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Про фінансово-бюджетну дисципліну
в області за підсумками 2017 року
Результати контрольних заходів, проведених протягом 2017 року
управлінням Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області (далі Управління), засвідчили наявність ряду порушень фінансової дисципліни
суб’єктами господарювання різних форм власності, місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Усього за 2017 рік Управлінням проведено 74 контрольні заходи,
встановлено втрати фінансових і матеріальних ресурсів, допущені внаслідок
порушень законодавства, на суму 51,7 млн грн.
У межах прав і наданих повноважень Управлінням вжито відповідних
заходів, у результаті яких забезпечено відшкодування втрат фінансових і
матеріальних ресурсів у сумі понад 19 млн грн, або 37% від встановленої суми.
До правоохоронних органів передано матеріали 50 ревізій, за якими
розпочато 26 кримінальних проваджень.
Типовими
порушеннями
фінансово-бюджетної
дисципліни
для
переважної більшості перевірених об’єктів контролю є недотримання вимог
чинного законодавства з оплати праці, оплати вартості завищених обсягів робіт
та послуг, вимог щодо своєчасності та повноти сплати орендної плати,
проведення закупівель за державні кошти з порушенням законодавства тощо.
Також мають місце випадки недотримання розпорядниками й одержувачами
бюджетних коштів вимог Бюджетного кодексу України.
За результатами контрольних заходів, проведених у закладах освіти,
встановлено порушення фінансової дисципліни на суму 17,5 млн грн.
Порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів,
виявлено також у сфері охорони здоров’я на суму 1,5 млн грн, соціального
захисту населення - 2,7 млн грн.
У
бюджетних
установах,
на
комунальних
підприємствах,
підпорядкованих органам місцевого самоврядування, встановлено фінансові
порушення на загальну суму 9,5 млн грн.
З метою забезпечення додержання підконтрольними установами
законодавства у сфері закупівель Управлінням здійснювалось дослідження
ризикових операцій державних та публічних закупівель. За результатами
досліджень за 2017 рік підконтрольними установами вжито заходів з усунення

порушень (відмінено торги та розірвано договори) по 53 процедурах закупівлі
на загальну суму 401,017 млн грн.
Упродовж січня - грудня 2017 року управлінням Південного офісу
Держаудитслужби України в Херсонській області проведено 14 державних
фінансових аудитів, серед яких 9 аудитів діяльності суб’єктів господарювання,
4 аудити виконання бюджетної програми та 1 державний фінансовий аудит
виконання місцевих бюджетів.
Контроль за виконанням місцевих бюджетів здійснювався також шляхом
проведення ревізій. Так, протягом минулого року Управлінням проведено
ревізію місцевих бюджетів на території Голопристанського району.
Результати проведених контрольних заходів свідчать про те, що
розпорядниками коштів бюджетів усіх рівнів вживаються недостатні заходи
для дотримання фінансової та бюджетної дисципліни, упередження фінансових
порушень, притягнення до відповідальності винних осіб.
З огляду на викладене та з метою посилення дієвості контролю за
використанням бюджетних коштів, державного та комунального майна, а
також відповідальності керівників підприємств, установ і організацій за
дотримання фінансово-бюджетної дисципліни, запобігання порушенням у
подальшому, керуючись статтею 6, пунктом 3 частини першої статті 13,
пунктом 2 статті 16, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою
статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Звернути увагу керівників структурних підрозділів обласної державної
адміністрації, голів районних державних адміністрацій, територіальних органів
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, міських голів міст
обласного значення на істотні порушення й недоліки, виявлені внаслідок
ревізій фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання різних
форм власності, проведених у 2017 році управлінням Південного офісу
Держаудитслужби в Херсонській області.
2. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації,
головам районних державних адміністрацій, рекомендувати керівникам
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади, міським головам міст обласного значення спільно з керівниками інших
органів місцевого самоврядування забезпечити усунення порушень і недоліків,
виявлених за результатами проведених у 2017 році контрольних заходів, та
затвердити заходи щодо зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни та
посилення контролю за використанням, збереженням фінансових ресурсів,
державного і комунального майна на 2018 рік.
За результатами проведеної роботи поінформувати обласну державну
адміністрацію та управління Південного офісу Держаудитслужби в
Херсонській області до 30 березня 2018 року.
3. Директорам
Департаментів обласної державної адміністрації:
соціального захисту населення - Причині Г.Г., охорони здоров’я - Короленку
В.М. проаналізувати стан фінансово-бюджетної дисципліни у підвідомчих
закладах та установах, забезпечити повне відшкодування фінансових

з
порушень, виявлених під час контрольних заходів управління Південного офісу
Держаудитслужби в Херсонській області, та притягнути до відповідальності
винних посадових осіб.
Інформацію про вжиті заходи надати обласній державній адміністрації та
управлінню Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області
до ЗО березня 2018 року.
4. Рекомендувати
начальнику
управління
Південного
офісу
Держаудитслужби в Херсонській області Круковському Д.В.:
4.1. Надавати необхідні матеріали для розгляду на засіданнях колегії
обласної державної адміністрації не рідше одного разу на півріччя питання про
стан фінансово-бюджетної дисципліни в області, вжиття заходів з її зміцнення
та надання оцінки діям або бездіяльності відповідних посадових осіб.
4.2. Забезпечувати широке висвітлення в місцевих засобах масової
інформації результатів проведених контрольних заходів для належного
оприлюднення фактів безгосподарності, зловживань з боку посадових осіб,
попередження у майбутньому фінансових порушень, виявлених у ході ревізій і
перевірок.
5. Першому заступнику та заступникам голови обласної державної
адміністрації:
5.1. Посилити контроль за роботою структурних підрозділів обласної
державної адміністрації, відповідно до розподілу функціональних обов’язків, у
частині дотримання бюджетного законодавства.
5.2. Вносити голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо
заслуховування звітів головних розпорядників бюджетних коштів, системи яких
охоплювались контролем, про вжиті ними заходи для максимального усунення
виявлених порушень і зловживань та недопущення їх у подальшому.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної
державної адміністрації
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