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Про результати проведення
внутріш ніх аудитів у 2017 році
Д іяльність з питань внутріш нього аудиту здійсню ється відповідно до
частини третьої статті 26 Бю дж етного кодексу У країни, вимог П орядку
утворення структурних підрозділів внутріш нього аудиту та проведення такого
аудиту в м іністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх
територіальних органах та бю дж етних установах, які належ ать до сфери
управління міністерств, інш их центральних органів виконавчої влади,
затвердж еного постановою Кабінету М іністрів У країни від 28 вересня
2011 року № 1001, та Стандартів внутріш нього аудиту, затвердж ених наказом
М іністерства ф інансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247, зареєстрованих
в М іністерстві ю стиції України 20 жовтня 2011 року за № 1219/19957.
Управління з питань внутріш нього аудиту обласної держ авної
адміністрації здійсню є координацію діяльності підрозділу внутріш нього аудиту
в Бериславській районній держ авній адміністрації. П ідрозділи аудиту, створені
в Голопристанській та Новотроїцькій районних держ авних адміністраціях, у
минулому році не функціонували, оскільки введені посади залиш алися
вакантними.
У 2017 році проведено 13 внутріш ніх аудитів, з яких 9 планових та
4 позапланові, а саме:
- аудит відповідності в управлінні капітального будівництва обласної
держ авної адм іністрації (встановлено фінансові поруш ення на загальну суму
14997,45 тис. грн: проведення процедур закупівлі з поруш енням чинного
законодавства - 14729,6 тис. грн; завищ ення обсягів та вартості виконаних
ремонтних робіт на суму 150,31 тис. грн; завищ ення підрядною організацією
вартості м атеріалів на суму 96,50 тис. грн; вклю чення до договірної ціни витрат
у сумі 21,04 тис. грн, які не підтверджені розрахункам и та не передбачені
зведеним кош торисним розрахунком);
- аудит
ефективності
в
управлінні
транспорту,
дорож ньої
інфраструктури та з в ’язку обласної держ авної адм іністрації (встановлено
фінансові поруш ення на загальну суму 422,47 тис. грн: використано не за
цільовим призначенням 341,40 тис.грн, які передбачалися на поповнення
статутного фонду комунального підприємства, з них 40,00 тис. грн
залиш аю ться на депозитному рахунку в банку; завищ ено вартість виконаних
ремонтних робіт на суму 3,02 тис. грн; внаслідок неякісного виконання робіт з
капітального
ремонту
покрівлі
гаражу
виник
ризик
неефективного
використання кош тів у сумі 78,05 тис. грн);

- аудит ефективності в Д епартаменті екології та природних ресурсів
обласної держ авної адміністрації (ризик нееф ективного використання кош тів у
сумі 99,00 тис. грн, сплачених за науковий звіт щ одо формування екологічної
мережі, який не містив усіх необхідних матеріалів);
- аудит еф ективності в Д епартаменті ж итлово-ком унального господарства
та паливно-енергетичного комплексу обласної держ авної адм іністрації
(встановлено фінансові поруш ення на загальну суму 122,00 тис.грн: завищ ення
вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 120,98 тис. грн;
переплата кош тів у сумі 1,02 тис. грн за здійснення технічного нагляду за
будівництвом);
- аудит ефективності на комунальному підприєм стві «Кіновідеопрокат»
Х ерсонської обласної ради (встановлено нефінансові поруш ення);
- аудит ефективності програм і проектів, що реалізую ться за рахунок
коштів держ авного фонду регіонального розвитку в місті Херсоні та
Х ерсонській області (встановлено фінансові поруш ення на загальну суму
50,01 тис. грн: переплата за послуги з технічного нагляду - 3,82 тис. грн;
завищ ення вартості будівельних робіт на суму 45,78 тис.грн внаслідок
неправильного застосування усереднених показників для визначення розміру
адм іністративних витрат та кош торисного прибутку; завищ ення вартості
будівельних робіт на суму 0,41 тис. грн внаслідок невідповідності між
фактично виконаними обсягами робіт та показниками актів виконаних робіт);
- ф інансовий аудит в управлінні соціального захисту населення
Бериславської районної держ авної адм іністрації (встановлено фінансові
поруш ення на загальну суму 318,85 тис. грн: нееф ективне використання
бю джетних кош тів у сумі 17,15 тис. грн; незаконні видатки на оплату праці в
сумі 1,84 тис. грн; недоотримання працівниками управління доходів 0,77 тис.грн; зайво сплачено стороннім фізичним особам кош ти державного
бюджету в сумі 238,46 тис. грн та районного бю джету - 2,45 тис. грн, а також
перераховано кошти ю ридичній особі в сумі 5,89 тис. грн; зайво заплановано,
отримано та використано кошти спеціального фонду районного бю джету на
загальну суму 7,19 тис. грн; виявлено поруш ення бю дж етного законодавства на
загальну суму 14,44 тис. грн, інші поруш ення ф інансової дисципліни на
загальну суму 30,66 тис. грн);
- аудит ефективності в комунальному закладі «Бериславський районний
Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бериславської районної
держ авної адм іністрації (встановлено фінансові поруш ення на загальну суму
2332,53 тис. грн: неефективне використання бю дж етних коштів у сумі
1030,69 тис. грн; проведення незаконних видатків - 188,41 тис. грн; поруш ення
бю джетного законодавства на суму 855,60 тис.грн; нестача м едикаментів на
суму 0,10 тис. грн; наявність надлиш ків товарно-м атеріальних цінностей на
суму 28,93 тис. грн; проведення тендерних процедур закупівлі з поруш енням
чинного законодавства на суму 228,80 тис. грн);
- аудит ефективності в Х ерсонському обласному академічному музичнодраматичному театрі ім. М .К уліш а (на даний час аудиторський звіт та
реком ендації передано о б ’єкту аудиту для ознайомлення);

з
- позаплановий аудит відповідності в Д епартаменті охорони здоров’я
обласної держ авної адміністрації (встановлено фінансові поруш ення на
загальну суму 2278,19 тис.грн: неефективне управлінське ріш ення призвело до
накопичення витратних матеріалів для гемодіалізу на суму 1258,18 ти с.гр н ;
завищ ення потреби у придбанні медичних препаратів на суму 530,59 тис. грн;
уникнення процедури закупівлі на суму 99,40 тис. грн; здійснення оплати
кам ’яного вугілля на суму 329,40 тис. грн без його ф актичного отримання;
внаслідок неправильного обчислення стажу держ авної служби працівнику
зайво сплачено кош ти в сумі 46,17 тис.грн та перераховано до фондів
14,45 тис. грн);
- позаплановий внутріш ній аудит ефективності в управлінні культури
обласної держ авної адміністрації (встановлено ф інансові поруш ення на
загальну суму 3216,67 тис.грн: перевищ ення на 239,73 тис.грн загальної суми
індивідуальних кош торисів над сумою встановлених бю дж етних асигнувань;
непроведения процедури закупівель на суму 1427,53 тис. грн; не зареєстровано
в органах Д ерж авної казначейської служби У країни та не оплачено договори на
загальну суму 177,87 тис. грн; сплачено 199,83 тис. грн за послугу без
підтвердж ення факту її отримання; проведення розрахунків за окремі роботи та
послуги на загальну суму 1171,71 тис. грн за рахунок обласного бю джету
всупереч укладеному меморандуму);
- позаплановий внутріш ній аудит ефективності в комунальному закладі
«Х ерсонський обласний госпіталь інвалідів та ветеранів війни» Х ерсонської
обласної ради (встановлено нефінансові поруш ення);
- позаплановий
внутріш ній ф інансовий аудит у Бериславському
районному центрі соціальних служб для с ім ’ї, дітей та молоді (встановлено
фінансові поруш ення на загальну суму 13,44 тис. грн, з яких 2,24 тис. грн незаконні видатки на оплату праці).
Загалом за результатами проведених у 2017 році аудитів встановлено
недоліки та поруш ення на загальну суму 23851,00 тис. грн. В иявлено
поруш ення, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 847,00 тис. грн,
з них відш кодовано 595,69 тис. грн. Також встановлено поруш ення, недоліки,
проблемні питання, які не маю ть грош ового виміру, але свідчать про
недотримання вимог законодавства, норм ативно-правових актів У країни,
договірних умов або здійснення ризикової діяльності.
За результатами проведених планових та позапланових аудитів складено
аудиторські звіти, аудиторські висновки та рекомендації, які містять
конструктивні пропозиції з удосконалення аспектів діяльності установ, щодо
яких проводився внутріш ній аудит.
На підставі аудиторських висновків та реком ендацій головою обласної
держ авної адм іністрації надавалися доручення керівникам відповідних установ
та закладів, виконання яких призведе до більш ефективного використання
бю джетних кош тів, враховую чи принципи раціональності та пріоритетності,
забезпечить прозорість діяльності, використання існую чих резервів тощо.
На
постійній
основі
здійсню ється
м оніторинг
впровадж ення
рекомендацій з метою підтвердж ення того, що керівники відповідних установ

та закладів розпочали ефективні дії, спрямовані на їх виконання. Слід
зазначити, щ о керівництвом управління капітального будівництва обласної
держ авної адміністрації, управління транспорту, дорож ньої інф раструктури та
зв ’язку обласної держ авної адміністрації інф ормація про впровадж ення
окремих реком ендацій надавалася до управління з питань внутріш нього аудиту
обласної
держ авної
адм іністрації
без
відповідного
документального
підтвердж ення
вчинених
дій,
Бериславською
районною
держ авною
адміністрацією не проведено у повному обсязі претензійно-позовну роботу в
частині стягнення з ф ізичної особи зайво сплачених кош тів, що свідчить про
недостатній рівень виконавської дисципліни.
З метою забезпечення належ ної реалізації в Х ерсонській обласній
держ авній адм іністрації ф ункції з внутріш нього аудиту, відповідно до П орядку
утворення структурних підрозділів внутріш нього аудиту та проведення такого
аудиту в м іністерствах, інш их центральних органах виконавчої влади, їх
територіальних органах та бю дж етних установах, які належ ать до сфери
управління міністерств, інш их центральних органів виконавчої влади,
затвердж еного постановою Кабінету М іністрів України від 28 вересня
2011 року № 1 0 0 1 , С тандартів внутріш нього аудиту, затвердж ених наказом
М іністерства ф інансів У країни від 04 жовтня 2011 року № 1247, зареєстрованих
в М іністерстві ю стиції України 20 ж овтня 2011 року за № 1219/19957,
керую чись статтею 6, пунктом 3 частини перш ої статті 13, статтею 33,
пунктом 1 частини перш ої статті 39, частиною перш ою статті 41 Закону
У країни «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Районним держ авним адміністраціям, у яких не утворені підрозділи
внутріш нього аудиту, утворити їх у м еж ах граничної чисельності працівників
та укомплектувати ш тати до 01 січня 2019 року.
2. Д епартаменту будівництва та розвитку інф раструктури обласної
держ авної адміністрації:
2.1. До 01 серпня 2018 року надати управлінню з питань внутріш нього
аудиту обласної держ авної адміністрації копії докум ентів про вжиття заходів з
відш кодування ш коди за виявленими фактами завищ ення обсягів та вартості
виконаних робіт у сумі 150,31 тис.грн.
2.2. У подальш ій діяльності при проведенні процедур закупівель
дотримуватися вимог Закону України «Про публічні закупівлі», забезпечувати
прозорість обрання виконавців робіт допорогової вартості, посилити
внутріш ній контроль за недопущ енням фактів завищ ення вартості матеріалів та
виконаний ремонтних робіт.
3. У правлінню транспорту та зв ’язку обласної держ авної адміністрації:
3.1. До 01 серпня 2018 року надати управлінню з питань внутріш нього
аудиту обласної держ авної адміністрації копії документів, що свідчать про
вжиття заходів з усунення факту нецільового використання коштів у сумі
40 тис. грн, виділених з обласного бю джету на поповнення статутного фонду
комунального підприємства.
3.2. У подальш ій діяльності посилити внутріш ній контроль за якістю
ремонтних робіт, що фінансую ться з обласного бю джету.

4. Бериславській районній держ авній адміністрації:
4.1. Вж ити заходів з повернення до 01 серпня 2018 року до бю джету
зайво сплачених кош тів у сумі 59,98 тис.грн.
4.2. П осилити внутріш ній контроль за витрачанням кош тів на оплату
праці, за дотрим анням бю джетного законодавства, а також фінансову
дисципліну.
5. Д епартаменту екології та природних ресурсів обласної держ авної
адм іністрації забезпечити
у
подальш ій
діяльності
належний
рівень
внутріш нього контролю за якістю отриманих від наукових закладів послуг, що
фінансую ться за рахунок бю джетних коштів.
6. Д епартаменту ж итлово-комунального господарства та паливноенергетичного
комплексу
обласної держ авної адм іністрації посилити
внутріш ній контроль за недопущ енням фактів завищ ення вартості виконаних
ремонтних робіт.
7. Д епартаменту охорони здоров’я обласної держ авної адм іністрації
звернути увагу на необхідність підвищ ення ефективності прийнятих
управлінських ріш ень, посилення контролю за визначенням потреби у
придбанні м едичних препаратів, дотриманням вимог Закону У країни «Про
публічні закупівлі» та порядку розрахунків за бю дж етні кош ти, а також за
здійсненням витрат на оплату праці.
8. Д епартаменту культури, туризму та курортів обласної держ авної
адм іністрації у подальш ій діяльності забезпечити дотримання вимог Закону
У країни «Про публічні закупівлі», підвищ ити рівень внутріш нього контролю за
дотриманням бю дж етного законодавства та ф інансової дисципліни.
9. Структурним підрозділам обласної держ авної адміністрації, районним
державним адміністраціям та установам і закладам, які належ ать до сфери їх
управління, у визначені рекомендаціями терміни подавати до управління з
питань внутріш нього аудиту обласної держ авної адм іністрації інформацію про
їх виконання разом із завіреними належним чином копіями підтвердж ую чих
документів.
10. К онтроль за виконанням цього розпорядж ення залиш аю за собою.

Голова обласної
держ авної адм іністрації

А .А .Г ордєєв

