
 

 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

 

15.03.2019                  м. Запоріжжя                                  № 129 
 
 
 
Про стан фінансово-бюджетної 
дисципліни в Запорізькій області 
за 2018 рік 
  

 За 2018 рік Управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області проведено 56 контрольних заходів, у ході яких встановлено порушень 
фінансово-бюджетної дисципліни, що призвели до втрат фінансових та 
матеріальних ресурсів, на 36 об’єктах  контролю на суму 43,6 млн. грн., з яких 
порушення при використанні бюджетних коштів склали 34,24 млн. грн. З цієї 
суми кошти місцевих  бюджетів склали 14,29 млн. грн. 
 Зокрема, допущено використання коштів всупереч їх цільовому 
призначенню, а також здійснення за рахунок коштів місцевих бюджетів 
видатків, які Бюджетним кодексом України та законом України про державний 
бюджет віднесено до інших бюджетів, без передачі відповідних повноважень, - 
в Ботіївській сільській раді  Приазовського району Запорізької області (голова - 
Чубуклієв М.С.) на суму 963,59 тис. грн., Таврійській сільській раді 
Оріхівського району Запорізької області (голова -  Свириденко М.О.) на суму 
967,57 тис. грн., Веселівській селищній раді (голова - Кіяшко П.М.) на суму  
707,08 тис. грн. 
 Порушення, пов’язані з завищенням обсягу та/або вартості виконаних 
ремонтно-будівельних, інших робіт  та наданих послуг, допущено Ботіївською 
сільською радою  Приазовського району Запорізької області на суму 854,06 тис. 
грн., районною адміністрацією Запорізької міської ради по Комунарському 
району (голова - Кузьмін О.С.) на суму 450,07 тис. грн., Малокатеринівською 
селищною радою Запорізького району Запорізької області (голова -  Волик 
Л.А.) на суму 220,68 тис. грн., управлінням капітального будівництва, 
реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської 
ради (в.о. начальника - Федюкович А.В.) на суму 162,63 тис. грн.  
 Вжитими Управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області за результатами ревізій заходами забезпечено усунення порушень на 
суму 62,3 млн. грн., у тому числі у використанні бюджетних коштів на суму  
31,45 млн. грн. З цієї суми кошти місцевих бюджетів складають суму 7,87 млн. 
грн. 
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 За результатами проведених на території області 13 державних 
фінансових аудитів встановлено неефективне використання коштів та майна на 
загальну суму 246,8 млн. грн. 
 Так, факти неефективних управлінських дій (рішень), що призвели або 
можуть призвести до упущених вигод та недоотримання доходів, 
непродуктивних витрат, допущені Державним регіональним проектно-
вишукувальним інститутом «Запоріждіпроводгосп» (в.о. директора -        
Коломієць О.А.), Департаментом екології та природних ресурсів Запорізької 
обласної державної адміністрації (директор Департаменту- Гордієнко В.В.), 
Державним підприємством «Запорізький науково-виробничий центр 
стандартизації, метрології та сертифікації» (генеральний директор -Жуков 
В.В.), публічним акціонерним товариством «Інститут титану» (генеральний 
директор - Бренер В.О.). 
 Дослідженням  161 процедури закупівель попереджене використання 
коштів з порушенням  законодавства у сфері закупівель на загальну суму 428,1 
млн. грн., зокрема відмінено 52 процедури закупівель, розірвано 3 договори. 

Однак, не всіма керівниками підприємств, установ та організацій вжито 
всіх належних заходів щодо відшкодування та усунення виявлених за 
результатами проведених ревізій порушень. 

Районною адміністрацією Запорізької міської ради по Комунарському 
району (голова -  Кузьмін О.С.)  не забезпечено відшкодування зайво сплачених 
коштів за завищеними обсягами та вартістю ремонтно-будівельних робіт на 
суму 380,9 тис. грн. 

Веселівською селищною радою (голова - Кіяшко П.М.) не відшкодовано 
порушень на загальну суму 579,3 тис. грн., з яких не повернуто до відповідного 
бюджету коштів, використаних  не за цільовим призначенням, на суму 536,07 
тис. грн. 

Ботіївською сільською радою Приазовського району Запорізької області 
(голова  - Чубуклієв М.С.) не тільки не забезпечено відшкодування порушень 
на суму 1981,82 тис. грн., з яких використання не за цільовим призначенням на 
суму 963,59 тис. грн., використаних на проведення ремонтно-будівельних робіт 
без наявності підтверджуючих документів у підрядників на їх виконання на 
суму 847,22 тис. грн., але й подано на оскарження висновки щодо проведення 
незаконних видатків на виконання вказаних вище робіт у Запорізький 
окружний адміністративний суд. 

 
Керуючись ст.16 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 148-р „Питання 
зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни”,  постановою Кабінету Міністрів 
України від 29.11.2006 № 1673 „Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, 
заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням 
державного майна і фінансових ресурсів”, з метою забезпечення належного 
стану фінансово-бюджетної дисципліни на території регіону, посилення 
контролю за використанням державного та комунального майна і фінансових 
ресурсів, 
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ЗОБОВ’ЯЗУЮ:  
 
 1.Керівників структурних підрозділів  облдержадміністрації, голів 
районних державних адміністрацій: 
 1) провести аналіз стану фінансово-бюджетної дисципліни в 
підпорядкованих установах та організаціях за матеріалами заходів державного 
фінансового контролю, які були проведені Управлінням Східного офісу 
Держаудитслужби в Запорізькій області, та вжити вичерпних заходів  щодо 
усунення порушень фінансово-бюджетної дисципліни та інших недоліків, 
притягнути до відповідальності осіб, винних в їх допущенні; 
 2) забезпечити належний контроль за законним і цільовим використанням 
бюджетних коштів, збереженням і належним використанням державного та 
комунального майна; 
 3) інформацію про виконання зазначеного розпорядження надати до 
Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації та 
Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області до 01 
червня 2019 року. 
 
 2. Рекомендувати міським головам міст обласного значення здійснити 
заходи, передбачені в п.1 цього розпорядження. 
 
 3.Директора Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької 
обласної державної адміністрації Гордієнка В.А. взяти на контроль реалізацію 
пропозицій, наданих за результатами державного  фінансового аудиту. 
 Про проведену роботу та вжиті заходи щокварталу до 20 числа 
останнього місяця кварталу інформувати Департамент фінансів Запорізької 
обласної державної адміністрації та Управління Східного офісу 
Держаудитслужби в Запорізькій області. 
 
 4. Голову Веселівської районної державної адміністрації Мігулю І.І.: 
 1) особисто тримати на контролі стан усунення порушень, виявлених за 
результатами  ревізії Веселівської селищної ради; 
 2) про проведену роботу та вжиті заходи щокварталу до 20 числа 
останнього місяця кварталу інформувати Департамент фінансів Запорізької 
обласної державної адміністрації та Управління Східного офісу 
Держаудитслужби в Запорізькій області. 
 
 5. Голову Приазовської районної державної адміністрації Романенка Н.А.: 
 1) спільно з головою Ботіївської сільської ради Приазовського району 
Запорізької області Чубуклієвим М.С. визначити конкретні заходи, 
відповідальних виконавців та терміни для відшкодування залишку неусунених 
порушень за результатами проведеної ревізії; 
 2) особисто тримати на контролі стан усунення порушень, виявлених за 
результатами ревізії Ботіївської сільської ради Приазовського району 
Запорізької області; 
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 3) про проведену роботу та вжиті заходи щокварталу до 20 числа 
останнього місяця кварталу інформувати Департамент фінансів Запорізької 
обласної державної адміністрації та Управління Східного офісу 
Держаудитслужби в Запорізькій області. 
 
 6. Рекомендувати Запорізькому міському голові Буряку В.В.: 
 1) установити контроль за забезпеченням усунення порушень фінансової 
дисципліни районною адміністрацією Запорізької міської ради по 
Комунарському району; 
 2) про проведену роботу та вжиті заходи щокварталу до 20 числа 
останнього місяця кварталу інформувати Департамент фінансів Запорізької 
обласної державної адміністрації та Управління Східного офісу 
Держаудитслужби в Запорізькій області. 
 
 7. Рекомендувати виконуючому обов’язки  директора Державного 
регіонального проектно-вишукувального інституту «Запоріждіпроводгосп» 
Коломійцю О.А., генеральному директору Державного підприємства 
«Запорізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та 
сертифікації» Жукову В.В., генеральному  директору публічного акціонерного 
товариства «Інститут титану» Бренеру В.О. взяти на контроль реалізацію 
пропозицій, наданих за результатами державних фінансових аудитів. 
 Про проведену роботу та вжиті заходищокварталу до 20 числа останнього 
місяця кварталу інформувати Департамент фінансів Запорізької обласної 
державної адміністрації та Управління Східного офісу Держаудитслужби в 
Запорізькій області. 
 
 8. Департамент фінансів Запорізької обласної державної адміністрації  
забезпечити підготовку голові обласної державної адміністрації узагальненої 
інформації про стан виконання цього розпорядження до 01 серпня 2019 року. 
 
 9. Контроль за виконанням цього  розпорядження покласти на першого 
заступника голови облдержадміністрації Слепян Е.В. 
 

Голова          К. БРИЛЬ 

 

 

 


