
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

 

 

31.08.2018 № 462 
Про стан фінансово-бюджетної  
дисципліни в Запорізькій області 
за І півріччя 2018 року  
 
 

За І півріччя 2018 року Управлінням Східного офісу Держаудитслужби в 
Запорізькій області проведено 26 контрольних заходів, у ході яких встановлено 
порушень фінансово-бюджетної дисципліни, що призвели до втрат фінансових 
та матеріальних ресурсів, на 21 об’єкті контролю на загальну суму 
29,23 млн. грн., з яких порушення при використанні бюджетних коштів склали 
21,56 млн. грн., у тому числі коштів місцевих бюджетів – 4,41 млн. грн. 

Вжитими Управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області за результатами ревізій заходами забезпечено усунення порушень на 
суму 24,38 млн. грн., в тому числі у використанні бюджетних коштів на суму 
23,94 млн. грн., у тому числі коштів місцевих бюджетів на суму 5,08 млн. грн. 

За результатами проведених на території області 2 державних фінансових 
аудитів встановлено неефективне використання коштів та майна на загальну 
суму 95,63 млн. грн. 

Дослідженням 80 процедур закупівель попереджено використання коштів 
з порушенням законодавства у сфері закупівель на загальну суму                  
378,3 млн. грн., зокрема відмінено 35 процедур закупівель, розірвано 1 договір. 

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

Так, не зважаючи на зобов’язання розпорядженням голови Запорізької 
обласної державної адміністрації від 21.02.2018 № 96 „Про стан фінансово-
бюджетної дисципліни в Запорізькій області за 2017 рік” керівників установ та 
організацій тримати на контролі стан відшкодування виявлених за 
результатами ревізії порушень до їх повного усунення, не зазнав суттєвих змін 
стан відшкодування та усунення виявлених порушень фінансової дисципліни:  
в Департаменті капітального будівництва Запорізької обласної державної 
адміністрації (директор Департаменту Бєлєвцов С.В.), в якому залишок не 
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усунутих порушень складає 7194,34 тис. грн., в тому числі завищений обсяг 
оплачених будівельних робіт та технічного нагляду на суму 5454,46 тис. грн.; у 
Кирилівській селищній раді Якимівського району Запорізької області (голова 
Малєєв І.В.) залишок невідшкодованої суми порушень складає                  
1593,29  тис. грн., з яких недоотримані селищним бюджетом надходження від 
орендної плати та пайової участі забудовників на суму 1071,29 тис. грн.; у 
Григорівській сільській раді Запорізького району Запорізької області (в.о. 
голови Капуста І.М.) залишок невідшкодованої суми порушень складає         
78,4 тис. грн. 

Крім того, не забезпечено вжиття вичерпних заходів щодо усунення 
порушень фінансової дисципліни такими підприємствами та установами. 

Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва 
Запорізької обласної державної адміністрації (директор Департаменту 
Литвиненко В.А.) не забезпечено відшкодування зайво сплачених коштів за 
завищеними обсягами та вартістю ремонтно-будівельних робіт на суму 
553,88 тис. грн. 

Департаментом екології та природних ресурсів Запорізької обласної 
державної адміністрації (директор Департаменту Гордієнко В.В.) не 
забезпечено усунення порушень на суму 893,01 тис. грн., допущених внаслідок 
оплати послуг без отримання їх повного обсягу за заходами бюджетних 
програм „Будівництво з’єднувального каналу для відновлення водного 
сполучення Азовського моря з Молочним лиманом (розробка проектно-
кошторисної документації)” та „Проведення регламентних робіт по підтримці 
проектних габаритів з’єднувального каналу Молочний лиман - Азовське море”. 

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

п.1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 148-р 
„Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни”, п.2 постанови 
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, 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:  
 

1. Директора Департаменту капітального будівництва Запорізької 
обласної державної адміністрації Бєлєвцова С.В. вжити більш дієвих заходів 
для  відшкодування виявлених за результатами ревізії порушень та 
інформувати про проведену роботу Департамент фінансів Запорізької обласної 
державної адміністрації та Управління Східного офісу Держаудитслужби в 
Запорізькій області щокварталу до 20 числа останнього місяця кварталу. 
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2. Директорів Департаменту житлово-комунального господарства та 
будівництва Запорізької обласної державної адміністрації Литвиненка В.А., 
Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної 
адміністрації Гордієнка В.В.: 

1) забезпечити відшкодування виявлених за результатами ревізії порушень; 
2) інформувати про проведену роботу Департамент фінансів Запорізької 

обласної державної адміністрації та Управління Східного офісу 
Держаудитслужби в Запорізькій області щокварталу до 20 числа останнього 
місяця кварталу. 

 
3. Голів Запорізької районної державної адміністрації Васюка А.Г. та 

Якимівської районної державної адміністрації Правосуда О.Є.: 
1)  особисто тримати на контролі стан усунення порушень, виявлених за 

результатами ревізій Григорівської сільської ради Запорізького району 
Запорізької області та Кирилівської селищної ради Якимівського району 
Запорізької області, до повного їх усунення; 

2)  інформувати про проведену роботу Департамент фінансів Запорізької 
обласної державної адміністрації та Управління Східного офісу 
Держаудитслужби в Запорізькій області щокварталу до 20 числа останнього 
місяця кварталу. 

 
4. Рекомендувати Кирилівському селищному голові Малєєву І.В. та 

виконуючому обов’язки Григорівського сільського голови Капусті І.М.: 
1) вжити вичерпних заходів для відшкодування залишку неусунутих 

порушень за результатами проведених ревізій; 
2)  інформувати про проведену роботу Департамент фінансів Запорізької 

обласної державної адміністрації та Управління Східного офісу 
Держаудитслужби в Запорізькій області щокварталу до 20 числа останнього 
місяця кварталу. 

 
5. Департамент фінансів Запорізької обласної державної адміністрації 

забезпечити підготовку голові обласної державної адміністрації узагальненої 
інформації про стан виконання цього розпорядження до 05.02.2019. 

 
6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 21.02.2018 № 96 «Про стан фінансово-бюджетної 
дисципліни в Запорізькій області за 2017 рік». 

 
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови облдержадміністрації Слепян Е.В. 
 

 
Голова                                                                                                К. БРИЛЬ 


