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Про стан фінансово-бюджетної
дисциплінив Запорізькій області
за 1 півріччя 2015 року
У 1 півріччі 2015 року Державною фінансовою інспекцією в
Запорізькій області проведено 55 контрольних заходів, у ході яких
встановлено порушень фінансово-бюджетної дисципліни, що призвели до
втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на 43 об’єктах контролю на
загальну суму 52,1 млн. грн., з яких незаконні, нецільові витрати, нестачі
матеріальних цінностей - 40,5 млн. грн., недоотримано фінансових ресурсів
– 11,6 млн. грн. Із загальної суми порушень допущені порушення при
використанні бюджетних коштів склали 36,7 млн. грн, у тому числі коштів
місцевих бюджетів – 7,1 млн. грн.
Вжитими Державною фінансовою інспекцією в Запорізькій області за
результатами ревізій заходами забезпечено надходження коштів місцевих
бюджетів на суму 6,3 млн. грн., або 54% від встановлених, у тому числі до
бюджетів усіх рівнів надійшло 5,8 млн. грн. Забезпечено відшкодування
незаконних, нецільових витрат, недостач на суму 22,39 млн. грн. (57% від
встановлених). За переданими Держфінінспекцією в Запорізькій області
органам Державної фіскальної служби матеріалами ревізії управління з
питань земельних відносин Запорізької міської ради в дохід місцевих
бюджетів додатково надійшло платежів на суму 1,6 млн. грн.
Однак, не всіма керівниками підприємств, установ та організацій вжито
всіх належних заходів щодо відшкодування та усунення виявлених за
результатами проведених ревізій порушень.
Внаслідок невжиття заходів головою ліквідаційної комісії, яким з
10.09.2014 призначено заступника директора Департаменту житловокомунального господарства Запорізької міської ради Руденка О.П.,
залишається невідшкодованою сума 944,57 тис. грн., яка виявлена в 2013
році в ході ревізії фінансово-господарської діяльності Управління
комунального господарства та дорожнього будівництва Запорізької міської

ради в частині зайвої оплати підрядним організаціям за надані послуги по
благоустрою міста за рахунок бюджетних коштів.
Не забезпечено відшкодування порушень з оплати праці працівникам
комунального
підприємства
«Центр
управління
інформаційними
технологіями» (директор - Воронін В.П.), встановлених у 2014 році, на
загальну суму 163,87 тис. грн.
Крім того, не забезпечено відшкодування встановлених у 2014 році
порушень комунальним підприємством «Управління комунального
будівництва» м. Запоріжжя (колишній начальник - Харламов В.С.) на суму
2437,32 тис. грн. у частині зайвої сплати за завищеними обсягами ремонтнобудівельних та інших робіт.
Незважаючи на звільнення в лютому 2015 року директора, не
повернуто витрачені не за цільовим призначенням кошти комунальним
підприємством «Вільнянськийміськкомунгосп Запорізької області» на суму
209,42 тис. грн.
Комунальним підприємством «Водоканал» Мелітопольської міської
ради Запорізької області (директор - Васюренко С.С.) не забезпечено
відшкодування завищеної вартості виконаних підрядних робіт з капітального
ремонту чотирьох артезіанських свердловин на суму 182,15 тис. грн. та
відшкодування понадлімітних обсягів спожитої води на суму 149,37 тис. грн.
Не усунено комунальним закладом «Вільнянська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат» Запорізької обласної ради (колишній
директор - Вербова І.В.) порушень у частині зайвих коштів на оплату праці з
нарахуваннями та не відшкодовано недостачі матеріальних цінностей на
загальну суму 469,76 тис. грн.
Департаментом комунальної власності та приватизації Запорізької
міської ради (директор - Стецюк С.В.) не забезпечено вжиття заходів щодо
перерахування орендарями коштів за надане в оренду майно на загальну
суму 1098,65 тис. грн.
Комунальним підприємством «Бердянськеконтранс» Бердянської
міської ради (директор - Оргієць О.Б.) не забезпечено вжиття заходів щодо
стягнення коштів за реалізовані послуги з вивезення побутових відходів на
суму 976,3 тис. грн. та зайво проведених витрат з оплати праці та
відшкодування недостачі матеріальних цінностей на загальну суму
17,98 тис. грн.
Управлінням соціального захисту населення Приазовської районної
державної адміністрації (начальник - Фалькевич М.М.) допущено
спрямування коштів субвенції державного бюджету на виплату соціальних
допомог особі, яка не мала на це права, на загальну суму 1688,99 тис. грн.
Керуючись статтею 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" та з метою забезпечення належного стану фінансово-бюджетної
дисципліни на території області, посилення контролю за використанням
державного та комунального майна і фінансових ресурсів:
1. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам
районних державних адміністрацій:
1) проаналізувати стан фінансово-бюджетної дисципліни в установах
та організаціях, що належать до сфери їх управління за матеріалами
контрольних заходів, які були проведені Державною фінансовою інспекцією
в Запорізькій області в 2014 році та І півріччі 2015 року;
2) вжити вичерпних заходів щодо повного усунення порушень
фінансово-бюджетної дисципліни та інших недоліків, притягнути до
відповідальності осіб, винних в їх допущенні;
3) розглянути питання про відповідність займаній посаді керівників
підпорядкованих підприємств, установ та організацій у разі не дотримання
ними фінансового та бюджетного законодавства, а також не забезпечення
виконання в установлені терміни законних вимог Державної фінансової
інспекції в Запорізькій області;
4) забезпечити належний контроль за законним та цільовим
використанням бюджетних коштів та збереженням і належним
використанням комунального майна;
5) забезпечити відповідність нормативно-правовим актам діючих
договорів оренди та постійний контроль за їх виконанням з боку орендарів;
6) забезпечити контроль за належною організацією внутрішнього
контролю в підпорядкованих установах відповідно до вимог законодавства,
зокрема в частині упередження порушень бюджетного законодавства на
основі визначення ризиків у діяльності установи та формування належних
заходів контролю з їх усунення;
7) надати до Департаменту фінансів облдержадміністрації та Державної
фінансової інспекції в Запорізькій області інформацію про виконання
зазначених заходів до 01.10.2015.
2. Рекомендувати міським головам міст обласного значення здійснити
заходи, передбачені в п. 1 цього розпорядження.
3. Рекомендувати Запорізькому міському голові Сіну О.Ч.:
1) за невжиття належних заходів щодо усунення порушень фінансової
дисципліни винести на розгляд питання щодо відповідності займаній посаді
керівників: комунального підприємства «Центр управління інформаційними
технологіями», Департаменту комунальної власності та приватизації
Запорізької міської ради;
2) взяти під особистий контроль вжиття заходів керівництвом
комунального
підприємства
«Центр
управління
інформаційними
технологіями», комунального підприємства «Управління капітального
будівництва» м. Запоріжжя, Департаменту комунальної власності та
приватизації Запорізької міської ради, Департаменту житлово-комунального
господарства Запорізької міської ради (правонаступник управління

комунального господарства та дорожнього будівництва Запорізької міської
ради) щодо повного усунення виявлених порушень, у разі їх не забезпечення
розглянути питання щодо притягнення до відповідальності керівництва
підприємства та департаментів міської ради.
4. Рекомендувати секретарю Мелітопольської міської ради Міньку С.А.
взяти під особистий контроль вжиття заходів керівництвом комунального
підприємства «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області
щодо усунення встановлених ревізією порушень, у разі незабезпечення
керівником підприємства виконання законних вимог Держфінінспекції в
Запорізькій області розглянути питання про розірвання контракту.
5. Рекомендувати Бердянському міському голові Бакаю О.А. взяти під
особистий контроль стан усунення порушень комунальним підприємством
«Бердянськекотранс» Бердянської міської ради, у разі незабезпечення
керівником підприємства виконання законних вимог Держфінінспекції в
Запорізькій області розглянути питання про притягнення керівника до
відповідальності.
6. Рекомендувати Вільнянському міському голові Мусієнку Н.М.
тримати на особистому контролі стан усунення порушень комунальним
підприємством «Вільнянськийміськкомунгосп Запорізької області».
7.
Голові
Приазовської
районної
державної
адміністрації
Романенку Н.А. за незабезпечення контролю за використанням державних
коштів розглянути питання щодо відповідності займаній посаді начальника
управління
соціального
захисту
населення
Приазовської
райдержадміністрації Фалькевич М.М.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної
державної адміністрації

Г.В. Самардак

