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Працівниками контрольно-ревізійного відділу в Голованівському районі за I квартал
2011 року проведено певні контрольні заходи щодо цільового та ефективного використання
фінансових і матеріальних ресурсів, збереження комунального майна.
Протягом I кварталу 2011 року працівниками відділу проведено 4 контрольних заходи,
зокрема:
ревізію сільського бюджету Молдовської сільської ради;
ревізію сільського бюджету Грузької сільської ради;
ревізію сільського бюджету Клинівської сільської ради;
ревізію селищного бюджету Голованівської селищної ради.
Обсяг охоплених контролем фінансових і матеріальних ресурсів становить
74581,98 тис. грн.
За результатами проведених контрольних заходів в чотирьох установах виявлено
фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму
368,86 тис. грн., з них:
недоотримано фінансових ресурсів – 136,25 тис. грн.;
нецільові витрати державних ресурсів – 16,28 тис. грн.;
незаконні витрати у бюджетних установах – 216,33 тис. грн.
Крім того, в чотирьох установах виявлено фінансових порушень, що не призвели до втрат
фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму 332,16 тис. грн.; що становить 90,1 %
від виявленої суми, з них:
надійшло фінансових ресурсів – 141,30 тис. грн.;
відшкодовано і поновлено фінансових та матеріальних ресурсів – 190,86 тис. грн.
Усунуто порушень, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на
загальну суму 871,03 тис. грн., тобто 100 % від встановленої суми.
Ревізією правильності проведення розрахунків за оренду землі та водного фонду в
Молдовській сільській раді встановлено, що в 2010 році за оренду водного дзеркала в
кількості 2,89 га та торгівельної точки фізичними особами було нараховано орендну плату.
Так як договір оренди відсутній (знаходиться у стані виготовлення), кошти від громадян за
оренду землі не надходили.
В період проведення ревізії кошти були сплачені громадянами через установу банку.
Проведеним аналізом використання земель встановлено на території сільської ради
загальна площа земель запасу та резерву, які в оренду не надані, становить 287,54 га
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СТОВ «Урожай», без договору оренди і без сплати за оренду із земель запасу використовує
8,5 га ріллі. Таким чином, несплата орендної плати за землі запасу в кількості 8,5 га призвела
до недоотримання загальним фондом місцевого бюджету коштів на загальну суму
5694,10 грн., чим порушено ст. 21 Закону України від 6 жовтня 1998 року № 161-ХІV
«Про оренду землі».
Ревізією дотримання законодавства при встановленні надбавок встановлено, що
відповідно до особової справи з 14 травня 2005 року Кармазановського Г.П призначено на
посаду сімейного лікаря. До призначення він мав другу кваліфікаційну категорію за
спеціальністю «терапія». Лікарям, призначеним на посаду сімейного лікаря, зберігається
протягом 3 років кваліфікаційна категорія за спеціальністю «терапія». Проте, протягом
цього часу Кармазановський Г.П. не виявив бажання і не подавав документи на чергову
атестацію на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії.
В порушення підпункту 4.1.3. пункту 4 «Надбавки» Наказу № 308/519 сімейному лікарю
протягом певного періоду встановлено надбавку за тривалість безперервної роботи у розмірі
40 % від посадового окладу.
Відповідне порушення призвело до зайвого нарахування цієї надбавки зазначеному
працівнику на загальну суму 8503,98 грн.
Ревізією дотримання законодавства при встановленні надбавок в Голованівській
селищній раді встановлено, що в порушення Положення про порядок і умови виплати
щомісячної надбавки за вислугу років двом працівникам не донараховано надбавку за
вислугу років в сумі 6623,26 грн.,
В порушення пункту 2 Положення «Про преміювання та надання матеріальної допомоги»
колишнім селищним головою селищної ради протягом 2008 року видано розпорядження на
виплату працівникам апарату селищної ради премій за результатами роботи за місяць у
відсотках до середньомісячної заробітної плати, тоді як преміювання потрібно здійснювати
у відсотках до посадового окладу, з урахуванням надбавок за ранг державного службовця та
вислугу років. Внаслідок даного порушення, дев’яти працівникам апарату селищної ради
зайво виплачено 22768,40 грн. та відповідно зайво проведено нарахувань на заробітну плату
та перераховано внесків до державних цільових фондів на суму 8242,24 грн.
Ревізією дотримання законодавства при нарахуванні та виплаті працівникам премій
встановлено, що протягом 2009-2010 років колишнім селищним головою видавались
розпорядження на преміювання колишнього заступника селищного голови в порушення
пункту 6 Постанови № 268 внаслідок чого зайво виплачено 29312,23 грн. та відповідно зайво
проведено нарахувань на заробітну плату та перераховано внесків до державних цільових
фондів на суму 10669,66 грн.
При розрахунку середньої заробітної плати в селищній раді не вірно визначався період,
за яким обчислюється середня заробітна плата та в розрахунок не включались щомісячні
премії чим порушено п. 2 розділу ІІІ та пункт ІІІ Постанови 100. Внаслідок відповідного
порушення в 2008-2010 роках семи працівникам апарату селищної ради не донараховано та
не виплачено 41278,27 грн.
Рішенням сесії Грузької сільської ради та розпорядженням сільського голови було
встановлено надбавки за високі досягнення в праці на 2008 рік сільському голові, головному
бухгалтеру, спеціалісту-землевпоряднику та секретарю в розмірі 50 відсотків посадового
окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років. Проте, головним бухгалтером
виплата надбавки здійснювалась у розмірі 25 відсотків. Внаслідок чого, зазначеним
працівникам не донараховано та не виплачено коштів на суму 3716,76 грн.
Ревізією дотримання законодавства при здійснені операцій з оплати праці за трудовими
договорами встановлено, що у лютому 2008 року сільським головою Грузької сільської ради
укладались з фізичними особами угоди про виконання робіт. У штатних розписах установ,
які утримуються за рахунок сільської ради відсутні посади, на які було прийнято
працівників для виконання робіт. Зазначене порушення
призвело до нецільового
використання коштів на суму 1345,32 грн.
Ревізією дотримання законодавства при нарахуванні та виплаті працівникам премій
встановлено, протягом 2008-2009 років сільським головою Клинівської сільської ради були
видані розпорядження на виплату працівникам апарату сільської ради премій за
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результатами роботи за І та ІІ квартали, а саме у відсотках середньомісячної заробітної
плати. Проте, в порушення п. 2 розділу ІІ Постанови 100 головним бухгалтером невірно
визначався період для розрахунку середньомісячної заробітної плати, а саме розрахунок
проводився виходячи у відсотках середньомісячної заробітної плати за останні 3 календарні
місяці роботи що передують події, збільшивши його втричі, внаслідок чого працівникам
апарату сільської ради зайво виплачено 6208,40 грн.
Крім того, в 2009 та 2010 роках працівникам сільської ради, в порушення п. 8 ст. 9 Закону
України № 996 проведено нарахування та виплата індексації грошових доходів. В результаті
допущеного порушення, яке виникло внаслідок невірного визначення базового місяця, у
якому працівникам підвищено заробітну плату та неправильного застосування індексу
споживчих цін одному працівнику недораховано індексації на суму 223,00 грн., зайво
нараховано та виплачено коштів 14 працівникам в сумі 3138,90 грн.
На підставі статей 6, 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою
посилення бюджетної дисципліни та контролю за економним та ефективним використанням
коштів, державного і комунального майна:
1. Молдовському, Грузькому, Клинівському сільським головам та Голованівському
селищному голові проаналізувати матеріали проведених контрольно-ревізійним відділом в
Голованівському районі ревізій та негайно вжити вичерпних заходів щодо:
повного усунення виявлених фінансових порушень і зловживань та притягнути винних
осіб до відповідальності у відповідності з чинним законодавством;
безумовного виконання Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державний
бюджет України на 2011 рік» та дотримання вимог чинного законодавства в частині ведення
бухгалтерського обліку та своєчасного відображення господарських операцій;
проведення постійного моніторингу внаслідок рішень прийнятих за результатами
проведених ревізій фінансово-господарської діяльності. За наявності фактів не усунення
порушень застосувати відповідні засоби впливу до відповідальних осіб за їх виконання;
посилення контролю щодо наявності договорів на здані в оренду земельні ділянки та
нежитлові приміщення. Переглянути укладенні угоди на предмет включення до них умов
здійснення орендарями платежів за користування ресурсами територіальних громад району.
2. Контрольно-ревізійному відділу в Голованівському районі забезпечити:
щоквартальне інформування райдержадміністрації та районної ради про виявленні на
підприємствах, в установах та підрозділах фактів порушення чинного законодавства з
фінансових питань, нецільового та незаконного використання коштів, державного та
комунального майна, невиконання їх керівниками вимог органів державної контрольноревізійної служби щодо усунення причин і умов, з якими були допущенні ці порушення, з
внесенням конкретних пропозицій для реагування та вжиття заходів відповідного впливу;
своєчасне та якісне інформування правоохоронних органів про виявленні порушення та
зловживання, які пов’язанні з використанням державних коштів і матеріальних цінностей.
У разі необхідності передавати на розгляд правоохоронним органам ревізійні матеріали з
метою надання цим фактам належної правової оцінки.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови
райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

