УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 29 » серпня 2011 року

№ 611-р
смт Голованівськ

Про
стан
фінансово-бюджетної
дисципліни в бюджетних структурах
та підрозділах району у січні-травні
2011 року
Контрольно-ревізійним відділом в Голованівському районі протягом січня-травня
2011 року проводилась певна робота, спрямована на посилення контролю за додержанням
чинного законодавства з фінансових питань, економним витрачанням коштів бюджетів всіх
рівнів та позабюджетних фондів, на упередження безгосподарності під час використання
державного і колективного майна.
Контрольно-ревізійний відділ в Голованівському районі, виконуючи завдання, визначені
Законом України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» централізованими
дорученнями ГоловКРУ України, дорученнями місцевих органів влади та органів місцевого
самоврядування, правоохоронних органів, у січні-травні поточного року здійснював
контроль за використанням коштів бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів,
збереженням
державного і комунального майна, ведення бухгалтерського обліку і
фінансової звітності, спрямовуючи свою діяльність на зміцнення та забезпечення належного
рівня фінансово-бюджетної дисципліни в роботі.
За перше півріччя 2011 року працівниками відділу проведено 7 контрольних заходів в
семи установах, підприємствах.
Під час проведення контрольних заходів було охоплено контролем фінансових та
матеріальних ресурсів становить 41966,60 тис. грн.
Сума встановлених втрат фінансових і матеріальних ресурсів, допущених внаслідок
порушень законодавства становить 694,3 тис. грн., в тому числі недоотримано фінансових
ресурсів – 348,19 тис грн., нецільових, незаконних витрат державних ресурсів встановлено
на загальну суму 346,11 тис. грн.
Крім того, в семи установах, підприємствах виявлено фінансових порушень, що призвели
до втрат фінансових ресурсів на суму 2303,10 тис. грн., з них:
державні ресурси на суму 646,76 тис. грн. – майно;
комунальні ресурси на суму 1656,34 тис. грн., в тому числі: 67,76 тис. грн. – кошти
місцевих бюджетів; 1588,58 тис. грн. – майно.
В межах наданих прав і повноважень контрольно-ревізійним відділом у районі вжито
заходи, завдяки яким у січні-травні поточного року забезпечено відшкодування незаконних,
нецільових витрат ресурсів на загальну суму 520,07 тис. грн., в тому числі за порушеннями,
що виявлені у попередніх звітних роках – 55,95 тис. грн.
Виявлені фінансові порушення, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних
ресурсів відшкодовано в повному обсязі, тобто сума відшкодування становить 100 %.
За перше півріччя 2011 року направлено 12 інформацій про результати ревізій для
прийняття управлінських рішень. Застосовано 16 фінансових санкцій. За результатами
ревізій складено 18 протоколів про адміністративне правопорушення за ст. 164-2 КУпАП
ч.1, 5 протоколів за ст. 164-12 КУпАП та 1 протокол за ст. 164-14 КУпАП.
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Результати моніторингу відшкодування фінансових порушень, засвідчили суми
невідшкодованих фінансових ресурсів. Залишок невідшкодованих сум недоотриманих
фінансових ресурсів, незаконних та не за цільовим призначенням проведених витрат за
січень-травень поточного року складає 34,95 тис. грн.
Продовжує мати місце не вжиття керівниками об’єктів контролю заходів щодо усунення
виявлених порушень і недоліків та не виконання вимог органів держаної контрольноревізійної служби наданих за результатами проведених контрольних заходів, а саме:
В порушення п. 6 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268
розпорядженням колишнього голови Голованівської селищної ради встановлена надбавка за
високі досягнення у праці (тоді як відповідною постановою визначено, що рішення про
встановлення надбавок заступникам селищних голів приймається відповідною радою).
Відповідне порушення призвело до незаконної виплати зазначеному працівнику надбавки на
суму 1,49 тис. грн. та зайвого проведення нарахувань на заробітну плату та внесків на суму
0,54 тис. грн.
Аналогічно, в порушення п. 6 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня
2006 року № 268 видавались розпорядження колишнім головою Голованівської селищної
ради на преміювання колишнього заступника голови селищної ради (тоді як відповідною
постановою визначено, що рішення про преміювання заступників селищних голів
приймається відповідною радою). Дане порушення призвело до незаконної виплати
працівнику премії на суму 24,13 тис. грн. та зайвого перерахування на заробітну плату та
перерахування внесків на суму 8,79 тис. грн.
Враховуючи вищевикладене та відповідно до рішення колегії райдержадміністрації від
26 серпня 2011 року № 31:
1. Голованівському селищному голові проаналізувати матеріали проведеної контрольноревізійними відділом у Голованівському районі ревізії та негайно вжити вичерпних заходів
щодо:
повного усунення виявлених фінансових порушень і зловживань та притягнути винних
осіб до відповідальності відповідно з чинним законодавством;
грошові та фінансові ресурси використовувати за призначенням суворо дотримуватись
законодавства з оплати праці особливо при нарахування заробітної плати, надбавок,
відпускних та премій;
проведення фінансування видатків за затвердженими кошторисними призначеннями;
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.
2. У разі зволікання вищезазначеною установою усунення виявлених контрольноревізійними відділом в Голованівському районі порушень фінансової дисципліни, буде
ініційовано застосування п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада
2006 року № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення
боротьби з корупцією та контролю за використанням держмайна та фінансових ресурсів».
3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
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