
 
 
 

Про стан фінансово-бюджетної 
дисципліни в області за 2015 рік 

 
 

На підставі статей 6, 16, 39 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, з метою забезпечення законного та ефективного використання 
державних ресурсів, враховуючи інформацію з цього питання (додається):  

1. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації – головним 
розпорядникам коштів обласного бюджету, головам районних державних 
адміністрацій, рекомендувати керівникам органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств з метою посилення фінансової дисципліни, підви-
щення рівня відповідальності посадових осіб: 

1.1. Вжити за результатами контрольних дій, проведених Державною фі-
нансовою інспекцією в області, вичерпних заходів до повного усунення вияв-
лених недоліків і порушень фінансово-бюджетної дисципліни та притягнення 
до відповідальності осіб, винних у їх допущенні. 

1.2. Проаналізувати причини та умови, що сприяли виникненню пору-
шень, та спрямувати свою роботу на їх попередження. 

1.3. Забезпечити постійний дієвий контроль за збереженням і раціональ-
ним використанням державного та комунального майна, станом фінансової 
дисципліни, обліку та звітності, недопущенням використання земель без 
оформлення договірних відносин та дотриманням орендарями термінів реє-
страції укладених договорів оренди земельних ділянок. 

1.4. Проводити виключно у відповідності з вимогами чинного законо-
давства закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти. 

1.5. Забезпечити розгляд на засіданнях колегій районних державних 
адміністрацій та засіданнях виконкомів місцевих рад результатів контрольних 
заходів з наданням неупередженої, принципової оцінки стану фінансово-
бюджетної дисципліни. 

1.6. Вжити заходів щодо подальшого удосконалення та розвитку внут-
рішнього фінансового контролю. 
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1.7. Про проведену роботу поінформувати до 22 квітня 2016 року Депар-
тамент фінансів обласної державної адміністрації, Державну фінансову інспек-
цію в області. 

2. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
2.1. Вжити усіх необхідних заходів щодо врахування пропозицій, нада-

них за результатами державного фінансового аудиту ефективності викори-
стання бюджетних коштів на підготовку кадрів професійно-технічними закла-
дами освіти області за 2013-2014 роки та І квартал 2015 року. 

2.2. Врахувати недоліки та порушення законодавства, які виявлено при 
проведенні ревізій установ та закладів освіти області, у межах повноважень 
вжити заходів до їх повного усунення та недопущення у подальшому. 

3. Управлінню культури, національностей, релігій та туризму облдерж-
адміністрації вжити заходів щодо врахування пропозицій, наданих за резуль-
татами державного фінансового аудиту ефективності використання бюджет-
них коштів на виконання обласної Програми поліпшення кінообслуговування 
населення Хмельницької області на 2013-2017 роки за 2013-2014 роки та 
8 місяців 2015 року. 

4. Рекомендувати:  
4.1. Старокостянтинівському міському голові вжити вичерпних заходів 

щодо повного усунення порушень, встановлених під час проведення ревізії 
бюджету м. Старокостянтинів за 2012-2014 роки та І квартал 2015 року. 

4.2. Правоохоронним органам налагодити співпрацю з контролюючими 
органами у сфері виявлення злочинів, пов’язаних із незаконним використан-
ням бюджетних та інших державних коштів, державного і комунального май-
на, іншою протиправною діяльністю підприємств, установ і організацій у фі-
нансово-бюджетній сфері та, при необхідності, вживати в межах чинного зако-
нодавства відповідних заходів. 

4.3. Державній фінансовій інспекції в області забезпечувати постійний та 
дієвий контроль за використанням державних ресурсів та реалізацією вимог і 
пропозицій, наданих за результатами контрольних заходів, а також висвіт-
лення у засобах масової інформації результатів цих заходів та рішень, прийня-
тих щодо осіб, винних у порушенні фінансово-бюджетного законодавства. 

5. Виконавцям, визначеним у пунктах 2, 3, 4.1 інформувати Державну 
фінансову інспекцію в області про проведену роботу до 10 числа кожного 
місяця, до повного виконання вимог і пропозицій. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 

Перший заступник  
голови адміністрації            В. Процюк 


