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І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про стан фінансово-бюджетної дисципліни в області за 2015 рік 

 

Протягом 2015 року Держфінінспекцією в області проводилася відпо-
відна робота щодо посилення контролю за дотриманням законодавства з 
фінансових питань, економним та ефективним витрачанням коштів бюджетів 
усіх рівнів, а також попередження порушень чинного законодавства під час 
використання державного і комунального майна та забезпечення належного 
рівня фінансово-бюджетної дисципліни в області. 

З метою здійснення контролю за витрачанням державних та кому-
нальних ресурсів проведено 127 контрольних заходів. 

За результатами проведених ревізій виявлено порушення посадовими 
особами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самовряду-
вання законів та інших нормативно-правових актів, що призвело до недоотри-
мання бюджетами усіх рівнів, підприємствами, установами та організаціями 
області належних доходів, а також незаконного і нецільового витрачання та 
недостачі ресурсів на загальну суму 42,0 млн. гривень. 

Зокрема, найсуттєвіші порушення фінансової дисципліни вчинено уста-
новами, підприємствами та організаціями області, що належать до: 

сфери освіти і науки – 8,9 млн.грн.; 

органів державної влади та оборони – 7,8 млн.грн.; 

сфери послуг та житлово-комунального господарства – 8,4 млн.грн.; 

сфери соціального захисту населення, охорони здоров’я та культури – 
6,5 млн. гривень. 

Також мають місце значні порушення в агропромисловому комплексі та 
сфері використання природних ресурсів – 5,9 млн.грн., державних підпри-
ємствах – 4,7 млн. гривень. 

Крім того, за підсумками державних фінансових аудитів виявлено факти 
неефективного використання державних коштів та майна на загальну суму 
53,8 млн. гривень. 

Проведеними ревізіями 12 районних і міських органів освіти встанов-
лено порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на 
загальну суму 4,2 млн. гривень. За результатами ревізій звільнено 16 осіб, 
правоохоронними органами розпочато 4 досудових розслідування. 

У Хмельницькому спеціалізованому ліцеї-інтернаті поглибленої підго-
товки в галузі науки встановлено факт передачі будівельній фірмі права кори-
стування земельною ділянкою площею 1,3 га для здійснення будівництва 
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багатоквартирного житлового будинку (суперфіцій) без проведення передбаче-
ного земельним законодавством продажу на конкурентних засадах (земельних 
торгах). При цьому договір про суперфіцій має укладатися власником земель-
ної ділянки, так як зазначена земельна ділянка належить територіальній громаді 
міста Хмельницький в особі Хмельницької міської ради та перебуває у пос-
тійному користуванні ліцею-інтернату. Натомість міською радою лише надано 
згоду на укладення ліцеєм відповідного договору з будівельною фірмою. 

Під час проведення ревізій 9 лікарень та поліклінік виявлено фінансові 
порушення, що призвели до втрат на суму 3,1 млн. гривень. За результатами 
ревізій звільнено 1 особу та правоохоронними органами розпочато 1 досудове 
розслідування. 

У Подільському державному аграрно-технічному університеті та двох 
його структурних підрозділів (Новоушицький технікум і Подільський коледж) 
встановлено порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних 
ресурсів на суму 1,3 млн. гривень. 

У ході ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП 
“Хмельницьке лісомисливське господарство” та ДП “Кам’янець-Подільське лі-
сове господарство” встановлено фінансові порушення на суму 1,6 млн. гривень. 

Проведеною ревізією використання коштів, передбачених на субвенцію з 
державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різ-
ниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопоста-
чання та водовідведення встановлено факти зайвого включення 5 підпри-
ємствами – одержувачами субвенції до розрахунків обсягу заборгованості з 
різниці в тарифах на послуги з теплопостачання населенню для відшкодування 
з державного бюджету 1,7 млн. гривень. 

У Війтовецькій селищній раді Волочиського району виявлено факт 
недоотримання селищним бюджетом коштів пайової участі забудовника у 
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища на 
суму 1,3 млн. гривень. 

Проведено ревізію бюджету м. Старокостянтинів, у ході якої охоплено 
контролем 5 об’єктів та встановлено фінансові порушення, що призвели до 
втрат на суму 6,6 млн. гривень. За ревізійними матеріалами, переданими до 
правоохоронних органів, розпочато 2 досудових розслідування. 

Аудитом виконання місцевих бюджетів Віньковецького району за 2012-
2014 роки виявлено недоотримання доходів місцевими бюджетами району на 
загальну суму 1,7 млн. гривень. 

У результаті неперерахування плати за оренду державного та комуналь-
ного майна, коштів від реалізації майна, надання у користування природних і 
матеріальних ресурсів та послуг безоплатно або за заниженими ставками 
бюджетами всіх рівнів, бюджетними установами, підприємствами та організа-
ціями втрачено 11,2 млн. гривень. 

На більш як половині перевірених об’єктів виявлено порушення зако-
нодавства з питань оплати праці на загальну суму 3,8 млн. гривень. 
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Виявлено факти зайвої оплати коштів внаслідок завищення обсягів 
та/або вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт. Торік таких порушень 
встановлено на суму 3,2 млн. гривень. 

З року в рік виявляються факти порушення законодавства України щодо 
здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. Сума таких 
порушень становить 2,6 млн. гривень. 

Попереджено витрачання бюджетних коштів на закупівлю товарів, робіт 
та послуг шляхом відміни торгів та розірвання договорів у 46 випадках на 
загальну суму 72,4 млн.грн., що також свідчить про недотримання об’єктами 
контролю вимог чинного законодавства у сфері державних закупівель під час 
проведення процедур закупівель. 

Проблемним є питання усунення виявлених ревізіями, перевірками дер-
жавних закупівель та державними фінансовими аудитами фактів порушення 
фінансово-бюджетної дисципліни і прийняття неефективних управлінських 
рішень керівниками підприємств, установ і організацій, а також врахування 
ними пропозицій, наданих за результатами проведених контрольних заходів. 

Так, із виявленої протягом 2015 року суми фінансових порушень, що 
призвели до втрат, на сьогодні не усунуто 64%, а з наданих за результатами 
державних фінансових аудитів 69 пропозицій торік враховано усього 42 від-
сотки. Зокрема, з 11 пропозицій щодо ефективності використання бюджетних 
коштів на підготовку кадрів професійно-технічними закладами освіти області 
за 2013-2014 роки та І квартал 2015 року враховано усього 6, а із 10 пропо-
зицій щодо виконання обласної програми поліпшення кінообслуговування на-
селення Хмельницької області на 2013-2017 роки за 2013-2014 роки та 8 міся-
ців 2015 року не враховано жодної. 

У межах наданих прав і повноважень Державною фінансовою інспек-
цією в області вжито заходи, що дозволили у 2015 році забезпечити відшко-
дування порушень на загальну суму 18,5 млн. гривень. 

До бюджетів усіх рівнів, бюджетних установ, організацій та підприємств 
додатково надійшло 2,3 млн. гривень. 

Економічний ефект від упровадження 29 пропозицій, наданих за резуль-
татами проведених аудитів, становить 8,6 млн. гривень. 

За матеріалами проведених контрольних заходів за порушення фінансо-
во-бюджетного законодавства 422 посадових особи притягнуто до адміністра-
тивної відповідальності, матеріальної та дисциплінарної – 217 осіб. Правоохо-
ронними органами розпочато 27 досудових розслідувань, звільнено 20 поса-
дових осіб. 

 
 

Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


