
 
 
 
 
 
Про стан взаємодії між підрозділами 
Головного управління Національної по-
ліції та Державної фінансової інспек-
ції в області з розкриття та розсліду-
вання кримінальних правопорушень у 
бюджетній сфері 

 
 

На підставі пункту 2 частини 1 статті 2, статей 6, 25 Закону України 
“Про місцеві державні адміністрації”, враховуючи інформацію про стан взає-
модії між підрозділами Головного управління Національної поліції та Держав-
ної фінансової інспекції в області з розкриття та розслідування кримінальних 
правопорушень у бюджетній сфері (додається):  

1. Відзначити, що взаємодія Головного управління Національної поліції 
та Державної фінансової інспекції в області з розкриття та розслідування 
кримінальних правопорушень у бюджетній сфері потребує удосконалення. 

2. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції, Держав-
ній фінансовій інспекції в області: 

2.1. Вказати підпорядкованим територіальним підрозділам на забезпе-
чення належного виконання вимог Порядку взаємодії органів державної 
контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ і Служ-
би безпеки України, затвердженого спільним наказом Головного контрольно-
ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, 
Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України від 19 жовтня 
2006 року № 346/1025/685/53 (далі – Порядок). 

2.2. У липні поточного року провести спільні навчання відповідних 
посадових осіб Головного управління Національної поліції та Державної 
фінансової інспекції в області щодо вирішення проблемних питань, які вини-
кають у взаємодії між цими установами.  
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3. Рекомендувати:  
3.1. Головному управлінню Національної поліції в області надавати 

органам державного фінансового контролю області наявну інформацію про 
порушення фінансового та бюджетного законодавства.  

3.2. Державній фінансовій інспекції в області:  
3.2.1. Опрацьовувати отриману від правоохоронних органів інформацію 

та враховувати її при плануванні та проведенні контрольних заходів. 
3.2.2. Забезпечити своєчасну та якісну передачу матеріалів проведених 

контрольних заходів відповідно до затвердженого Порядку. 
4. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, 

головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським (міст 
обласного значення) головам, керівникам інших органів місцевого самовряду-
вання: 

4.1. Забезпечити постійний контроль за використанням бюджетних кош-
тів відповідно до їх цільового призначення. 

4.2. Здійснювати моніторинг проведення робіт та придбання товарів за 
бюджетні кошти. 

4.3. Забезпечити оперативне реагування на суспільно резонансні скарги, 
повідомлення, колективні звернення щодо порушень у бюджетній сфері з 
обов’язковим інформуванням правоохоронних органів для вжиття відповідних 
заходів реагування. 

4.4. На засіданнях колегій райдержадміністрацій, засіданнях виконавчих 
комітетів міських (міст обласного значення) рад за підсумками першого пів-
річчя 2016 року розглянути питання щодо ефективності вжитих заходів з по-
передження та профілактики правопорушень у бюджетній сфері.  

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступни-
ків голови облдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків.  
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


