Про стан фінансово-бюджетної
дисципліни в області за 2017 рік

На підставі статей 6, 16, 39, 41 Закону України “Про місцеві державні
адміністрації”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
29.11.2006 № 1673 “Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо
посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням держаного
майна і фінансових ресурсів”, пункту 4 розпорядження Кабінету Міністрів
України від 19.01.2011 № 148-р “Питання зміцнення фінансово-бюджетної
дисципліни”, 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:
1.1. Вжити за результатами контрольних дій, проведених Управлінням
Західного офісу Держаудитслужби в області, дієвих заходів до повного усунення виявлених недоліків і порушень фінансово-бюджетної дисципліни та
притягнення до відповідальності осіб, винних у їх допущенні, а також виконання наданих за результатами державних фінансових аудитів пропозицій.
1.2. Проаналізувати причини та умови, що сприяли виникненню порушень, та спрямувати свою роботу на їх попередження і профілактику.
1.3. Забезпечити постійний контроль за збереженням і раціональним використанням державного та комунального майна, станом фінансової дисципліни, обліку та звітності.
1.4. Вжити заходів щодо недопущення використання земель без оформлення договірних відносин та контролю за дотриманням орендарями термінів
реєстрації укладених договорів оренди земельних ділянок, а також своєчасності і повноти сплати забудовниками коштів пайової участі у розвитку
інфраструктури населених пунктів.
1.5. Проводити закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до вимог чинного законодавства, з урахуванням наданих Управлінням
Західного офісу Держаудитслужби в області рекомендацій щодо усунення
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виявлених аналізом та моніторингом публічних закупівель порушень
законодавства.
1.6. Періодично розглядати на засіданнях колегій, нарадах, засіданнях
виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування результати контрольних заходів з наданням неупередженої, принципової оцінки стану фінансовобюджетної дисципліни.
1.7. Вжити заходів щодо подальшого удосконалення та розвитку внутрішнього фінансового контролю.
1.8. Сприяти працівникам органів Держаудитслужби у виконанні ними
службових обов’язків, у разі створення будь-яких перепон при проведенні
заходів державного фінансового контролю вживати заходів щодо притягнення
керівників відповідних підприємств, установ і організацій до відповідальності,
у тому числі щодо їх звільнення/розірвання контрактів.
1.9. Про проведену роботу поінформувати Департамент фінансів обласної державної адміністрації і Управління Західного офісу Держаудитслужби в
області до 05 травня 2018 року.
2. Головам Білогірської, Дунаєвецької, Летичівської, Полонської, Славутської, Старосинявської, Шепетівської райдержадміністрацій, рекомендувати Кам’янець-Подільському, Нетішинському та Славутському міським головам до 01 червня 2018 року вжити дієвих заходів з виконання вимог статті 77
Бюджетного кодексу України, а саме, ліквідувати дефіцит у коштах відповідних бюджетів на оплату праці працівників бюджетних установ, проведення
розрахунків за енергоносії та комунальні послуги.
3. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації вжити до
05 травня 2018 року заходів щодо виконання пропозицій, наданих за результатами державного фінансового аудиту ефективності використання бюджетних коштів на виконання обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛінфекції/СНІДу на 2015-2018 роки.
4. Рекомендувати Управлінню Західного офісу Держаудитслужби в області забезпечувати постійний та дієвий контроль за використанням державних ресурсів та реалізацією вимог і пропозицій, наданих за результатами
контрольних заходів, а також висвітлення у засобах масової інформації результатів цих заходів та рішень, прийнятих щодо осіб, винних у порушенні
фінансово-бюджетного законодавства, про що інформувати обласну державну
адміністрацію щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.
5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 23.03.2016 № 136/2016-р “Про стан фінансовобюджетної дисципліни в області за 2015 рік”.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.
Голова адміністрації
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