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ІНФОРМАЦІЯ
про стан фінансово-бюджетної дисципліни в області за 2017 рік
Протягом 2017 року Управлінням Західного офісу Держаудитслужби у
Хмельницькій області (далі – Управління) відповідно до передбачених чинним
законодавством повноважень здійснювався контроль за дотриманням законодавства з фінансових питань, економним та ефективним витрачанням коштів
бюджетів усіх рівнів, а також проводилася відповідна робота щодо 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 комунальних ресурсів проведено 64 контрольних заходи.
За підсумками 57 ревізій виявлено порушення законодавства, що призвело до недоотримання бюджетами усіх рівнів, підприємствами, установами
та організаціями області належних доходів, а також незаконного і нецільового
витрачання та недостачі ресурсів на загальну суму 43,7 млн. гривень.
Зокрема, найсуттєвіші порушення фінансової дисципліни вчинено установами, підприємствами та організаціями області, що належать до:
державних підприємств – 17,0 млн.грн.;
сфери освіти і науки – 9,0 млн.грн.;
сфери послуг і житлово-комунального господарства – 8,4 млн.грн.;
агропромислового комплексу і сфери використання природних ресурсів –
4,1 млн.грн.;
сфери соціального захисту населення – 2,4 млн.грн.;
сфери охорони здоров’я – 1,3 млн. гривень.
Також мають місце порушення в органах державної влади та оборони –
0,8 млн.грн., у сфері культури – 0,7 млн. гривень.
При проведенні 7 державних фінансових аудитів встановлено, що
неефективні управлінські рішення зумовили недоотримання доходів і упущені
вигоди на суму 231,8 млн.грн. та непродуктивні (зайві) витрати на загальну
суму 104,0 млн.грн., а наслідком порушення законодавства стали втрати
фінансових і матеріальних ресурсів на суму 337,9 тис. гривень.
Працівники Управління у звітному періоді також брали участь в аудиті
окремих господарських операцій у відокремленому підрозділі “Хмельницька
АЕС ДП “НАЕК “Енергоатом”, за результатами якого виявлено 20 ризикових
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операцій і фінансових порушень на загальну суму 409,61 тис.грн., з них
попереджено (усунуто) 13 ризикових операцій (фінансових порушень) на суму
404,01 тис. гривень.
Ревізією фінансово-господарської діяльності ДП “НТК “Завод точної механіки” встановлено порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 8,7 млн. гривень.
У ході ревізії управління капітального будівництва Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради
виявлено втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 5,7 млн.грн.,
зокрема, встановлено факти недоотримання міським бюджетом коштів пайової
участі забудовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста на суму 4,6 млн. гривень. За результатами ревізії правоохоронними органами розпочато кримінальне провадження.
У Славутському обласному спеціалізованому ліцеї-інтернаті поглибленої підготовки в галузі науки встановлено порушення, що призвели до втрат
фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму 3,4 млн. гривень.
У Подільському державному аграрно-технічному університеті та двох
його коледжах (Шепетівський і Кам’янець-Подільський) встановлено порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 3,3 млн.
гривень.
Проведеною ревізією використання коштів, передбачених субвенцією з
державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, встановлено факти зайвого включення трьома підприємствами – одержувачами субвенції до розрахунків обсягу заборгованості з
різниці в тарифах на послуги з теплопостачання населенню для відшкодування
з державного бюджету на суму 1,3 млн. гривень.
У ході ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності
ДП “Ярмолинецьке лісове господарство”, ДП “Новоушицьке лісове господарство” та ДП “Ізяславське лісове господарство” виявлено фінансових
порушень на суму 0,6 млн. гривень.
Аудит діяльності ДП “Шепетівський ремонтний завод” засвідчив, що
неефективні управлінські дії призвели до втрачених доходів і зайвих витрат на
загальну суму 256,7 млн. гривень.
У ході аудиту діяльності Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства встановлено факти неефективного
використання коштів і майна на загальну суму 52,0 млн. гривень.
На КП “Аеропорт Хмельницький” виявлено фінансових порушень, що
призвели до втрат, на загальну суму 195,0 тис.грн. та 3,8 млн. грн. втрачених
доходів і зайвих витрат, зумовлених неефективними управлінськими діями.
Наслідком аудиту стало розпочате правоохоронними органами досудове розслідування.
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У результаті неперерахування плати за оренду державного та комунального 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 організаціями втрачено 9,5 млн. гривень.
38% об’єктів, охоплених ревізіями, допустили порушення законодавства
при нарахуванні та виплаті заробітної плати, інших виплат і різних видів
допомоги на загальну суму 9,7 млн. гривень.
Виявлено факти зайвої оплати коштів внаслідок завищення обсягів
та/або вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт. Торік таких порушень
встановлено на суму 11,0 млн. гривень.
З року в рік виявляються факти порушень законодавства України щодо
здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. Сума таких
порушень становить 2,1 млн. гривень.
Попереджено витрачання бюджетних коштів на закупівлю товарів, робіт
та послуг шляхом відміни торгів та розірвання договорів у 136 випадках на
загальну суму 532,9 млн.грн., що також свідчить про недотримання об’єктами
контролю вимог чинного законодавства у сфері закупівель.
Водночас, ще 18 бюджетними установами і організаціями та державними і комунальними підприємствами, якими при проведенні 38 процедур закупівель на суму 378,8 млн.грн. допущено порушення чинного законодавства,
не враховано рекомендацій Управління щодо усунення таких порушень.
Проблемним також є питання усунення виявлених ревізіями та державними фінансовими аудитами фактів порушення фінансово-бюджетної дисципліни і прийняття неефективних управлінських рішень керівниками підприємств, установ та організацій, а також врахування і виконання ними пропозицій, наданих за результатами проведених контрольних заходів.
Так, із виявленої протягом 2017 року суми фінансових порушень, що
призвели до втрат, на сьогодні не усунуто 68,5%, а з наданих за результатами
державних фінансових аудитів 73 пропозицій не впровадженими залишаються
51,7 відсотка. Зокрема, не виконано жодної з 7 пропозицій щодо підвищення
ефективності використання бюджетних коштів на виконання обласної цільової
соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки, а із
14 пропозицій, наданих КП “Аеропорт Хмельницький” за наслідками проведеного державного фінансового аудиту діяльності, не впроваджено ще 4.
У межах наданих прав і повноважень Управлінням вжито заходи, які
дозволили у 2017 році забезпечити відшкодування порушень на загальну суму
25,3 млн. гривень.
До бюджетів усіх рівнів, бюджетних установ, організацій та підприємств
додатково надійшло 13,4 млн. гривень.
Економічний ефект від впровадження 51 пропозиції, наданої за результатами проведених аудитів, становив 9,2 млн. гривень.
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За матеріалами проведених контрольних заходів за порушення фінансово-бюджетного законодавства 48 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, матеріальної та дисциплінарної – 88 осіб, звільнено
1 особу. Правоохоронними органами розпочато 13 досудових розслідувань.
Керівник апарату
адміністрації
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