
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про звільнення С. Матуса 

 
 

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 04.12.2017 
№ 1258/2017-р створено юридичну особу публічного права – державне підприємство 
“Служба місцевих автодоріг” (далі – державне підприємство), директором 
якого призначено МАТУСА Сергія Миколайовича шляхом укладення з ним 
контракту. 

Відповідно до поданої Департаментом економічного розвитку, промис-
ловості та інфраструктури Хмельницької облдержадміністрації (далі – Депар-
тамент) доповідної записки від 28.02.2019 № 03.01-510/19 державне підприємство 
відповідно до Статуту, затвердженого розпорядженням голови облдержадмі-
ністрації від 04.12.2017 №1258/2017-р, є юридичною особою публічного права, 
засноване на державній власності та підпорядковане Хмельницькій обласній 
державній адміністрації. Відповідно до розпорядчих та реєстраційних доку-
ментів організаційно-правова форма юридичної особи – державне підприємство.  

Згідно з вимогами Господарського кодексу України основним плановим 
документом державного підприємства є фінансовий план, відповідно до якого 
підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спряму-
вання коштів для виконання своїх функцій протягом року. 

Пунктом 2.2 контракту з керівником державного підприємства від 08.12.2017 
визначено, що керівник забезпечує складання в установленому порядку річного з 
поквартальною розбивкою фінансового плану державного підприємства на 
кожний наступний рік і подає його для затвердження або погодження Органу 
управління державним майном. 

Згідно з пунктом 2.3 контракту керівник державного підприємства подає в 
установленому порядку Органу управління майном квартальну та річну 
фінансову звітність підприємства, а також квартальний та річний звіт про 
виконання фінансового плану підприємства разом з пояснювальною запискою 
щодо результатів діяльності.   
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Відповідно до пункту 2 Порядку подання фінансової звітності, затверд-
женого постановою КабінетуМіністрівУкраїни від 28.02.2000 № 419, фінан-
сова звітність подається органам, до сфери управління яких належать 
підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) 
відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством – 
іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики. 

Згідно з пунктом 5 цього ж Порядку проміжна фінансова звітність 
(I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), крім консолідованої, подається 
підприємствами органам, зазначеним у пункті 2 (крім органів Казначейства), 
не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна – не 
пізніше 28 лютого наступного за звітним року. 

Проте, в порушення вимог чинного законодавства та всупереч умовам 
контракту директор державного підприємства Матус Сергій Миколайович не 
направив до Органу управління майном фінансового плану підприємства на 
2018 рік та не наддав відповідної звітності. 

Протягом першого півріччя 2018 року директору державного підприємства 
Матусу С.М. неодноразово наголошувалось на необхідності подання фінан-
сового плану та звітів про фінансово-господарську діяльність. 

У жовтні та листопаді 2018 року обласною державною адміністрацією та 
Департаментом направлялися офіційні листи (вих. № 99/26-18-4681/2018 від 
08.10.2018, № 03.01-2567/2018 від 08.11.2018) на адресу підприємства щодо 
необхідності складання фінансового плану підприємства, надання квартальних 
та річних звітів про його виконання, а також інформаційно-аналітичних 
матеріалів для проведення моніторингу ефективності управління об’єктами 
державної власності. 

Однак, директор державного підприємства листом (вих. № 491 від 
12.11.2018) повідомив про відмову у наданні фінансового плану у зв’язку з 
відсутністю критеріїв для його складання. 

Водночас, 28 січня 2019 року державне підприємство наддало Департа-
менту проект фінансового плану на 2019 рік, порушивши при цьому терміни 
щодо його подання та затвердження. Зокрема, відповідно до статті 75Гос-
подарського кодексу України фінансовий план підлягає затвердженню до 
01 вересня року, що передує плановому. 

Окрім цього, наданий проект фінансового плану державного підприємства 
на 2019 рік не відповідав вимогам наказу Мінекономрозвитку України від 
02.03.2015 № 205 “Про затвердження Порядку складання, затвердження та 
контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного 
сектору економіки”, у зв’язку з чим Департамент не погодив фінансовий план 
державного підприємства на 2019 рік та повернув його на доопрацювання. 

Крім цього, постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 року 
№ 899 затверджено Порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання 
державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних 
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фінансових планів у встановленому порядку, яким установлено, що суб’єкти 
господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непо-
годження) річних фінансових планів можуть здійснювати витрати, які без-
посередньо пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції (товарів, робіт, 
послуг). 

При цьому забороняється здійснювати витрати на капітальні інвестиції 
(за винятком випадків, рішення щодо яких прийнято Кабінетом Міністрів 
України), придбання та оренду легкових автомобілів, маркетингові та інфор-
маційно-консультаційні послуги, консалтингові послуги, страхування (крім 
витрат на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, обов’язкове 
страхування та страхування відповідно до міжнародних договорів), представ-
ницькі заходи, виробництво та розповсюдженн яреклами, благодійну, спон-
сорську та іншу допомогу, відрахування до резерву сумнівних боргів. Також 
підприємства не можуть здійснювати продаж, списання державного майна, 
виплату винагороди (премії) керівникам. 

У 2018 році підприємством всупереч нормам вищезазначеної постанови 
здійснювались витрати на капітальні інвестиції та придбання легкових авто-
мобілів. 

Викладені вище факти свідчать про наявність підстав для звільнення з 
посади директора та розірвання контракту з керівником державного 
підприємства від 08.12.2017 року до закінчення терміну його дії, а саме: у разі 
неподання в установленому порядку на затвердження або погодження Органу 
управління майном річного з поквартальною розбивкою фінансового плану 
підприємства, а також порушення порядку здійснення витрат суб’єктами 
господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непо-
годження) річних фінансових планів у встановленому порядку, визначеному 
постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2012 року № 899 
(підпункту г)пункту 5.3 контракту), а також у разі неподання Органу управ-
ління майном річної фінансової звітності, а також річного звіту про виконання 
фінансового плану підприємства разом з пояснювальною запискою щодо 
результатів діяльності (підпункт з) пункту 5.3 контракту). 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, 
пункту 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, 
підпунктів г), з) пункту 5.3 контракту з керівником державного підприємства 
“Служба місцевих автодоріг” від 08.12.2017, Положення про Департамент 
економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Хмельницької обл-
держадміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної 
адміністрації від 30.07.2015 № 346/2015-р, враховуючи доповідну записку 
директора Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраст-
руктури Хмельницької облдержадміністрації від 28.02.2019 № 03.01-510/19, та 
лист державного підприємства “Служба місцевих автодоріг” від 19.02.2019 
№ 109, зареєстрований в обласній державній адміністрації 20.02.2019 за 
№ 68/1385-11-14/2019, та інші подані документи: 
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Звільнити 06 березня 2019 року МАТУСА Сергія Миколайовича з посади 
директора державного підприємства “Служба місцевих автодоріг” за неви-
конання умов контракту до закінчення терміну його дії.  

 
 
Голова адміністрації            В. Лозовий 


