
 
 
 
 

Про стан фінансово-бюджетної 
дисципліни в області за 2018 рік

 
 

На підставі статей 6, 16, 39, 41 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, пункту 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 
19.01.2011 № 148-р “Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни”, 
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 ре-
сурсів”, відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації 
від 22.03.2019 № 28/2019-р/к “Про відпустку голови обласної державної адмі-
ністрації В. Лозового”, з метою забезпечення законного та ефективного вико-
ристання державних ресурсів, враховуючи інформацію з цього питання (до-
дається): 

1. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації – головним 
розпорядникам коштів обласного бюджету, головам районних державних 
адміністрацій, рекомендувати керівникам органів місцевого самоврядування: 

1) за результатами контрольних дій, проведених Управлінням Західного 
офісу Держаудитслужби в області, вжити вичерпних заходів до повного усу-
нення виявлених недоліків і порушень фінансово-бюджетної дисципліни, при-
тягнення до відповідальності осіб, винних у їх допущенні, а також виконання 
наданих за результатами державних фінансових аудитів пропозицій; 

2) проаналізувати причини та умови, що сприяли виникненню порушень 
та спрямувати свою роботу на їх попередження і профілактику; 

3) забезпечити постійний контроль за збереженням і раціональним вико-
ристанням державного та комунального майна, станом фінансової дисципліни, 
обліку та звітності; 

4) вжити заходів щодо недопущення використання земель без оформлен-
ня договірних відносин та контролю за дотриманням орендарями термінів 
реєстрації укладених договорів оренди земельних ділянок, а також своєчас-



 2

ності і повноти сплати забудовниками коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури населених пунктів; 

5) проводити закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти від-
повідно до вимог чинного законодавства, з урахуванням наданих Управлінням 
Західного офісу Держаудитслужби в області рекомендацій щодо усунення 
виявлених моніторингом публічних закупівель порушень законодавства; 

6) розглянути на засіданнях колегій, нарадах, засіданнях виконавчих 
органів місцевого самоврядування результати завершених контрольних захо-
дів з наданням неупередженої, принципової оцінки стану фінансово-бюджет-
ної дисципліни. У подальшому забезпечити обов’язковий розгляд усіх мате-
ріалів контрольних заходів після їх завершення та надходження відповідних 
інформацій від органів державного фінансового контролю; 

7) вжити заходів щодо подальшого удосконалення та розвитку внут-
рішнього фінансового контролю; 

8) сприяти працівникам органів Держаудитслужби у виконанні ними 
службових обов’язків, у разі створення будь-яких перепон при проведенні за-
ходів державного фінансового контролю вживати заходів щодо притягнення 
керівників відповідних підприємств, установ і організацій до відповідальності, 
у тому числі розглядати питання щодо їх звільнення/розірвання контрактів; 

9) про проведену роботу поінформувати Департамент фінансів обласної 
державної адміністрації та Управління Західного офісу Держаудитслужби в 
області до 15 травня 2019 року. 

2. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації до 14 травня 2019 року 
вжити заходів із виконання пропозицій, наданих за результатами державного 
фінансового аудиту ефективності виконання бюджетних програм щодо на-
дання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-
інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. 

3. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації до 14 травня 
2019 року вжити заходів щодо виконання пропозицій, наданих за результатами 
державного фінансового аудиту виконання програми “Централізоване забезпе-
чення медичних закладів дороговартісним медичним обладнанням, медика-
ментами та виробами медичного призначення на 2016-2018 роки”. 

4. Рекомендувати: 
1) Хмельницькій обласній раді забезпечити врахування Хмельницьким 

обласним підприємством по заготівлях і постачанню палива населенню, ко-
мунально-побутовим підприємствам і установам “Облпаливо” результатів 
аудиту діяльності підприємства з метою недопущення в подальшому недоліків 
і порушень, а також вжити заходів щодо виконання (впровадження) наданих за 
його наслідками пропозицій; 

2) Летичівській селищній раді забезпечити усунення виявлених кон-
трольними заходами фінансових порушень; 
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3) Управлінню Західного офісу Держаудитслужби в області забезпечу-
вати 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 щоквар-
тально до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом. 

5. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облас-
ної державної адміністрації від 02.02.2011 № 28/2011-р “Про результати ревізії 
виконання бюджетів та використання бюджетних коштів за 2008-2009 роки та 
звітний період 2010 року, проведеної ГоловКРУ України”, від 04.03.2014 
№ 82/2014-р “Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в області за 2013 рік” та 
від 30.03.2018 № 341/2018-р “Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в 
області за 2017 рік”. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Перший заступник  
голови адміністрації              В. Кальніченко 


