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І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про стан фінансово-бюджетної дисципліни в області  

за перше півріччя 2019 року 
 

З метою здійснення контролю за використанням в області бюджетних 
коштів та інших державних і комунальних ресурсів протягом першого півріччя 
2019 року управлінням Західного офісу Держаудитслужби в області проведено 
226 заходів державного фінансового контролю. 

Ревізіями охоплено 22 підприємства, установи та організації, на усіх з них 
виявлено фінансові порушення, що призвели до втрат на загальну суму 
17,5 млн грн (у тому числі 10,3 млн грн – порушення з комунальними ре-
сурсами), а саме: 

7,4 млн грн – недоотримання фінансових ресурсів (1,0 млн грн – місце-
вими бюджетами); 

1,4 млн грн – нецільових витрат (комунальних ресурсів); 

8,3 млн грн – незаконних витрат (у тому числі 7,5 млн грн – комунальних 
ресурсів); 

0,4 млн грн – недостач (комунальних ресурсів). 

Системним порушенням для бюджетних установ, а також державних і 
комунальних підприємств області залишається незаконне нарахування та ви-
плата заробітної плати, премій та інших виплат і різних видів допомоги. Таких 
порушень протягом першого півріччя 2019 року виявлено на суму 0,3 млн 
гривень. 

З року в рік виявляються факти зайвої оплати внаслідок завищення обсягів і 
вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт, а також оплати вартості товарів, 
робіт і послуг без їх фактичного отримання. За звітний період таких порушень 
виявлено на суму 2,4 млн грн та 2,0 млн грн, відповідно. 

Також бюджетними установами періодично допускаються факти прове-
дення видатків спеціального фонду кошторису за рахунок коштів загального 
фонду без їх відновлення. 

У межах наданих прав і повноважень вжито заходів, завдяки яким про-
тягом першого півріччя 2019 року відшкодовано і поновлено втрат фінансових і 
матеріальних ресурсів на загальну суму 14,7 млн грн (з яких 7,1 млн грн – 
усунуто порушень з комунальними ресурсами). 

До установ та організацій, у яких під час ревізій виявлено фінансові по-
рушення, застосовано 14 фінансових санкцій, до адміністративної відповідаль-
ності притягнуто 15 посадових осіб об’єктів контролю. 
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На підконтрольних об’єктах за допущені порушення законодавства з 
фінансових питань до дисциплінарної відповідальності притягнуто 1 особу. 

За матеріалами контрольних заходів у звітному періоді місцевими орга-
нами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями прийнято 38 управлінських рішень. 

Правоохоронним органам передано 19 матеріалів контрольних заходів, за 
результатами розгляду яких розпочато 2 досудових розслідування. 

Особлива увага приділяється контролю за ефективним використанням 
державних і комунальних ресурсів та профілактичній спрямованості контроль-
них заходів. Зокрема, при проведенні 5 державних фінансових аудитів встанов-
лено факти неефективних управлінських дій і ризикових операцій, що призвели 
(можуть призвести) до упущених вигод (неотриманих доходів) та непродук-
тивних (зайвих) витрат на загальну суму 25,2 млн грн, а також порушень зако-
нодавства, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 
0,2 млн гривень. За їх результатами надано 44 пропозиції, об’єктами контролю 
виконано 70 пропозицій (з урахуванням аудиторських досліджень, проведених 
у попередніх періодах). 

Профілактична спрямованість контрольних заходів дала можливість по-
передити втрату активів, а також незаконні та неефективні видатки. Так, 
протягом першого 2019 року за наслідками проведеного моніторингу публічних 
закупівель за ініціативою управління відмінено 69 процедур закупівель на 
загальну суму 125,6 млн грн, а також розірвано 9 договорів закупівлі на суму 
17,1 млн гривень. 

Переважною більшістю установ та організацій листи із рекомендаціями 
щодо усунення порушень виконано, водночас, 23 підприємствами не виконано 
рекомендацій, що призвело до порушень закупівельного законодавства у 33 про-
цедурах на суму 129,1 млн. грн, зокрема, такими об’єктами контролю: 

управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської 
ради – 9 процедур на суму 81 872,1 тис. грн; 

ДП “Служба місцевих автодоріг” – 2 процедури на суму 22 721,9 тис. грн; 

ВП ХАЕС ДП “НАЕК “Енергоатом” – 1 процедура на суму 8 291,7 тис. 
грн; 

Національна академія Державної прикордонної служби України імені 
Богдана Хмельницького – 2 процедури на суму 2 111,2 тис. грн; 

управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 
ради – 2 процедури на суму 1 564,3 тис. грн; 

Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради – 1 процедура на 
суму 1 180,0 тис. грн; 

Подільський державний аграрно-технічний університет – 1 процедура на 
суму 1 040,5 тис. гривень. 

Незважаючи на системний контроль, постійне інформування відповідних 
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про 
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його результати, вкрай низьким залишається рівень управління державними та 
комунальними ресурсами на місцях, а також рівень усунення та відшкодування 
виявлених недоліків та порушень, виконання наданих пропозицій, що вима-
гають вжиття невідкладних дій. 

Так, з виявленої суми фінансових порушень, що призвели до втрат, не 
усунутими залишаються 7,7 млн грн, з них найсуттєвіші суми не усунуто 
такими об’єктами контролю: 

ДП “Служба місцевих автодоріг” – 2,5 млн грн; 

вище професійне училище № 36 – 1,7 млн грн; 

відділ освіти Теофіпольської райдержадміністрації – 1,3 млн грн; 

Комунальне підприємство “Комунальники”, м. Хмельницький – 1,1 млн грн; 

Дунаєвецька міська рада – 0,6 млн грн; 

управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради – 0,3 млн 
гривень. 
 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації                А. Дикий 


