
 
 
 
 

Про стан фінансово-бюджетної 
дисципліни в області за 2019 рік 
та перше півріччя 2020 року 

 
 

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 державного 
майна і фінансових ресурсів”, відповідно до пункту 4 розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 19.01.2011 № 148-р “Питання зміцнення фінансово-
бюджетної дисципліни”, 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 
спільно з суб’єктами господарювання державної і комунальної форми влас-
ності з метою посилення фінансової дисципліни, підвищення рівня відпові-
дальності посадових осіб: 

1) вжити за результатами контрольних дій, проведених управлінням 
Західного офісу Держаудитслужби в області, вичерпних заходів до повного 
усунення виявлених недоліків і порушень фінансово-бюджетної дисципліни та 
притягнення до відповідальності осіб, винних у їх допущенні, а також вико-
нання наданих за результатами державних фінансових аудитів пропозицій; 

2) проаналізувати причини та умови, що призвели до виникнення пору-
шень та спрямувати свою роботу на їх попередження і профілактику; 

3) забезпечити постійний дієвий контроль за збереженням і раціональним 
використанням державного та комунального майна, станом фінансової дис.-
ципліни, обліку та звітності; 
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4) вжити заходів щодо недопущення використання земель без оформлен-
ня договірних відносин та контролювати дотримання орендарями термінів 
реєстрації укладених договорів оренди земельних ділянок, а також своєчас-
ності і повноти сплати забудовниками коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури населених пунктів; 

5) закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти проводити вик-
лючно у відповідності з вимогами чинного законодавства з обов’язковим вра-
хуванням наданих управлінням Західного офісу Держаудитслужби в області 
рекомендацій щодо усунення виявлених моніторингами публічних закупівель 
порушень законодавства; 

6) періодично розглядати на засіданнях колегій і нарадах, засіданнях ви-
конавчих комітетів органів місцевого самоврядування результати контрольних 
заходів з наданням неупередженої, принципової оцінки стану фінансово-бюд-
жетної дисципліни; 

7) вжити заходів щодо подальшого удосконалення та розвитку внутріш-
нього фінансового контролю; 

8) сприяти працівникам органів Держаудитслужби усіма належними умо-
вами виконанню ними службових обов’язків; 

9) про проведену роботу поінформувати до 10 вересня 2020 року Депар-
тамент фінансів обласної державної адміністрації та управління Західного 
офісу Держаудитслужби у Хмельницькій області. 

2. Рекомендувати: 
1) управлінню Західного офісу Держаудитслужби у Хмельницькій об-

ласті забезпечувати постійний та дієвий контроль за використанням держав-
них ресурсів та реалізацією вимог і пропозицій, наданих за результатами 
контрольних заходів, а також висвітлення у засобах масової інформації резуль-
татів цих заходів та рішень, прийнятих щодо осіб, винних у порушенні 
фінансово-бюджетного законодавства; 

2) міським (міст обласного значення) головам розглянути питання пе-
регляду контрактів з керівниками комунальних підприємств, які систематично 
порушують фінансову дисципліну, не виконують вимоги управління Західного 
офісу Держаудитслужби у Хмельницькій області. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ-
ників голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу 
обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           Дмитро ГАБІНЕТ 


