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ІНФОРМАЦІЯ 
про стан фінансово-бюджетної дисципліни в області  

за перше півріччя 2021 року 
 

Протягом шести місяців 2021 року управлінням Західного офісу Держ-
аудитслужби в області (далі – Управління) відповідно до передбачених чинним 
законодавством повноважень здійснювався контроль за дотриманням законо-
давства з фінансових питань, економним та ефективним витрачанням коштів 
бюджетів усіх рівнів, а також проводилася відповідна робота щодо поперед-
ження 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 178 контрольних заходів. 

За підсумками 30-ти ревізій та перевірок закупівель виявлено порушення 
законодавства, що призвели до недоотримання бюджетами усіх рівнів, під-
приємствами, установами та організаціями області належних доходів, а також 
незаконного і нецільового витрачання та недостачі ресурсів на загальну суму 
28,9 млн грн та 14,0 млн грн втрат ресурсів унаслідок неефективних управ-
лінських дій/рішень, ризикових операцій. 

Зокрема, найсуттєвіші порушення фінансової дисципліни вчинено устано-
вами, підприємствами та організаціями області, що належать до сфери освіти і 
науки – 14,6 млн грн, будівництва і житлово-комунального господарства – 
8,3 млн гривень. 

Мають місце порушення у сфері охорони здоров’я – 4,0 млн грн, органах 
державної влади та оборони – 2,0 млн гривень. 

Під час проведення 2-х державних фінансових аудитів встановлено факти 
неефективних управлінських дій і ризикових операцій, що призвели (можуть 
призвести) до упущених вигод (неотриманих доходів) та непродуктивних 
(зайвих) витрат на загальну суму 287,6 млн гривень. 

Перевірками закупівель чотирнадцятьма закладами охорони здоров’я об-
ласті, за якими здійснювалося фінансування з Фонду боротьби з гострою респі-
раторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її 
наслідками, виявлено втрати фінансових і матеріальних ресурсів на загальну 
суму 1,9 млн грн та ризик зайвих витрат унаслідок прийняття неефективних 
управлінських рішень на суму 2,3 млн гривень. Правоохоронними органами за 
наслідками розгляду матеріалів цих перевірок по окремих комунальних під-
приємствах розпочато кримінальні провадження. 



 2

Ревізіями установ і закладів освіти (сектор освіти, культури, молоді та 
спорту Хмельницької райдержадміністрації, управління освіти Кам’янець-По-
дільської міської ради та Нетішинський професійний ліцей) зафіксовано 
порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 
14,6 млн грн та 0,3 млн грн непродуктивних витрат, зумовлених неефективними 
управлінськими рішеннями (діями). За матеріалами ревізії Нетішинського 
професійного ліцею розпочато досудове розслідування. 

Під час ревізій трьох закладів охорони здоров’я (КП “Хмельницька інфек-
ційна лікарня”, КНП “Дунаєвецька багатопрофільна лікарня” та ДУ “Хмель-
ницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я 
України”) виявлено втрат ресурсів на загальну суму 2,2 млн гривень. 

Ревізією фінансово-господарської діяльності ДП “Хмельницька обласна 
служба єдиного замовника” встановлено порушення, що призвели до втрат 
фінансових і матеріальних ресурсів на суму 5,7 млн гривень. Матеріали цієї 
ревізії долучено до кримінального провадження. 

За наслідками аудиторського дослідження бюджету міста Хмельницький 
зафіксовано не отримані доходи і зайві витрати внаслідок неефективних управ-
лінських дій та ризикових операцій на загальну суму 273,0 млн гривень. 

У результаті несплати 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 
0,6 млн гривень. 

У понад 32% охоплених ревізіями об’єктів виявлено порушення законо-
давства при нарахуванні та виплаті заробітної плати, інших виплат і різних 
видів допомоги на загальну суму 2,0 млн гривень. 

За результатами 57% ревізій і перевірок закупівель виявлено факти зайвої 
оплати коштів внаслідок завищення обсягів та/або вартості виконаних ремонт-
но-будівельних робіт на суму 9,5 млн гривень. 

З року в рік виявляються факти порушень законодавства України щодо 
здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. Сума таких 
порушень за звітний період становила 292,0 млн грн, з яких при проведенні 
моніторингів закупівель задокументовано 260,5 млн гривень. 

Також постійно фіксуються факти використання бюджетних коштів 
всупереч їх цільовому призначенню – за звітний період таких порушень 
задокументовано на загальну суму 10,8 млн гривень. 

За наслідками проведеного моніторингу закупівель Управлінням поперед-
жено витрачання бюджетних коштів на закупівлю товарів, робіт та послуг 
шляхом відміни 14 процедур закупівель на загальну суму 27,7 млн грн, а також 
розірвання 27 договорів закупівлі на суму 22,2 млн гривень. 

Водночас, ще 54 бюджетні установи і організації, державні і комунальні 
підприємства, якими при проведенні 63-х процедур закупівель на суму 
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181,0 млн грн допущено порушення чинного законодавства, що вплинуло на 
результат закупівлі, не врахували рекомендацій Управління щодо усунення 
таких порушень. 

Проблемним також є питання усунення виявлених ревізіями та держав-
ними фінансовими аудитами фактів порушення фінансово-бюджетної дисцип-
ліни і прийняття неефективних управлінських рішень керівниками підприємств, 
установ та організацій, а також урахування і виконання ними пропозицій, 
наданих за результатами проведених контрольних заходів. 

Так, із виявлених протягом першого півріччя 2021 року сум фінансових 
порушень, що призвели до втрат, на сьогодні не усунуто 64,8 відсотка. 

Значні суми залишаються не усунутими за наслідками ревізій, прове-
дених у Нетішинському професійному ліцеї (7,9 млн грн), управлінні освіти 
Кам’янець-Подільської міської ради (3,6 млн грн), комунальному некомер-
ційному підприємстві Дунаєвецької міської ради “Дунаєвецька багатопро-
фільна лікарня” (1,8 млн грн), територіальному управлінні Державної судової 
адміністрації у Хмельницькій області (1,4 млн грн), секторі освіти, культури, 
молоді та спорту Хмельницької районної державної адміністрації (1,4 млн грн), 
Службі автомобільних доріг у Хмельницькій області (1,1 млн грн). 

За наслідками проведених заходів державного фінансового контролю до 
бюджетів усіх рівнів, бюджетних установ, організацій та підприємств додат-
ково надійшло 1,1 млн гривень. 

Економічний ефект від упровадження 7 пропозицій, наданих за резуль-
татами проведених аудитів, становить 6,1 млн гривень. 

За матеріалами проведених контрольних заходів за порушення законо-
давства п’ять посадових осіб підконтрольних об’єктів притягнуто до адміні-
стративної відповідальності. Правоохоронними органами розпочато шість досу-
дових розслідувань та вручено три повідомлення про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення. 

 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації       Зоряна ДАВИДЧУК 


