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ІНФОРМАЦІЯ 
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за 2022 рік 
 

Протягом 2022 року Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в 
Хмельницькій 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 481 контрольний захід. 

За підсумками 37 ревізій та перевірок закупівель виявлено порушення 
законодавства, що призвели до недоотримання бюджетами усіх рівнів, підпри-
ємствами, установами та організаціями області належних доходів, а також 
незаконного і нецільового витрачання та недостачі ресурсів на загальну суму 
149,3 млн грн (у тому числі порушень, що спричинили недоотримання доходів, 
на суму 29,7 млн грн, а також незаконні і нецільові витрати та недостачі – 
119,6 млн грн) та 16,5 млн грн втрат ресурсів унаслідок неефективних управлін-
ських дій/рішень, ризикових операцій. 

Слід зазначити, що найсуттєвіші порушення фінансової дисципліни вчи-
нено установами, підприємствами та організаціями області, що належать до 
сфери транспорту – 56,6 млн грн, будівництва і житлово-комунального госпо-
дарства – 52,7 млн грн, агропромислового комплексу – 30,6 млн гривень. 

Також порушення зафіксовано у сферах освіти і науки – 5,6 млн грн, 
органах місцевого самоврядування – 2,4 млн грн та охорони здоров’я – 1,5 млн 
гривень. 

У результаті неперерахування коштів за оренду та реалізацію державного 
та комунального майна, надання у користування природних і матеріальних 
ресурсів та послуг безоплатно або за заниженими ставками бюджетами всіх 
рівнів, бюджетними установами, підприємствами та організаціями втрачено 
29,7 млн гривень. 

У 24% охоплених ревізіями об’єктів виявлено порушення законодавства 
при нарахуванні та виплаті заробітної плати, інших виплат і різних видів допо-
моги на загальну суму 1,0 млн гривень. 
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За результатами 49% ревізій і перевірок закупівель виявлено факти зайвої 
оплати коштів унаслідок завищення обсягів та/або вартості виконаних ремонт-
но-будівельних робіт на суму 74,8 млн гривень. 

Суттєвими є порушення законодавства України щодо здійснення закупі-
вель товарів, робіт і послуг за державні кошти. За звітний період таких 
порушень задокументовано на загальну суму 5,76 млрд грн, з яких при про-
веденні моніторингів закупівель виявлено 5,74 млрд гривень. 

Також постійно фіксуються факти використання бюджетних коштів всупе-
реч їх цільовому призначенню – з початку року таких порушень задокумен-
товано на загальну суму 7,2 млн гривень. 

Важливе значення має контроль за ефективним використанням державних 
і комунальних ресурсів та профілактична спрямованість контрольних заходів. 
Так, при проведенні 4 державних фінансових аудитів (діяльності МКП “Хмель-
ницьктеплокомуненерго”, КНП “Хмельницька обласна стоматологічна поліклі-
ніка”, ХКП “Електротранс” та ХКП “Спецкомунтранс”) встановлено факти 
неефективних управлінських дій і ризикових операцій, що призвели (можуть 
призвести) до упущених вигод (неотриманих доходів) та непродуктивних 
(зайвих) витрат на загальну суму 413,3 млн гривень. 

За результатами проведених державних фінансових аудитів надано 30 про-
позицій щодо підвищення рівня ефективності використання коштів і майна, 
об’єктами контролю виконано 14 пропозицій (з урахуванням аудиторських 
досліджень, проведених у попередніх періодах), економічний ефект від їх впро-
вадження становить 36,6 млн гривень. 

У межах наданих прав і повноважень Управлінням вжито заходи, завдяки 
яким забезпечено усунення виявлених фінансових порушень, що призвели до 
втрат, на загальну суму 25,7 млн грн (з урахуванням проведених у попередніх 
звітних періодах ревізій і перевірок закупівель), у тому числі додатково 
надійшло коштів до бюджетів, установ та підприємств на суму 8,1 млн грн та 
відшкодовано незаконних, нецільових витрат і недостач ресурсів на суму 
17,7 млн гривень. 

За результатами контрольних заходів до порушників фінансово-бюджетної 
дисципліни застосовано 5 фінансових санкцій, до адміністративної відповідаль-
ності притягнуто 17 посадових осіб об’єктів контролю. 

Правоохоронним органам передано 33 матеріали ревізій та перевірок заку-
півель, за результатами їх розгляду розпочато 19 досудових розслідувань та 
вручено 8 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального право-
порушення. 

Державній службі фінансового моніторингу для запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, направлено 
інформацію щодо 2 операцій на загальну суму 45,6 млн гривень. 

Незважаючи на вжиті за наслідками державного фінансового контролю 
заходи, у тому числі інформування відповідних органів виконавчої влади і 
органів місцевого самоврядування про результати контрольних заходів, украй 
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низьким залишається рівень управління державними та комунальними ресур-
сами на місцях, зокрема, недостатнім залишається стан усунення керівниками 
підконтрольних об’єктів виявлених під час проведення контрольних заходів 
порушень фінансово-бюджетної дисципліни та виконання наданих пропозицій. 
Так, з виявленої у поточному році суми фінансових порушень, що призвели до 
втрат, не усунутими залишаються 133,8 млн грн, з них найсуттєвіші суми не 
відшкодовано такими об’єктами контролю: 

ДП “Дослідне господарство “Проскурівка” Миронівського інституту пше-
ниці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук – 28,3 млн грн; 

управління капітального будівництва Департаменту архітектури, містобу-
дування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради – 22,3 млн грн; 

МКП “Хмельницькводоканал” – 6,6 млн грн; 

ХКП “Спецкомунтранс” – 5,6 млн грн; 

ХКП “Електротранс” – 3,1 млн грн; 

Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Кам’янець-По-
дільської міської ради – 2,5 млн грн; 

Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти “Старокос-
тянтинівський аграрно-промисловий ліцей” – 1,3 млн грн; 

ДП “Хмельницька обласна служба місцевих автодоріг” – 1,1 млн грн; 

Комунальне підприємство Дунаєвецької міської ради “Благоустрій Дунає-
веччини” – 1,1 млн гривень. 

Профілактична спрямованість контрольних заходів дала можливість попе-
редити втрату активів та незаконні і неефективні видатки. За наслідками прове-
деного моніторингу закупівель Управлінням попереджено витрачання держав-
них і комунальних коштів на закупівлю товарів, робіт та послуг шляхом від-
міни 114 процедур закупівель на загальну суму 662,8 млн грн, а також розір-
вання 21 договору закупівлі на суму 62,8 млн гривень. 

Водночас, ще 15 бюджетних установ і організацій, державних і комунальних 
підприємств, якими при проведенні 31 процедури закупівель на суму 184,3 млн грн 
допущено порушення чинного законодавства, що вплинули на результат заку-
півлі, не врахували рекомендацій Управління щодо усунення таких порушень, 
у тому числі 8 замовників Хмельницької області по 9 процедурах закупівель 
очікуваною вартістю 55,9 млн грн: 

Хмельницьке комунальне підприємство “Міськсвітло” – 34,2 млн грн; 

Державна установа “Замкова виправна колонія (№ 58)” – 12,8 млн грн; 

міське комунальне підприємство “Хмельницьктеплокомуненерго” – 
3,0 млн грн; 

Комунальне підприємство Дунаєвецької міської ради “Благоустрій Дунає-
веччини” – 1,8 млн грн; 

Миролюбненська сільська рада – 1,5 млн грн; 
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Ізяславський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа 
І ступеня дитячий ясла-садок комбінованого типу № 6” – 1,2 млн грн; 

відділ освіти, молоді та спорту Красилівської міської ради – 0,9 млн грн; 

Михайлюцька сільська рада – 0,5 млн гривень. 

Крім вищезазначеного, працівники Управління протягом 2022 року 
у 95 випадках були залучені правоохоронними органами в якості спеціалістів 
для надання консультацій у рамках відкритих кримінальних проваджень, за їх 
наслідком встановлено 67,5 млн грн фінансових порушень, що призвели до 
втрат, а також вручено 17 повідомлень про підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення. 

Результати роботи Управління висвітлено у 299 публікаціях та повідом-
леннях у друкованих та електронних засобах масової інформації. 
 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 

 
 


