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від “30” січня 2015 року

№ 21-р
м. Знам’янка

Про стан фінансово-бюджетної
дисципліни в районі у 2014 році

Протягом 2014 року в районі проводилась відповідна робота, спрямована на
реалізацію державної політики у фінансовій сфері з метою забезпечення
належного рівня фінансово-бюджетної дисципліни, посилення контролю за
додержанням законодавства з фінансових питань, економним витрачанням
коштів бюджетів усіх рівнів, а також на упередження безгосподарності під час
використання державного і комунального майна.
Олександрівська об’єднана державна фінансова інспекція (далі – фінансова
інспекція), виконуючи завдання, визначені Законом України "Про основні
засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", дорученнями
Державної фінансової інспекції України, правоохоронних органів, у 2014 році
здійснювала контроль за використанням коштів бюджетів усіх рівнів та
державних цільових фондів, збереженням державного і комунального майна,
веденням бухгалтерського обліку і фінансової звітності, спрямовуючи свою
діяльність на зміцнення та забезпечення належного рівня фінансово-бюджетної
дисципліни в районі.
Результати комплексу заходів, вжитих фінансовою інспекцією у 2014 році,
свідчать про недостатню роботу щодо забезпечення підприємствами,
установами і організаціями району дотримання бюджетного законодавства,
цільового та ефективного використання фінансових і матеріальних ресурсів,
збереження державного і комунального майна, а також забезпечення
своєчасного і якомога повного наповнення бюджетів неподатковими
платежами.
Протягом зазначеного періоду на 6 підприємствах, установах і
організаціях району ревізіями виявлено фінансових порушень на загальну суму
300,4 тис.грн., зокрема, в Знам′янській районній державній лікарні
ветеринарної медицини – 42,7 тис.грн.
У межах наданих прав і повноважень фінансовою інспекцією вжито
заходів, завдяки яким протягом 2014 року забезпечено відшкодування
незаконних, нецільових витрат та недостач грошових коштів і матеріальних
ресурсів, недоотримання фінансових ресурсів на загальну суму 249,9 тис.грн.,
усунуто інших порушень – 73,7 тис.грн.
Керуючись статтею 13 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації", за наслідками розгляду даного питання на засіданні колегії
райдержадміністрації 29 січня 2015 року, з метою вжиття дієвих заходів щодо
забезпечення належного додержання фінансово-бюджетної дисципліни в
районі, підвищення відповідальності керівників органів місцевого
самоврядування району, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів,

суб’єктів господарювання державного і комунального секторів економіки щодо
ефективного управління фінансовими ресурсами та вжиття заходів щодо
повного усунення встановлених у ході ревізій фінансово-бюджетних порушень:
1. Рекомендувати начальнику районної державної лікарні ветеринарної
медицини Чорному М.Р. взяти під особистий контроль питання своєчасного і
повного вжиття заходів щодо усунення порушень фінансової дисципліни,
виявлених в ході ревізії, та недопущення їх у подальшій роботі.
2. Зобов’язати керівників структурних підрозділів райдержадміністрації,
територіальних органів міністерств та відомств України в районі, керівників
бюджетних установ та державних і комунальних підприємств району,
рекомендувати сільським головам:
1) звернути увагу на наявність суттєвих порушень фінансової, бюджетної
та розрахункової дисципліни на підприємствах, установах і організаціях, що
входять до сфери їх управління;
2) тримати на постійному контролі стан забезпечення вимог бюджетного
законодавства, цільового та ефективного використання бюджетних коштів;
3) забезпечити безумовне дотримання фінансово-бюджетної дисципліни
та посилити контроль за ефективним і раціональним використанням коштів
державного та місцевих бюджетів.
3. Начальнику Олександрівської об’єднаної державної фінансової
інспекції Каражбею А.М.:
1) систематично інформувати районну державну адміністрацію про
виявлені факти порушень фінансової дисципліни на перевірених
підприємствах, установах та організаціях;
2) вносити пропозиції органам вищого рівня щодо притягнення до
відповідальності осіб, винних у скоєнні порушень та в невідшкодуванні збитків,
а також щодо розгляду питання про відповідність їх займаним посадам;
3) здійснювати постійний та дієвий контроль за реалізацією вимог та
пропозицій, наданих підприємствам, установам і організаціям, органам
місцевого самоврядування в районі, за результатами контрольних заходів;
4) проводити постійний моніторинг стану усунення виявлених під час
проведення
контрольних
заходів
порушень
фінансово-бюджетного
законодавства до остаточного їх відшкодування.
4. Зняти з контролю розпорядження голови районної державної
адміністрації:
1) від 29 січня 2014 року № 19-р "Про стан фінансово-бюджетної
дисципліни в районі у 2013 році";
2) від 29 липня 2014 року № 213-р "Про стан фінансово-бюджетної
дисципліни в районі у січні-червні 2014 року".
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5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Корчинського Я.І.

Голова районної
державної адміністрації

Ю.ГРИГОРАШ

