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Про результати контрольно – ревізійної 
роботи у районі за підсумками ІІ півріччя 2013 року

На розширеному, спільному з Президією районної ради, засіданні Колегії 
райдержадміністрації  відмічалося,  що  протягом  звітного  періоду  Прилуцька 
об'єднана Держфінінспекція спрямовувала свою діяльність на виконання курсу, 
схваленої Президентом України, програми економічних реформ на 2010-2014 
роки  "Заможне  суспільство,  конкурентоспроможна  економіка,  ефективна 
держава",  доручень  Держфінінспекції  України,  Держфінінспекції  в 
Чернігівській  області,  власних  пріоритетів  роботи  та  в  цілому  забезпечила 
належний рівень здійснення державного фінансового контролю.

З метою обмеження фіскального тиску на суб’єктів господарювання та 
втручання  держави у  їх  діяльність  продовжувалась  робота  щодо  планування 
ревізій  виключно  на  підставі  ризиків  –  орієнтовного  відбору  та  зменшення 
кількості  контрольних  заходів.  Як  результат,  кількість  контрольних  заходів 
порівняно з аналогічним періодом минулого року скорочено майже у 2 рази. 

В  ІІ  півріччі  2013  року  Прилуцькою  об’єднаною  Держфінінспекцією 
проведено  4  контрольні  заходи  -  ревізії  певного  комплексу  фінансово  - 
господарської діяльності, якими охоплено фінансових  та матеріальних ресурсів 
на суму 95,7 млн. грн. та виявлено фінансових порушень, що призвели до втрат 
фінансових і матеріальних ресурсів, на загальну суму 650,66 тис. грн. 

Завдяки  вжитим  Прилуцькою об’єднаною Держфінінспекцією заходам, 
протягом ІІ півріччя 2013 року забезпечено відшкодування втрат на загальну 
суму 521,7 тис. грн. 

По результатах контрольних заходів, проведених у ІІ півріччі 2013 року, 
складено всього 18 протоколів про адміністративне правопорушення  за ст. 164-
2 КУпАП. Притягнуто до адміністративної відповідальності 18 посадових осіб 
об’єктів контролю. 

Для  належного  реагування  на  факти  порушень  до  правоохоронних 
органів  у  ІІ  півріччя  2013  року  передано  1  ревізійний  матеріал  та  про 
результати 3 контрольних заходів  проінформовано прокуратуру відповідного 
району, де були проведені ревізії. 

Реалізуючи право на звернення до суду в інтересах держави протягом ІІ 
півріччя  2013  року  Прилуцькою  об’єднаною  Держфінінспекцією  були 
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направлені матеріали ревізій по яких невідшкодовані виявлені порушення до 
Держфінінспекції в Чернігівській області, якою було пред’явлено 4 позови на 
загальну суму 150,42 тис. грн., а всього за 2013 рік пред’явлено 7 позовів на 
загальну  суму  1390,54  тис.  грн.  та,  крім  того,  об’єктами  контролю  та 
прокуратурою було пред’явлено 11 позовів до суду. 

Протягом  ІІ  півріччя  2013  року  контрольні  заходи  на  підприємствах, 
установах  та  організаціях  Прилуцького  району  Прилуцькою   об’єднаною 
Держфінінспекцією  не проводилися. 

Станом на 01 січня 2014 року по об’єктах контролю Прилуцького району 
залишаються невідшкодованими фінансові порушення, що призвели до збитків 
на  загальну  суму  35,58  тис.  грн.,  із  них:  Ладанською  селищною  радою  на 
загальну суму 19,92 тис. грн. та Обичівською сільською радою на суму 15,66 
тис. грн. 

На  підставі  викладеного  та  з  метою  підвищення  ефективності  роботи 
Прилуцької об’єднаної державної фінансової інспекції, забезпечення належної 
реалізації матеріалів контрольних заходів та повноти відшкодування виявлених 
порушень:

1. Керівникам органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і 
організацій,  які  отримують  бюджетні  кошти  і  використовують  державне  та 
комунальне майно:

1.1. Забезпечити виконання постанов Кабінету Міністрів України від 29 
листопада 2006 року № 1673 "Про стан фінансово – бюджетної  дисципліни, 
заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням 
державного майна і фінансових ресурсів" та від 22 жовтня 2008 року №943 в 
редакції  постанови  КМУ  від  05  березня  2012  року  №194  "Про  економію 
бюджетних коштів".

1.2.  Забезпечити  належний  контроль  за  дотриманням  Бюджетного 
кодексу України, законів України Про Державний бюджет України.

1.3.  Вживати  невідкладних  заходів  по  усуненню  та  недопущенню  в 
подальшому порушень чинного  законодавства  з  фінансових питань,  а  також 
заходів  щодо  ефективного  та  цільового  використання  бюджетних  коштів, 
державного  і  комунального  майна,  забезпечення  наповнення  бюджетів  усіх 
рівнів, повного відшкодування  завданих державі збитків.  

1.4.  Забезпечити  постійне  навчання  управлінського  персоналу  по 
питаннях фінансового менеджменту у бюджетній сфері. 

2.  Начальнику  Прилуцької  об’єднаної  державної  фінансової  інспекції 
(Романова В.М.),  фінансовому управлінню райдержадміністрації (Мусійченко 
Н.В.),  управлінню  Держказначейства  (Ленець  Н.Б.),  виконкомам  сільських, 
селищних рад в межах своїх повноважень:

2.1.  Забезпечити  суворий  контроль  за  дотриманням  законодавства  у 
бюджетній сфері.



2.2.  Вживати  заходи  щодо  ефективного  використання  державного  та 
комунального  майна.  Не  допускати  фактів  нецільового  використання 
бюджетних коштів.

2.3.  Своєчасно  інформувати  райдержадміністрацію  про  факти  не 
усунення виявлених фінансових порушень.

2.4.  Надавати  конкретні  пропозиції  щодо  вжиття  відповідних  заходів 
впливу до порушників чинного законодавства, контролювати їх виконання.

3.  Прилуцькій  об’єднаній  державній  фінансовій  інспекції  (Романова 
В.М.):

3.1. Постійно удосконалювати співпрацю з правоохоронними органами  з 
метою  забезпечення  своєчасного  розгляду  ревізійних  матеріалів,  які  містять 
ознаки злочину до повного відшкодування завданих державі збитків.

3.2.  Вживати  заходи  щодо  повного  та  правомірного  застосування  в 
практичній роботі положень Бюджетного кодексу України та Кодексу України 
про адміністративні правопорушення.

3.3.  Ініціювати  через  прокуратуру  та  об’єкти  контролю  пред’явлення 
позовів до суду  щодо відшкодування завданих державі збитків. 

4.  Контроль  за  виконанням  розпорядження  покласти  на  першого 
заступника голови райдержадміністрації Бобошко В.М.

Голова районної 
державної адміністрації О.Д. Власенко 
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