
Аудиторами Харківщини виявлено збитків в розмірі майже 275,0 тис. грн 

в ході ревізії Панютинського професійного аграрного ліцею  
 

Фахівці Північно-східного офісу Держаудитслужби під час ревізії 

Панютинського професійного аграрного ліцею виявили фінансових порушень 

на загальну суму 2179,78 тис. грн, з яких збитки становлять 274,97 тис. гривень. 

Зокрема, протягом травня – грудня 2016 року ліцеєм були взяті 

зобов’язання без відповідних затверджених бюджетних асигнувань внаслідок 

укладання договорів на придбання, посів, збір врожаю, складське зберігання 

кукурудзи та їх виконання на загальну суму 534,96 тис. грн, чим порушено 

вимоги Бюджетного кодексу України та Закону України „Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні”. 

Внаслідок завищення розміру площі службових приміщень, що 

прибираються, ліцеєм в штатних розписах було затверджено 5 

понаднормативних посад прибиральниць, на утримання яких витрачено 

414,84 тис. грн бюджетних коштів.  

Необґрунтоване списання з обліку втрат зерна від сушіння та відходів із 

зібраного врожаю, паливно-мастильних матеріалів та продуктів харчування, 

незаконне розбирання та розукомплектування 5-ти транспортних засобів без 

рішення вищестоящого органу управління призвели до втрати установою 

матеріальних цінностей на загальну суму 97,33 тис. гривень. 

З метою отримання доходу від майбутнього врожаю, за рахунок коштів 

загального фонду кошторису проведено витрати на придбання хімічних засобів 

захисту рослин та насіннєвого матеріалу на суму 73,50 тис. грн, які мали 

здійснюватися за рахунок спеціального фонду. 

Також, внаслідок реалізації за заниженою вартістю металобрухту та 

олійних культур ліцеєм недоотримано коштів у сумі 68,87 тис. гривень. 

Крім того, ревізією встановлено ряд порушень законодавства при 

нарахуванні та виплаті заробітної плати і підзвітних сум, нарахуванні та 

перерахуванні єдиного соціального внеску, оплаті комунальних послуг, 

відображенні у бухгалтерському обліку вартості основних засобів та ТМЦ, 

здійсненні процедур закупівель та інше.  

За результатами ревізії вжитими заходами забезпечено відшкодування 

фінансових порушень на загальну суму 1212,07 тис. гривень. 

Директору ліцею направлено попередження про неналежне виконання 

Бюджетного законодавства та вимогу щодо відшкодування порушень в повному 

обсязі.  

До установи застосовано фінансові санкції у вигляді зупинення операцій з 

бюджетними коштами та призупинення бюджетних асигнувань терміном на 1 

місяць. 

За організацію та ведення бухгалтерського обліку з порушенням 

встановленого порядку 6 посадових осіб притягнуто до адміністративної 

відповідальності.  

Про результати ревізій проінформовано Лозівську міську прокуратуру та 

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації. 


