
„Про результати ревізії Куп’янського міського бюджету Харківської області” 

 

Відповідно до Плану контрольно-ревізійної роботи на ІV квартал 2016 

року Північно-східним офісом Держаудитслужби було проведено ревізію 

Куп’янського міського бюджету за 2012–2016 роки, під час якої контрольними 

заходами було охоплено Виконавчий комітет Куп’янської міської ради, відділ 

освіти та управління фінансів Куп’янської міської ради. 

Під час проведення контрольних заходів фахівцями Північно-східного 

офісу Держаудитслужби встановлено порушень, що призвели до втрат 

фінансових та матеріальних ресурсів, на загальну суму 422,5 тис. грн, у тому 

числі: недоотримання фінансових ресурсів – 191,1 тис. грн, незаконні витрати – 

220,2 тис. грн та нестачі – 11,2 тис. гривень. 

Серед найсуттєвіших порушень було недотримання бюджетного 

законодавства, що призвело до недоотримання бюджетом міста додаткових 

коштів. 

Так, бюджетом міста Куп'янськ недоотримано коштів внаслідок 

неперерахування Відділом освіти Куп’янської міської ради до бюджету сум 

утриманої заробітної плати за минулі бюджетні періоди та простроченої 

кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, на 

загальну суму 88,8 тис. грн, безоплатного використання громадянином місця 

для розміщення зовнішньої реклами без відповідних дозволів та без укладання 

договорів на суму 49,5 тис. грн, від пайової участі замовників будівництва у 

розвитку інфраструктури за укладеним договором на суму 46,7 тис. гривень. 

Необґрунтовані витрати бюджетних коштів були допущені Куп’янською 

міською радою та Відділом освіти Куп’янської міської ради внаслідок покриття 

витрат сторонніх юридичних осіб зі сплати комунальних послуг та 

енергоносіїв, експлуатаційних витрат приміщень, супутніх аудиторських 

послуг (106,3 тис. грн); зайвого нарахування і виплати заробітної плати та 

єдиного соціального внеску (26,6 тис. грн); завищення вартості ремонтно-

будівельних робіт (20,8 тис. грн); списання коштів на видатки всупереч 

законодавству без отримання комунальних послуг та енергоносіїв                       

(19,4 тис. грн), проведення за рахунок загального фонду кошторису витрат на 

оплату комунальних послуг і енергоносіїв, які підлягали до сплати за рахунок 

спеціального фонду (16,8 тис. грн). 

За результатами ревізій вжитими заходами забезпечено відшкодування 

фінансових порушень на загальну суму 304,63 тис. гривень. 

До двох установ застосовано фінансові санкції у вигляді зупинення 

операції з бюджетними коштами. 

За допущені порушення законодавства з фінансових питань 12 посадових 

осіб об’єктів контролю притягнуто до адміністративної відповідальності. 

Про результати ревізії бюджету м. Куп’янськ проінформовано Ізюмську 

місцеву прокуратуру для вжиття заходів відповідно до законодавства. 

 
 


