
Проведено державний аудит бюджету м. Ізюму 

 

Північно-східним офісом Держаудитслужби в четвертому кварталі 

2017 року проведено державний фінансовий аудит виконання бюджету         

м. Ізюму за період з 01.04.2014 по 01.08.2017 року. 

Результати проведеного аудиту дозволили оцінити показники 

місцевого бюджету у динаміці, визначити характер причин, що впливають на 

ефективність виконання бюджетного процесу, встановити втрати та ймовірні 

джерела додаткових надходжень фінансових ресурсів до бюджету м. Ізюму. 

Так, ключову роль у формуванні бюджету м. Ізюму протягом 2014 – 

2016 років відігравали міжбюджетні трансферти, які складали більше 

половини (79,8 %) акумульованих до бюджету коштів. 

Основними бюджетоутворюючими податковими надходженнями 

загального фонду впродовж всього досліджуваного періоду були податок на 

доходи фізичних осіб, плата за землю, податок на майно, акцизний податок з 

реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів. 

Результати державного фінансового аудиту виявили випадки 

недоотримання бюджетних коштів та їх використання з недотриманням норм 

законодавства, і як наслідок – наявність резервів наповнення дохідної 

частини бюджету м. Ізюму, в першу чергу через налагодження та 

вдосконалення системи внутрішнього фінансового контролю, що сприятиме 

розвитку бюджетної децентралізації та рівню належного контролю на 

місцевому рівні. 

Так, ймовірними джерелами резервів надходжень фінансових ресурсів 

до бюджету м. Ізюму в розрахунковій сумі 5 496,1 тис. грн є використання 

вільних нежитлових приміщень, які потенційно могли бути передані в 

оренду, земельних ділянок тощо. 

Факти передачі комунального майна в оренду за заниженими ставками  

призвели до недоотримання бюджетом фінансових ресурсів у сумі                       

778,2 тис. гривень. 

Незапровадження діючої системи внутрішнього контролю за 

витрачанням бюджетних коштів та недостатня скоординована робота всіх 

учасників бюджетного процесу призвели до втрати коштів місцевого 

бюджету на суму 632,7 тис. гривень.  

Крім того, аудитом встановлено неефективне використання коштів 

бюджету м. Ізюму на загальну суму 4 054,5 тис. грн внаслідок здійснення 

видатків на заходи, не запланованих та не передбачених місцевими 

програмами тощо. 

Про результати проведеного аудиту проінформовано Харківську 

обласну державну адміністрацію, Харківську обласну раду та Ізюмську 

місцеву прокуратуру Харківської області. 
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