
  

 

Фінансові порушення на суму понад 390 тис. грн виявлені  

у Відділі освіти Чугуївської міської ради  
 

Фахівці Північно-східного офісу Держаудитслужби під час ревізії 

фінансово-господарської діяльності Відділу освіти Чугуївської міської ради за 

період з 01.07.2012 по 30.06.2017 виявили фінансових порушень на загальну 

суму 391,7 тис. гривень. 

Зокрема, неперерахування до бюджету коштів, утриманих із заробітної 

плати працівників після завершення бюджетних періодів, призвело до 

недоотримання коштів місцевим бюджетом в загальній сумі 95,2 тис. гривень. 

Встановлено факт нецільового використання освітньої субвенції, 

призначеної для поточних видатків шкільних відділень, на оплату електричної 

енергії та послуг з теплопостачання дошкільних відділень навчально-виховних 

комплексів на загальну суму 76,8 тис. гривень. 

Посадовими особами Відділу освіти за обревізований період 

необґрунтовано витрачено бюджетних коштів на оплату робіт з реконструкції 

об’єктів закладів освіти за завищеною вартістю в розмірі 33,6 тис. грн, виплату 

заробітної плати з нарахуваннями – 34,50тис. грн, покриття витрат сторонніх 

фізичних осіб з оплати харчування – 20,5 тис. грн, відшкодування добових у 

завищених розмірах – 0,17 тис. грн тощо. 

Крім того, ревізією встановлено факти безпідставного списання паливно-

мастильних матеріалів, новорічних подарунків, продуктів харчування на загальну 

суму 10,70 тис. грн, нестачі товарно-матеріальних цінностей в розмірі 13,69 

тис. грн, порушення ведення бухгалтерського обліку при відображенні наявної 

кредиторської заборгованості та наявних основних засобів та ТМЦ. 

За результатами ревізії вжитими заходами забезпечено відшкодування 

фінансових порушень на загальну суму 369,6 тис. гривень. 

До Відділу освіти направлено Вимогу про повернення до відповідного 

бюджету використаної ним не за цільовим призначенням суми субвенції, 

застосовано фінансову санкцію у вигляді зупинення операцій з бюджетними 

коштами.  

Начальнику Відділу освіти направлено вимогу щодо повного усунення 

порушень і притягнення винних осіб до відповідальності та попередження про 

неналежне виконання бюджетного законодавства. 

За неналежний контроль у веденні бухгалтерського обліку та допущені 

порушення фінансової дисципліни 31 посадову особу Відділу освіти 

притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164-2 КУпАП. 

За результатами ревізії проінформовано правоохоронні органи та 

Чугуївську міську раду. 

 

 

 

  


