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Про стан фінансово-бюджетної дисципліни у відділах (управліннях) 

освіти районних державних адміністрацій та міських рад міст обласного 

значення, підпорядкованих їм закладах за 2017 рік 

Заслухавши доповідь начальника відділу економіки, фінансування та 

бухгалтерського обліку управління ресурсного забезпечення Департаменту науки 

і освіти Харківської обласної державної адміністрації – головного бухгалтера 

Ковальової С.К. про стан фінансово-бюджетної дисципліни у відділах 

(управліннях) освіти районних державних адміністрацій та міських рад міст 

обласного значення, підпорядкованих їм закладах колегія відмічає наступне.  

Протягом 2017 року проведені ревізії фінансово-господарської діяльності в 

5-ти відділах (управліннях) освіти районних державних адміністрацій та міських 

рад міст обласного значення, підпорядкованих їм закладах.  

Контрольними  заходами  виявлено  фінансових  порушень  на загальну 

суму 21527,58 тис. грн., з яких порушення, що призвели до втрат фінансових і 

матеріальних ресурсів, складають 1326,76 тис. грн., в тому числі недоотримання 

фінансових ресурсів – 478,45 тис. грн., незаконні витрати коштів місцевого 

бюджету – 671,28 тис. грн.,  нецільові  витрати  бюджетних  коштів  – 150,54 тис. 

грн., недостачі – 26,49 тис. грн., інші порушення фінансової дисципліни 

складають 20200,82 тис. грн. 

 

За результатами контрольних заходів відшкодовано втрат та усунуто інших 

фінансових порушень повному обсязі в управлінні освіти Індустріального району 

ХМР, Чугуївському відділі освіти, Куп’янському відділі освіти, в 2-х відділах 

(управліннях) освіти – відшкодовано частково, а саме:  

- Красноградським відділом освіти не відшкодовані порушення у сумі 60,59 

тис. грн.; 

- управлінням освіти Новобаварського району ХМР не відшкодовані 

порушення у сумі 187,46 тис. грн. 

За результатами ревізій до дисциплінарної та матеріальної відповідальності 

притягнуто 35, до адміністративної відповідальності 157 посадових осіб.  

З метою повного усунення порушень фінансової дисципліни та 

недопущення їх у подальшій роботі керівникам усіх перевірених відділів 

(управліннях) освіти направлені відповідні вимоги.  

Про результати ревізій проінформовано правоохоронні органи, матеріали 

ревізії Управління освіти Новобаварського району ХМР передано на розгляд до 

правоохоронних органів.  

Враховуючи вищевикладене, колегія ухвалює: 
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1. Інформацію про стан фінансово- бюджетної дисципліни у відділах 

(управліннях) освіти районних державних адміністрацій та міських рад міст 

обласного значення, підпорядкованих їм закладах взяти до відома.  

2. Начальникам районних (міських) відділів (управлінь) освіти Харківської 

області: 

2.1. Провести ретельний аналіз виявлених фінансових порушень, вжити 

вичерпних заходів щодо відшкодування збитків та інших порушень у повному 

обсязі. 

Січень 2018 року  

2.2. Вжити дієвих заходів щодо попередження та недопущення порушень 

фінансово-бюджетної дисципліни. 

Постійно 

2.3. Посилити контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних 

коштів та матеріальних ресурсів. 

Постійно 

2.4. Забезпечити належний рівень ведення бухгалтерського обліку.  

Постійно 

2.5. Дотримуватись вимог Закону України «Про публічні закупівлі».  

Постійно 

2.6. На нарадах з керівниками підпорядкованих закладів розглянути та 

проаналізувати виявлені порушення фінансово-бюджетної дисципліни. 

 Січень-Березень 2017 року 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

економіки, фінансування та бухгалтерського обліку – головного бухгалтера 

управління ресурсного забезпечення Ковальову С.К.  

 

 

Заступник директора Департаменту – 

начальник управління освіти і науки                                           В.В. Ігнатьєв  

   
 


