
        

 Під час ревізії в Харківському обласному вищому училищі фізичної 

культури і спорту виявлені порушення на суму більше як 1,5 млн грн 

 
 

Фахівцями Північно-східного офісу Держаудитслужби під час ревізії 

фінансово-господарської діяльності Харківського обласного вищого училища 

фізичної культури і спорту за період з 01.03.2012 по 28.02.2018 встановлено 

фінансових порушень на загальну суму   1 581,0 тис. гривень. 

Зокрема, проведено зайвих витрат бюджетних коштів в загальній сумі 

1 301,7 тис. грн внаслідок оплати вартості теплової та електричної енергії по 

гуртожитках Училища за тарифами, що діють для бюджетних установ, тоді як 

необхідно було – за тарифами для населення. 

Також незаконні витрати в сумі 105,6 тис. грн є результатом зайвого 

використання бюджетних коштів на виплату заробітної плати, надбавки за 

вислугу років та зайвого перерахування єдиного соціального внеску.  

Внаслідок завищення однією підрядною організацією обсягів та вартості 

виконаних робіт з капітального ремонту футбольного майданчика, Училищем 

за виконані ремонтні роботи та здійснення технічного нагляду зайво сплачено 

57,9 тис. гривень. 

Списання продуктів харчування для приготування хлібобулочних виробів 

до урочистих свят без складання меню-вимог, а також розбіжності між даними 

меню-вимог та журналами бракеражу готової продукції призвело до 

необґрунтованих витрат в сумі 20,2 тис. гривень. 

Крім того, внаслідок зайвого відшкодування витрат на відрядження 

необґрунтовані витрати склали 13,6 тис. гривень. 

Недоотримані кошти в сумі 58,6 тис. грн є результатом неперерахування 

до місцевого бюджету сум утриманої з працівників заробітної плати та 

нарахувань на неї за минулі бюджеті періоди. 

Причиною інших порушень фінансової дисципліни на загальну суму 

23,3 тис. грн є списання за даними бухгалтерського обліку Училища 

електронно-обчислювальної машини при відсутності відповідного рішення 

Харківської обласної ради, яку  пред’явлено в наявності під час ревізії, та 

лишки продуктів харчування. 

Директору Училища направлено попередження про неналежне виконання 

бюджетного законодавства, а також застосовано фінансову санкцію у вигляді 

зупинення операцій з бюджетними коштами.  

За недотримання законодавства з фінансових питань 12 посадових осіб 

Училища притягнуто до адміністративної відповідальності. 

 Про результати ревізії проінформовано Харківську місцеву прокуратуру 

№ 2 та Департамент науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації. 

 

 

 


