УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 29.06.2011 року № 173
Про зміцнення
фінансово-бюджетної дисципліни
Результати роботи контрольно-ревізійного відділу в Олевському районі
свідчать про недостатню організацію внутрішнього контролю в органах
державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, що призвело до
втрат фінансових ресурсів бюджетами різних рівнів.
Упродовж 2010 року в результаті проведених контрольних заходів
виявлено порушення фінансово-бюджетної дисципліни на загальну суму
2175,64тис.грн., з них: незаконних витрат – 303,20тис.грн, недоотриманих
фінансових ресурсів – 261,76тис.грн., інших фінансових порушень на суму
1610,71тис.грн. та за І квартал 2011 року виявлено порушення фінансовобюджетної дисципліни на загальну суму 1162,56тис.грн., з них: незаконних
витрат – 88,85тис.грн, недоотриманих фінансових ресурсів – 82,88тис.грн.,
інших фінансових порушень на суму 990,83тис.грн.
Органами контролю забезпечено відшкодування виявлених втрат
фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму 645,62тис.грн., інших
порушень фінансової дисципліни усунуто на загальну суму 2601,54тис.грн.
За результатами матеріалів перевірок застосовано 13 фінансових санкцій,
у тому числі зменшено асигнування розпоряднику бюджетних коштів на суму
26,55тис.грн.
За вчинені фінансові порушення протягом 2010 та І кварталу 2011 року
27 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. За вчинені бюджетні
правопорушення та недотримання вимог законодавства при здійсненні
державних закупівель складено 9 протоколів на відповідальних осіб, які
передані на розгляд до судових органів.
За наслідками розгляду матеріалів контролюючих органів порушено 2
кримінальні справи.
Враховуючи зазначене та відповідно до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 19.01.2011 року № 148-р «Про зміцнення фінансовобюджетної дисципліни»:
1. Рекомендувати керівникам підприємств, установ і організацій району:

1.1. Безперешкодно надавати органам державної контрольно-ревізійної
служби документів, необхідних для проведення контрольних заходів.
1.2. Усунути за результатами контрольних заходів, проведених органами
державної контрольно-ревізійної служби, виявлених порушень і вжити заходів
щодо притягнення винних осіб до відповідальності.
1.3. Посилити внутрішній контроль та відповідальність посадових осіб з
метою недопущення порушень.
2. Невідкладно розглядати відповідно до законодавства питання про
доцільність перебування на посаді керівників бюджетних установ, якими не
забезпечено здійснення належного контролю за збереженням і використанням
державних ресурсів, допущено факти порушення законодавства з фінансових
питань, перешкоджання проведенню органами державної контрольноревізійної служби контрольних заходів або невиконання їх законних вимог
щодо усунення виявлених порушень.
3. Керівникам підприємств, установ та організацій проінформувати
райдержадміністрацію про хід виконання даного розпорядження до 01.10.2011
року.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
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