
 

 
 

 

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ  

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7 тел. 66 12 82, факс 66 12 82 

E-mail: vinkru@vinnitsa.com              КОД ЄДРПОУ № 20080633 

 

09.04.2014 року        № 03-13/34 

м. Ладижин                            

 

Акт 

 

перевірки державних закупівель Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Ладижинський навчальний центр № 39» 
 

На виконання пп. 2 п. 11 та пп.1 п. 12 постанови Кабінету Міністрів 

України від 01.03.2014 року №65 «Про економію державних коштів та 

недопущення втрат бюджету» та на підставі направлення підписаного в.о. 

начальника Державної фінансової інспекції у Вінницькій області С.В. 

Колісником від 08.04.2014 №653 провідним державним фінансовим 

інспектором відділу інспектування у сфері освіти і науки Іващук О.Ю. 

проведено перевірку державних закупівель у Державному професійно-

технічному навчальному закладі «Ладижинський навчальний центр № 39» (далі 

– Центр) з питань документального підтвердження достовірності обсягів 

кредиторської заборгованості з оплати товарів, робіт і послуг, на закупівлю 

яких поширюється дія Закон України «Про здійснення державних закупівель», 

станом на 1 березня 2014 року.                                                                                                                                                                                                                         

Направлення на проведення перевірки та програма перевірки вручені 

директору Центру Кузьменку Івану Семеновичу. 

Перевірку проведено з 08.04.2014 по 09.04.2014 з відома керівника 

Центру Кузьменка Івана Семеновича та в присутності головного бухгалтера 

Злотніцької Л.І.  

 

Загальні відомості про об’єкт контролю: 

 

Юридична та фактична адреса:  

м. Ладижин, с-ще. Губник, Вінницька обл., вул. Алеї, б.30 

Телефони 22161 – (директор); 

Код ЄДРПОУ – 33579621 

Правовий статус об’єкта — юридична особа 

Організаційно-правова форма за КОПФГ – державна організація 

(установа, заклад). 
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Види діяльності за КВЕД:  

85.32 Професійно-технічна освіта 

Посадовими особами Центру не надано журнал реєстрації ревізій та 

перевірок. 

Посадовими особами Центру, яким надано право розпоряджатися 

рахунками та підписувати розрахункові документи у періоді, що підлягав 

ревізії, були : 

- з правом першого підпису директор Кузьменко І.С.  

- з правом другого підпису головний бухгалтер Злотніцька Л.І. 

Згідно Статуту, Центр створений при Ладижинській виправній колонії 

управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у 

Вінницькій області (№ 39) і є державним професійно-технічним навчальним 

закладом другого атестаційного рівня, що здійснює первинну професійну 

підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників з числа осіб, 

засуджених до позбавлення волі.  

Головним завданням Центру є забезпечення реалізації права засуджених 

на здобуття професії відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей з метою 

поліпшення їх адаптації після звільнення з місць позбавлення волі та 

задоволення потреб Ладижинської виправної колонії (№ 39) і ринку праці у 

кваліфікованих робітничих кадрах. 

 

Загальний стан розрахунків та наявність кредиторської 

заборгованості станом на 1 березня 2014 року, у тому числі 

кредиторської заборгованості з оплати товарів, робіт і послуг, на 

закупівлю яких поширюється дія Закону України «Про здійснення 

державних закупівель». Дотримання законодавства при укладанні 

договорів про закупівлю товарів, робіт або послуг, по яких станом на 

1 березня 2014 року об'єкт контролю має кредиторську заборгованість 

з оплати товарів, робіт і послуг. Дотримання законодавства при 

виконанні договорів про закупівлю товарів, робіт або послуг, по яких 

станом на 1 березня 2014 року об'єкт контролю має кредиторську 

заборгованість з оплати товарів, робіт і послуг.  Стан і достовірність 

фінансової і бюджетної звітності за операціями з оплати товарів, робіт 

і послуг, на закупівлю яких поширюється дія Закону України "Про 

здійснення державних закупівель" та по яких станом на 1 березня 

2014 року об'єкт контролю має кредиторську заборгованість.  

 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 №65 «Про 

економію державних коштів та недопущення втрат бюджету», затверджено 

заходи щодо економічного та раціонального використання державних коштів. 

Перевірку обсягів кредиторської заборгованості з оплати товарів, робіт і 

послуг, на закупівлю яких поширюється дія Закону України «Про здійснення 

державних закупівель» проведено суцільним методом. 

Перевіркою достовірності обсягу кредиторської заборгованості за період 

з 01.01.2013 по 24.03.2014, проведеною шляхом аналізу меморіальних ордерів 
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№6 «Розрахунки з іншими кредиторами», №4 «Розрахунки з іншими 

дебіторами», Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7 д) 

станом на 01.01.2014 та 01.03.2014 та книги «Журнал – головна» встановлено 

наступне: 

Станом на 01.03.2014 року згідно даних бухгалтерського обліку в Центрі 

кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом кошторису 

не рахувалась. 

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7 д) станом на 

01.03.2014 в Додатку 1. 

В перевіряємому періоді  закупівля товарів і послуг, на які  поширюється 

дія Закону України «Про здійснення державних закупівель» №2289-VІ від 

01.06.2010 року не здійснювалась. 

Крім того, кредиторська заборгованість за капітальними видатками 

станом на 01.03.2014 року в Центрі не рахувалась. 

 

 

Акт складений в 3-х примірниках на 3 сторінках. 

 

Провідний державний 

фінансовий інспектор 

Держфінінспекції у Вінницькій 

області   

Директор Центру 

О.Ю. Іващук І.С. Кузьменко 

  

Головний бухгалтер 

 Л.І.Злотніцька 

 


