
                                                              

 

                                           Примірник № 3           
ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ  УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ЛАДИЖИНСЬКА ОБ’ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ 

 

АКТ 

28.03.2014                                                                                       № 04-15/09 

м. Ладижин 

                         

перевірки державних закупівель в Управлінні ветеринарної 

медицини у місті Ладижині за період з 01.01.2013 по 01.03.2014  

 

Відповідно до направлення на проведення перевірки, виданого 

начальником Ладижинської об’єднаної державної фінансової інспекції від 

24.03.2014 № 32, головним державним фінансовим інспектором цієї ж інспекції 

Збрицькою І.В. проведено перевірку державних закупівель в управлінні 

ветеринарної медицини у місті Ладижині за період з 01.01.2013 по 01.03.2014. 

Перевірку проведено на виконання підпункту 2 пункту 11 та підпункту 1 

пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України «Про економію державних 

коштів та недопущення втрат бюджету» від 01.03.2014 № 65 та у відповідності 

до вимог п. 4 Порядку проведення перевірок державних закупівель Державною 

фінансовою інспекцією та її територіальними органами, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631 (далі – Порядок 

№ 631). 

Перевірку проведено з 25.03.2014 по 28.03.2014 у відповідності до питань 

програми перевірки з відома начальника управління ветеринарної медицини у 

місті Ладижині (далі по тексту – Управління) Провільського Михайла 

Юрійовича та в присутності головного бухгалтера Рибачок Анни Юріївни. 

Відповідно до вимог п. 8, п. 14 Порядку № 631, до початку проведення 

перевірки один примірник направлення та програми вручено начальнику 

Управління ветеринарної медицини у м. Ладижині Провільському М.Ю., про 

що свідчить його підпис на других примірниках документів. 

Юридична та фактична адреса установи: 24321 Вінницька область, м. 

Ладижин, вул. Почтова, буд. 4; 

Телефони – (243) 6-40-86 – начальник та головний бухгалтер; 

Код ЄДРПОУ – 26340070; 

Організаційно-правова форма за КОПФГ – 425 державна організація 

(установа, заклад); 

Вид діяльності за КВЕД – 84.11 – державне управління загального 

характеру. 

Підпорядкованість Головному управлінню ветеринарної медицини у 

Вінницькій області. 
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Реєстраційний рахунок відкритий в Управлінні державної казначейської 

служби у м. Ладижин № 35212002016524, МФО 802015.  

Начальник управління – державний службовець.         

Посадовими особами управління ветеринарної медицини у місті Ладижині, 

яким було надано право розпоряджатися рахунками та підписувати 

розрахункові документи у періоді, що підлягав перевірці, були: 

- з правом першого підпису - начальник управління Провільський М.Ю. - 

весь період, що підлягав перевірці; 

- з правом другого підпису - головний бухгалтер Рибачок Анна Юріївна – з 

23.04.2013 по даний час. 

Згідно вимог п. 13 Порядку № 631 посадовими особами Управління надано 

Журнал реєстрації перевірок, в якому  вчинено запис про проведення даної 

перевірки від 25.03.2014 за № 11. 

Обсяг коштів охоплений контролем складає 29496,23 гривень.  
 

Перевіркою встановлено: 
 

Управління діє на підставі  Положення про Управління ветеринарної 

медицини у м. Ладижині, затвердженого наказом Державної ветеринарної  та 

фіто санітарної служби України від 06.07.2012 № 216 та зареєстрованого 

державним реєстратором виконавчого комітету Ладижинської міської ради 

Репенко Н.Л. 14.09.2012 за    № 11771450000000427.  

Управління відповідно до покладених на нього завдань забезпечує охорону 

території м. Ладижина від занесення збудників особливо небезпечних хвороб, 

включених до списку Міжнародного епізоотичного бюро, з територій інших 

держав або карантинних зон.  

Здійснює державний ветеринарно-санітарний нагляд за: здоров’ям тварин, 

безпечністю та якістю всіх харчових продуктів, неїстівних продуктів 

тваринного походження, кормів та інших товарів; проведення ветеринарно-

санітарної експертизи та потужностях, які використовуються для виробництва, 

переробки, зберігання та обігу тварин, харчових продуктів, а також на 

агропродовольчих ринках та інші. 

Державну реєстрацію Управління проведено державним реєстратором 

виконавчого комітету Ладижинської міської ради Репенко Н.Л. 05.04.2003 за № 

11771200000000168. 

Протягом періоду охопленого контролем фінансування Управління 

здійснювалось за КПКВ 2802010 «Керівництво та управління у сфері 

ветмедицини та фіто санітарної служби» (надалі – КПКВ 2802010). 

Відповідно до Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма 

№7м) підписаного начальником Управління Провільським М.Ю. та головним 

бухгалтером Рибачок А.Ю. станом на 1 березня 2014 року за кодом 

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

2802010 «Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини та 

фінансової служби України» за загальним фондом кошторису Управління 

рахується кредиторська заборгованість в загальній сумі 29496,23 грн., в тому 
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числі по поточних видатках, зокрема по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» в сумі 13184,03 грн., за КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» в сумі 6749,75 грн. та КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» в сумі 9562,45 гривень. Копія Звіту про заборгованість за 

бюджетними коштами (форма № 7м) станом на 1 березня 2014 року в 

Додатку __ до акту. 

Відповідно до даних Звіту про надходження та використання коштів 

загального фонду (форма № 2д) за кодом програмної класифікації видатків та 

кредитування державного бюджету 28002010 «Керівництво та управління у 

сфері ветеринарної медицини та фінансової служби України» Управлінню на 

2013 рік затверджено асигнувань на суму 212384,00 грн., з яких протягом року 

профінансовано в обсязі 182887,77 гривень. 

Перевіркою проведених господарських операцій, шляхом інспектування 

меморіальних ордерів № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з 

іншими кредиторами» та меморіальних ордерів № 8 «Накопичувальна відомість 

за розрахунками з підзвітними особами»), укладених договорів на постачання 

товарів, виконання робі та надання послуг, планів асигнувань, довідок про 

зміни річного розпису призначень бюджету (кошторисів), звітів про виконання 

кошторисів загального та спеціального фондів за 2013 рік та січень-лютий 2014 

року, річних планів закупівель встановлено, що проведені відповідні операції з 

оплати товарів, робіт і послуг Управлінням не підпадають під дію Закону 

України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289-VI  

(далі - Закон України № 2289), оскільки вартість предмета закупівлі товарів та 

послуг не перевищувала вартості, передбаченої ст. 2 Закону України № 2289. 

Перевіркою наявності станом на 01.03.2014 кредиторської заборгованості 

за отримані Управлінням, товари, роботи та послуги, на закупівлю яких 

поширюється дія Закону України № 2289, встановлено відсутність 

кредиторської заборгованості станом на 01.03.2014 з оплати товарів, робіт і 

послуг, на закупівлю яких поширюється дія Закону України № 2289. 

Акт складено на 3-х сторінках в 3-х примірниках. 

 

Головний державний фінансовий 

інспектор Ладижинської обєднаної 

державної фінансової інспекції 

 

                            І.В. Збрицька 

Начальник управління 

ветеринарної медицини у місті 

Ладижині 
 

                      М.Ю. Провільський 

 Головний бухгалтер  

                          А.Ю. Рибачок 

Перший та третій  примірник акта перевірки вручено:  

 
____________________       _________________          __________          ___________ 
                  (посада)                              (прізвище, ім’я, по батькові)                 (дата)                             (підпис)              

 

  

 


