
 

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ЛАДИЖИНСЬКА ОБ’ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА 

ІНСПЕКЦІЯ 

 

АКТ 

31.03.2014  № 04-15/10  
(дата)  (номер) 

м. Ладижин   
(місце складання)   

перевірки державних закупівель Управлінням Державної казначейської 

служби у м. Ладижині Вінницької області за період з 01.01.2013 по 

01.03.2014 

 

На підставі направлення на проведення перевірки державних закупівель 

від 27.03.2014 №49, виданого начальником Ладижинської об’єднаної державної 

фінансової інспекції Кравцем О.М., начальником Ладижинської об’єднаної 

державної фінансової інспекції Кравцем О.М. проведено перевірку державних 

закупівель в Управлінні Державної казначейської служби у м. Ладижині 

Вінницької області за 01.01.2013 по 01.03.2014. 
 

Перевірку проведено на виконання постанови Кабінету Міністрів України 

від 01.03.2014 №65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат 

бюджету» 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 31.03.2014 по 31.03.2014 з відома начальника 

Управлінні Державної казначейської служби у м. Ладижині Вінницької області 

Коваль Олени Анатоліївни та в присутності головного бухгалтера Царенко 

Ганна Михайлівна. 
 

Юридична та фактична адреси: 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. 

Процишина, буд. 45.  

код  ЄДРПОУ – 35878997; 

правовий статус суб’єкта – юридична особа; 

організаційно-правова форма – орган державної влади; 

види діяльності за КВЕД – 75.11.4 Управління на рівні районів, районів, 

районів у містах; 

телефон (4343) 6-12-62 - начальник; (4343) 6-47-03 – головний бухгалтер. 
 

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

ветеринарної медицини у Тростянецькому районі надано Журнал реєстрації 

перевірок, в якому вчинено запис про проведення перевірки державних 

закупівель. 
 

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

перевірки один примірник направлення та програми вручено начальнику 

Коваль О.А., про що свідчать підписи на примірниках Ладижинської об’єднаної 

державної фінансової інспекції. 
 

Посадовими особами Управління Державної казначейської служби у 

м.Ладижині Вінницької області, яким було надано право розпоряджатися 

рахунками в органах Державної казначейської служби, укладати договори, 

угоди та підписувати розрахункові документи у періоді, який підлягає перевірці 

були: 

з правом першого підпису начальник Коваль О.А.  – весь період, що 

підлягав перевірці державних закупівель;  

з правом другого підпису: головний бухгалтер Царенко Г.М. – весь 

період, що підлягав перевірці державних закупівель.  

Протягом періоду, охопленого контролем, фінансування Управління 

Державної казначейської служби у м. Ладижині Вінницької області 

здійснювалось за КПКВ 3504010 «Керівництво та управління у сфері 

казначейського обслуговування». 

 

Перевіркою встановлено: 
 

Відповідно до даних бюджетної звітності Управління Державної 

казначейської служби у м. Ладижині Вінницької області, а саме Звіту про 

заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д) за загальним фондом, 

підписаного начальником Коваль О.А. та головним бухгалтером Царенко Г.М., 

станом на 01.03.2014 за видатками загального фонду по КПКВ 3504010 

«Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування» рахується 

кредиторська заборгованість, термін оплати якої не настав, в загальній сумі 

2391,54 грн., в т.ч. за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1738,17 грн., 

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» – 437,38 грн., 2272 «Оплата 

водопостачання та водовідведення» - 15,29 грн., 2273 «Оплата електроенергії» - 

200,70  гривень. (Копія Звіту про заборгованість за бюджетними коштами 

(форма №7д) за загальним фондом станом на 01.03.2014 в додатку №1). 

Перевіркою наявності станом на 01.03.2014 кредиторської заборгованості 

за отримані Управлінням Державної казначейської служби у м. Ладижині 

Вінницької області товари, роботи та послуги, на закупівлю яких поширюється 

дія Закону України від 01.06.2010 №2289-VI «Про здійснення державних 

закупівель» (далі – Закон №2289), проведеною шляхом співставленням даних 

Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д) на 01.03.2014 

та меморіального ордеру №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з 

іншими кредиторами» за лютий 2014 року із річними планами закупівель на 

2013, 2014 роки, станом на 01.03.2014 кредиторської заборгованості за товари, 
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роботи та послуги, закупівля яких проведена із застосуванням вимог Закону 

№2289, не встановлено. 

При цьому, відповідно до річних планів закупівель на 2013, 2014 роки, 

проведення Управлінням Державної казначейської служби у м. Ладижині 

Вінницької області процедури закупівель товарів, робіт та послуг не 

проводились, закупівля здійснювалась шляхом заключення прямих договорів, 

так як суми закупівель не підпадали під дію вимог Закону №2289. (Копії річних 

планів закупівель на 2013, 2014 роки в додатку №2, 3). 
 

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

 
 

Начальник Ладижинської об’єднаної 

державної фінансової інспекції 

 

                                        О.М. Кравець               

 

Начальник Управління Державної 

казначейської служби у м. Ладижині 

Вінницької області 

 

О.А. Коваль 
                                           

Головний бухгалтер 
 

Г.М. Царенко 
  

Перший та третій примірники акта перевірки державних закупівель 

вручено для ознайомлення  «___» __________ 2014 року начальнику 

Управління Державної казначейської служби у м. Ладижині Вінницької області 

Коваль О.В. ____________ 
         (підпис) 

Дата підписання акта перевірки державних закупівель  « __ » ______ 2014 року. 
 

Другий примірник акта перевірки державних закупівель отримано:  

____________        _____________       _______________________ 
         (дата)             (підпис)             (посада, ПІБ) 

 
 


