
 

  
ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ  УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

ЛАДИЖИНСЬКА ОБ’ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ 
 

АКТ 

 

25.04.2014  № 04-15/43 
(дата)  (номер) 

м. Ладижин     
(місце складання)   

 

перевірки державних закупівель у Відділі Держземагенства у м. 

Ладижин за період з 01.01.2013 по 01.03.2014.  
 

 

На підставі направлення від 18.04.2014 № 88 виданого начальником 

Ладижинської об’єднаної державної фінансової інспекції, головним 

державним фінансовим інспектором цієї ж інспекції Кирилюком О.А. 

проведено перевірку державних закупівель у Відділі Держземагенства у м. 

Ладижин  (далі по тексту – Відділ Держземагенства) за період з 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 25.04.2014 з відома начальника Відділу 

Держземагенства Баламута Сергія Петровича та в присутності головного 

спеціаліста - бухгалтера Бабчинської Наталії Дмитрівни. 

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

перевірки один примірник направлення та програми перевірки під розписку 

вручено начальнику Відділу Держземагенства Баламуту С.П.  

Посадовими особами Управління, яким було надано право 

розпоряджатися рахунками та підписувати розрахункові документи у періоді, 

що підлягав перевірці, були: 

- з правом першого підпису – начальник Відділу Держземагенства 

Баламут С.П. – весь період;  

з правом другого підпису – головний спеціаліст – бухгалтер Бобчинська 

Н.Д. – весь період. 

Розрахунковий рахунок відкритий за номером 35210002084008 у 

ГУДКСУ у Вінницькій області МФО 802015. 
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Згідно з довідкою управління статистики у Тростянецькому районні від 

01.10.2008 АБ № 556453 «Про включення до єдиного державного реєстру 

підприємств та організацій України», Відділ Держкомзему має такі 

реквізити: 

Ідентифікаційний код 38023443. 

Правовий статус – юридична особа. 

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

вул. Процишина, буд. 91. 

Орган управління: Головне управління Держземагенствва у Вінницькій 

області та Держземагенство України. 

Форма власності: загальнодержавна. 

Види діяльності за КВЕД-2010: 84.11 Державне управління загального 

характеру. 

 

Перевіркою встановлено: 

 

1. Загальні відомості про об’єкт контролю. 
 

У своїй діяльності Відділ Держземагенства керується Положенням, 

затвердженого наказом Держземагенства України від 13.09.2012 № 433. 

Відповідно до Положення, Відділ Держземагенства є територіальним 

органом Держземагенства України і підпорядковується Головному 

управлінню Держземагенствва у Вінницькій області. 

Основними завданнями Відділу Держземагенства є: 

- розробка планів заходів щодо реалізації основних напрямів та с 

стратегічних цілей діяльності Відділу; 

- участь у розробленні та виконанні галузевих, регіональних та 

місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, 

раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, 

землеустрою, встановлення меж міста, району в місті у проведенні 

моніторингу земель, веденні державного земельного кадастру; 

- ведення державного земельного кадастру та отримання інформації 

про відведення земельних ділянок; 

- ведення Поземельних книг та їх зберігання; 

- підготовка земельно – кадастрової документації; 

- створення формування і ведення місцевого фонду документації із 

землеустрою. 

 

Копія Положення  у Додатку 1  до акта. 
 

 

2. Перевірка правильності укладання та виконання договорів за 

результатами процедур закупівель відповідно до вимог Закону України 

«Про здійснення державних закупівель», по яких станом на 01.03.2014 
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об'єкт контролю має кредиторську заборгованість з оплати товарів, 

робіт і послуг. 

Взяття та облік зобов'язань, у тому числі відповідність взятих 

бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту 

бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у 

бюджетному процесі). Правильність відображення кредиторської 

заборгованості. 
 

Відповідно до даних бюджетної звітності Управління, а саме Звіту про 

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

підписаного начальником Відділу Держземагенства Баламутом С.П. та 

головним спеціалістом Бобчинською Н.Д. станом на 01.03.2014 за видатками 

загального фонду по КПКВ 2803010 «Управління та керівництво у сфері 

земельних ресурсів» рахується кредиторська заборгованість в загальній сумі 

31120,50 грн., в т.ч. по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» в сумі 11053,88 грн., по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних) в сумі 18986,87 грн. та по КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» в сумі 1079,75 гривень.  

Крім того відповідно до даних бюджетної звітності Управління, а саме 

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

фондом, підписаного начальником Відділу Держземагенства Баламутом С.П. 

та головним спеціалістом Бобчинською Н.Д. станом на 01.03.2014 за 

видатками загального фонду по КПКВ 2803030 «Проведення земельної 

реформи» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) рахується 

кредиторська заборгованість в сумі 5018,07 гривень.  

На дату проведення перевірки вищезазначені кредиторські 

заборгованісті по загальному фонду не погашені. 

  Копія Звітів про заборгованість за бюджетними коштами (форма 

№7д) за загальним фондом станом на 01.03.2014 в Додатку 2 до акта. 

На 2013 - 2014 роки по спеціальному фонду кошторису видатки не 

планувались та не здійснювались. 

По капітальних видатках, кредиторська заборгованість станом на 

01.03.2014 відсутня. 

Перевіркою встановлено, що вищезазначена кредиторська 

заборгованість підтверджена відповідними первинними бухгалтерськими 

документами.  

Залишки матеріальних цінностей за які виникла вищезазначена 

кредиторська заборгованість на дату проведення перевірки відсутні. 

Взяття бюджетних зобов’язань на суму зазначеної кредиторської 

заборгованості, здійснено за умови наявності відповідних бюджетних 

асигнувань.  

Перевіркою повноти та своєчасності відображення у бухгалтерському 

обліку кредиторської заборгованості станом на 01.03.2014, порушень не 

встановлено. 
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Проведеною перевіркою встановлено, що на придбання послуг за які 

виникла кредиторська заборгованість станом на 01.03.2014 по загальному 

фонду не поширюється дія Закону України від 01.06.2010 №2289-VI «Про 

здійснення державних закупівель», із змінами.  

Акт перевірки складено в 4-х примірниках на 4-ох аркушах. 

  

Один примірник акта перевірки отримано: 25.04.2014 начальник 

Відділу Держземагенства Баламут С.П.  _____________  

Головний державний 

фінансовий інспектор 

Ладижинської об’єднаної 

державної фінансової інспекції 

 

О.А. Кирилюк 

 Начальник Відділу 

Держземагенства у м. Ладижин  

 

                   

 

 

             С.П. Баламуд 

       

Головний спеціаліст - бухгалтер  

 

                   

 Н.Д. Бобчинська 
 


