
 

 
 

 ДЕРЖАВАНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ 
 ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ  У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

 ЛАДИЖИНСЬКА ОБ´ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ 
                                                                                                                     Примірник № __ 

АКТ 

 

30.05.2014                                                                                             № 04-15/55 

 м. Ладижин 

 

позапланової ревізії  достовірності обсягів кредиторської заборгованості за 

капітальними видатками відділу освіти Ладижинської міської ради станом 

на 01.03.2014 

 

 Відповідно до підпункту 2 пункту 11 постанови Кабінету Міністрів 

України «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» від 

01.03.2014 № 65 та на виконання звернення відділу освіти Ладижинської 

міської ради від 08.04.2014 № 191 на підставі направлень від 13.05.2014 № 139 

та від 22.05.2014 № 169, виданих начальником Ладижинської об’єднаної 

державної фінансової інспекції, начальником Ладижинської об’єднаної 

державної фінансової інспекції Кравцем О.М. та головним державним 

фінансовим інспектором цієї ж інспекції Збрицькою І.В. проведено позапланову 

ревізію достовірності обсягів кредиторської заборгованості за капітальними 

видатками відділу освіти Ладижинської міської ради (надалі – Відділ освіти) 

станом на 01.03.2014. 

 Ревізію проведено з 14.05.2014 по 28.05.2014 (з зупиненням з 15.05.2014 

по 21.05.2014) у відповідності до питань програми ревізії та робочого плану з 

відома начальника відділу освіти Журби Юрія Віталійовича та головного 

бухгалтера Бобрик Ірини Анатоліївни. 

Ідентифікаційний код – 25945998, 

Організаційно-правова форма – 410,  

Форма власності – комунальна, 

Підпорядкованість – Ладижинська міська рада та управління освіти і 

науки Вінницької обласної державної адміністрації, 

Телефони: начальника – 6-40-21, головного бухгалтера -  6-40-17.  

Начальник відділу освіти має статус державного службовця. 

Посадовими особами відділу освіти, яким надано право розпоряджатися 

рахунками та підписувати розрахункові документи у періоді, що підлягав 

ревізії, були : 

- з правом першого підпису: начальник Журба Ю.В. – весь період;  

-з правом другого підпису: головний бухгалтер: Бобрик І.А. – весь період. 
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В ході ревізії кожного питання програми перевірялись документи, перелік 

яких в Додатку 1 до акта. 

Загальний обсяг обревізованих коштів за спеціальним фондом склав 

210260,22 гривень. Загальний обсяг комунального майна, охопленого 

контролем, склав 33100,00 гривень. 

Начальник відділу освіти Журба Ю.В. одержав один примірник програми 

ревізії та направлень на проведення ревізії, про що вчинено записи на перших 

примірниках документів. 

Посадовими особами відділу освіти в ході ревізії надано журнал реєстрації 

перевірок, в якому вчинено запис від 14.05.2014 та від 22.05.2014. 

Ревізією встановлено: 

1. Загальні відомості про об’єкт контролю. 

Діяльність відділу освіти здійснюється на підставі «Положення про відділ 

освіти Ладижинської міської ради», затвердженого головою Ладижинської 

міської ради. 

Згідно з Положенням основними завданнями відділу освіти є: 

- реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням 

особливостей соціально-культурного середовища району; 

- здійснення управління навчальними закладами, що належать до сфери 

управління міської ради та координація діяльності цих навчальних закладів; 

- зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів; 

- контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного 

стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними 

закладами; 

- проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

2. Загальний стан розрахунків та наявність кредиторської 

заборгованості станом на 1 березня 2014 року. 

Згідно даних Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма 

№7-м), по коштах спеціального фонду, підписаного начальником Відділу освіти 

Журбою Ю.В. та головним бухгалтером Бобрик І.А. за кодом тимчасової 

класифікації видатків та кредитування (далі – КТКВК) 150101 «Капітальні 

вкладення», по даним меморіального ордеру №6а «Накопичувальна відомість 

за розрахунками з іншими кредиторами» та даними аналітичного субрахунку 

675 «Розрахунки з іншими кредиторами», станом на 01.03.2014 рахується 

кредиторська заборгованість по капітальних видатках на загальну суму 

141520,22 грн., зокрема за КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) 

інших об’єктів» в сумі 3547,00 грн., за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об’єктів» в сумі 110292,22 грн. та КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація 

інших об’єктів» на суму 27681,00 гривень. 

Поряд з тим, за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування 

(далі – КТКВК) 070101 «Дошкільні заклади освіти» по коштах спеціального 

фонду по даним меморіального ордеру №6а «Накопичувальна відомість за 
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розрахунками з іншими кредиторами» та даними аналітичного субрахунку 675 

«Розрахунки з іншими кредиторами», станом на 01.03.2014 рахується 

кредиторська заборгованість по капітальним видаткам в сумі 67390,00 грн., 

зокрема за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» в сумі 67390,00 гривень. 

Крім того, за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування 

(далі – КТКВК) 070201 «Загальноосвітні школи» по коштах спеціального фонду 

по даним меморіального ордеру №6а «Накопичувальна відомість за 

розрахунками з іншими кредиторами» та даними аналітичного субрахунку 675 

«Розрахунки з іншими кредиторами», станом на 01.03.2014 рахується 

кредиторська заборгованість по капітальним видаткам в сумі 1350,00 грн., 

зокрема за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» в сумі 1350,00 гривень. 

Копії звітності про заборгованість за бюджетними коштами (форма 

№7-м) Відділу освіти станом на 01.03.2014 в Додатку 2 до акту. 

3. Взяття та облік зобов’язань, у тому числі фінансових. 

Відповідність взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним 

асигнуванням. 

Ревізією відповідності взяття на облік зобов’язань, проведеною аналізом 

Звіту про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду 

за 2013 рік (форма № 4-3м) за КТКВК 150101 «Капітальні вкладення», 

встановлено, що видатки за КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) 

інших об’єктів» затверджено в сумі 29000,00 грн., за КЕКВ 3132 «Капітальний 

ремонт інших об’єктів» в сумі відповідно в сумі 394000,00 грн. та КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об’єктів» в сумі 93023,00 гривень. 

Копія Звіту про надходження і використання інших надходжень 

спеціального фонду за 2013 рік (форма № 4-3м) по КТКВК 150101 в Додатку 3 

до акту. 

Подібно, відповідно до даних Звіту про надходження і використання інших 

надходжень спеціального фонду за 2013 рік (форма № 4-3м) за КТКВК 070101 

«Дошкільні заклади освіти» Відділу освіти видатки за КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» затверджено в сумі 

124968,00 гривень. 

Копія Звіту про надходження і використання інших надходжень 

спеціального фонду за 2013 рік (форма № 4-3м) по КТКВК 070101 в Додатку 4 

до акту. 

Аналогічно, відповідно до даних Звіту про надходження і використання 

коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень спеціального 

фонду за 2013 рік (форма № 4-2м) за КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи» 

Відділу освіти видатки за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» затверджено в сумі 155543,72 гривень. 

Копія Звіту про надходження і використання коштів, отриманих за 

іншими джерелами власних надходжень спеціального фонду за 2013 рік (форма 

№ 4-2м) по КТКВК 070201 в Додатку 5 до акту. 
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Ревізією відповідності взяття бюджетних зобов’язань відповідним 

бюджетним асигнуванням, встановлено, що взяття бюджетних зобов’язань на 

суму зазначеної кредиторської заборгованості, здійснено за умови наявності 

відповідних бюджетних асигнувань.  

 

3.1. Фактичний стан отримання товарів, робіт або послуг, по яких 

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

заборгованість з їх оплати. 3.2. Правильність відображення кредиторської 

заборгованості в бухгалтерському обліку, її достовірність. 4. Стан і 

достовірність фінансової і бюджетної звітності за операціями з оплати 

товарів, робіт і послуг, по яких станом на 1 березня 2014 року об’єкт 

контролю має кредиторську заборгованість. 

  

 Ревізію фактичного стану отримання товарів, робіт або послуг, стану і 

достовірність фінансової і бюджетної звітності за операціями з оплати товарів, 

робіт і послуг по яких станом на 1 березня 2014 року об’єкт контролю має 

кредиторську заборгованість з їх оплати, правильність відображення 

кредиторської заборгованості в бухгалтерському обліку, її достовірність, 

проведено суцільним порядком. 

 Досліджуючи терміни виникнення кредиторської заборгованості по 

капітальних видатках спеціального фонду кошторису Відділу освіти за КТКВК 

070101 «Дошкільні заклади освіти» за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» в сумі 67390,00 грн. встановлено, що 

вона рахується перед 2-ма кредиторами, зокрема перед фізичною особою – 

підприємцем Шеманською В.С. на загальну суму 30240,00 грн. згідно договору 

купівлі-продажу від 07.11.2013 № 365 за поставлені 2 комплекти ліжок дитячих 

3-х ярусних з тумбою згідно накладної від 07.11.2013 № 681 на суму 30240,00 

грн. та перед суб’єктом підприємницької діяльності Панфіловою Н.В. на 

загальну суму 37150,00 грн., зокрема згідно договору купівлі-продажу від 

20.05.2013 за № 225 за відпущені згідно видаткових накладних від 21.05.2013 за 

№ 12, № 13, № 14 3 комплекти вентиляційних установок для харчоблоків на 

сумі 30000,00 грн. та відпущений згідно договору купівлі-продажу від 

06.11.2013 за № 364 та видаткової накладної від 06.11.2013 за № 151 1 комплект 

клапана регулюючого з термостатом Hlorius вартістю 7150,00 гривень. 

Досліджуючи терміни виникнення кредиторської заборгованості по 

капітальних видатках спеціального фонду кошторису Відділу освіти за КТКВК 

150101 «Капітальні вкладення» встановлено, що за КЕКВ 3122 «Капітальне 

будівництво (придбання) інших об’єктів» в сумі 3547,00 грн. вона рахується 

перед філією Державного підприємства «Укрдержбудекспертиза» у Вінницькій 

області за проведення експертизи кошторисної документації проекту 

відповідно до договору від 05.11.2013 №02-1210-13 та акту виконаних робіт від 

05.11.2013 № 1 на суму 3547,00 гривень. 

Кредиторська заборгованість по капітальних видатках за КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об’єктів» в загальній сумі 110292,22 грн. рахується 
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перед 3-ма кредиторами, зокрема перед Державним підприємством 

«Архітектурно-будівельний інжиніринг» на суму 3165,36 грн. за проведення 

технічного нагляду капітальних ремонтів приміщень Відділу освіти, згідно  

укладених договорів від 11.07.2013 № 92-13/288, від 24.07.2013 за № 89-13/309, 

№ 88-13/308, № 87-13/307, № 90-13/310, № 91-13/311 та актів виконаних робіт 

від 11.07.2013 № 1, від 24.07.2013 № 1, № 1/1, № 1/2, № 1/3 та № 1/4; перед 

ТОВ «Енергосервіс ЛТД» на суму 14207,00 грн. за проведений капітальний 

ремонт туалетів загальноосвітніх шкіл № 1 та № 3 згідно укладених договорів 

від 19.06.2012 № 332 та № 334 та актів приймання виконаних будівельних робіт 

за червень 2013 року; перед фізичною особою – підприємцем Сенчик І.А. на 

суму 92919,86 грн. за капітальному ремонту фасадів з заміною віконних блоків 

загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів № 1, № 2 та № 3 та капітального ремонту 

приміщень загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 згідно укладених 

договорів від 12.07.2013 № 291, 15.07.2013 № 300 та № 301, від 25.09.2013 № 

353 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 

вересень-жовтень, листопад-грудень 2013 року. 

Кредиторська заборгованість по капітальних видатках за КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об’єктів» в загальній сумі 27681,00 грн. 

рахується перед одним кредитором, зокрема перед ТОВ «Енергосервіс ЛТД» за 

виконані роботи з реконструкції частини приміщень першого поверху ЗОШ № 

2 (фойє) Відділу освіти згідно укладеного договору від 08.05.2013 № 212 та 

акту приймання виконаних будівельних робіт за липень 2013 року та за 

виконані проектно (вишукувальні) роботи по реконструкції приміщення 

газового опалювального пункту Лукашівського НВК для влаштування 

опалювального пункту на твердому паливі згідно договору від 19.12.2013 № 

419 та акту здачі приймання проектної продукції за грудень 2013 року. 

Досліджуючи терміни виникнення кредиторської заборгованості по 

капітальних видатках спеціального фонду кошторису Відділу освіти за КТКВК 

070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» встановлено, що вона рахується 

перед фізичною особою -  підприємцем Рошіян Є.В. за придбану газонокосарку 

вартістю 1350,00 грн. згідно укладеного договору купівлі-продажу від 

15.07.2013 за № 297 та  видаткової накладної від 15.07.2013 за № 19. 

Відповідні операції відображено в меморіальному ордері № 6а 

«Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» (за 

коштами спеціального фонду) за травень-липень, вересень-грудень 2013 року. 

З метою підтвердження взаєморозрахунків та фактичного відпуску 

(відвантаження) основних засобів, виконання ремонтно-будівельних робіт та 

наданих послуг в ході ревізії проведено зустрічні звірки у продавців та 

виконавців робіт та послуг, зокрема ФОП Шеманської В.С., ФОП Сенчик І.А., 

СПД Панфілова Н.В., ФОП Рошіяна Є.В., ТОВ «Енергосервіс ЛТД», 

Державному підприємстві «Архітектурно-будівельний інжиніринг», філії 

Державного підприємства «Укрдержбудекспертиза» у Вінницькій області. 
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В ході проведення зустрічних звірок у ФОП Шеманської В.С., СПД 

Панфілової Н.В., ФОП Рошіяна Є.В., Державному підприємстві «Архітектурно-

будівельний інжиніринг» підтверджено факт відпуску (відвантаження) 

основних засобів та надання послуг з технічного нагляду за проведенням 

капітальних ремонтів приміщень Відділу освіти, підтверджено наявну в обліку 

дебіторську заборгованість станом на 01.03.2014, відповідно в сумах 30240,00 

грн., 37150,00 грн., 1350,00 грн. та 3165,36 гривень. 

Матеріали зустрічної звірки проведеної в ФОП Шеманська В.С., СПД 

Панфілова Н.В., ФОП Рошіян Є.В., Державному підприємстві «Архітектурно-

будівельний інжиніринг» в Додатку 6, 7, 8, 9 до акту.  

В ході проведення зустрічної звірки в ФОП Сенчик І.А. частково 

підтверджено повноту проведених розрахунків та встановлено в порушення 

вимог пунктів 3.3.4 та 3.1.10.8 Правил визначення вартості будівництва, 

затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 

житлової політики України від 27.08.2000 № 174 (далі - ДБН Д.1.1-1-2000), ч. 

1, ч. 5 ст. 9 розділу III Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV (далі - Закон України 

№ 996) та пунктів 2.15, 2.16 Положення про документальне забезпечення 

записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 24.05.1995 № 88 (далі – Положення № 88) завищення 

вартості виконаних ФОП будівельних робіт по капітальному ремонту 

приміщень ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 за вересень-жовтень 2013 року на загальну 

суму 1445,60 грн., що відповідно призвело до завищення в обліку Відділу 

освіти кредиторської заборгованості станом на 01.03.2014 на суму 1445,60 

гривень.   

Зазначені порушення допущені з вини начальника Відділу освіти Журби 

Ю.В. та ФОП Сенчик І.А., якими підписані відповідні акти приймання 

виконаних будівельних робіт форми КБ - 2в.  

В подальшому, вказані дії призвели до внесення недостовірних даних до 

меморіального ордеру № 6а за вищеназваним контрагентом кредиторської 

заборгованості та завищення фактичних видатків за КЕКВ 3132 «Капітальний 

ремонт інших об’єктів» у Звіті про надходження і використання інших 

надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м) за 2013 рік та завищення 

кредиторської заборгованості у Звіті про заборгованість за бюджетними 

коштами (форма № 7-м) станом на 01.01.2014 та на 01.03.2014, чим порушено 

вимоги ч. 1 ст. 3 Закону України № 996, п. 1 та п. 2 Порядку складання 

фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами 

бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

24.01.2012 № 44 (далі – Порядок № 44). 

З приводу допущеного порушення начальнику Відділу освіти Журбі Ю.В. 

надано перелік питань для уточнення та надання пояснення. 

Однак, пояснень з приводу допущеного порушення начальником Відділу 

освіти не надано. 
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Перелік питань, завданих начальнику Відділу освіти Журбі Ю.В. та 

матеріали зустрічної звірки проведеної в ФОП Сенчик І.А. в Додатку 10, 11 до 

акту. 

Під час проведення зустрічної звірки сторонами складено акт звірки 

взаємних розрахунків між ФОП Сенчик І.А. та Відділом освіти за яким суму 

заборгованості, що рахувалась по обліку за виконані роботи з капітальних 

ремонтів приміщень установ Відділу освіти, зменшено на суму завищеної 

вартості ремонтних робіт на суму 1445,60 грн. та відображено відповідними 

зобов’язаннями сторін.  

  Подібно, в ході проведення зустрічної звірки в ТОВ «Енергосервіс ЛТД» 

підтверджено повноту проведених розрахунків та встановлено, в порушення 

вимог пунктів 3.1.18, 3.1.18.4, 3.2.12.1 ДБН Д. 1.1-1-2000, ч. 1, ч. 5 ст. 9 розділу 

III Закону України № 996 та пунктів 2.15, 2.16 Положення № 88 завищення 

вартості виконаних ТОВ «Енергосервіс ЛТД» будівельних робіт по 

капітальному ремонту туалетів ЗОШ № 3, ЗОШ № 1 за червень 2013 року та  

реконструкції частини приміщень першого поверху ЗОШ № 2 (фойє) за липень 

2013 року на загальну суму 283,40 грн., що відповідно призвело до завищення в 

обліку Відділу освіти кредиторської заборгованості станом на 01.03.2014 на 

суму 283,40 гривень.   

Зазначені порушення допущені з вини начальника Відділу освіти Журби 

Ю.В. та ТОВ «Енергосервіс ЛТД» Савчука В.М., якими підписані відповідні 

акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ - 2в.  

В подальшому, вказані дії призвели до внесення недостовірних даних до 

меморіального ордеру № 6а за вищеназваним контрагентом кредиторської 

заборгованості та завищення фактичних видатків у Звіті про надходження і 

використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м) за 2013 

рік та завищення кредиторської заборгованості у Звіті про заборгованість за 

бюджетними коштами (форма № 7-м) станом на 01.01.2014 та на 01.03.2014 за 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 201,87 грн. та за 

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» на суму 81,53 грн., 

чим порушено вимоги ч. 1 ст. 3 Закону України № 996, п. 1 та п. 2 Порядку № 

44. 

З приводу допущеного порушення начальнику Відділу освіти Журбі Ю.В. 

надано перелік питань для уточнення та надання пояснення. 

Однак, пояснень з приводу допущеного порушення начальником Відділу 

освіти не надано. 

Перелік питань, завданих начальнику Відділу освіти Журбі Ю.В. та 

матеріали зустрічної звірки проведеної в ТОВ «Енергосервіс ЛТД» в Додатку 

10, 12 до акту.  

Під час проведення зустрічної звірки сторонами складено акт звірки 

взаємних розрахунків між ТОВ «Енергосервіс ЛТД» та Відділом освіти за яким 

суму заборгованості, що рахувалась по обліку за виконані роботи з капітальних 

ремонтів приміщень установ Відділу освіти, зменшено на суму завищеної 
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вартості ремонтно-будівельних робіт на суму 283,40 грн. та відображено 

відповідними зобов’язаннями сторін.  

 В ході проведення зустрічної звірки в філії Державного підприємства 

«Укрдержбудекспертиза» у Вінницькій області встановлено, що станом на 

01.03.2014 по розрахунках із Відділом освіти рахувалась дебіторська 

заборгованість в загальній сумі 4867,00 грн., зокрема згідно актів виконаних 

робіт від 05.06.2013 б/н та від 05.11.2013 № 1 відповідно до укладених 

договорів на проведення експертизи кошторисної документації проекту 

будівництва на виконання капітального ремонту парадного входу ЗОШ №3 від 

23.04.2013 № 02-0248-13, вартістю робіт в сумі 1320,00 грн. та від 05.11.2013 

№02-1210-13 на виконання будівництва господарської будівлі ДНЗ №1 

«Барвінок», вартістю робіт в обсязі 3547,00 гривень. 

Матеріали зустрічної звірки проведеної в ДП «Укрдержбудекспертиза» у 

Вінницькій області в Додатку 13 до акту. 

Враховуючи вказане, в червні 2013 року в меморіальному ордері № 6, в 

Звіті про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду 

за 2013 рік (форма № 4-3м) та Звіту про заборгованість за бюджетними 

коштами (форма №7-м) Відділу освіти не відображено господарську операцію 

та кредиторську заборгованість на суму 1320,00 грн. згідно акту приймання – 

передачі виконаних робіт від 05.06.2013, підписаних від Замовника - Ю.В. 

Журба та від Виконавця - В.М. Діденко, про що свідчать проставлені підписи та 

відтиски печаток, чим порушено вимог ч. 1 ст. 9 Закону України № 996 та п. 2.2 

Положення № 88, де передбачено, що підставою для бухгалтерського обліку 

господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення 

господарських операцій та повинні бути складені у момент проведення кожної 

господарської операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її 

завершення. 

В подальшому, вказані дії призвели до внесення недостовірних даних до 

меморіального ордеру № 6 за вищеназваним контрагентом кредиторської 

заборгованості та заниження фактичних видатків за КЕКВ 3122 «Капітальне 

будівництво (придбання) інших об’єктів» у Звіті про надходження і 

використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м) та 

заниження кредиторської заборгованості у Звіті про заборгованість за 

бюджетними коштами (форма № 7-м) за січень-червень 2013 року, за 2013 рік, 

січень-лютий 2014 року, чим порушено вимоги ч. 1 ст. 3 Закону України № 996, 

п. 1 та п. 2 Порядку № 44. 

Порушення допущено начальником Відділу освіти Журбою Ю.В. та 

головним бухгалтером Бобрик І.А. 

З приводу допущеного порушення начальнику Відділу освіти Журбі Ю.В. 

та головному бухгалтеру Бобрик І.А. надано перелік питань для уточнення та 

надання пояснення. 

Однак, пояснень з приводу допущеного порушення посадовими особами 

Відділу освіти не надано. 
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Перелік питань, на які запропоновано надати пояснення начальнику 

Відділу освіти Журбі Ю.В. та головному бухгалтеру Відділу освіти Бобрик І.А. 

у Додатку 14 до акту. 

Крім того, відповідно до кошторису, довідок про зміни річного розпису 

бюджету, плану асигнувань із спеціального фонду бюджету на 2013 рік за 

КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво 

(придбання) інших об’єктів» Відділу освіти затверджено бюджетні асигнування 

на суму 29000,00 гривень. 

Відповідно до Звіту про надходження і використання інших надходжень 

спеціального фонду (форма № 4-3м) за КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» 

за січень-червень 2013 року касові видатки відділу освіти за КЕКВ 3122 

«Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» склали в сумі 24990,00 

грн., фактичні видатки склали 24990,00 гривень. 

Копії кошторису, Звіту про надходження і використання інших 

надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м), Звіту про заборгованість за 

бюджетними коштами (форма № 7-м) за січень-червень 2013 року за КТКВК 

150101 «Капітальні вкладення» на 2013 рік у Додатку 15 до акту. 

Враховуючи викладене, начальником Відділу освіти Журбою Ю.В., в 

порушення вимог ст. 48 Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 № 2456-

УІ в червні 2013 року взято зобов’язання понад затвердженні в кошторисі 

бюджетні асигнування на суму 1320,00 гривень.  

Відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 116 Бюджетного Кодексу України від 

08.07.2010 № 2456-УІ вказане є порушенням бюджетного законодавства. 

Порушення допущено начальником Відділу освіти Журбою Ю.В., яким 

підписано акти приймання-передачі виконаних робіт. 

Порушення допущено начальником Відділу освіти Журбою Ю.В. та 

головним бухгалтером Бобрик І.А. 

З приводу допущеного порушення начальнику Відділу освіти Журбі Ю.В. 

та головному бухгалтеру Бобрик І.А. надано перелік питань для уточнення та 

надання пояснення. 

Однак, пояснень з приводу допущеного порушення посадовими особами 

Відділу освіти не надано. 

Перелік питань, на які запропоновано надати пояснення начальнику 

Відділу освіти Журбі Ю.В. та головному бухгалтеру Відділу освіти Бобрик І.А. 

у Додатку 14 до акту. 

З метою перевірки фактичної наявності придбаних основних засобів в 

ході ревізії комісією, створеною відповідно до наказу начальника Відділу 

освіти від 22.05.2014 № 215 комісією в складі головного бухгалтера Бобрик 

І.А., заступника головного бухгалтера Сташенко Т.І., директорів 

загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів № 1, № 2 та № 3 проведено інвентаризацію 

придбаних основних засобів, за результатами яких підтверджено фактичну 

наявність придбаних основних засобів.  

Копія наказу про створення комісії та інвентаризаційні описи в Додатку 

16 до акту. 
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Крім того, з метою перевірки фактично виконаного обсягу ремонтно-

будівельних робіт, в ході ревізії комісією, створеною відповідно до наказу 

начальника Відділу освіти від 22.05.2014 № 215 комісією в складі головного 

бухгалтера Бобрик І.А., заступника головного бухгалтера Сташенко Т.І., 

директорів загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів № 1, № 2 та № 3 з залученням 

виконавців робіт – ФОП Сенчик І.А. та ТОВ «Енергосервіс ЛТД» в присутності 

головного державного фінансового інспектора Ладижинської ОДФІ Збрицької 

І.В. проведено вибіркові контрольні обміри щодо достовірності виконання 

обсягів виконаних ремонтно-будівельних робіт в закладах Відділу освіти згідно 

актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, за результатами 

яких підтверджено обсяги виконаних будівельних робіт. Акти контрольних 

обмірів в Додатку 17 до акту. 

Акт позапланової ревізії складено у 3-х примірниках на 10 аркушах.  
 

Головний державний фінансовий 

інспектор Ладижинської об’єднаної 

державної фінансової інспекції 

Начальник відділу освіти 

Ладижинської міської ради 

                            І. В. Збрицька Ю.В. Журба 

 Головний бухгалтер 

 І.А. Бобрик 
Перший та третій  примірник акта ревізії вручено:  

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

 

Дата підписання акта ревізії  « ___ » __________ 2014 року. 
 

Другий примірник акта ревізії отримано:  

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

 

 


