
                                                                      

 

                                Примірник № 1           

       
ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ  УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

ЛАДИЖИНСЬКА ОБ’ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ 
24321, Вінницька область, м. Ладижин, вул. Будівельників, 51, тел/факс 60176 

 
 

АКТ   
 

6 червня 2013 року                                                                            №   04-15/58   
(дата) 

м. Ладижин  
(місце складання)  

 

ревізії фінансово-господарської діяльності Ладижинського міського 

територіального медичного об’єднання за період з 01.08.2011 по 01.03.2013 
 

Відповідно до п. 5.3.2.1 Плану контрольно-ревізійної роботи Державної 

фінансової інспекції у Вінницькій області на І квартал 2013 року та на підставі 

направлень, виданих начальником Ладижинської об’єднаної державної 

фінансової інспекції від 28.03.2013 № 45, № 46, № 47 та від 20.05.2013 № 77, № 

78 головними державними фінансовими інспекторами Збрицькою І.В. (в період 

з 29.03.2013 по 31.05.2013, з перервою 02.04.2013, 09.04.2013, 15.04.2013, з 

29.04.2013 по 19.05.2013 та 23.05.2013), Кирилюком О.А. (з 01.04.2013 по 

24.05.2013, з перервою з 03.04.2013 по 12.04.2013, з 29.04.2013 по 19.05.2013 та 

23.05.2013), провідними державними фінансовими інспекторами Пархоменко 

Н.Л. (з 01.04.2013 по 24.05.2013, з перервою з 03.04.2013 по 05.04.2013, з 

17.04.2013 по 19.04.2013, з 29.04.2013 по 19.05.2013 та 23.05.2013), Мазур О.В. 

(в період з 20.05.2013 по 24.05.2013, з перервою 23.05.2013) та старшим 

державним фінансовим інспектором Бондар Н.С. (в період з 20.05.2013 по 

24.05.2013, з перервою 23.05.2013) проведено ревізію фінансово-господарської 

діяльності Ладижинського міського територіального медичного об’єднання 

(далі - МТМО) за період з 01.08.2011 по 01.03.2013. 

Ревізію проведено з 29 березня 2013 року по 31 травня 2013 року (з 

зупиненням з 29.04.2013 по 19.05.2013 для проведення зустрічних звірок) у 

відповідності до питань програми ревізії, з відома головного лікаря Альчука 

Дмитра Павловича та в присутності головного бухгалтера Слюсаренко Олени 

Георгіївни. 

Загальні відомості про об’єкт контролю: 

Згідно з довідкою управління статистики у Тростянецькому районі 

Державного комітету статистики України «Про включення до єдиного 

державного реєстру підприємств та організацій України» від 29.05.2012 АБ № 

440466, МТМО зареєстровано за адресою: 24321, Вінницька область, м. 

Ладижин, вул. Ентузіастів, 24. 

Телефони – (243) 6-11-92, головний лікар, (243) 6-42-88 – головний 
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бухгалтер; 

Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) – 05484089; 

Форма власності (КФВ) – 32 комунальна власність; 

Організаційно-правова форма господарювання (КОПФГ) - 430 заклад; 

Підпорядкованість – Ладижинська міська рада; 

Види діяльності (КВЕД): 86.10 – діяльність лікарняних закладів; 

Банківські реквізити: реєстраційний рахунок № 35419001002309 

(загальний фонд) та № 35429002002309 (спеціальний фонд), відкритий в 

УДКСУ у м. Ладижині Вінницької області, МФО 802015. 

Головний лікар не має статусу державного службовця. 

Посадовими особами МТМО, яким було надано право розпоряджатися 

рахунками та підписувати розрахункові документи у періоді, що підлягав 

ревізії, були: 

- з правом першого підпису: головний лікар Яценко І.І. по 29.11.2011, 

заступник головного лікаря з медичної частини Альчук Д.П. по 29.11.2011 та 

т.в.о. головного лікаря Альчук Д.П. з 30.11.2011 по 09.01.2012 та головний 

лікар Альчук Д.П. з 10.01.2012 по даний час та заступник головного лікаря з 

медичної частини Косенко В.П. з 01.12.2011 по даний час; 

- з правом другого підпису: головний бухгалтер Слюсаренко О.Г. та 

бухгалтер-економіст Альохіна Т.В. - весь період, що підлягав ревізії. 

Головний лікар Альчук Д.П. одержав один примірник програми ревізії та 

направлень на проведення ревізії, про що вчинено записи на перших 

примірниках документів. 

Посадовими особами МТМО в ході ревізії надано журнал реєстрації 

перевірок, в якому вчинено запис від 29.03.2013 за № 31, від 01.04.2013 за № 

32, № 33 та від 20.05.2013 за  № 34, № 35. 

Про початок проведення планової ревізії, керівника об’єкта контролю 

повідомлено листом від 26.02.2013 за № 04-21/372. 

В ході ревізії кожного питання програми ревізії перевірялись документи, 

перелік яких наводиться у Додатку ___ до акта. 

Ревізією встановлено: 

У періоді, що підлягав ревізії, МТМО одержано бюджетних коштів на 

загальну суму 24 808 745,0 грн., в тому числі за період з серпня по грудень 2011 

року в сумі 5 463 514,0 грн., за 2012 рік – 16 591 535,0 грн. та за період з січня 

по лютий 2013 року в сумі 2 753 696,0 гривень.  

Крім того, МТМО отримано власних доходів від надання послуг, а також 

благодійні надходження, гранти і дарунки та надходження коштів у 

натуральній формі на загальну суму 1 993 201,0 грн., зокрема за період з серпня 

по грудень 2011 року в сумі 425 616,0 грн., за 2012 рік – 1 452 690,0 грн. та за 

період з січня по лютий 2013 року в сумі 114 895,0 гривень.  

Обсяг коштів, охоплених контролем складає 21 441 567,0 грн., основних 

засобів та матеріальних цінностей вартістю 1 250 334,59 гривень. 

Протягом періоду, що підлягав ревізії у своїй діяльності МТМО керується 

Статутом, затвердженим на 28 сесії Ладижинської міської ради 23 скликання від 

08.10.2001 міським головою Коломєйцевим В.І., погодженим начальником 
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управління охорони здоров’я облдержадміністрації Приходським О.О. та 

зареєстрованим державним реєстратором виконавчого комітету Ладижинської 

міської ради Вінницької області від 06.06.2007 та Статутом, затвердженим на 13 

сесії Ладижинської міської ради 6 скликання від 20.03.2012 міським головою 

Коломєйцевим В.І. та зареєстрованим державним реєстратором виконавчого 

комітету Ладижинської міської ради від 14.05.2012.  

Згідно зі Статутом, МТМО є бюджетною установою охорони здоров’я, 

заснованою на власності територіальної громади м. Ладижина. Засновником 

МТМО є Ладижинська міська рада.  

МТМО здійснює медичну та господарську діяльність, підзвітне 

Ладижинській міській раді. Координацію діяльності МТМО здійснює 

заступник міського голови. 

МТМО є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний, 

бюджетний та інші рахунки в Державному казначействі України, здійснює 

бухгалтерський і первинний медичний облік, веде статистичну звітність у 

встановленому законодавством порядку. 

МТМО є юридичною особою публічного права, має штамп встановленого 

зразка, іншу атрибутику юридичної особи. 

МТМО є самостійним господарюючим суб’єктом, та не має в своєму 

складі інших юридичних осіб. 

Управління МТМО здійснює головний лікар, який призначається або 

звільняється із займаної посади розпорядженням міського голови за 

контрактом згідно з трудовим законодавством. 

До складу МТМО входять: 

- стаціонар потужністю 130 ліжок; 

- поліклініка на 240 відвідувань в день; 

- дитяча консультація на 50 відвідувань у зміну; 

- відділення зубопротезної лабораторії; 

- відділення швидкої допомоги; 

- пункт переливання крові; 

- фельдшерсько-акушерський пункт в с. Лукашівка; 

- здоров пункт в селищі Губник, загальноосвітніх школах № 1, № 2, 

№ 3 та № 4; 

- відділення сімейної медицини при поліклініці. 

Спеціалізація ліжкового фонду МТМО: терапевтичні (соматичні), 

інфекційні, хірургічні (дорослі, дитячі), акушер-гінекологічні, неврологічні, 

дитячі (соматичні), інтенсивної терапії та реанімації, денний стаціонар при 

поліклініці. 

Для здійснення медичної практики МТМО, Міністерством охорони 

здоров’я України прийнято рішення від 10.02.2011 за № 3 про видачу ліцензії 

серії АГ № 570198 терміном дії з 10.02.2011 по не визначений час.  

Комітетом з контролю за наркотиками та Державною службою України з 

контролю за наркотиками МТМО видано ліцензії на придбання, зберігання, 

перевезення, відпуск та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин 

і прекурсорів від 30.08.2007 серія АВ за № 346216 терміном дії з 12.07.2007 по  
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12.07.2012 та від 25.07.2012 серії АД за № 073536 терміном дії з 12.07.2012 по 

12.07.2017. Завірені копії ліцензій у Додатку ___ до акта. 
 

1. Стан усунення недоліків і порушень, виявлених попередньою ревізією 

або/та встановлених контролюючими органами 

 

Ревізією стану усунення недоліків і порушень, виявлених попередніми 

контрольними заходами, встановлено, що попередню планову ревізію 

фінансово-господарської діяльності МТМО за період з 01.04.2009 по 01.08.2011 

проведено працівниками контрольно-ревізійного відділу у Томашпільському 

районі, акт від 08.09.2011 за № 12-11/19. За результатами проведеної ревізії 

встановлено фінансових порушень на загальну суму 103,29 тис. гривень. 

Виявлені попередньою ревізією порушення усунуто в обсязі 15,15 тис. 

грн., крім порушення щодо використання коштів міського бюджету на 

лікування іногородніх громадян в сумі 88,14 тис. гривень. Зазначена сума не 

відшкодована внаслідок відсутності механізму відшкодування. 

Так, порушення по заробітній платі в сумі 7,25 тис. грн. відшкодовано 

шляхом утримання заробітної плати та її донарахування у серпні 2011 року, що 

відображено в меморіальному ордері № 5 «Зведення розрахункових відомостей 

із заробітної плати та стипендій», порушення щодо зайвої сплати нарахувань 

до державних цільових фондів відшкодовано шляхом коригування у звітності 

за ІІІ квартал 2011 року суми зайво перерахованих внесків до державних 

цільових фондів в сумі 5,16 тис. гривень. Порушення щодо оплати завищеної 

вартості ремонтних робіт відшкодовано шляхом виконання ТОВ «Енергосервіс 

ЛТД» додаткових робіт згідно акту приймання виконаних підрядних робіт за 

серпень 2011 року на суму 2,33 тис. гривень. Відшкодування вартості 

безпідставно списаних медикаментів в сумі 0,03 тис. грн. проведено шляхом 

внесення винними особами коштів в касу МТМО. Недоотриману орендну плату 

в сумі 0,37 тис. грн. перераховано ЗАТ КБ «Приватбанк» на реєстраційний 

рахунок МТМО в серпні 2011 року. Лишки матеріальних цінностей на суму 

0,01 тис. грн. оприбутковано по даним бухгалтерського обліку.  

Крім того, протягом періоду, що підлягав ревізії, різними контролюючими 

органами проведено 4 перевірки (зокрема, управлінням праці та соціального 

захисту населення у м. Ладижин – 2, фондом соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності – 1, управлінням статистики у 

Тростянецькому районі), виявлені перевірками порушення усунуті в повному 

обсязі. Реєстр перевірок, проведених державними контролюючими органами у 

Додатку ___ до акту. 
 

2. Складання та затвердження кошторису, внесення до нього змін. 

Загальний стан виконання кошторису. Ревізія правильності і 

обґрунтованості розрахунків потреби у асигнуваннях у розрізі кодів 

економічної класифікації. Дотримання вимог Законів України про 

Державний бюджет України на відповідні роки, Бюджетного кодексу 

України. 



 Примірник №  1 

 

5 

 

Протягом періоду, що підлягав ревізії МТМО головним розпорядником 

коштів – Ладижинською міською радою, затверджено асигнування за 

наступними кодами функціональної класифікації видатків: КФКВ 080102 

«Територіально медичне об’єднання» (далі – КФКВ 080102) та КФКВ 150101 

«Капітальні вкладення» (далі – КФКВ 150101). 

Ревізією дотримання порядку складання та затвердження кошторисів на 

утримання МТМО на 2012-2013 роки встановлено, що кошториси складені з 

дотриманням вимог «Порядку складання, розгляду, затвердження та основних 

вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 (далі - Порядок 

№ 228) та затверджені міським головою Ладижинської міської ради 

Коломєйцевим В.І. на 2012 рік - 24.01.2012 та на 2013 рік - 09.01.2013. 

Кошториси на 2012-2013 роки в частині загального фонду по кодам 

функціональної класифікації складені відповідно до Лімітних довідок про 

бюджетні асигнування та кредитування на відповідні бюджетні роки, порушень 

з відповідного питання не встановлено. 

Ревізією виділення загальних сум бюджетних асигнувань на 2011 рік за 

КФК 080102 встановлено, що кошторис з урахуванням внесених протягом року 

змін затверджено на суму 13 814 774,00 грн., в тому числі за загальним фондом 

в сумі 12 813 540,00 грн. та по спеціальному – 1 001 234,00 гривень. 

Ревізією фактичного виконання кошторису встановлено, що протягом 2011 

року за загальним фондом кошторису МТМО профінансовано в сумі 

12 805 024,00 грн., що становить 99,9% до затвердженої суми. Касові видатки 

відповідають сумі отриманого фінансування, фактичні видатки проведені в 

межах затверджених асигнувань та склали 12 758 697,00 гривень. Фактичні 

видатки менше касових, по КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» на 

суму 5 032,00 грн., внаслідок утворення дебіторської заборгованості перед 

Пенсійним фондом України в результаті перерахунку по сплаті єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  нарахованого на фонд 

оплати праці працюючих інвалідів, КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, 

обладнання інвентар» на суму 10 953,00 грн., за КЕКВ 1132 «Медикаменти та 

перев’язувальні матеріали» на суму 19 561,00 грн. та КЕКВ 1133 «Продукти 

харчування» на суму 10 781,00 грн. внаслідок невикористання матеріальних 

цінностей, придбаних протягом року та утворення залишків на кінець року. 

Надходження до спеціального фонду склали 835 617,00 грн., що складає 

83,4% до затвердженої суми надходжень. Касові видатки, з врахуванням 

залишків коштів на початок року, проведені в сумі 834 907,00 гривень. Залишок 

коштів на кінець року склав 166 327,00 гривень.  

 По спеціальному фонду за КФКВ 150101 затверджено кошторис на 2011 

рік з урахуванням внесених протягом року змін на суму 77 263,00 грн., з яких 

головним розпорядником коштів профінансовано 24 317,00 гривень. Фактичні 

видатки склали 77 262,00 грн., що спричинило утворення кредиторської 

заборгованості на кінець 2011 року в сумі 52 945,00 гривень. Аналіз звіту про 

виконання загального та спеціального фондів кошторису видатків МТМО за 

2011 рік в Додатку __ до акту.  
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Ревізією виділення загальних сум бюджетних асигнувань на 2012 рік за 

КФК 080102 встановлено, що кошторис з урахуванням внесених протягом року 

змін затверджено на суму 18 260 567,00 грн., в тому числі за загальним фондом 

в сумі 16 641 550,00 грн. та по спеціальному – 1 619 017,00 гривень. 

Ревізією фактичного виконання кошторису встановлено, що протягом 2012 

року за загальним фондом кошторису МТМО профінансовано в сумі 

16 591 535,00 грн., що складає на 99,7% до затвердженої суми. Касові видатки 

відповідають сумі фінансування, фактичні видатки проведені в межах 

затверджених асигнувань. Фактичні видатки менше касових, по КЕКВ 1131 

«Предмети, матеріали, обладнання інвентар» на суму 14 141,00 грн., за КЕКВ 

1132 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» на суму 14 507,00 грн. та 

КЕКВ 1133 «Продукти харчування» на суму 24 894,00 грн. внаслідок утворення 

залишків на кінець року. 

Надходження до спеціального фонду склали 1 452 690,00 грн., що складає 

89,7% до затвердженої суми надходжень. Касові видатки, з врахуванням 

залишків коштів на початок року, проведені в сумі 868 882,00 гривень. Залишок 

коштів на кінець року склав 750 135,00 гривень.  

По спеціальному фонду за КФКВ 150101 затверджено кошторис на 2012 

рік з урахуванням внесених протягом року змін на суму 52 946,00 грн., які 

головним розпорядником коштів профінансовано в повному обсязі на 

погашення кредиторської заборгованості, що рахувалась на початок 2012 року в 

сумі 52 945,00 гривень. Фактичні видатки не проводились. Аналіз звіту про 

виконання загального та спеціального фондів кошторису видатків МТМО за 

2012 рік в Додатку __ до акту.  

Ревізією виділення загальних сум бюджетних асигнувань на 2013 рік за 

КФК 080102 встановлено, що кошторис з урахуванням внесених протягом 

січня-лютого поточного року змін затверджено на суму 17 509 954,00 грн., в 

тому числі за загальним фондом в сумі 16 622 900,00 грн. та по спеціальному – 

887 054,00 гривень. 

Протягом січня-лютого поточного року за загальним фондом кошторису 

МТМО профінансовано в сумі 2 753 696,00 грн., що складає на 16,6% до 

затвердженої річної суми асигнувань. Касові видатки відповідають сумі 

отриманого фінансування, фактичні видатки проведені в межах затверджених 

асигнувань та склали 2 817 563,00 гривень. Перевищення фактичних видатків в 

порівнянні з касовими на 63 867,00 грн., спричинене використанням 

матеріальних цінностей, які рахувались у залишках на початок року, а саме по 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 770,00 грн., 

за КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» на суму 42 035,00 

грн. та КЕКВ 2230 «Продукти харчування на суму 23 762,00 гривень. Та, 

навпаки фактичні видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» менші від 

касових на суму 2 700,00 грн. внаслідок утворення дебіторської заборгованості 

за видані аванси відрядженим працівникам. 

Надходження спеціального фонду склали 114 895,00 грн., касові видатки, з 

врахуванням залишків коштів на початок року, проведені в сумі 161 276,00 
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гривень. На кінець звітного періоду залишок коштів на реєстраційному рахунку 

МТМО склав 703 754,00 гривень.  

По спеціальному фонду за КФКВ 150101 затверджено кошторис на 2013 

рік з урахуванням внесених змін на суму 124 512,00 грн., з яких головним 

розпорядником коштів профінансовано в обсязі 104 075,00 гривень. Фактичні 

видатки проведено в обсязі 104 075,00 гривень. Аналіз звіту про виконання 

загального та спеціального фондів кошторису видатків МТМО за січень-

лютий 2013 року в Додатку __ до акту.  

Ревізією дотримання порядку внесення змін до кошторисів встановлено, 

що всупереч п. 1 ст. 55, п. 3 ст. 76 Бюджетного Кодексу України та рішень 4 

сесії 5 скликання від 04.01.2011 «Про бюджет м. Ладижина на 2011 рік», 12 сесії 

6 скликання від 17.01.2012 «Про міський бюджет на 2012 рік», 17 сесії 6 

скликання від 28.12.2012 «Про міський бюджет на 2013 рік» в частині 

зменшення обсягу захищених статей видатків міського бюджету, зменшено 

бюджетні асигнування по видатках захищених статей на загальну суму           

325 760,00 грн., в т.ч. за 2011 рік – на 299 260,00 грн. та за 2012 рік на 26 500,00 

гривень. Реєстр довідок, якими вносились зміни до загального та спеціального 

фонду кошторису доходів та видатків по МТМО за 2011-2013 роки у Додатку 

____ до акта. 

Відповідно до пояснення головного лікаря МТМО Альчука Д.П. та 

головного бухгалтера Слюсаренко О.Г. зменшення бюджетних асигнувань по 

видатках захищених статей відбувалось в зв’язку з тим, що на протязі року 

виникала потреба у видатках, які неможливо передбачити в кошторисі, а також 

по деяких КЕКВ економія бюджетних коштів, відповідно сесіями Ладижинської 

міської ради переносились видатки з одного КЕКВ на інший. Перелік питань 

та пояснення головного лікаря та головного бухгалтера МТМО в Додатку __ до 

акту. 

Ревізією обґрунтованості потреби в бюджетних асигнуваннях за загальним 

фондом кошторису МТМО на 2011-2013 роки встановлено, що до кошторису 

пред’явлено розрахунки, в яких в розрізі кодів економічної класифікації 

видатків обрахована потреба в бюджетних асигнуваннях з урахуванням наявних 

залишків матеріальних цінностей.  

Ревізією обґрунтованості потреби в бюджетних асигнуваннях за загальним 

фондом кошторису на утримання установи на 2012-2013 роки, на оплату праці 

працівників МТМО враховано всі витрати на виплату основної, додаткової 

заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат.  

Під час проведення ревізії проаналізовано правильність планування 

видатків на виплату заробітної плати працівникам МТМО, які задіяні в наданні 

платних послуг та проведено перерахунок, про що детально описано далі по 

тексту акту в розділі «Ревізія формування та використання коштів спеціального 

фонду». 

Ревізією відповідності Звітів про виконання загального фонду кошторису 

установи (форми № 2д, № 2м), Звітів про надходження і використання коштів, 

отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (форма 

№ 4-1д, № 4-1м), Звітів про надходження і використання коштів, отриманих за 
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іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ (форма № 4-2д, № 

4-2м) та Звітів про надходження і використання інших надходжень 

спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) за 2011-2012 роки даним книг 

«Журнал-головна», карткам аналітичного обліку касових і фактичних видатків 

розбіжностей не встановлено. 

Ревізією дотримання вимог ст. 48 Бюджетного кодексу України від 

08.07.2010 № 2456-VI при взятті бюджетних зобов’язань, порушень не 

встановлено.  

Дотримання вимог статей Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2011 рік», Закону України «Про Державний бюджет України на 

2012 рік», Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» та 

Бюджетного кодексу України проінспектовано та висвітлено в відповідних 

розділах акту ревізії.  

Ревізією дотримання вимог законів України про Державний бюджет 

України на 2011-2013 роки в частині забезпечення розпорядниками коштів 

повноти розрахунків з оплати праці, за енергоносії, недопущення 

заборгованості по вказаних розрахунках, взяття зобов’язань в межах 

затверджених асигнувань, порушень не встановлено. 

Ревізією дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

22.10.2008 № 943 «Про економію державних коштів» (із змінами), в частині 

припинення придбання автотранспорту (крім спеціалізованих), меблів, 

ноутбуків, мобільних телефонів, проведення ремонтів кабінетів, шляхом 

перевірки укладених договорів, платіжних доручень, казначейських виписок, 

рахунків, первинних документів, що підтверджують надходження матеріальних 

цінностей порушень не встановлено. 

 

3. Ревізія ведення касових операцій та розрахунків з підзвітними 

особами. 

Ревізію ведення касових операцій проведено суцільним порядком за весь 

період, що підлягав ревізії. 

Обов’язки по веденню касових операцій в МТМО за період, що підлягав 

ревізії згідно посадової інструкції було покладено на бухгалтера Заіку Н.П., з 

якою укладено договір про повну матеріальну відповідальність. 

В ході ревізії організації фактичного контролю за збереженням коштів в 

касі, комісією, створеною відповідно до наказу головного лікаря МТМО від 

29.03.2013 № 53, проведено інвентаризацію наявних грошових коштів та 

бланків суворої звітності в касі МТМО станом на 01.04.2013, якою лишків чи 

нестач не встановлено. Акт інвентаризації грошових коштів, цінностей в 

Додатку ___ до акта. 

Суцільною ревізією за період, що підлягав ревізії дотримання вимог 

Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-

матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших 

статей балансу, затвердженої наказом Головного управління Державного 

казначейства України від 30.10.1998 № 90 (далі – Інструкція № 90) в частині 

дотримання МТМО періодичності та порядку проведення інвентаризації 
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готівки, правильності оформлення та відображення в бухгалтерському обліку її 

результатів, порушень не встановлено. 

           Суцільною звіркою підсумків оборотів по касових книгах, правильності 

виведення залишків на кінець дня та перенесення їх на початок наступного дня, 

порушень не встановлено. 

          Ревізією дотримання ліміту залишку готівки в касі, проведеною шляхом 

співставлення касових книг за весь період, що підлягав ревізії з наказами 

головного лікаря про встановлення лімітів залишку готівки, згідно яких ліміт 

встановлений на 2011 рік у розмірі 1 400,00 грн., на 2012 рік у розмірі –             

1 390,00 грн. та на січень-лютий 2013 року у сумі 2 190,00 грн., порушень не 

встановлено. 

Ревізією дотримання законодавства в частині своєчасності та повноти 

оприбуткування готівки в касу, а також надходження на реєстраційні рахунки, 

відкриті в органах Державного казначейства, виданої з каси МТМО готівки для 

зарахування її на відповідні рахунки, проведеної шляхом співставлення даних 

меморіальних ордерів № 1 «Накопичувальна відомість за касовими 

операціями» (далі – меморіальний ордер № 1), № 2 «Накопичувальна відомість 

руху коштів загального фонду в органах Державного казначейства України 

(установах банків)» (далі – меморіальний ордер № 2) та первинних документів 

до них, порушень не встановлено. 

         Ревізією дотримання законодавства в частині цільового використання, 

списання готівки з каси відповідно до видаткових касових документів, а також 

зарахування виданих із каси коштів на реєстраційні рахунки, відкриті в органах 

Державного казначейства, проведеною суцільним порядком за період, що 

підлягав ревізії, порушень не встановлено. 

Ревізією дотримання законодавства в ході списання готівки з каси 

відповідно до видаткових касових документів, проведеною суцільним порядком 

за період, що підлягав ревізії, проведеною шляхом співставлення даних 

меморіальних ордерів № 1 із видатковими касовими ордерами, даними касової 

книги порушень не встановлено. 

Ревізію правильності розрахунків з підзвітними особами, в тому числі 

видатків на відрядження проведено суцільним порядком за весь період, що 

підлягав ревізії. 

Відповідно до розподілу функціональних обов'язків працівників 

бухгалтерії облік розрахунків з підзвітними особами здійснювала бухгалтер 

Альохіна Т.В. 

Ревізією дотримання законодавства в частині відшкодування витрат на 

відрядження, своєчасності звітування про використання коштів, виданих в 

підзвіт та повернення підзвітними особами сум невикористаної готівки в касу, 

проведеної шляхом співставлення даних меморіального ордеру № 8 

«Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами» (далі – 

меморіальний ордер № 8) та первинних документів до нього, зокрема авансових 

звітів про використання коштів, наданих на відрядження, підтверджуючих 

документів щодо здійснених відрядженим працівником витрат, записами 
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касової книги, журналами реєстрації наказів про відрядження, порушень не 

встановлено. 

         Інспектуванням за вище зазначений період дотримання законодавства в 

частині відшкодування витрат на відрядження та інших витрат, проведених за 

рахунок підзвітних коштів, в тому числі правильності підрахунку кількості днів 

перебування у відрядженні, добових і компенсації витрат на проживання в 

готелях, недопущення включення у звіти витрат, не передбачених 

законодавством, порушень не встановлено. 

Фактів видачі під звіт коштів особам, які не працюють в МТМО за 

вищезазначений період не встановлено. 

Ревізією наявності дебіторської та кредиторської заборгованості по 

розрахунках з підзвітними особами станом на 01.03.2013 встановлено, що 

згідно даних меморіального ордеру № 8 та даних книги «Журнал-Головна» по 

субрахунку 362 «Розрахунки з підзвітними особами» рахується дебіторська 

заборгованість в сумі 2 700,00 грн., яка виникла в зв’язку з видачею авансу 

відрядженим працівникам, що підтверджено актом інвентаризації підзвітних 

коштів. Акт інвентаризації підзвітних коштів в Додатку до ___ акту. 
 

4. Ревізія операції на реєстраційних рахунках, відкритих в органах 

Державної казначейської служби, та на рахунках в установах банків.  
 

Ревізію дотримання порядку ведення казначейських та банківських 

операцій в МТМО проведено суцільним способом за весь період, що підлягав 

ревізії. 

Відповідно до розподілу функціональних обов'язків працівників 

бухгалтерії, облік казначейських та банківських операцій за коштами 

загального та спеціального фондів кошторису МТМО в ревізійному періоді 

здійснювала бухгалтер Мрочко М.М. 

Розрахунково-касове обслуговування МТМО протягом ревізійного 

періоду здійснювалось на підставі договору від 27.12.2011, укладеного між 

МТМО і управлінням державної казначейської служби України у м. Ладижин.  

З метою дослідження операцій на усіх реєстраційних рахунках, відкритих 

МТМО в ревізійному періоді, Ладижинською об’єднаною держфінінспекцією 

перед головним лікарем МТМО ініційовано направлення запиту до управління 

Державної казначейської служби України у м. Ладижин щодо надання переліку 

цих рахунків. 

Згідно наданої управлінням Державної казначейської служби України у 

м. Ладижин інформації МТМО для здійснення фінансово-господарської 

діяльності в ревізійному періоді відкрито 11 реєстраційних рахунків. Копія 

направленого листа МТМО та інформація управління державної казначейської 

служби України у м. Ладижині в Додатку ___ до акта. 
Ревізією ведення казначейських операцій встановлено наявність та 

відповідність виписок та підтверджуючих первинних фінансових документів до 

них, з відміткою Управління Державної казначейської служби України у м. 

Ладижин, щодо проведення платежів.  
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Всі вищевказані операції відповідають даним бухгалтерського обліку, 

меморіальних ордерів № 1, № 2, № 3 «Накопичувальна відомість руху коштів 

спеціального фонду у органах Державного казначейства України (установах 

банків)» (далі – меморіальний ордер № 3). Ревізією дотримання вимог 

Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх 

складання, затвердженої наказом Державного казначейства України від 

27.07.2000 № 68, в частині правильності ведення меморіальних ордерів 

порушень не встановлено. 

Співставлення оборотів та залишків коштів по виписках Управління 

Державної казначейської служби України у м. Ладижин з даними первинних 

документів, розбіжностей не встановлено. Первинні документи заповнені 

належним чином, зібрані помісячно в хронологічному порядку та погашені 

штампами органу державної казначейської служби. 

При співставленні оборотів та залишків коштів по виписках Управління 

Державної казначейської служби України у м. Ладижин з даними аналітичного 

обліку казначейських операцій, розбіжностей не виявлено. 

Залишки коштів на реєстраційних рахунках МТМО за виписками 

Управління Державної казначейської служби України у м. Ладижин та обороти 

по дебету та кредиту, що відображені в меморіальних ордерах № 1, № 2, № 3, 

відповідають залишкам та оборотам, відображеним в книзі „Журнал-головна”. 

Фактів спрямування бюджетних коштів на депозитні рахунки не 

виявлено.  

Суми, зазначені в платіжних дорученнях відповідають сумам зазначеним 

у виписках Управління Державної казначейської служби України у м. Ладижин. 

Витрат на оплату штрафів, пені, відшкодування збитків, нанесених з вини 

конкретних осіб за рахунок бюджетних коштів та надходження валютних 

коштів на реєстраційні рахунки не встановлено. 

Ревізією дотримання Граничних сум витрат на придбання автомобілів, 

меблів, іншого обладнання і устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів 

державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються 

за рахунок державного і місцевого бюджетів, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 04.04. 2001 № 332, порушень не встановлено. 

Ревізією законності списання коштів з рахунків за загальним та 

спеціальним фондами, в тому числі щодо їх цільового використання, 

проведеною шляхом співставлення задокументованих видатків, відображених у 

казначейських виписках та первинних документах (платіжних дорученнях, 

накладних, актів виконаних робіт) із даними в книгах обліку касових видатків, 

фактів перерахування коштів не у відповідності до кодів функціональної 

класифікації видатків не встановлено. 

Протягом ревізійного періоду виплата заробітної плати працівникам 

МТМО здійснювалась з використанням платіжних карток, згідно договорів, 

укладених МТМО з Вінницькою філією ПАТ Комерційний банк «Приват 

Банк» м. Ладижин та Ладижинським ТВБВ № 10001/0111 філії Вінницького 

обласного управління АТ «Ощадбанк». 



 Примірник №  1 

 

12 

 

З метою дослідження повноти зарахування заробітної плати на карткові 

рахунки працівникам МТМО, в ході ревізії проведено зустрічні звірки в 

Вінницькій філії ПАТ Комерційний банк «Приват Банк» м. Ладижин та 

Ладижинському ТВБВ № 10001/0111 філії Вінницького обласного управління 

АТ «Ощадбанк». 

В ході зустрічних звірок, проведено суцільне звірянням відомостей на 

списання коштів для поповнення карткових рахунків працівників МТМО 

(наявних в МТМО) з відомостями щодо зарахування коштів на особові рахунки 

працівників МТМО відкритих в Вінницькій філії ПАТ Комерційний банк 

«Приват Банк» м. Ладижин та Ладижинському ТВБВ № 10001/0111 філії 

Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» (наявних у банках), 

розбіжностей не встановлено. Матеріали зустрічних звірок у Додатку __ до 

акту.  
 

5. Ревізія дотримання штатної дисципліни та видатків на оплату праці 

працівників та нарахування на заробітну плату. 
 

Ревізію питання дотримання штатної дисципліни та витрат коштів на 

оплату праці працівників та нарахувань на заробітну плату проведено 

вибірковим способом із зазначенням охоплених періодів далі по тексту розділу. 

В МТМО обов’язки по нарахуванню заробітної плати за період, що 

підлягав ревізії, були покладені на бухгалтера Солодку Ю.Б. – весь період, що 

підлягав ревізії.  

Ревізією дотримання порядку складання та затвердження штатного 

розпису встановлено, що штатні розписи на 2012-2013 роки затверджені 

заступником міського голови Ладижинської міської ради та підписані головним 

лікарем і головним бухгалтером МТМО, чим дотримано вимоги п. 33 Порядку 

№ 228. 

Кількість штатних посад МТМО у штатному розписі станом на 01.01.2012 

та на 01.01.2013 затверджено в кількості 431,5 штатних одиниць, з яких лікарів 

77,25 одиниць, посад середнього медичного персоналу 178,0 одиниць, посад 

молодшого медичного персоналу 99,75 одиниць, посад спеціалістів 12,0 

одиниць та посад іншого персоналу 64,5 одиниць. 

Штатний розпис по спеціальному фонду кошторису МТМО станом на 

01.01.2012 та на 01.01.2013 затверджено в кількості 7,75 штатних одиниць 

(відділення зубопротезної лабораторії), з яких лікарів 2,0 одиниці, посад 

середнього медичного персоналу 4,25 одиниць, посад молодшого медичного 

персоналу 0,5 одиниць та посад іншого персоналу в кількості 1,0 одиниці. 

Ревізією правильності формування штатного розпису МТМО, 

проведеною по лікарських посадах станом на 01.01.2012, проведеною шляхом 

співставленням тарифікаційних списків, особових рахунків по нарахуванню 

заробітної плати працівників з штатними нормативами персоналу центральних 

районних і районних лікарень сільських районів, центральних районних 

поліклінік сільських районів, міських лікарень і поліклінік (амбулаторій) міст 

та селищ міського типу з чисельністю населення до 25 тис. чоловік, 
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затверджених наказом Міністерством охорони здоров’я України від 23.02.2000 

№ 33 (з урахуванням змін), порушень не встановлено. 

Ревізією виділення сум асигнувань на оплату праці та фактичного їх 

використання встановлено, що асигнування за КЕКВ 1110 «Оплата праці 

працівників бюджетних установ» на 2011 рік за загальним фондом кошторису 

МТМО з урахуванням внесених протягом року змін затверджено на суму            

7 933 000,00 грн., касові та фактичні видатки склали 7 930 361,00 грн., що 

відповідає отриманому фінансуванню.  

Ревізією виділення сум асигнувань на оплату праці та фактичного їх 

використання встановлено, що асигнування за КЕКВ 1110 «Оплата праці 

працівників бюджетних установ» на 2012 рік за загальним фондом кошторису 

МТМО з урахуванням внесених протягом року змін затверджено на суму           

10 293 630,00 грн., касові та фактичні видатки склали 10 279 441,00 грн., що 

відповідає отриманому фінансуванню.  

Відповідно кошторису МТМО на 2013 рік затверджені асигнування на 

оплату праці за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» склали 10 507 200,00 грн., 

відповідно до помісячного розпису бюджетних асигнувань, асигнування на 

січень-лютий склали 1 660 834,00 грн., що відповідає касовим та фактичним 

видаткам на визначений період. 

Бюджетні асигнування за КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» за 

загальним фондом кошторису затверджено на 2011 рік в сумі 2 710 900,00 грн., 

касові видатки відповідають отриманому фінансуванню та складають                 

2 708 803,00 грн., фактичні видатки склали 2 703 771,00 грн., що на 5 032,0 грн., 

менше від касових, що відповідно призвело до утворення дебіторської 

заборгованості станом на 01.01.2012 на відповідну суму, яка виникла в зв’язку з 

тим, що в грудні 2011 року МТМО було зроблено перерахунок по сплаті 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

працюючих інвалідів згідно з постановою правління Пенсійного фонду України 

від 25.10.2011 № 32-3, та відображено у Звіті про заборгованість бюджетних 

установ (ф. № 7-м) станом на 01.01.2012. 

Бюджетні асигнування за КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» за 

загальним фондом кошторису затверджено на 2012 рік з урахуванням внесених 

протягом року змін в сумі 3 546 300,00 грн., касові видатки відповідають 

отриманому фінансуванню та складають 3 542 767,00 грн., фактичні видатки 

склали 3 547 798,00 гривень. Перевищення фактичних видатків над касовими в 

сумі 5 032,00 грн. пояснюється погашенням дебіторської заборгованості, що 

рахувалась на початок року. 

Відповідно кошторису МТМО на 2013 рік затверджені асигнування по 

загальному фонду кошторису на сплату нарахувань на оплату праці за КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» склали 3 605 900,00 грн., відповідно до 

помісячного розпису бюджетних асигнувань, асигнування на січень-лютий 

склали 570 472,00 грн., що відповідає касовим та фактичним видаткам на 

визначений період.  

За спеціальним фондом видатки по КЕКВ 1110 «Оплата праці працівників 

бюджетних установ» на 2011 рік з урахуванням внесених протягом року змін 
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затверджені в сумі 142 060,00 грн., касові та фактичні видатки склали             

121 217,00 гривень. 

Ревізією виділення сум асигнувань на оплату праці та фактичного їх 

використання встановлено, що асигнування за КЕКВ 1110 «Оплата праці 

працівників бюджетних установ» на 2012 рік за спеціальним фондом 

кошторису МТМО з урахуванням внесених протягом року змін затверджено на 

суму 146 100,00 грн., касові та фактичні видатки склали 135 944,00 гривень.  

Відповідно кошторису МТМО на 2013 рік затверджені асигнування на 

оплату праці по спеціальному фонду за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» склали 

136 900,00 грн., відповідно до помісячного розпису бюджетних асигнувань, 

касові та фактичні видатки за січень-лютий 2013 року склали 14 041,00 гривень. 

За спеціальним фондом видатки по КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну 

плату» на 2011 рік з урахуванням внесених протягом року змін затверджені в 

сумі 63 300,00 грн., касові та фактичні видатки склали 44 123,00 гривень. 

Ревізією виділення сум асигнувань на оплату праці та фактичного їх 

використання встановлено, що асигнування за КЕКВ 1120 «Нарахування на 

заробітну плату» на 2012 рік за спеціальним фондом кошторису МТМО з 

урахуванням внесених протягом року змін затверджено на суму 53 000,00 грн., 

касові та фактичні видатки склали 48 975,00 гривень.  

Відповідно кошторису МТМО на 2013 рік затверджені асигнування на 

оплату праці по спеціальному фонду за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» склали 52 900,00 грн., відповідно до помісячного розпису бюджетних 

асигнувань, касові та фактичні видатки за січень-лютий 2013 року склали           

5 097,00 гривень. 

Заробітна плата працівникам МТМО нараховується згідно встановлених 

посадових окладів, табелів обліку робочого часу та наказів головного лікаря. 

Шляхом співставлення Журналу руху трудових книжок працівників 

МТМО з відомостями про нарахування та виплати заробітної плати, осіб, яким 

проводилось нарахування заробітної плати та трудові книжки яких не 

відображено у журналі, не встановлено. 

Ревізію правильності встановлення посадових окладів станом на 

01.01.2012 та на 01.01.2013 проведено суцільним методом по адміністративно-

управлінському персоналу; відділу бухгалтерського обліку; загально-

лікарняному персоналу, педіатричному відділенню поліклініки; відділенню 

денного стаціонару при поліклініці; акушер-гінекологічному відділенню; 

відділенню інтенсивної терапії; неврологічному відділенню; відділенню 

швидкої допомоги та господарсько-обслуговуючому персоналу МТМО. 

Співставленням тарифних розрядів та встановлених посадових окладів, 

визначених в тарифікаційних списках, особових рахунках по нарахуванню 

заробітної плати вищезазначеним працівникам з тарифними розрядами, 

визначеними вимогами Умов оплати праці працівників закладів охорони 

здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним 

наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерством 

охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 (далі – Наказ № 308/519), 

порушень не встановлено. 
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Ревізією правильності підвищення посадових окладів за наявності 

кваліфікаційної категорії лікарському персоналу поліклініки, кабінету 

«Довіра», терапевтичного відділення поліклініки, педіатричного відділення 

поліклініки, акушерсько-гінекологічного відділення поліклініки, відділення 

інтенсивної терапії, інфекційного відділення, неврологічного відділення, 

педіатричного відділення, терапевтичного відділення, хірургічно-

травматологічного відділення, рентгенологічного відділення, відділення 

функціональної діагностики, клініко-діагностичної лабораторії, швидкої 

допомоги та відділення «Сімейної медицини» при поліклініці, проведеною 

станом на 01.01.2012 та на 01.01.2013 шляхом співставлення наявних категорій 

згідно копій посвідчень та виписок з наказів управління охорони здоров’я та 

курортів Вінницької обласної державної адміністрації та тарифікаційних 

списків, порушень не встановлено.  

Проведеною вибірковою ревізією правильності підвищення посадових 

окладів за наявності кваліфікаційної категорії середньому медичному 

персоналу поліклініки, кабінету «Довіра», терапевтичного відділення 

поліклініки, педіатричного відділення поліклініки, акушерсько-гінекологічного 

відділення поліклініки, відділення інтенсивної терапії, інфекційного відділення, 

неврологічного відділення, педіатричного відділення, терапевтичного 

відділення, хірургічно-травматологічного відділення, рентгенологічного 

відділення, відділення функціональної діагностики, клініко-діагностичної 

лабораторії, швидкої допомоги та відділення «Сімейної медицини» при 

поліклініці, проведеною станом на 01.01.2012 та на 01.01.2013 шляхом 

співставлення наявних категорій згідно копій посвідчень та виписок з наказів 

управління охорони здоров’я та курортів Вінницької обласної державної 

адміністрації та тарифікаційних списків, порушень не встановлено.  

Ревізією правильності нарахування підвищень посадових окладів водіям за 

керування санітарним транспортом проведено суцільним методом за ревізійний 

період шляхом інспектування наказів головного лікаря МТМО, особових 

рахунків працівників, тарифікаційних списків та свідоцтв про реєстрацію 

транспортних засобів, порушень не встановлено.  

Вибірковою ревізією правильності підвищення посадових окладів 

працівникам, які здійснюють безпосередній контакт з хворими на СНІД та ВІЛ-

інфікованими при проведенні консультацій, оглядів та наданні медичної 

допомоги, проведеною за серпень-жовтень 2011 року та січень-лютий 2012 

року по пологово-гінекологічному відділенні та операційному блоку, шляхом 

співставлення табелів обліку робочого часу з ВІЛ-інфікованими та хворими на 

СНІД з Журналами обліку відпрацювання фактичного часу з ВІЛ-інфікованими 

та хворими на СНІД по пологово-гінекологічному відділенні та Журналом 

обліку оперованих хворих на СНІД операційного блоку, встановлено, що 

підвищення посадових окладів працівників, здійснюється пропорційно 

безпосередньо відпрацьованого з хворими на СНІД та ВІЛ – інфікованими часу. 

Порушень з відповідного питання, ревізією не встановлено. 

Вибірковою ревізією правильності встановлення посадових окладів 

лікарям – хірургам, а саме їх підвищення за хірургічне втручання за ревізійний 
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період, проведеною шляхом співставлення особових рахунків по нарахуванню 

заробітної плати працівників, табелів відпрацювання робочого часу, графіків 

роботи та наказів по МТМО про встановлення щомісячної надбавки до 

посадового окладу за оперативні втручання встановлено, що підвищення за 

оперативне втручання проводилось в стаціонарі в розмірі до 40 % та в 

поліклінічному відділенні в розмірі до 15 %, що відповідає вимогам Наказу № 

308/519. 

Ревізією правильності визначення розміру надбавки за хірургічне 

втручання, проведеною суцільним порядком шляхом співставлення наказів 

головного лікаря  МТМО, протоколів засідання тарифікаційної комісії МТМО за 

2012 рік та січень-лютий 2013 року, табелів обліку відпрацювання робочого 

часу та журналів планових та термінових оперативних втручань встановлено 

випадки не підтвердження здійснення оперативних втручань по чотирьох 

лікарях, що є порушенням вимог п. 2.4.2, п. 1.5 Наказу 308/519, яким 

передбачено, що посадові оклади лікарів - хірургів, лікарів - анестезіологів та 

лікарів - ендоскопістів підвищуються за здійснення оперативних втручань у 

залежності від обсягу, складності й характеру їх праці, а оплата здійснюється за 

фактично відпрацьований час. 

Проведеним перерахунком підвищень посадового окладу за оперативне 

втручання встановлено зайве нарахування заробітної плати протягом 

ревізійного періоду в загальній сумі 1 085,98 грн., та як наслідок, зайве 

перерахування єдиного соціального внеску в сумі 394,21 гривень.  До часу 

проведення ревізії вищевказані порушення не були усунуті і мали місце. 

Внаслідок допущених порушень МТМО завдано збитків на загальну суму 

1 480,19 гривень.    

Порушення допущено бухгалтером МТМО Солодкою Ю.Б., яка здійснює 

контроль за фактичним відпрацюванням робочого часу та проводить 

нарахування заробітної плати, якою не дотримано вимоги ч. 8 ст. 9 Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 

16.07.1999 № 996-ХIV (далі – Закон України № 996).  

В своєму поясненні бухгалтер МТМО Солодка Ю.Б. зазначила, що нею 

проводилось нарахування підвищення до посадового окладу відповідно до 

Наказу 308/519 та наказу головного лікаря МТМО, в якому не зазначено через 

який термін дане підвищення повинно переглядатись. Перелік питань та 

пояснення бухгалтера Солодкої Ю.Б. в Додатку ____ до акта. 

По бухгалтерському обліку МТМО операції з нарахування заробітної 

плати відображено в меморіальному ордері № 5 «Зведення розрахункових 

відомостей із заробітної плати та стипендій» (далі – меморіальний ордер № 5) 

за січень-червень, серпень, вересень 2012 року та січень-лютий 2013 року за 

дебетом субрахунку 802 «Видатки з місцевого бюджету на утримання установи 

та інші заходи», кредитом субрахунку 661 «Розрахунки із заробітної плати». 

Внаслідок допущеного порушення у «Звіті про надходження та 

використання коштів загального фонду» (ф. № 2-м) касові та фактичні видатки 

2012 рік за КЕКВ 1110 «Оплата праці працівників бюджетних установ» 

завищено за на суму 1 085,98 грн. та за КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну 
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плату» на суму 394,21 грн., що є порушенням вимог ч. 1 ст. 3 Закону України № 

996 та п.1.2 Порядку складання фінансової та бюджетної звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 (далі – Порядок № 44). 

Вищеназвані порушення стали можливими з вини головного лікаря 

МТМО Альчука Д.П., яким не забезпечено у відповідності до п. 1 ст. 3, п. 6 ст. 

8 Закону України № 996 та п. 2 ст. 26 Бюджетного кодексу України, належної 

системи внутрішнього контролю за фінансовою та господарською діяльністю 

МТМО та з вини головного бухгалтера Слюсаренко О.Г., якою не забезпечено 

виконання завдань, покладених на бухгалтерську службу та якою не дотримано 

вимоги п.п. 3, 7 ст. 8 Закону України № 996. 

 Зазначене порушення усунено під час ревізії шляхом утримання коштів із 

заробітної плати працівників в сумі 1 085,98 грн. та відкориговано розрахунки 

по сплаті єдиного соціального внеску в сумі 394,21 грн. в меморіальному ордері 

№ 5 за травень 2013 року  Копія особових рахунків,  копія меморіального ордеру 

№ 5 за травень 2013 року в Додатку ___ до акту. 

Ревізією правильності встановлення надбавок до посадового окладу за 

вислугу років проведеною по 44-ох лікарях та 126-ти медичним працівникам 

станом на 01.08.2011, на 01.01.2012, на 01.04.2012, 01.05.2012, 01.07.2012, на 

01.09.2012, на 01.11.2012 та 01.01.2013 шляхом підрахунку стажу медичної 

роботи, згідно даних записів в трудових книжках лікарів та середнього 

медичного персоналу, встановлено наступне. 

Так, в порушення вимог п. 1, п. 9 Порядку виплати надбавки за вислугу 

років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою 

державних і комунальних закладів охорони здоров’я, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1418, протягом 

періоду, що підлягав ревізії в 6-ти випадках лікарям та медичним працівникам 

нараховувалась та виплачувалась надбавка за вислугу років в більшому розмірі, 

ніж це передбачено вище вказаним нормативним документом, що в результаті 

призвело до зайвого нарахування та виплати надбавки за вислугу років в 

загальній сумі 5 964,50 грн. та відповідно зайвого нарахування та 

перерахування єдиного соціального внеску на суму 2 165,12 грн. та в 4-ох 

випадках встановлено її недорахування на суму 3 209,52 гривень. Реєстр зайво 

нарахованої (недорахованої) надбавки за вислугу років, список лікарів та 

середнього медичного персоналу МТМО, яким згідно трудових книжок 

перевірено правильність встановлення надбавки за вислугу років в Додатку ___ 

до акту. 

Внаслідок допущених порушень МТМО завдано матеріальної шкоди 

(збитків) на загальну суму 8 129,62 гривень.    

Порушення допущені з вини старшого інспектора з кадрів Бондаренко Л.В. 

(звільнена з 13.08.2012), Москаленко Н.І. (з 01.10.2012 по даний час), якими 

невірно визначено стаж працівників для виплати надбавки за вислугу років, а 

також бухгалтером Солодкою Ю.Б., якою проводилось нарахування заробітної 

плати, та якою не дотримано вимог ч. 8 ст. 9 Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».  
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З приводу допущеного порушення бухгалтером Солодкою Ю.Б.  та 

старшим інспектором з кадрів Москаленко Н.І. надано пояснення, в якому вони 

зазначили, що порушення допущено помилково. Перелік питань, завданих  

бухгалтеру Солодкій Ю.Б. та старшому інспектору з кадрів Москаленко Н.І. 

та їх пояснення в Додатку ____ до акта. 

По бухгалтерському обліку МТМО операції з нарахування заробітної 

плати відображено в меморіальному ордері № 5 за серпень-грудень 2011 року, 

січень-грудень 2012 року та січень-лютий 2013 року за дебетом субрахунку 802 

«Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи», 

кредитом субрахунку 661 «Розрахунки із заробітної плати». 

Внаслідок допущеного порушення у «Звіті про надходження та 

використання коштів загального фонду» (ф. № 2-м) касові та фактичні видатки 

2011 рік за КЕКВ 1110 «Оплата праці працівників бюджетних установ» 

завищено за на суму 1 637,92 грн. та за КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну 

плату» на суму 594,57 грн., за 2012 рік відповідно на суми 3 964,43 грн. та         

1 439,09 грн. та за січень-лютий 2013 року за КЕКВ 2110 «Оплата праці» на 

суму 362,15 грн. та за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 

131,46 грн., що є порушенням вимог ч. 1 ст. 3 Закону України № 996, п. 1.3 

Порядку № 2 та п.1.2 Порядку № 44. 

Вищеназвані порушення стали можливими з вини головного лікаря 

МТМО Яценко І.І. (в період з 01.08.2011 по 30.11.2011) та Альчук Д.П. (в 

період з 01.12.2011 по даний час), якими не забезпечено у відповідності до п. 1 

ст. 3, п. 6 ст. 8 Закону України № 996 та п. 2 ст. 26 Бюджетного кодексу 

України, належної системи внутрішнього контролю за фінансовою та 

господарською діяльністю МТМО та з вини головного бухгалтера Слюсаренко 

О.Г., якою не забезпечено виконання завдань, покладених на бухгалтерську 

службу та якою не дотримано вимоги п.п. 3, 7 ст. 8 Закону України № 996. 

 Зазначене порушення усунено під час ревізії шляхом утримання коштів із 

заробітної плати працівників в сумі 3 445,19 грн., внесення в касу МТМО в сумі 

2 519,31 грн. згідно прибуткового касового ордеру від 23.05.2013 № 127, 

коригування сум єдиного соціального внеску в розмірі 2 165,12 грн., 

донараховано працівникам коштів в сумі 3 209,52 грн., та перерахування коштів 

до місцевого бюджету згідно платіжних доручень від 24.05.2013 за № 448 в 

сумі 2 519,31 грн., від 29.05.2013 за № 476 в сумі 4 578,93 грн. та за № 478 в 

сумі 2 576,65 гривень. Копія особових рахунків, платіжних доручень про 

перерахування коштів до міського бюджету в Додатку ___ до акту. 

Ревізією правильності нарахування надбавки за шкідливість працівникам 

фізіотерапевтичного кабінету, проведеною за січень-квітень 2012 року, шляхом 

співставлення даних журналів надання фіз. процедур з табелями обліку 

робочого часу працівників фізіотерапевтичного кабінету, порушення вимог  п. 

2.11 Додатку 3 до Наказу № 308/519 в частині встановлення надбавки за 

шкідливість, працівникам фізіотерапевтичного кабінету при відпуску на місяць 

у середньому не менше 10 процедур за зміну, не встановлено. 

Ревізією правильності нарахування надбавки водіям за класність, яку 

проведено суцільним методом станом на 01.01.2012 та 01.01.2013, шляхом 
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співставлення наявних категорій у посвідченнях водіїв, Наказу Міністерства 

транспорту та зв’язку України від 14.02.2006 № 136 «Про затвердження 

Випуску № 69 «Автомобільний транспорт» Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій», наказів головного лікаря МТМО з даними 

тарифікаційних списків, особових рахунків по нарахуванню заробітної плати,  

порушень не встановлено.  

Ревізію правильності нарахування доплати за роботу в нічний час, 

проведено за ревізійний період шляхом перевірки особових рахунків 

працівників відділення інтенсивної терапії, хірургічного відділення та 

відділення швидкої медичної допомоги, в результаті  якої порушень вимог п. 

3.2 Наказу № 308/519, не виявлено. 

Ревізією дотримання вимог законодавства при нарахуванні працівникам 

МТМО матеріальних допомог, премій, інших заохочувальних та 

компенсаційних виплат, проведеною суцільним порядком за 2012 рік, 

порушень не встановлено. 

В ході ревізії правильності нарахування заробітної плати працівникам 

МТМО, проведено співставлення Журналу видачі лікарняних листів по 

поліклініці з табелями обліку робочого часу, графіків роботи та особових 

рахунків працівників МТМО за період з 01.08.2011 по 01.03.2013, за 

результатами якого встановлено в трьох випадках перебування працівників 

МТМО на стаціонарному лікуванні в зв’язку з хворобою, в той час коли згідно 

табелів обліку робочого часу в них проставлені відпрацьовані години. 

Враховуючи вищезазначене, внаслідок порушення вимог ст.ст. 1 та 2 

Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР та ст. 94 

Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VII (далі – Кодекс 

законів про працю України) в 3-ох випадках бухгалтером МТМО Солодкою 

Ю.Б. в лютому 2013 року проведено нарахування заробітної плати працівникам 

МТМО за фактично невідпрацьований час (перебування їх на стаціонарному 

лікуванні) на загальну суму 716,71 грн., внаслідок чого зайво нараховано та 

сплачено єдиного соціального внеску на суму 260,16 гривень. Дані порушення 

мали місце на момент проведення ревізії.  

Відповідне порушення призвело до матеріальної шкоди (збитків), завданих 

МТМО на загальну суму 976,87 грн. та допущені з вини медичної сестри 

неврологічного відділення Шайдюк Т.В., старшої медичної сестри поліклініки 

Буженко Д.О., старшої медичної сестри сімейної амбулаторії Спеней Н.Д., 

якими внесені недостовірні дані до табелів обліку робочого часу щодо 

відпрацювання працівниками робочого часу, бухгалтера Солодкої Ю.Б. та 

головного бухгалтера Слюсаренко О.Г.  

З приводу допущеного порушення бухгалтером Солодкою Ю.Б. та 

головним бухгалтером Слюсаренко О.Г. надано пояснення, в якому вони 

зазначили, що оскільки табельниками подаються табеля обліку робочого часу 

до 20 числа, ними не враховано факти перебування працівників на лікарняному. 

Перелік питань та пояснення бухгалтера Солодкої Ю.Б. та головного 

бухгалтера Слюсаренко О.Г. в Додатку ___ до акту. 
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З приводу допущених порушень медичною сестрою неврологічного 

відділення Шайдюк Т.В., старшою медичною сестрою сімейної амбулаторії 

Спеней Н.Д. не надано. Перелік питань, завданих медичній сестрі 

неврологічного відділення Шайдюк Т.В., старшій медичній сестрі сімейної 

амбулаторії Спеней Н.Д. в Додатку __ до акту. 

По бухгалтерському обліку МТМО операцію з нарахування заробітної 

плати відображено в меморіальному ордері № 5 за лютий 2013 року за дебетом 

субрахунку 802 «Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші 

заходи», кредитом субрахунку 661 «Розрахунки із заробітної плати». 

Внаслідок допущеного порушення у «Звіті про надходження та 

використання коштів загального фонду» (ф. № 2-м) касові та фактичні видатки 

за січень-лютий 2013 року завищено за КЕКВ 2110 «Оплата праці» на суму 

716,71 грн. та за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 260,16 

грн., що є порушенням вимог ч. 1 ст. 3 Закону України № 996 та п.1.2 Порядку 

№ 44. 

Вищеназвані порушення стали можливими з вини головного лікаря 

МТМО Альчука Д.П., яким не забезпечено у відповідності до п. 1 ст. 3, п. 6 ст. 

8 Закону України № 996 та п. 2 ст. 26 Бюджетного кодексу України, належної 

системи внутрішнього контролю за фінансовою та господарською діяльністю 

МТМО та з вини головного бухгалтера Слюсаренко О.Г., якою не забезпечено 

виконання завдань, покладених на бухгалтерську службу та якою не дотримано 

вимоги п.п. 3, 7 ст. 8 Закону України № 996. 

Зазначене порушення усунено під час ревізії шляхом утримання коштів із 

заробітної плати працівників в березні 2013 року в сумі 716,71 грн. та 

відкориговано розрахунки по сплаті єдиного соціального внеску в сумі 260,16 

грн. в меморіальному ордері № 5 за березень 2013 року. Копія особових 

рахунків, меморіального ордеру № 5 за березень 2013 року в Додатку __ до 

акту. 

Ревізією оплати праці працівникам МТМО за сумісництвом, порушень 

вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом 

працівників державних підприємств, установ, організацій» від 03.04.1993 № 245 

(із змінами, далі – Постанова № 245) та Положення про умови роботи за 

сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, 

затвердженого спільним наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції і 

Міністерства фінансів від 28.06.1993 № 43 (далі – Наказ № 43), не встановлено. 

Ревізією правильності нарахування і виплати заробітної плати 

працівникам, основне місце роботи яких є інша установа встановлено, що у 

МТМО працює 10 зовнішніх сумісників.  

Під час проведення ревізії з метою перевірки повноти відпрацювання 

робочого часу на адресу комунальної установи «Гайсинська центральна 

районна лікарня», Тростянецької центральної районної лікарні, СО «Вінницькі 

високовольтні електричні мережі» ПАТ «Віницяобленерго», відокремленого 

підрозділу «Ладижинська теплова електрична станція» ПАТ «ДТЕК 

Західенерго», ДП «Ензим» та філії «Переробний комплекс» ТОВ «Вінницька 

птахофабрика» направлено запити щодо надання графіків роботи, зазначених 
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працівників, їх фактично відпрацьований та оплачений час згідно табелів 

обліку робочого часу, інформацію щодо перебування працівників, які 

працюють у МТМО по сумісництву у відпустках, у відрядженнях та під час 

перебування по листах тимчасової втрати працездатності. 

Станом на момент завершення ревізії отримано відповіді від комунальної 

установи «Гайсинська центральна районна лікарня», Тростянецької центральної 

районної лікарні, ДП «Ензим» та відокремленого підрозділу «Ладижинська 

теплова електрична станція» ПАТ «ДТЕК Західенерго». Другі примірники 

направлених листів та отримані інформації в Додатку __ до акту. 

Співставленням даних відображених в графіках роботи комунальної 

установи «Гайсинська центральна районна лікарня» з графіками роботи, 

табелями обліку робочого часу та особовими рахунками МТМО встановлено 7 

випадків нарахування заробітної плати за фактично невідпрацьований час 

лікарю-хірургу Бойко П.М. (за час роботи його в комунальній установі 

«Гайсинська центральна районна лікарня»). 

Проведеним перерахунком нарахування заробітної плати встановлено 

зайве нарахування заробітної плати лікарю-хірургу Бойко П.М. за фактично 

невідпрацьований час за період з 01.08.2011 по 01.03.2013 в загальній сумі 

328,69 грн. та зайве перерахування єдиного соціального внеску в сумі 119,31 

грн., що є порушенням вимог ст. 94 Кодексу Законів про працю України, ст. 1 

Закону України «Про оплату праці», п. 2 Постанови № 245 та абз. 2 п. 1.5 

Наказу № 308/519. Реєстр перерахунку зайво нарахованої та виплаченої 

заробітної плати в Додатку ___ до акта. 

Внаслідок допущених порушень МТМО завдано матеріальної шкоди 

(збитків) на загальну суму 448,00 гривень. 

Порушення допущено посадовими особами, якими складались та 

затверджувались графіки роботи та табеля обліку робочого часу: головним 

лікарем Альчуком Д.П., завідуючим хірургічним відділенням Саволюком В.П., 

старшої медичної сестри Андрущенко Т.І, лікарем-хірургом Бойко П.М. та 

бухгалтером Солодкою Ю.Б.  

В своєму пояснені бухгалтер Солодка Ю.Б. зазначила що нарахування нею 

заробітної плати здійснюється на підставі табелів обліку робочого часу, 

складених відповідними працівниками, в яких зазначено відпрацьований час 

сумісниками. Перелік питань та пояснення бухгалтера Солодкої Ю.Б. в 

Додатку ___ до акту. 

З приводу допущених порушень головним лікарем Альчуком Д.П., 

завідуючим хірургічним відділенням Саволюком В.П., старшої медичної сестри 

Андрущенко Т.І, лікарем-хірургом Бойко П.М. не надано. Перелік питань, 

завданих головному лікарю Альчук Д.П., завідуючому хірургічним відділенням 

Саволюку В.П., старшій медичній сестрі Андрущенко Т.І, лікарю-хірургу Бойко 

П.М. в Додатку __ до акту. 

Подібно, співставленням даних відображених в графіках роботи 

Тростянецької центральної районної лікарні з графіками роботи, табелями 

обліку робочого часу та особовими рахунками МТМО встановлено 12 випадків 

нарахування заробітної плати за фактично невідпрацьований час лікарям 
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Добрянському В.М. та Горбій О.В. (за час роботи їх в Тростянецькій 

центральній районній лікарні). 

Проведеним перерахунком нарахування заробітної плати встановлено 

зайве нарахування заробітної плати лікарям Добрянському В.М. та Горбій О.В. 

за фактично невідпрацьований час за період з 01.08.2011 по 01.03.2013 в 

загальній сумі 547,75 грн. та зайве перерахування єдиного соціального внеску в 

сумі 198,83 грн., що є порушенням вимог ст. 94 Кодексу Законів про працю 

України, ст. 1 Закону України «Про оплату праці», п. 2 Постанови № 245 та абз. 

2 п. 1.5 Наказу № 308/519. Реєстри перерахунку зайво нарахованої та 

виплаченої заробітної плати по лікарях Добрянському В.М. та Горбій О.В. в 

Додатку ___ до акта. 

Внаслідок допущених порушень МТМО завдано матеріальної шкоди 

(збитків) на загальну суму 746,58 гривень. 

Порушення допущено посадовими особами, якими складались та 

затверджувались графіки роботи та табеля обліку робочого часу: головним 

лікарем Альчуком Д.П., завідуючим відділення інтенсивної терапії Перикаш 

Ю.М., старшої медичної сестри відділення інтенсивної терапії Деркач А.А., 

лікарями Добрянський В.М., Горбій О.В. та бухгалтером Солодкою Ю.Б.  

В своєму пояснені бухгалтер Солодка Ю.Б. зазначила що нарахування нею 

заробітної плати здійснюється на підставі табелів обліку робочого часу, 

складених відповідними працівниками, в яких зазначено відпрацьований час 

сумісниками. Перелік питань та пояснення бухгалтера Солодкої Ю.Б. в 

Додатку ___ до акту. 

З приводу допущених порушень головним лікарем МТМО Альчук Д.П., 

завідуючим відділення інтенсивної терапії Перикаш Ю.М., старшою медичною 

сестрою відділення інтенсивної терапії Деркач А.А., лікарями Добрянський 

В.М., Горбій О.В. пояснень не надано. Перелік питань, на які запропоновано 

надати пояснення в Додатку __ до акту. 

Внаслідок допущеного порушення у «Звіті про надходження та 

використання коштів загального фонду» (ф. № 2-м) касові та фактичні видатки 

2011 рік завищено за КЕКВ 1110 «Оплата праці працівників бюджетних 

установ» за на суму 486,69 грн. та за КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну 

плату» на суму 176,67 грн., за 2012 рік відповідно на суми 325,79 грн. та 118,26 

грн. та за січень-лютий 2013 року за КЕКВ 2110 «Оплата праці» на суму 63,96 

грн. та за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 23,21 грн., що є 

порушенням вимог ч. 1 ст. 3 Закону України № 996, п. 1.3 Порядку № 2 та п. 1.2 

Порядку № 44. 

Співставленням отриманих інформацій від ДП «Ензим», СО «Вінницькі 

високовольтні електричні мережі» ПАТ «Віницяобленерго» та відокремленого 

підрозділу «Ладижинська теплова електрична станція» ПАТ «ДТЕК 

Західенерго» із табелями обліку відпрацьованого робочого часу за 

сумісництвом працівників МТМО випадків нарахування заробітної плати 

сумісникам в той час, коли за основним місцем роботи вони перебували у 

відрядженнях, на лікуванні, не встановлено. 
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Зазначене порушення усунено під час ревізії шляхом утримання коштів із 

заробітної плати працівників в травні 2013 року в сумі 739,38 грн. та 

відкориговано розрахунки по сплаті єдиного соціального внеску в сумі 318,14 

грн. в меморіальному ордері № 5. Копія особових рахунків, меморіального 

ордеру № 5 за травень 2013 року в Додатку ___ до акту. 

Ревізією правильності встановлення в 2012-2013 роках надбавки 

головному лікарю та його заступникам за інтенсивність праці, складність та 

напруженість в роботі, виплата матеріальних допомог та премій, проведеною 

шляхом інспектування рішень сесій Ладижинської міської ради, розпоряджень 

міського голови, особових рахунків з нарахування заробітної плати, регістрів 

бухгалтерського обліку встановлено, що зазначені виплати керівнику та його 

заступникам нараховувалась згідно рішень сесій Ладижинської міської ради та 

розпоряджень міського голови, порушень з відповідного питання ревізією не 

встановлено. 

Нарахування виплат працівникам за час перебування у відпустках 

здійснюється відповідно Порядку обчислення середньої заробітної плати, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 

(далі – Порядок № 100). 

Вибірковою ревізією, проведеною за червень-вересень 2012 року та січень 

– лютий 2013 року щодо дотримання законодавства при нарахуванні та 

здійсненні виплат працівникам за час перебування їх у відрядженнях та курсах 

підвищення кваліфікації встановлено, що відповідно п. 2 Порядку № 100, 

заробітна плата обчислюється в середньому розмірі за останні 2 календарні 

місяці роботи, що передували події, з якою була пов’язана відповідна виплата. 

Ревізією дотримання вимог ст. 95 Кодексу законів про працю України від 

10.12.1971 № 322-VІІІ, Закону України від 03.07.2007 № 1282-ХІІ «Про 

індексацію грошових доходів громадян» та постанови Кабінету Міністрів 

України від 17.07.2003 № 1078 «Про затвердження Порядку проведення 

індексації грошових доходів населення», зі змінами, щодо проведення 

індексації заробітної плати працівникам порушень не встановлено. 

Ревізією з питань наявності фактів несвоєчасних виплат та простроченої 

заборгованості з оплати праці встановлено, що відповідно п. 5.8. Колективного 

договору, виплата заробітної плати проводиться щомісячно (15-30 числа 

поточного місяця). Згідно даних бухгалтерського обліку станом на 01.08.2011, 

на 01.01.2012, на 01.01.2013 та на 01.03.2013 прострочена кредиторська 

заборгованість з оплати праці відсутня.  

Однак, станом на 01.01.2012 за даними бухгалтерського обліку рахувалась 

дебіторська заборгованість за КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» в 

сумі 5 032,00 грн., яка виникла в зв’язку з тим, що в грудні 2011 року було 

зроблено перерахунок по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування працюючих інвалідів згідно з постановою 

правління Пенсійного фонду України від 25.10.2011 № 32-3. 

Ревізією дотримання законодавства при здійсненні операцій з 

депонованою заробітною платою, порушень не встановлено. 
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Ревізією дотримання ст. 13 Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2012 рік» щодо утримання чисельності працівників та здійснення 

фактичних видатків на заробітну плату включаючи видатки на премію та інші 

види заохочень лише в межах фонду заробітної плати та в частині встановлення 

розмірів мінімальної заробітної плати, порушень не встановлено.  

З метою підтвердження достовірності виплати через установи банків сум 

заробітної плати, нарахованої працівникам МТМО згідно особових рахунків та 

правильності зарахування коштів на карткові рахунки працівників МТМО, в 

ході ревізії проведено дві зустрічні звірки в Ладижинському відділенні ТВБВ № 

10001/011 філії Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» та 

Ладижинському відділенні Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк». 

Суцільним звірянням відомостей на списання коштів для поповнення 

карткових рахунків працівників МТМО з зведеними відомостями щодо 

зарахування коштів на особові рахунки працівників МТМО, розбіжностей не 

встановлено. Матеріали зустрічних звірок в Додатку __ до акту. 

Проведеним перерахунком підсумків розрахунково – платіжних 

відомостей нарахованої та виплаченої заробітної плати працівників МТМО за 

березень, грудень 2012 року та січень-лютий 2013 року, порушень не виявлено.  

Співставленням розрахунково – платіжних відомостей нарахованої та 

виплаченої заробітної плати працівників МТМО по адміністративно-

управлінському персоналу за січень 2013 року з особовими рахунками 

працівників, розбіжностей не виявлено. 

Порівнянням підсумків наданих до ревізії розрахунково – платіжних 

відомостей, які відповідають первинним обліковим документам за березень, 

грудень 2012 року та січень-лютий 2013 року з даними меморіального ордера 

№ 5 за березень, грудень 2012 року та січень-лютий 2013 року, розбіжностей не 

встановлено.  

В ході ревізії питання дотримання законодавства при використанні 

бюджетних коштів на сплату єдиного соціального внеску, направлено листи-

запити до управління Пенсійного фонду України у м. Ладижині, управління 

Пенсійного фонду України у Гайсинському районі, управління Пенсійного 

фонду України у Тростянецькому районі та управління Пенсійного фонду 

України у Тульчинському районі, щодо встановлених груп інвалідності 

працівників МТМО. Другі примірники направлених листів в Додатку __ до 

акту.  

Співставленням списку працюючих інвалідів, які надали свої посвідчення 

та рахуються у відділі кадрів МТМО з отриманими відповідями від управління 

Пенсійного фонду України у м. Ладижині, управління Пенсійного фонду 

України у Гайсинському районі, управління Пенсійного фонду України у 

Тростянецькому районі та управління Пенсійного фонду України у 

Тульчинському районі та даними меморіального ордеру № 5 встановлено, що 

головним бухгалтером МТМО відповідно до вимог ч. 13 ст. 8 Закону України 

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне» 

нараховано та сплачено єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду від 

суми фонду оплати праці працюючих інвалідів по ставці 8,41 %. Порушень з 
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відповідного питання, ревізією не встановлено. Отримані відповіді від 

управлінь Пенсійного фонду в Додатку ____ до акту. 

Звіркою меморіального ордера № 5 з даними меморіального ордера № 2  

виявлено, що в порушення вимог ст. 3 Бюджетного кодексу України від 

08.07.2010 № 2456-VІ, в період з 01.08.2011 по 01.03.2013 кошти, утримані із 

заробітної плати працівників МТМО, внаслідок допущених арифметичних 

помилок та зайвого нарахування заробітної плати за фактично не 

відпрацьований час, за минулий рік (грудень 2011 року, листопад – грудень 

2012 року) без відображення в обліку дебіторської заборгованості, не 

перераховано до доходів того бюджету, з якого здійснюється утримання 

установи, а направлено на відновлення касових видатків загального фонду 

бюджету поточного року за КЕКВ 1110 «Заробітна плата» та КЕКВ 1120 

«Нарахування на заробітну плату» та 2110 «Оплата праці» та КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці», внаслідок чого недоотримано доходів міським 

бюджетом в сумі 6 529,76 грн. (в тому числі за грудень 2011 року та листопад-

грудень 2012 року), що призвело до збитків завданих міському бюджету на 

вищезгадану суму. Копії відомостей розподілу нарахованої і утриманої 

заробітної плати по видах нарахувань/утримань за січень-березень 2012 року 

та січень 2013 року в Додатку __ до акту. 

Вказана операція відповідно до п. 40 ч. 1 ст. 116 Бюджетного кодексу 

України є порушенням бюджетного законодавства. 

Порушення допущено з вини головного бухгалтера МТМО Слюсаренко 

О.Г. та головного лікаря Альчука Д.П.  

З приводу не перерахування коштів до місцевого бюджету у головного 

лікаря МТМО Альчука Д.П. та головного бухгалтера відібрано пояснення, в 

яких вони зазначили, що помилково не відокремили суми утримань за минулі 

роки, що відповідно і не було перераховано до бюджету. Перелік питань та 

пояснення в Додатку ___ до акта. 

Вищезгадані порушення до часу проведення ревізії самостійно МТМО 

усунуті не були і на момент проведення ревізії мали місце. 

Крім вищезгаданих порушень нормативних документів головним 

бухгалтером Слюсаренко О.Г. не дотримано вимоги ч. 7 ст. 8 Закону України № 

996, щодо дотримання єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, а 

головним лікарем Альчуком Д.П. не дотримано вимоги ч.ч 3 і 6 ст. 8 Закону 

України № 996, в частині відповідальності за організацію бухгалтерського 

обліку та створення необхідних умов для правильного ведення бухгалтерського 

обліку. 

Вищевказане порушення в ході проведення ревізії усунуто шляхом 

перерахування коштів до міського бюджету згідно платіжних доручень від 

29.05.2013 за № 475 в сумі 4 629,51 грн. та за № 477 в сумі 1 900,25 гривень. 

Копії платіжних доручень в Додатку до ___ акту. 
 

6. Ревізія стану розрахункової дисципліни. Стан виконання 

господарських угод. 
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Ревізію стану розрахункової дисципліни проведено вибірковим способом 

із зазначенням охоплених контролем періодів далі по тексту. 

Обов’язки по веденню бухгалтерського обліку розрахунків з різними 

дебіторами та кредиторами відповідно до посадової інструкції виконувала 

бухгалтер Солдатенко А.М.   

Ревізією стану розрахункової дисципліни встановлено, що відповідно до 

вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, 

затвердженого наказом Головного управління Державного Казначейства 

України від 10.12.1999 № 114, облік розрахунків з кредиторами ведеться на 

субрахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами», а облік розрахунків з 

дебіторами на субрахунку 364 «Розрахунки з іншими дебіторами» з 

відображенням здійснених господарських операцій по меморіальному ордері № 

2, меморіальному ордері № 4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з 

іншими дебіторами» (далі – меморіальний ордер № 4), меморіальному ордері № 

6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» - по 

коштам загального фонду (далі – меморіальний ордер № 6) та меморіальному 

ордері № 6/1 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими 

кредиторами» - по коштам спеціального фонду (далі – меморіальний ордер № 

6/1). 

Ревізією правильності відображення на відповідних статтях балансу 

залишків заборгованості проведено шляхом порівняння записів по кожному 

виду розрахунків на початок ревізійного періоду, що відображені у регістрах 

аналітичного обліку із записами відповідних статей балансу. 

Так, досліджуючи обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості по 

МТМО згідно даних книги  «Журнал – головна» та Звіту про заборгованість за 

бюджетними коштами (форма №7д, №7м) встановлено, що станом на 

01.08.2011 за загальним та спеціальним фондом кошторису дебіторська або 

кредиторська заборгованості не рахувались. 

Станом на 01.01.2012 по даних бухгалтерського обліку МТМО 

рахувалась дебіторська заборгованість за загальним фондом за КЕКВ 1120 

«Нарахування на заробітну плату» по сплаті єдиного соціального внеску 

внаслідок проведеного перерахунку згідно постанови Пенсійного фонду 

України в сумі 5032,00 грн. (1 дебітор) та кредиторська заборгованість по 

КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в загальній сумі 52 945,32 

грн. (2 кредитори). 

За спеціальним фондом станом на 01.01.2012 рахувалась кредиторська 

заборгованість в загальній сумі 22 736,70 грн., з якої за КЕКВ 1131 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та 

обмундирування» в сумі 6 258,20 грн. (3 кредитори), КЕКВ 1134 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» - 16 478,50 грн. (3 кредитори).  

За даними Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма 

№7д, №7м) та книги «Журнал – головна» по МТМО станом на 01.01.2013 за 

спеціальним фондом кредиторська заборгованість складала 31 654,45 грн., з 

якої за КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі 

м’який інвентар та обмундирування» в сумі 5 090,60 грн. (4 кредитори), КЕКВ 
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1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 16 943,85 грн. (7 кредиторів) 

та КЕКВ 2110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» в сумі 9 620,00 грн. (1 кредитор). 

Станом на 01.03.2013 за загальним фондом рахувалась дебіторська  

заборгованість по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 2700,00 грн. 

внаслідок видачі авансу відрядженим працівникам. Реєстр дебіторської та 

кредиторської в розрізі КЕКВ в Додатку __ до акта. 

З метою детального дослідження питання стану взаєморозрахунків із 

суб’єктами господарювання, які мали правові відносини із МТМО, реальності 

дебіторської чи кредиторської заборгованостей в ході ревізії Ладижинською 

об’єднаною державною фінансовою інспекцією направлено 40 запитів 

постачальникам товарів, робіт та послуг. Другі примірники направлених листів-

запитів в Додатку __ до акта. 

В ході проведення ревізії отримано 21 відповідь від підприємств, установ 

та суб’єктів підприємницької діяльності, якими підтверджено повноту 

проведених розрахунків та наявність або відсутність заборгованості на 

відповідні дати. Отримані відповіді у Додатку __ до акту.  

Проведеним співставленням отриманих інформацій від підприємств, 

установ та організацій м. Ладижин з даними бухгалтерського обліку МТМО, 

встановлено не відображення по даним бухгалтерського обліку станом на 

01.01.2013 дебіторської заборгованості за ВП «Львівенергоспецремонт» ПАТ 

«ДТЕК Західенерго» в сумі 654,81 грн. та кредиторської заборгованості перед 

ПП «БТУ-Центр» в сумі 203,91 грн., що як наслідок призвело до внесення 

недостовірних даних до Звіту про заборгованість за бюджетними коштами 

станом на 01.03.2013, чим порушено вимоги ч. 1 ст. 3 Закону України № 996, п. 

1.2 Порядку № 44, що детально описано в розділі акту ревізії «Ревізія 

формування та використання коштів спеціального фонду».  

Для підтвердження повноти відображення усіх операцій і реальності 

дебіторської заборгованості, проведено 5 зустрічних звірок з питань 

взаєморозрахунків МТМО з ТОВ «Енергосервіс ЛТД», КП «Ладижинський 

комбінат комунальних підприємств», КП «Ладижинська міська аптека», ФОП 

Ковтуненко Д.Б. та ФОП Пшемиський А.М.  

Так, проведеними зустрічними звірками в ФОП Пшемиський А.М., ФОП 

Ковтуненко Д.Б. та ТОВ «Енергосервіс ЛТД» підтверджено повноту 

проведених розрахунків та встановлено зайву оплату виконаних робіт 

внаслідок завищення їх вартості відповідно на суми 25 283,10 грн., 12 088,00 

грн. та 223,00 грн., що детально описано в розділі «Ревізія видатків на 

капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт» акту ревізії. 

В ході проведення зустрічної звірки в КП «Ладижинська міська аптека» 

підтверджено повноту проведених розрахунків та встановлено зайве 

відшкодування витрат на оплату ліків за пільговими рецептами на суму 798,32 

грн., що детально описано в розділі акту ревізії «Ревізія використання 

бюджетних коштів на медикаментозне забезпечення». 
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Проведеною зустрічною звіркою в КП «Ладижинський комбінат 

комунальних підприємств» підтверджено повноту проведених розрахунків. 

Матеріали зустрічних звірок в Додатках _______ до акту. 

Проведеною ревізією дотримання строків та порядку проведення 

інвентаризації розрахунків, порушення вимог пунктів 1.4, 1.5 і 1.10 Інструкції 

№ 90, не встановлено. 

Проведеною ревізією дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів 

України від 09.10.2006 № 1404, щодо питань попередньої оплати товарів, робіт 

і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти та вимог Бюджетного Кодексу 

України в частині обмеження проведення попередньої оплати, порушень не 

встановлено.  

Співставленням даних, відображених у меморіальних ордерах № 2, № 2/1, 

№ 6 із доданими до них первинними документами (виписки банку, платіжні 

доручення, акти виконаних робіт, рахунки, накладні) із книгою „Журнал-

Головна” по субрахунку 675, розбіжностей по розрахунках із надавачами 

послуг, постачальниками товарів і виконавцями робіт, не встановлено. 

Випадків перерахування коштів без подання рахунків, договорів, а також при 

відсутності накладних на оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, 

відсутності в накладних кількості, ціни, проведеною ревізією не виявлено. 

Ревізією відповідності сплаченої вартості товарів, робіт та послуг умовам 

укладених договорів, а також відповідності кількості та асортименту отриманих 

товарів, робіт та послуг умовам договорів, порушень не встановлено.  

Співставленням залишків кредиторської заборгованості, відображених у 

меморіальних ордерах № 6, із відповідними залишками книги «Журнал-

головна» по субрахунку 675, розбіжностей не встановлено. 

Випадків наявності простроченої дебіторської і кредиторської 

заборгованості, термін позовної давності якої минув, проведеною ревізією не 

встановлено. 

Дослідженням проведених дебетових та кредитових оборотів по 

меморіальних ордерах № 4 та № 6 за грудень 2011 року, вересень та грудень 

2012 року, виведенням залишку заборгованості на кінець звітного періоду та 

перенесенням даного залишку на початок наступного місяця, прихованої 

дебіторської та кредиторської заборгованості, внаслідок «згорнутого» сальдо, 

не встановлено. 

В періоді, що підлягав ревізії списання дебіторської і кредиторської 

заборгованості МТМО не здійснювалось.  
 

7. Застосування процедур при закупівлі товарів, робіт та послуг за 

державні кошти. 

Ревізію правильності організації та здійснення державних закупівель 

товарів, робіт та послуг проведено вибірковим способом за 2012 рік та січень-

лютий 2013 року. 

Ревізією дотримання законодавства щодо створення комітету з 

конкурсних торгів встановлено, що згідно наказу головного лікаря МТМО 

Яценко І.І. від 30.12.2010 № 126 «Про створення комітету з конкурсних торгів 
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Ладижинського МТМО», створено комітет з конкурсних торгів Ладижинського 

МТМО у складі: голови комітету з конкурсних торгів – заступника головного 

лікаря з медичної роботи Альчука Д.П., заступника голови комітету – 

завідуючого терапевтичним відділенням поліклініки Кулеша П.О., членів 

комітету: старшої медичної сестри поліклініки Буженко Д.О., економіста 

Підлісняк Л.Г. та юрисконсульта Маляр С.П.  

Перевіркою відповідності фактичної кількості членів комітету з 

конкурсних торгів кількості, передбаченій вимогами ч. 2 ст. 11 Закону України 

«Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289-VI (далі - Закон 

№ 2289), зокрема не менш як п'ять осіб, порушень не встановлено. 

Наказом головного лікаря МТМО Яценко І.І. від 30.12.2010 № 127 «Про 

створення комітету з конкурсних торгів Ладижинського МТМО», затверджено 

Положення про комітет з конкурсних торгів МТМО. 

Положення про комітет з конкурсних торгів МТМО розроблено та 

затверджено відповідно до Типового положення, затвердженого наказом 

Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 916. 

Документація комітету з конкурсних торгів розроблена відповідно до 

вимог наказу Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 919 «Про 

затвердження стандартної документації конкурсних торгів». 

Відповідно до вимог п. 2 ст. 11 Закону № 2289 голова, заступник  та 

члени комітету з конкурсних торгів пройшли у лютому 2011 року навчання за 

програмою «Державні закупівлі Україні», про що підтверджено сертифікатами 

про проходження курсу навчання у сфері здійснення державних закупівель. 

Відповідно до річного плану закупівель на 2012 рік, затвердженого 

рішенням комітету з конкурсних торгів від 27.12.2011 № 1 передбачено 

проведення 2-х тендерних процедур, очікуваною вартістю предмета закупівлі 

88 2400,0 грн., в т.ч. оплата послуг з постачання водяної пари і гарячої води 

(КЕКВ 1161) очікуваною вартістю 512 500,0 грн. та оплата послуг з постачання 

електричної енергії (КЕКВ 1163) очікуваною вартістю  369 900,0 гривень.  

Річним планом закупівель на 2013 рік, затвердженого рішенням комітету з 

конкурсних торгів від 27.12.2012 № 1 передбачено проведення 2-х тендерних 

процедур, очікуваною вартістю предмета закупівлі 896 360,0 грн., в т.ч. оплата 

послуг з постачання водяної пари і гарячої води (КЕКВ 1161) очікуваною 

вартістю 542 360,0 грн. та оплата послуг з постачання електричної енергії 

(КЕКВ 1163) очікуваною вартістю  354 000,0 гривень.  

Ревізією дотримання законодавства під час складання річних планів 

закупівель на 2012 та 2013 роки, відповідність їх затвердженим фінансовим 

планам на відповідний період, проведеною шляхом співставленням річних 

планів державних закупівель та змін до них, з кошторисами та протоколами 

щодо вибору процедур закупівель, порушень не встановлено. 

Ревізією дотримання вимог законодавства про державні закупівлі в частині 

прозорості та відкритості на всіх стадіях державних закупівель встановлено, що 

річні плани державних закупівель на 2012 та 2013 роки та зміни до нього 

оприлюднені МТМО в інформаційній системі в мережі Інтернет «Портал 

«Державні закупівлі України», чим дотримано вимоги ст.  4 Закону № 2289. 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0641-10
http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0641-10
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Ревізією правильності та повноти заповнення річних планів закупівель на 

2012 - 2013 роки встановлено, що останні складено на підставі постійних 

кошторисів загального та спеціального фондів. 

Складені річні плани державних закупівель відповідають формі річного 

плану закупівель, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 

26.07.2010 № 922 "Про затвердження форм документів у сфері державних 

закупівель" (далі – Наказ № 922). 

Проведеною ревізією встановлено, що протягом 2012 року МТМО 

здійснено закупівлю послуг з постачання водяної пари і гарячої води (включно 

з холодоагентами) (постачання теплової енергії в гарячій воді (код Державного 

класифікатора продукції та послуг ДК 016-97-40.30.1) у ПАТ «Західенерго» та 

електричної енергії (код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 

016-97-40.10.3) у ПАТ «Вінницяобленерго» за процедурою закупівлі в одного 

учасника.  

Згідно протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 27.12.2011 

№ 1, обрано предмет закупівлі - послуги з постачання водяної пари і гарячої 

води (включно з холодоагентами) (постачання теплової енергії в гарячій воді) 

та послуги з постачання електроенергії.   

Відповідно до протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 

27.12.2011 № 2, обрано процедуру закупівлі вищезазначених послуг – 

закупівлю в одного учасника.   

Листом від 27.12.2011 № 772, МТМО на адресу ПАТ «Вінницяобленерго» 

направлено запрошення до переговорів щодо здійснення закупівлі 

електроенергії. У відповідь на даний лист, ПАТ «Вінницяобленерго» листом від 

28.12.2011 № 24-14301 направлено МТМО цінову пропозицію на реалізацію 

електричної енергії у 2012 році в кількості 319800 кВт/год. по тарифу 1,1566 

грн. на суму 369 900,00 гривень.  

Згідно протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 28.12.2011 

№ 4 проведено переговори МТМО із ПАТ «Вінницяобленерго», де визначено 

останнього, як учасника процедури закупівель в одного учасника щодо 

постачання електроенергії із погодженням обсягу в кількості 319800 кВт. на 

суму 369 900,00 гривень. 

Ревізією правильності застосування та проведення процедури закупівлі у 

одного учасника на закупівлю водяної пари і гарячої води (включно з 

холодоагентами) (постачання теплової енергії в гарячій воді), встановлено, що 

листом від 27.12.2011 № 773,  МТМО на адресу ПАТ «Західенерго» направлено 

запрошення до переговорів щодо здійснення закупівлі вищезазначених послуг. 

У відповідь на даний лист, ПАТ «Захіленерго», листом від 28.12.2011 № 14.4-

08/1-8830 направлено МТМО цінову пропозицію на реалізацію теплової енергії 

у 2012 році в кількості 2062,35 Гкал.  по тарифу 248,51 грн. на суму 512 510,47 

гривень.  

Згідно протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 28.12.2011 

№ 5 проведено переговори МТМО із ПАТ «Західенерго», де визначено 

останнього, як учасника процедури закупівель в одного учасника щодо 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0624-10
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постачання теплової енергії із погодженням обсягу тепла в кількості 2062,35 

ГКал. но тарифу 248,51 грн. на суму 512 500,00 гривень. 

Відповідно до протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 

10.01.2012 № 6 вирішено визнати переможців конкурсних торгів на придбання 

електроенергії – ПАТ «Вінницяобленерго» та послуг з постачання водяної пари 

і гарячої води (включно з холодоагентами) (постачання теплової енергії в 

гарячій воді) - ПАТ «Західенерго».   

Згідно протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 06.02.2012 

№ 8 затверджено звіт за процедурою закупівлі в одного учасника електроенергії 

та теплової енергії.  

Ревізією дотримання прозорості здійснення закупівель встановлено, що 

інформація про застосування процедури закупівлі електроенергії в одного 

учасника опублікована у виданні «Вісник державних закупівель» від 13.01.2012 

під № 6 (608) (оголошення № 021557) та придбання тепла під № 6 (608) 

(оголошення № 022902), чим дотримано вимоги ст. 10 Закону № 2289 в частині 

розміщення публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань 

державних закупівель не пізніш як за 30 днів до дня розкриття пропозицій 

конкурсних торгів. 

За результатами проведеної комітетом з конкурсних торгів процедури 

закупівель, МТМО укладено договір із ПАТ «Вінницяобленерго» від 31.01.2012 

№ 19 на закупівлю електроенергії  на суму 369 900,00 грн. та із ПАТ 

«Західенерго» від 31.01.2012 № 20 на закупівлю теплової енергії на суму 512 

500,00 грн., чим дотримано вимоги п. 3 ст. 39 Закону № 2289, в частині 

укладення замовником договору про закупівлю в одного учасника у строк не 

раніше ніж через 14 днів з дня опублікування у державному офіційному 

друкованому виданні з питань державних закупівель відомостей про рішення 

Уповноваженого органу про погодження процедури закупівлі в одного 

учасника. 

Проведеною ревізією фактів перевищення фактичної вартості придбання 

даних послуг із вартістю визначену у тендерній документації протягом 2012 

року не встановлено.  

Оголошення про результати проведених торгів на закупівлю теплової 

енергії розміщено у виданні «Вісник державних закупівель» від 03.02.2012 за № 

15/14 (617/14) (оголошення № 068101 (ТРП) та на закупівлю електроенергії за 

№ 068086 (ТРП) і розміщено на веб-порталі з питань державних закупівель 

(www.tender.me.gov.ua), чим дотримано вимоги п. 1 ст. 32 Закону № 2289, в 

частині публікації результатів проведення процедури закупівлі в державному 

офіційному виданні протягом семи днів з дня укладення договору про 

закупівлю.  

Проведеною ревізією встановлено, що протягом січня-лютого 2013 року 

МТМО здійснено закупівлю послуг з постачання водяної пари і гарячої води 

(включно з холодоагентами) (постачання теплової енергії в гарячій воді  (код 

Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97-40.30.1) у ВП 

«Ладижинська теплова електрична станція» ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» та 

електричної енергії (код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 
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016-97-40.10.3) у ПАТ «Вінницяобленерго» за процедурою закупівлі в одного 

учасника.  

Згідно протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 26.12.2012 

№ 1, обрано предмет закупівлі - послуги з постачання водяної пари і гарячої 

води (включно з холодоагентами) (постачання теплової енергії в гарячій воді) 

та послуги з постачання електроенергії.   

Відповідно до протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 

26.12.2012 № 2, обрано процедуру закупівлі вищезазначених послуг – 

закупівлю в одного учасника.   

Листом від 26.12.2012 № 910, Лікарнею на адресу ПАТ 

«Вінницяобленерго» направлено запрошення до переговорів щодо здійснення 

закупівлі електроенергії. У відповідь на даний лист, ПАТ «Вінницяобленерго» 

листом від 27.12.2012 № 24-11451 направлено Лікарні цінову пропозицію на 

реалізацію електричної енергії у 2013 році в кількості 311609 кВт/год. по 

тарифу 1,13604 грн. на суму 354 000,00 гривень.  

Згідно протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 27.12.2012 

№ 4 проведено переговори МТМО із ПАТ «Вінницяобленерго», де визначено 

останнього, як учасника процедури закупівель в одного учасника щодо 

постачання електроенергії із погодженням обсягу в кількості 311609 кВт. на 

суму 354 000,00 гривень. 

Ревізією правильності застосування та проведення процедури закупівлі у 

одного учасника на закупівлю водяної пари і гарячої води (включно з 

холодоагентами) (постачання теплової енергії в гарячій воді), встановлено, що 

листом від 26.12.2012 № 915,  МТМО на адресу ВП «Ладижинська теплова 

електрична станція» ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» направлено запрошення до 

переговорів щодо здійснення закупівлі вищезазначених послуг. У відповідь на 

даний лист, ВП «Ладижинська теплова електрична станція» ПАТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО», листом від 27.12.2012 № 14-7430 направлено МТМО цінову 

пропозицію на реалізацію теплової енергії у 2013 році в кількості 2182,46495 

Гкал. по тарифу 207,09 грн. на суму 542 360,00 гривень.  

Згідно протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 27.12.2012 

№ 5 проведено переговори МТМО із ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», де 

визначено останнього, як учасника процедури закупівель в одного учасника 

щодо постачання теплової енергії із погодженням обсягу тепла в кількості 

2182,46495 Гкал. по тарифу 207,09 грн. на суму 542 360,00 гривень.  

Відповідно до протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 

08.01.2013 № 6 вирішено визнати переможців конкурсних торів на придбання 

електроенергію – ПАТ «Вінницяобленерго» та послуг з постачання водяної 

пари і гарячої води (включно з холодоагентами) (постачання теплової енергії в 

гарячій воді) - ВП « Ладижинська теплова електрична станція» ПАТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО». 

Згідно протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 25.01.2013 

№ 9 затверджено звіт за процедурою закупівлі в одного учасника електроенергії 

та теплової енергії.  
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Ревізією дотримання прозорості здійснення закупівель встановлено, що 

інформація про застосування процедури закупівлі електроенергії в одного 

учасника опублікована у виданні «Вісник державних закупівель» від 07.01.2013 

під № 2 (745) (оголошення № 002812) та придбання тепла під № 2 (745) 

(оголошення № 002452), чим дотримано вимоги ст. 10 Закону № 2289 в частині 

розміщення публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань 

державних закупівель не пізніш як за 30 днів до дня розкриття пропозицій 

конкурсних торгів. 

За результатами проведеної комітетом з конкурсних торгів процедури 

закупівель, МТМО укладено договір із ПАТ «Вінницяобленерго»  від 

18.01.2013 № 15 на закупівлю електроенергії  на суму 354 000,00 грн. та із ПАТ 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» від 18.01.2013 № 14/Л32 на закупівлю теплової енергії 

на суму 542 360,00 грн., чим дотримано вимоги п. 3 ст. 39 Закону № 2289, в 

частині укладення замовником договору про закупівлю в одного учасника у 

строк не раніше ніж через 14 днів з дня опублікування у державному 

офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель відомостей 

про рішення Уповноваженого органу про погодження процедури закупівлі в 

одного учасника. 

Проведеною ревізією фактів перевищення фактичної вартості придбання 

даних послуг із вартістю визначену у тендерній документації  протягом січня-

лютого 2013 року, не встановлено.  

Оголошення про результати проведених торгів на закупівлю 

електроенергії розміщено у виданні «Вісник державних закупівель» від 

24.01.2013 за № 7 (750) ), оголошення № 029369 (ТРП) та на закупівлю теплової 

енергії за № 029350 (ТРП) і розміщено на веб-порталі з питань державних 

закупівель (www.tender.me.gov.ua), чим дотримано вимоги п. 1 ст. 32 Закону № 

2289, в частині публікації результатів проведення процедури закупівлі в 

державному офіційному виданні протягом семи днів з дня укладення договору 

про закупівлю.  

Ревізією дотримання вимог абзацу 11 п. 1 ст. 10 Закону № 2289, в частині 

оприлюднення звіту про результати проведення процедури закупівлі – 

протягом трьох робочих днів з дня його затвердження, порушень не 

встановлено. 

8. Ревізія стану збереження та використання необоротних активів та 

запасів. 

Ревізію стану збереження та використання необоротних активів та 

запасів проведено вибірковим способом за вересень-жовтень 2011 року, 

березень – травень 2012 року та січень 2013 року. 

Відповідно до розподілу функціональних обов’язків, облік стану 

збереження та використання необоротних активів та  запасів здійснювала  

бухгалтер МТМО Мрочко М.М.  

Ревізією стану закріплення необоротних активів та запасів за матеріально-

відповідальними особами встановлено, що всі необоротні активи та запаси, що 

рахуються по обліку МТМО, закріплено за 27 матеріально-відповідальними 
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особами, з якими укладено договори про матеріальну відповідальність. 

Порушень з відповідного питання, ревізією не встановлено. 

Ревізією дотримання об’єктом контролю періодичності та порядку 

проведення інвентаризації необоротних активів, правильності оформлення та 

відображення в бухгалтерському обліку її результатів, порушень не 

встановлено. 

Облік основних засобів у МТМО ведеться в інвентарних картках обліку 

основних засобів в бюджетних установах типової форми № 03-6 (бюджет) із 

зазначенням інвентарного номера, найменування моделі, суми зносу на 

відповідні дати. 

Основні засоби, відповідно до вимог п. 2.5 Інструкції з обліку необоротних 

активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства 

України від 17.07.2000 № 64 (далі - Інструкція № 64) обліковуються за місцем 

їх знаходження та в бухгалтерії за інвентарними об’єктами. 

Станом на 01.08.2011 балансова вартість основних засобів становила      9 

770 310,00 грн., станом на 01.01.2012 – на суму 9 904 757,00 грн., станом на 

01.01.2013 – на суму 10 661 692,00 грн., станом на 01.02.2013 – на суму 10 665 

240,00 гривень. 

Протягом ревізійного періоду МТМО придбано основних засобів на 

загальну суму 255 496,00 грн., в тому числі протягом 2011 року – 139 022,00 

грн., протягом 2012 року – 116 474 грн., протягом 2013 року – не 

здійснювалось придбання основних засобів. Реєстр надходження основних 

засобів у Додатку ___ до акту. 

Крім того, протягом ревізійного періоду МТМО безкоштовно отримано 

основних засобів, а саме ліжечко новонародженого від ФОП Домніча М.П. в 

кількості 15 штук згідно накладної № 43 від 07.05.2012 на суму 28 350,00 грн., 

від Ладижинської міської ради ноутбук ASUS 530-SX309 згідно накладної від 

01.02.2013 на суму 3 548,00 гривень. 

Поряд з тим, МТМО в централізованому порядку отримано автомобіль 

швидкої медичної допомоги марки PEUGOEOT Boxer типу В від Державного 

українського об’єднання «ПОЛІТЕХМЕД» згідно накладної від 13.08.2012 № 

2118 на суму 649 800,00 гривень. 

Протягом періоду, що підлягав ревізії МТМО отримано матеріальних 

цінностей у вигляді благодійної допомоги на загальну суму 143 210,57 грн.., в 

тому числі за серпень-грудень 2011 року на суму 44 091,35 грн., за 2012 рік на 

суму 87 520,04 грн. та за січень-лютий 2013 року на суму 11 599,18 гривень. 

Реєстр отриманої благодійної допомоги Ладижинським МТМО за період з 

01.08.2011 по 01.03.2013 у Додатку ____ до акту.  

Крім того отримано безкоштовно зелені насадження від КП 

«Ладижинський комбінат комунальних підприємств» для благоустрою 

території МТМО на загальну суму 10 702,00 гривень. 

Ревізією щодо своєчасності та повноти оприбуткування придбаних та 

безкоштовно отриманих необоротних активів та запасів, проведеною шляхом 

інспектування меморіальних ордерів №6, № 9 «Накопичувальна відомість про 

вибуття та переміщення необоротних активів» (далі – меморіальний ордер № 
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9), № 10 «Накопичувана відомість про вибуття та переміщення малоцінних та 

швидкозношуваних предметів» (далі – меморіальний ордер № 10), № 13 

«Накопичувальна відомість витрачання матеріалів» (далі – меморіальний ордер 

№ 13), накладними, актами на оприбуткування матеріальних цінностей, 

обіговими відомостями по субрахунках 101-119 та книгою «Журнал-Головна» 

за період, що підлягав ревізії, порушень не встановлено. 

Ревізією дотримання законодавства при списанні (відчуженні) 

необоротних активів та запасів, проведеною шляхом співставлення 

меморіальних ордерів № 9, № 9а «Накопичувальна відомість про вибуття та 

переміщення медичного обладнання» та первинних документів до нього за 

вищезазначений період, порушень не встановлено. 

Списання основних засобів здійснювалось згідно рішень Ладижинської 

міської ради, наказів головного лікаря МТМО, звітів про оцінку транспортного 

засобу та його технічного стану, актів про списання основних засобів, 

інвентаризаційних карток обліку основних засобів, накладних про передачу 

товарно-матеріальних цінностей, порушень з даного питання ревізією не 

встановлено. 

Так, згідно даних меморіальних ордерів № 9 встановлено, що протягом 

періоду, що підлягав ревізії МТМО списано основних засобів, згідно актів про 

ліквідацію основних засобів у бюджетних установах форма № ОС-4, на 

загальну суму 53 542,00 грн., а саме ліжко Аліса в кількості 5 штук на суму      

4 575,00 грн., автомобіль УАЗ-3962 на суму 47 608,00 грн., калькулятори в 

кількості 8 штук на суму 1 359,00 гривень. Реєстр списаних основних засобів у 

Додатку___ до акту 

Ревізією встановлено що від списання основних засобів автомобіля УАЗ -

3962 та ліжок Аліса згідно меморіального ордера № 9 було оприбутковано 

металобрухт який в свою чергу було реалізовано на суму 3 500,00 гривень. 

Надходження МТМО від здачі ДП «Техмедсервіс» срібловмістних відходів 

від списання рентгенівської плівки за період, що підлягав ревізії склали             

1 281,76 гривень. 

Ревізією повноти перерахування до місцевого бюджету необхідної частки 

надходжень від здачі срібловмістних відходів, встановлено що в серпні 2011 

року перераховано до міського бюджету коштів в сумі 233,5 грн. та в грудні 

2012 року в сумі 279,21 грн., порушень з відповідного питання ревізією не 

встановлено,. 

Ревізією дотримання вимог п.п. 1.6, 1.7 та п.7 Інструкції № 64 із змінами, в 

частині правильності та повноти проведення індексації балансової вартості 

основних засобів та переоцінки матеріальних цінностей, порушень не 

встановлено. 

Ревізією дотримання законодавства при нарахуванні зносу необоротних 

активів, проведено шляхом інспектування відомості нарахування зносу на 

основні засоби форма ОЗ-12 та інвентарних карток обліку необоротних активів 

типової форми ОЗ-6 та ОЗ-8, порушень не встановлено. 

В ході ревізії, відповідно до наказу головного лікаря Альчука Д.П. від 

29.03.2013 № 53, комісією проведено інвентаризацію основних засобів, інших 
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матеріальних цінностей станом на 21.05.2013 у 10 матеріально – 

відповідальних осіб МТМО, за результатами якої нестач не встановлено; при 

цьому встановлено лишки матеріальних цінностей, в тому числі картина в 

кількості 1 шт. та дзеркало в кількості 1 шт. у матеріально відповідальної особи 

Слободянюк М.Л. та дитячий майданчик у матеріально відповідальної особи 

завідуючого господарством Мальнова П.І. Матеріали інвентаризації у 

Додатку ___ до акту. 

Відповідно до пояснення матеріально відповідальної особи, сестри 

господарки поліклініки Слободянюк М.Л. виявлені лишки, а саме дзеркало та 

картину було закуплено медичними працівниками за власні кошти в 2009 році. 

В своєму поясненні завідуючий господарством Мальнов П.І. зазначив, що 

дитячий майданчик був побудований в минулих роках та на балансі МТМО не 

перебував з невідомих йому причин. Перелік питань та пояснення 

матеріально-відповідальних осіб - сестри господарки поліклініки Слободянюк 

М.Л. та завідуючого господарством Мальнова П.І. у Додатку ____ до акту. 

В ході ревізії, виявлені лишки необоротних матеріальних активів комісією 

оцінено на загальну суму 418,00 грн. та оприбутковано по даним 

бухгалтерського обліку, про що складено бухгалтерську довідку за травень 

2013 року. Акти оцінки лишків та копія бухгалтерської довідки про 

оприбуткування лишків в Додатку ___ до акта. 

Слід зазначити, що інвентаризаційною комісією, створеною у 2012 році 

наказом головного лікаря Альчука Д.П. № 134 від 01.11.2012 в складі: голови 

комісії – заступник головного лікаря по медичні частині Косенко В.П., 

заступника голови комісії – завідуючого поліклінікою Балан М.Я. членів 

комісії: головного бухгалтера Слюсаренко О.Г. та бухгалтера-економіста 

Альохіної Т.В. під час проведення інвентаризації основних засобів та товарно-

матеріальних цінностей МТМО станом на 01.11.2012 не було встановлено 

вищезазначених лишків, що встановлені під час ревізії, чим не дотримано 

вимоги п. 1.2 Інструкції № 90, в частині проведення в обов’язковому порядку 

констатації наявності об'єктів під час інвентаризації.  

З приводу відповідного порушення ні головою інвентаризаційної комісії ні 

її членами пояснень не надано. Перелік питань, завданих інвентаризаційній 

комісії в Додатку___ до акту. 

Відповідно до вимог п. 1.10 Інструкції № 90 відповідальність за 

організацію інвентаризації, правильне та своєчасне її проведення несе керівник 

установи та п. 1.15 Інструкції № 90 - інвентаризаційні комісії несуть 

відповідальність за повноту і достовірність внесення до інвентаризаційних 

описів даних про фактичні залишки майна, основних засобів, матеріальних 

цінностей, грошових коштів і документів, нематеріальних активів, цінних 

паперів та заборгованості в розрахунках. 

Члени інвентаризаційних комісій за внесення в описи неправильних даних 

про фактичні залишки матеріальних цінностей з метою приховування недостач 

або лишків матеріальних цінностей несуть відповідальність у встановленому 

законом порядку. 
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Ревізією дотримання МТМО періодичності проведення інвентаризації 

необоротних активів та запасів, проведеною шляхом інспектування наказів 

головного лікаря, інвентаризаційних описів за період, що підлягав ревізії, 

порушень не встановлено. 

Інспектуванням законності витрачання бюджетних коштів на придбання 

господарських матеріалів і канцелярського приладдя, проведеного за січень-

липень 2012 року, порушень не встановлено. 

Під час ревізії, для з’ясування повноти оприбуткованих матеріальних 

цінностей, отриманих у вигляді благодійної допомоги Ладижинською 

об’єднаною державною фінансовою інспекцією направлено 7 запитів до 

підприємств, установ та організацій міста, якими протягом періоду, що 

підлягав ревізії МТМО надано благодійну допомогу. Копії других примірників 

направлених листів в Додатку ___ до акту. 

Співставленням отриманих інформацій від 4-ох підприємств, установ та 

організацій міста з первинними бухгалтерськими документами МТМО 

(видаткових накладних), підтверджено повноту оприбуткування матеріальних 

цінностей, отриманих МТМО у вигляді благодійної допомоги. Отриманні 

інформації від підприємств міста в Додатку ___ до акта. 
 

9. Ревізія оплати транспортних послуг та утримання транспортних 

засобів.  

Ревізію витрат бюджетних коштів на оплату транспортних послуг та 

утримання транспортних засобів проведено суцільним способом за періоди 

зазначені далі по тексту. 

Облік надходження та списання паливно-мастильних матеріалів в МТМО 

протягом ревізійного періоду здійснювала бухгалтер Заіка Н.П.  

Відповідно до даних бухгалтерського обліку, станом на 01.03.2013 на 

балансі МТМО рахується 12 автомобілів, з них: 3 – легкових санітарних,  3 – 

вантажних та 5 швидких медичних допомог.  Реєстр транспортних засобів у 

Додатку ____ до акта.  

Ревізією правильності оприбуткування паливно-мастильних матеріалів 

встановлено, що протягом ревізійного періоду придбання бензину 

здійснювалось згідно скетч - карток.  

Відповідно до вимог наказу Головного управління Державного 

казначейства України від 10.12.1999 № 114 "Про затвердження плану рахунків 

бухгалтерського обліку бюджетних установ та порядку застосування плану 

рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ", п. 4.1. Інструкції з 

обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ, затвердженої 

наказом Державного казначейства України від 26.12.2003 № 242, скетч - картки 

на бензин в бухгалтерському обліку МТМО обліковуються на рахунку 33 "Інші 

кошти". 

В ході ревізії організації фактичного контролю за збереженням грошових 

коштів в касі, комісією, створеною відповідно до наказу головного лікаря 

МТМО від 29.03.2013 № 53, проведено інвентаризацію наявних скетч - карток 

на бензин в касі МТМО станом на 01.04.2013, якою лишків чи нестач не 
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встановлено. Акт інвентаризації наявності грошових коштів, цінностей в 

Додатку ___ до акта. 

Станом на 08.04.2013 інвентаризаційною комісією Лікарні відповідно до 

наказу головного лікаря від 29.03.2013 № 53 проведено інвентаризацію 

транспортних засобів Лікарні, якою лишок та нестач не встановлено. 

Інвентаризаційний опис в Додатку ____ до акта. 

Протягом ревізійного періоду придбання транспортних засобів МТМО не 

здійснювалось. 

Поряд з тим, МТМО в централізованому порядку отримано автомобіль 

швидкої медичної допомоги марки PEUGOEOT Boxer типу В від Державного 

українського об’єднання «ПОЛІТЕХМЕД» згідно накладної від 13.08.2012 № 

2118 на суму 649 800,00 гривень. 

Проведеною ревізією встановлено, що згідно акту на списання 

автотранспортних засобів від 24.05.2012 № 98, затвердженого головним лікарем 

Лікарні Альчуком Д.П. та погодженого рішенням Ладижинської міської ради 14 

сесії 6 скликання від 24.05.2012 № 453, здійснено списання автомобіля УАЗ 

3962 (медична допомога) балансовою вартістю в сумі 47 608,00 грн. у зв’язку із 

непридатністю його використання. Списання вищезазначеного автомобіля 

здійснено при нарахування зносу у розмірі 100%. Порушень з даного питання, 

ревізією не встановлено. Копія акту на списання та рішення міської ради у 

Додатку ____ до акта. 

Ревізією дотримання Норм витрат палива і мастильних матеріалів на 

автомобільному транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту 

України від 10.02.1998 № 43, проведеною вибірковим методом за серпень та 

грудень 2011 року, січень, лютий та червень-вересень 2012 року та січень 2013 

року, за результатами якої порушень не встановлено. 

В ході ревізії організації фактичного контролю за використанням 

автомобіля станом на 23.04.2013 проведено зняття показників спідометрів та 

залишків пального в баках автомобілів МТМО, за результатами якого відхилень 

від показників та залишків пального, зазначених в останніх подорожніх листах, 

не встановлено. Акт зняття показників спідометрів  та залишку пального в 

баках автомобілів у Додатку____  до акта. 

Проведеною ревізією дотримання вимог п.п. «г» п. 31.4.7 Правил 

дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

10.10.2001 № 1306, в частині заборони експлуатації транспортних засобів при 

непрацюючому спідометрі, порушень не встановлено. 

Ревізією правильності та повноти заповнення подорожніх листів (типова 

форма № 3) в частині дотримання вимог п. 2.1. наказу Державного комітету 

статистики України від 17.02.1998 № 74 "Про затвердження типової форми 

первинного обліку роботи службового легкового автомобіля та інструкції про 

порядок її застосування", в частині видачі водію подорожнього листа при не 

повернені листа за попередній день роботи, а також порушення розділу 2 

вищеназваного наказу, в частині не заповнення диспетчером та водіями МТМО 

передбачених формою граф у подорожніх листах, не встановлено. 
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Ревізією дотримання законодавства при списанні шин, запасних частин, 

оплаті послуг з обслуговування та ремонту автомобілів порушень не 

встановлено. МТМО при списанні шин дотримано Експлуатаційні норми 

середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і 

спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджені наказом 

Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.05.2006 № 488.  

Ревізією використання транспортних засобів у святкові та неробочі дні (в 

тому числі під час перебування у відпустках та на лікарняному) посадовими 

особами МТМО, порушень не встановлено. 

Проведеною ревізією використання автомобілів швидкої медичної 

допомоги за період серпень-жовтень 2011 року, травень - липень 2012 року та 

січня 2013 року, шляхом співставлення журналу реєстрації викликів відділення 

швидкої медичної допомоги із даними шляхових листів, фактів використання 

автомобілів на цілі, що не належать до надання швидкої допомоги населенню 

не встановлено.  

Протягом періоду, що підлягав ревізії МТМО в оренду автомобілі не 

надавало та не отримувало. 
 

10. Ревізія видатків на капітальне будівництво, реконструкцію та 

ремонт. 

Ревізію видатків на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт 

проведено вибірковим методом із зазначенням періодів далі по тексту. 

Згідно розподілу функціональних обов’язків облік видатків на капітальне 

будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт проводила 

бухгалтер Солдатенко А.М.  

Протягом ревізійного періоду згідно даних бухгалтерського обліку 

МТМО, а саме: актів приймання виконаних будівельних робіт, договорів 

підряду, меморіальних ордерів № 6, № 14 «Накопичувальна відомість 

нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ» (далі – 

меморіальний ордер № 14) виконано робіт по капітальному ремонту на 

загальну суму 181 337,74 грн., в тому числі: 

- капітальний ремонт приміщення клінічної лабораторії в частині заміни 

вікон та дверей загальною вартістю 77 262,32 грн., з яких вартість робіт в сумі 

73 740,00 грн., вартість проектно-кошторисної документації 1 799,00 грн., 

вартість послуг з технічного нагляду і контролю якості на суму 1 327,32 грн. та 

послуг з проведення експертизи кошторисної документації проекту на суму 

396,00 грн.; 

- капітальний ремонт лікарняного ліфта загальною вартістю 104 075,42 

грн., з яких вартість робіт в сумі 98 597,42 грн., вартість проектно-кошторисної 

документації 4 686,00 грн., вартість послуг з проведення експертизи робочого 

проекту на суму 792,00 грн.  

та робіт по поточному ремонту на загальну суму 330 573,00 грн., в тому 

числі:  

- поточний ремонт сходових маршів МТМО вартістю робіт 29 865,00 грн.; 

- поточний ремонт фасаду МТМО вартістю робіт 5 048,00 грн.; 
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- поточний ремонт сходових маршів і ганку стоматологічного корпусу 

МТМО вартістю робіт 14 872,00 грн.; 

- поточний ремонт кабінету № 6 поліклініки МТМО вартістю робіт 

12 155,00 грн.; 

- поточний ремонт кабінетів поліклініки МТМО вартістю робіт 32 201,00 

грн.; 

-  поточний ремонт залу засідань та частини коридору підвального 

приміщення МТМО вартістю робіт 42 289,00 грн.; 

- поточний ремонт під’їзних шляхів до відділення швидкої допомоги, 

відділення інтенсивної терапії та реанімації вартістю робіт 21 064,00 грн.; 

- поточний ремонт систем водопостачання, опалення та каналізації 

приміщень вартість робіт 33 171,00 грн.; 

- поточний ремонт мережі електропостачання хірургічного відділення 

вартість робіт 12 702,00 грн.; 

 - поточний ремонт системи гарячого водопостачання вартість робіт      

13 976,00 грн.; 

-  поточний ремонт залу засідань та частини коридору підвального 

приміщення вартість робіт 56 576,00 грн.; 

- поточний ремонт конференц-залу та серверної кімнати вартість робіт    

47 979,00 грн.; 

- поточний ремонт електрообладнання вартістю робіт 389,00 гривень. 

Інформація про здійснений капітальний та поточний ремонт в Додатку 

___ до акту. 

Ревізією забезпеченості ремонтних робіт кошторисною і технічною 

документацією, порушень не встановлено. 

Ремонтні роботи проводилися на підставі дефектних актів, актів 

приймання виконаних робіт, договорів підряду з застосуванням договірної ціни. 

Ревізією використання коштів на проведення поточних та капітальних 

ремонтів встановлено, що виконання вказаних ремонтних робіт проводилося на 

підставі дефектних актів, розроблених проектно-кошторисних документацій, 

локальних кошторисів, складених підрядниками відповідно до вимог 

Державних будівельних норм ДБН Д 1.1-1-2000, затверджених наказом 

Держкомітету з будівництва архітектури та житлової політики України від 

27.08.2000 № 174 (із змінами і доповненнями, далі - ДБН Д 1.1-1-2000) і 

погоджених Замовником і підрядником та укладеними МТМО із підрядником 

договорів на виконання ремонтних робіт. 

Проведеним  співставленням найменування робіт, включених до актів 

приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та переліку 

матеріалів, включених до актів приймання виконаних робіт, з локальними 

кошторисами, підсумковою відомістю ресурсів, які включені до зведеного 

кошторисного розрахунку, порушень не встановлено. 

Для виконання робіт з капітального та поточного ремонтів приміщень 

МТМО, було залучено на договірних засадах ФОП Пшемиський А.М., ТОВ 

«Рембудмонтаж-ВВС», ФОП Ковтуненко Д.Б., КП «Ладижинський комбінат 

комунальних підприємств», ТОВ «Енергосервіс ЛТД» та МКП «Добробут». 
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Ревізією правильності складання документів, що підтверджують 

виконання ремонтно-будівельних робіт, встановлено, що акти приймання 

виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) та довідки про вартість 

виконаних робіт та витрат (форма № КБ-3) складені за формою, що відповідає 

вимогам викладеним наказу Міністерства регіонального розвитку та 

будівництва України «Про затвердження типових форм первинних документів з 

обліку в будівництві» від 04.12.2009 за № 554. 

З метою підтвердження взаєморозрахунків та фактичного виконання 

ремонтно-будівельних робіт в ході ревізії проведено зустрічні звірки у 

виконавців ФОП Пшемиський А.М., ФОП Ковтуненко Д.Б., КП 

«Ладижинський комбінат комунальних підприємств», ТОВ «Енергосервіс 

ЛТД». 

Крім того, з метою отримання відповідної інформації та підтвердження  

понесених фактичних витрат підрядних організацій при виконанні робіт з 

поточних та капітального ремонтів приміщень МТМО надіслано запити до 

Тростянецької об’єднаної Державної податкової інспекції та підрядній 

організації - ТОВ «Рембудмонтаж-ВВС».  

В ході проведення зустрічної звірки в ФОП Пшемиський А.М., 

встановлено завищення вартості виконаних ФОП ремонтних робіт 

Ладижинському МТМО на загальну суму 25 283,10 грн., що призвело до 

матеріальної шкоди (збитків), завданих МТМО на відповідну суму. Дане 

порушення мало місце станом на момент проведення ревізії. 

Зокрема, звіркою правильності визначення розміру коштів на покриття 

загальновиробничих витрат виконавцем робіт - ФОП Пшемиський А.М., 

встановлено, що в порушення вимог Додатку 3, п. 3.3.4, п. 4.11.1, п. 4.2.1.2 

розділів 3, 4 ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва» 

затвердженими наказом Держбуду України від 13.06.2005 № 174 з 

доповненнями та змінами (далі - ДБН Д.1.1-1-2000) та листа - роз’яснення 

Держбуду від 09.07.2002 № 7/7-630 «Про структуру загальновиробничих та 

адміністративних витрат, які враховані усередненими показниками Держбуду 

України» ФОП зайво включено до відшкодування вартість загальновиробничих 

витрат на загальну суму 16 380,27 гривень.  

Крім того, в порушення вимог п. 3.3.4 ДБН Д.1.1-1-2000, вимог п. 4 ст. 1, 

п. 1 ст. 7, ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-

УІ, ФОП безпідставно включено до актів приймання виконаних будівельних 

робіт, кошти на відшкодування доплати в розмірі страхових внесків до 

Пенсійного фонду України на суму 6 161,49 гривень. 

В ході зустрічної звірки комісією, створеною відповідно до наказу 

головного лікаря МТМО в складі: голови комісії – заступника головного лікаря 

по медичній частині Косенко В.П., членів комісії: бухгалтера МТМО Мрочко 

М.М., бухгалтера-економіста Альохіної Т.В. з залученням виконавця робіт – 

ФОП Пшемиського А.М. та в присутності головного державного фінансового 

інспектора Ладижинської ОДФІ Збрицької І.В. проведено вибіркові контрольні 

обміри щодо достовірності виконання обсягів виконаних будівельних робіт по 
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поточному ремонту кабінетів поліклініки МТМО згідно акту приймання 

виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за травень 2012 року, поточного 

ремонту залу засідань та частини коридору підвального приміщення МТМО 

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

вересень, жовтень 2012 року та поточного ремонту приміщення конференц-залу 

та серверної кімнати МТМО за лютий 2013 року, за результатами яких 

встановлено невиконання робіт за шифром ресурсу Р11-30-1 «Штукатурення 

плоских поверхонь віконних та дверних укосів» на площі 0,7 м. кв., Р11-60-1 

«Шпатлювання стін шпаклівкою (типу «Ветоніт»)» на площі 8 м.кв., Р11-60-3 

«Додавати на кожний 1 мм змінення товщини стін» на площі 8  м. кв., Р12-40-8 

«Поліпшене фарбування колером олійним розбіленим стін за два рази» на 

площі 1,47 м. кв., Р12-49-3 «Поліпшене фарбування полівінілацетатними 

водоємульсійними сумішами стін за два рази» на площі 1,47 м. кв.,  Р11-60-1 

«Знімання штукатурки по цеглі та бетону зі стель» на площі 6 м. кв., Р12-49-4 

«Поліпшене фарбування полівіналацетатними водоемульсійними сумішами 

стель по шпаклівці за два рази» на площі 6 м.кв., Р7-27-2 «Улаштування 

покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м.кв.» на площі 12 м.кв., Р6-

10-4 «Установлення віконних блоків із металопластику в кам’яних стінах» на 

площі 0,54 м.кв., С123-120-11 «Блоки віконні металопластикові» площею 0,54 

м.кв., Р11-60-2 «Шпатлювання стель шпаклівкою (типу «Ветоніт»)» на площі 

0,23 м.кв., Р12-49-6 «Поліпшене фарбування полівіналацетатними 

водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під 

фарбування» на площі 0,23 м.кв., С1507-3089 «Світильники ЛПО26ХЧ0/Р-

ОЧУХЛЧ» в кількості 2 штуки, С1515-1007 «Лампи люмінесцентні ртутні 

малогабаритні низького тиску ЛБ8-2» в кількості 8 штук, Р17-11-3 

«Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці» в кількості 

1 штуки та С290902-55 «Вимикач заглиблений для прихованої проводки» в 

кількості 1 штуки.  

Поряд з тим, в ході проведення контрольних обмірів встановлене 

додаткове виконання робіт в натурі, а саме за шифром ресурсу Р6-10-4 

«Установлення віконних блоків із металопластику в кам’яних стінах площа 

пройма більша за 3 м.кв.» на площі 5,12 м. кв., Р6-14-1 «Установлення 

підвіконників пластикових» на площі 3,1 м. кв., Р6-28-1 «Установлення дверних 

блоків в зовнішніх та внутрішніх дверних прорізах в кам’яних стінах» на площі 

3,9 м.кв., Р11-60-1 «Шпатлювання стін шпаклівкою (типу «Ветоніт»)» на площі 

93 м.кв., Р11-60-3 «Додавати на кожний 1 мм змінення товщини стін» на площі 

93 м.кв., Р12-27-1 «Ґрунтування стін та стель під фарбування водоемульсійними 

фарбами» на площі 106 м.кв., Р12-49-3 «Поліпшене фарбування 

полівіналацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпаклівці за два 

рази» на площі 93 м.кв., С123-120-11-2 «Дверні блоки метало пластикові 

вхідні» площею 0,79 м.кв, Р11-30-1 «Штукатурення плоских поверхонь 

віконних та дверних укосів по бетону та каменю» на площі 7,77 м.кв., Р7-28-2 

«Улаштування покриття з керамічних плиток на ключі суміші» на площі 0,53 

м.кв., С111-287 «Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані 

однокольорові з барвником» на площі 0,378 м.кв., Р11-60-2 «Шпатлювання 
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стель шпаклівкою (типу «Ветоніт»)» на площі 5,27 м.кв., Р12-49-5 «Поліпшене 

фарбування полівіналацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних 

конструкціях, підготовлених під фарбування» на площі 5,27 м.кв., Р17-11-11 

«Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці» в 

кількості 6 штук та С290902-224 «Розетка заглиблена для прихованої 

проводки» в кількості 6 штук. 

Проведеним перерахунком в програмному комплексі АВК – 5 за 

усередненими показниками встановлено, що в порушенням вимог пп. 3.3.4 та 

3.1.10.8 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 в актах по поточному ремонту кабінетів 

поліклініки МТМО згідно акту приймання виконаних будівельних робіт форми 

№ КБ-2в за травень 2012 року, поточного ремонту залу засідань та частини 

коридору підвального приміщення МТМО згідно актів приймання виконаних 

будівельних робіт форми № КБ-2в за вересень, жовтень 2012 року та поточного 

ремонту приміщення конференц-залу та серверної кімнати МТМО за лютий 

2013 року, вартість невиконаних робіт із врахуванням єдиного податку склала  

2 741,34 гривень. Матеріали зустрічної звірки, проведеної в ФОП Пшемиський 

А.М. в Додатку ___ до акту.  

Вимогами пункту 3.3.12 ДБН Д.1.1-1-2000 визначено, що «незалежно від 

виду договірної ціни та способів взаєморозрахунків при виявленні у 

розрахунках за виконані роботи (форми №КБ-2в та №КБ-3) безперечних 

помилок та порушень чинного порядку визначення вартості будівництва 

загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту 

виявлення зазначених помилок». 

Операцію з прийняття завищеної вартості виконаних ФОП Пшемиський 

А.М. ремонтних робіт приміщень МТМО в бухгалтерському обліку 

відображено в меморіальному ордері № 6 за вересень, грудень 2011 року, 

березень, травень, вересень та жовтень 2012 року та лютий 2013 року за 

дебетом субрахунку 812 «Видатки за іншими джерелами власних надходжень» 

та кредитом субрахунку 675. 

Відповідні операції призвели до завищення фактичних видатків за КФКВ 

080102 за КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 25 283,10 

грн. у формі «Звіт про надходження і використання інших надходжень 

спеціального фонду» за 2011 рік на суму 2 129,45 грн., за 2012 рік на суму       

22 385,09 грн. та за січень-лютий 2013 року на суму 768,56 грн., чим порушено 

вимоги ч. 1 ст. 3 Закону України № 996 та п. 1.2 Порядку № 44. 

Зазначені порушення допущені з вини головного лікаря МТМО Альчука 

Д.П. та ФОП Пшемиський А.М., якими підписані відповідні акти приймання 

виконаних будівельних робіт форми КБ - 2в. Перелік питань та пояснення 

головного лікаря МТМО Альчука Д.П. в Додатку ___  до акту. 

Вищеназвані порушення стали можливими з вини головного лікаря 

МТМО Альчука Д.П., яким не забезпечено у відповідності до п. 1 ст. 3, п. 6 ст. 

8 Закону України № 996 та п. 2 ст. 26 Бюджетного кодексу України, належної 

системи внутрішнього контролю за фінансовою та господарською діяльністю 
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МТМО, та з вини головного бухгалтера Слюсаренко О.Г., якою не дотримано 

вимоги п.п. 3, 7 ст. 8 Закону України № 996. 

В ході проведення ревізії за результатами контрольного обміру 

проведено перерахунок вартості додатково виконаних робіт ФОП Пшемиський 

А.М. по поточних ремонтах приміщень МТМО на загальну суму 17 607,22 грн. 

та додатково виконано ремонтні роботи по поточному ремонту приміщень 

МТМО на суму 7 675,88 грн., про що складено акти приймання виконаних 

будівельних робіт за травень 2013 року форми № КБ-2в за підписами та 

печатками Замовника – Ладижинського МТМО та виконавця ФОП 

Пшемиського А.М. Акти приймання виконаних будівельних робіт форми № 

КБ-2в за травень 2013 року в Додатку __ до акту.  

В ході проведення зустрічної звірки в ФОП Ковтуненко Д.Б., встановлено 

завищення вартості виконаних ФОП ремонтних робіт Ладижинському МТМО 

на загальну суму 12 088,00 грн., що призвело до матеріальної шкоди (збитків), 

завданих МТМО на відповідну суму. Дане порушення мало місце станом на 

момент проведення ревізії. 

Зокрема, перевіркою визначення вартості будівельних матеріалів, виробів 

і конструкцій, які включено ФОП за підсумковою відомістю до акту 

приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2011 року по 

виконанню капітального ремонту приміщення клінічної лабораторії МТМО в 

частині заміни вікон та дверей, встановлено, що в порушення вимог п. 25 

наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 

19.03.2009 № 114, яким внесено зміни до п. 3.3.4 ДБН Д.1.1-1-2000, в частині 

врахування вартості матеріальних ресурсів, що не повинна перевищувати 

розмір мінімальних цін, встановлених Міністерства економіки України 

з’ясовано, що вартість окремих будівельних матеріалів, без врахування 

транспортних та загальноскладських витрат, перевищує вартість 

середньорегіональних цін по Вінницькій області на загальну суму 11 526,76 

гривень. 

В ході зустрічної звірки комісією, створеною відповідно до наказу 

головного лікаря МТМО в складі: голови комісії – заступника головного лікаря 

по медичній частині Косенко В.П., члені комісії: бухгалтера МТМО Мрочко 

М.М., бухгалтера-економіста Альохіної Т.В. з залученням виконавця робіт – 

ФОП Ковтуненко Д.Б. та в присутності головного державного фінансового 

інспектора Ладижинської ОДФІ Збрицької І.В. проведено вибіркові контрольні 

обміри щодо достовірності виконання обсягів виконаних будівельних робіт по 

заміни вікон та дверей згідно акту приймання виконаних будівельних робіт 

форми № КБ-2в за грудень 2011 року, за результатами яких встановлено 

невиконання робіт за шифром ресурсу Р11-250-1 «Ремонт штукатурки 

зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняковим 

розчином з землі та риштувань» НП площі 1,9 м. кв., Р11-39-3 «Облицювання 

укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими при 

опорядженні під фарбування» на площі 1,92 м. кв., Р12-49-5 «Поліпшене 

фарбування полівінілацетатними водоемульсфйними сумішами стін по збірних 

конструкціях, підготовлених під фарбування» на площі 1,92 м. кв., С123-382-7 
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«Підвіконник пластиковий 400 мм з глушками» в кількості 1,4 м. та додаткове 

виконання робіт в натурі, а саме за шифром ресурсу Р6-10-3 «Установлення 

віконних блоків із металопластику в кам’яних стінах, площа прорізу до 3 м. 

кв.» на площі 0,539 м. кв., Р11-20-1 «Ремонт штукатурки зовнішніх 

прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з 

землі та риштувань» на площі 19,72 м. кв., Р11-39-3 «Облицювання укосів 

листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими при опорядженні 

під фарбування» на площі 19,72 м.кв., Р12-49-5 «Поліпшене фарбування 

полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних 

конструкціях, підготовлених під фарбування» на площі 19,72 м. кв.  

 Проведеним перерахунком в програмному комплексі АВК – 5 за 

усередненими показниками встановлено, що в порушенням вимог пп. 3.3.4 та 

3.1.10.8 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 в акті приймання виконаного капітального 

ремонту приміщення клінічної лабораторії МТМО форми № КБ-2в за грудень 

2011 року, вартість невиконаних робіт із врахуванням єдиного податку та 

кошторисного прибутку склала 561,24 гривень. Матеріали зустрічної звірки, 

проведеної в ФОП Ковтуненко Д.Б.  в Додатку ___ до акту.  

Вимогами пункту 3.3.12 ДБН Д.1.1-1-2000 визначено, що «незалежно від 

виду договірної ціни та способів взаєморозрахунків при виявленні у 

розрахунках за виконані роботи (форми №КБ-2в  та №КБ-3) безперечних 

помилок та порушень чинного порядку визначення вартості будівництва 

загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту 

виявлення зазначених помилок». 

Операцію з прийняття завищеної вартості виконаних ФОП Ковтуненко 

Д.Б. ремонтних робіт по заміни вікон та дверей клінічної лабораторії МТМО в 

бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері № 6 за грудень 

2011 року за дебетом субрахунку 812 «Видатки за іншими джерелами власних 

надходжень» та кредитом субрахунку 675. 

Відповідні операції призвели до завищення фактичних видатків за КФКВ 

150101 за КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт та реконструкція інших об’єктів» на 

суму 12 088,00 грн. у формі «Звіт про надходження і використання інших 

надходжень спеціального фонду» за 2011 рік, чим порушено вимоги ч. 1 ст. 3 

Закону України № 996 та п. 1.2 Порядку № 2. 

Зазначені порушення допущені з вини головного лікаря МТМО Альчука 

Д.П. та ФОП Ковтуненко Д.Б., якими підписано акт приймання виконаних 

будівельних робіт форми КБ - 2в. Перелік питань та пояснення головного лікаря 

МТМО Альчука Д.П. в Додатку ___  до акту. 

Вищеназвані порушення стали можливими з вини головного лікаря 

МТМО Альчука Д.П., яким не забезпечено у відповідності до п. 1 ст. 3, п. 6 ст. 

8 Закону України № 996 та п. 2 ст. 26 Бюджетного кодексу України, належної 

системи внутрішнього контролю за фінансовою та господарською діяльністю 

МТМО, та з вини головного бухгалтера Слюсаренко О.Г., якою не дотримано 

вимоги п.п. 3, 7 ст. 8 Закону України № 996. 
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В ході проведення ревізії за результатами контрольного обміру 

проведено перерахунок вартості додатково виконаних робіт з виконання ФОП 

Ковтуненко Д.Б. капітального ремонту клінічної лабораторії МТМО на 

загальну суму 12 088,00 грн., про що складено акт приймання виконаних 

будівельних робіт форми № КБ-2в за травень 2013 року за підписами та 

печатками Замовника – Ладижинського МТМО та виконавця ФОП Ковтуненко 

Д.Б. Акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за травень 

2013 року в Додатку __ до акту.  

Проведеною зустрічною звіркою щодо підтвердження виду, обсягу і 

якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між МТМО та ТОВ 

«Енергосервіс ЛТД» за ревізійний період, встановлено в порушення підпунктів 

3.1.10.4, 3.1.10.5, 3.1.10.9, 3.3.9 Д.1.1-1-2000 безпідставне включення до актів 

приймання виконаних підрядних робіт окремих витрат ресурсів не 

підтверджених первинними бухгалтерськими документами на їх використання, 

що відповідно призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 176,59 

гривень.  

Крім того, в акті приймання виконаних будівельних робіт по поточному 

ремонту приміщень (фойє і ганок) Ладижинського МТМО за листопад 2011 

року встановлено не застосування ТОВ «Енергосервіс ЛТД» понижуючого 

коефіцієнта 0,8623 при визначені розміру адміністративних витрат, внаслідок 

чого зайво включено до відшкодування вартість адміністративних витрат на 

суму 46,41 гривень. 

Враховуючи вищезазначене загальна сума завищеної вартості виконаних 

ТОВ «Енергосервіс ЛТД» ремонтно-будівельних робіт Ладижинському МТМО 

складає 223,00 гривень. Матеріали зустрічної звірки в Додатку ___ до акту. 

Операцію з прийняття завищеної вартості виконаних ТОВ «Енергосервіс 

ЛТД» ремонтних робіт МТМО в бухгалтерському обліку відображено в 

меморіальному ордері № 6 за листопад 2011 року за дебетом субрахунку 812 

«Видатки за іншими джерелами власних надходжень» та кредитом субрахунку 

675. 

Відповідні операції призвели до завищення фактичних видатків за КФКВ 

080102 за КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 223,00 грн. 

у формі «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального 

фонду» за 2011 рік, чим порушено вимоги ч. 1 ст. 3 Закону України № 996 та п. 

1.2 Порядку № 2. 

Зазначені порушення допущені з вини головного лікаря МТМО Альчука 

Д.П. та ТОВ «Енергосервіс ЛТД»., якими підписані відповідні акти приймання 

виконаних будівельних робіт форми КБ - 2в. Перелік питань та пояснення 

головного лікаря МТМО Альчука Д.П. в Додатку ___  до акту. 

Вищеназвані порушення стали можливими з вини головного лікаря 

МТМО Альчука Д.П., яким не забезпечено у відповідності до п. 1 ст. 3, п. 6 ст. 

8 Закону України № 996 та п. 2 ст. 26 Бюджетного кодексу України, належної 

системи внутрішнього контролю за фінансовою та господарською діяльністю 

МТМО, та з вини головного бухгалтера Слюсаренко О.Г., якою не дотримано 

вимоги п.п. 3, 7 ст. 8 Закону України № 996. 
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Проведеною зустрічною звіркою щодо підтвердження виду, обсягу і 

якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між МТМО та КП 

«Ладижинський комбінат комунальних підприємств», розбіжностей не 

встановлено. Матеріали зустрічної звірки в Додатку ___ до акту. 

З метою підтвердження понесених фактичних витрат підрядною 

організацією ТОВ «Рембудмонтаж-ВВС» при виконанні робіт з капітального 

ремонту лікарняного ліфта, Ладижинською об’єднаною державною фінансовою 

інспекцією направлено лист-запит від 13.05.2013 за № 04-21/75. Другий 

примірник направленого листа до ТОВ «Рембудмонтаж-ВВС» в Додатку___ 

до акту. 

Звіркою отриманої інформації встановлено, що договір підряду та 

кошторисна документація виконана Підрядником - ТОВ «Рембудмонтаж-ВВС» 

у відповідності до ДБН Д.1.1.1-2000. 

Проведеною ревізією визначення Підрядником - ТОВ «Рембудмонтаж-

ВВС» розміру коштів на покриття загальновиробничих витрат встановлено, що 

підрядником при розрахунку усереднених показників І та ІІІ блоків решти 

загальновиробничих витрат застосовано коефіцієнти відповідно до Додатку 3 

ДБН Д.1.1-1-2000 та листа-роз’яснення Держбуду України від 09.07.2002 №7/7-

630 «Про структуру загальновиробничих та адміністративних витрат, які 

враховані усередненими показниками Держбуду України», порушень з 

відповідного питання не встановлено. 

Ревізією правильності визначення розміру усереднених показників 

кошторисного прибутку та адміністративних витрат, застосованих підрядником 

при визначенні вартості робіт з капітального ремонту ліфта МТМО 

встановлено, що підрядником в акті приймання виконаних будівельних робіт 

форми №КБ-2в застосовано усереднені показники розміру кошторисного 

прибутку та адміністративних витрат – 2,71 грн./люд.-год. та 1,23 грн./люд.-год. 

визначені згідно Додатків 3 та 12 до наказів Міністерства регіонального 

розвитку і будівництва України від 03.03.2008 № 109 та від 19.03.2009 № 114. 

Звіркою вартості та обсягів виконаних робіт з капітального ремонту ліфта, 

відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 

лютий 2013 року узгодженою динамічною договірною ціною та проектно-

кошторисною документацією (локальним кошторисом) перевищення вартості 

об’єктів будівництва чи невиконання передбачених обсягів, не встановлено. 

Співставленням відомості ресурсів до акту приймання виконаних 

будівельних робіт за лютий 2013 року, з накладними на придбання матеріалів, 

обігових відомостей по матеріальних рахунках, використаних для виконання 

робіт, розбіжностей не встановлено. Отримана інформація від ТОВ 

«Рембудмонтаж-ВВС» в Додатку ___ до акту. 

В ході ревізії на підставі наказу Замовника – МТМО від 29.03.2013 № 53 

комісією у складі представників Лікарні – заступника головного лікаря з 

медичної частини Косенко В.П., бухгалтера Мрочко М.М., бухгалтера-

економіста Альохіної Т.В. в присутності представника підрядної організації - 

ТОВ «Рембудмонтаж-ВВС» - Овсяннікова Ю.В. та головного державного 

фінансового інспектора Збрицької І.В. проведено контрольні обміри та 
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обстеження достовірності виконання окремих обсягів робіт з капітального 

ремонту лікарняного ліфта, за результатами яких невиконання фактичних 

обсягів в натурі не встановлено. Акт контрольного обстеження в Додатку 

____ до акта. 

Ревізією стану взаєморозрахунків МТМО з виконавцями робіт з 

поточного та капітального ремонтів приміщень МТМО встановлено, що 

розрахунки за виконані роботи проведені в повному обсязі, дебіторської або 

кредиторської заборгованості згідно даних бухгалтерського обліку Замовника 

станом на 01.03.2013 не рахується.  

Випадків, коли матеріальні цінності, у тому числі будівельні матеріали, 

обладнання та інше, передавались підрядним організаціям для виконання 

ремонтно-будівельних робіт чи їх вартість списувалася безпосередньо на 

видатки установи без віднесення на взаєморозрахунки з виконавцями робіт, 

ревізією не встановлено. 

11. Ревізія видатків на оплату комунальних послуг. 

Ревізію витрачання бюджетних коштів на оплату комунальних послуг 

проведено вибірковим способом з зазначенням періодів далі по тексту. 

Відповідно до посадової інструкції облік розрахунків з підприємствами – 

надавачами комунальних послуг по коштах загального та спеціального фондів 

кошторису виконувала бухгалтер Солдатенко А.М.   

МТМО протягом періоду, що підлягав ревізії укладались договори та 

проводились розрахунки з підприємствами та організаціями за надані  

комунальні послуги.  

Зокрема, з Ладижинським цехом телекомунікаційних послуг № 9 ВАТ 

«Укртелеком» - за послуги електрозв’язку, з ДТЕК Ладижинська ТЕС - за 

послуги теплопостачання, з Ладижинська ТЕС ВАТ «Західенерго» - за послуги 

з водопостачання та водовідведення, з СО «Тростянецькі електромережі» ПАТ 

«Вінницяобленерго» – за електропостачання, з КП «Ладижинський комбінат 

комунальних підприємств » – за вивезення твердих побутових відходів.    

Розрахунки із зазначеними організаціями та підприємствами 

відображаються на субрахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами» та в 

регістрах бухгалтерського обліку в меморіальному ордері № 6.  

       Обсяги спожитої електричної та теплоенергії протягом періоду, що 

ревізувався, визначались згідно показників лічильників, на підставі яких 

проводилась оплата наданих послуг. 

Щомісячно, дані показників спожитої електроенергії відображаються в 

рапортах про її відпуск, які в подальшому передавались енергопостачальній 

організації з метою проведення відповідних розрахунків. Оплата за спожиту 

електроенергію в ревізійному періоді проводилась згідно діючих цін і тарифів, 

затверджених Ладижинською  міською радою. 

Фактичне споживання води та теплоенергії відображається в 

двохсторонніх актах прийняття - здачі наданих послуг, в яких зазначається 

кількість спожитого тепла в Гкал. та води в м. куб, які підписуються 

відповідальними особами Лікарні та надавачами комунальних послуг.       
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Вибірковою звіркою даних актів прийняття - здачі наданих послуг за 

жовтень-грудень 2011 року, квітень-червень 2012 року та січень-лютий 2013 

року з виставленими рахунками підприємствами-постачальниками, 

розбіжностей не встановлено. 

Ревізією правильності застосування діючих тарифів чинних норм і 

нормативів та цін за надані комунальні послуги проведеною шляхом 

співставлення даних рахунків та актів виконаних робіт із затвердженими 

Ладижинською міською радою тарифами, фактів їх завищення не встановлено. 

В ході проведення ревізії, комісією, створеною відповідно до наказу 

головного лікаря Альчука Д.П. від 29.03.2013 № 53 станом на 05.04.2013 

проведено зняття показників лічильників обліку споживання теплової та 

електроенергії в приміщеннях Ладижинського МТМО на предмет відповідності 

показників звітним даним, даним рапорту та рахункам, виставлених ДТЕК 

«Ладижинська ТЕС», СО «Тростянецькі електромережі», за наслідками якого 

розбіжностей не встановлено. Акт зняття показників лічильників енергоносіїв в 

Додатку ___до акту. 

В ревізійному періоді МТМО фізичним і юридичним особам надавались 

приміщення на умовах оренди, з якими МТМО укладено договори оренди. Так, 

протягом періоду, що підлягав ревізії укладено договори на оренду приміщень 

та відшкодування витрат на утримання орендованого нерухомого майна та 

надання комунальних послуг з Вінницька філія ПАТ КБ «Приватбанк» у м. 

Ладижин, Обласне бюро судово-медичної експертизи, ФОП Горовенко, КП 

«Ладижинська міська аптека». 

Ревізією своєчасності та повноти розрахунків орендарів за спожиті ними 

комунальні послуги встановлено, що протягом періоду з серпня по грудень 

2011 року, 2012 рік та січень-лютий 2013 року взаєморозрахунки з орендарями 

щодо оплати комунальних послуг електро-, тепло- і водопостачання та 

водовідведення в МТМО здійснювались відповідно до виставлених рахунків за 

надані комунальні послуги.  

Розрахунок оплати комунальних послуг орендарям здійснювавсь 

розрахунковим порядком відповідно до питомої ваги приміщень, кількості 

працівників, за тарифами встановленими Ладижинською міською радою та 

надавачами послуг. 

Протягом періоду, що підлягав ревізії орендарями було відшкодовано витрати 

за спожиті комунальні послуги на загальну суму 30 531,91 грн., в тому числі за 

серпень-грудень 2011 року в сумі 6 761,72 грн., за 2012 рік в сумі 18 423,93 

грн., та за січень-лютий 2013 року в сумі 5 346,26 гривень.         

При цьому, безпосередні розрахунки з постачальниками зазначених 

послуг здійснювало МТМО, кошти, які сплачували орендарі, відображаються 

як відшкодування здійснених витрат за загальним фондом кошторису та 

зараховувались на відновлення касових видатків МТМО . 

Ревізією правильності і повноти сплати орендарями комунальних послуг, 

проведеною суцільним порядком за весь період, що підлягав ревізії шляхом 

звірки рахунків на оплату комунальних послуг із договорами оренди, 
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розрахунками на використання комунальних послуг, рішень Ладижинської 

міської ради, за результатами якої порушень не встановлено.  

Ревізією використання коштів на оплату міжміських телефонних розмов 

випадків ведення приватних розмов без відшкодування їх вартості не 

встановлено. 
 

12. Ревізія використання бюджетних коштів на медикаментозне 

забезпечення. 
 

Ревізію використання бюджетних коштів на медикаментозне забезпечення 

проведено вибірковим порядком, з зазначенням періодів далі по тексту.  

Бухгалтерський облік операцій з обліку медикаментів в МТМО в 

ревізійному періоді здійснювала бухгалтер Солдатенко А.М. 

Ревізією стану закріплення медикаментів за матеріально відповідальними 

особами встановлено, що отримані медикаменти, що рахуються на обліку в 

МТМО, закріплено за матеріально - відповідальними особами, з якими 

укладено договори про матеріальну відповідальність. 

Ревізією грошової норми видатків на медикаменти по загальному фонду на 

один ліжко-день протягом ревізійного періоду встановлено, що враховуючи 

визначений обсяг асигнувань за КЕКВ 1132 «Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали» та планові показники по ліжко-дням на вказаний період, зокрема на 

2011 рік – 49220,00 грн. та 50422 ліжко-днів; 2012 рік – 440700,00 грн. та 44200 

ліжко-днів та на січень-лютий 2013 року за КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев’язувальні матеріали» – 49024,00 грн. та 7366 ліжко-днів, заплановано 

провести витрати на один ліжко-день в 2011 році в сумі 9,76 грн., у 2012 році – 

9,97 грн. та на січень-лютий 2013 року – 6,65 гривень. 

З урахуванням фактичного виконання ліжко-днів відповідно у 2011 році на 

рівні 82% (41543 ліжко-днів), 94% (41604 ліжко-днів) та 110% (8124 ліжко-

днів) фактичні витрати медикаментів та лікарських засобів на один ліжко-день 

склали відповідно 7,08 грн., 5,62 грн. та 5,98 гривень.  

Ревізією дотримання вимог Закону України «Про обіг в Україні 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» щодо 

дотримання порядку ведення предметно-кількісного обліку наркотичних 

препаратів, порушень не встановлено. 

Облік та збереження наркотичних засобів здійснюється відповідно до 

вимог Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

у закладах охорони здоров’я України, затвердженого наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 21.01.2010 № 11. 

В ході проведення ревізії на предмет наявності ліцензії встановлено, що 

МТМО має ліцензію на обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та 

прекурсорів серії АВ № 346216 видану комітетом з контролю за наркотиками 

від 30.08.2007, яка дійсна до 12.07.2012 та ліцензію серії АД № 073536 видану 

державною службою України з контролю за наркотиками від 25.07.2012 , 

терміном дії з 12.07.2012 по 12.07.2017. 

Ревізією правильності списання психотропних засобів в пологово-

гінекологічному відділенню, відділенню інтенсивної терапії та хірургічно-
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травматологічного відділення за січень-квітень 2012 року, проведеною шляхом 

співставлення листів призначення психотропних засобів (з історій хвороб, 

медичних карток стаціонарних хворих), із Журналами обліку психотропних 

лікарських засобів старших медсестер відділень та на постах, порушень не 

встановлено.  

Співставленням меморіального ордера № 13, оборотними відомостями 

руху медикаментів по відділеннях МТМО, а саме пологово-гінекологічному 

відділенню, відділенню інтенсивної терапії та хірургічно-травматологічного 

відділення з медичними картками стаціонарних хворих, які знаходились на 

лікуванні протягом січня-травня 2012 року, розбіжностей не встановлено. 

В ході ревізії проведено інвентаризацію медикаментів на підставі наказу 

від 29.03.2013 № 53, за результатами якої нестач, лишків та медикаментів з 

простроченим терміном використання не встановлено. Інвентаризаційні описи в 

Додатку ____ до акта. 

В ході проведення ревізії станом на 11.04.2013, комісією, створеною 

відповідно до наказу головного лікаря від 29.03.2013 № 53, проведено 

перевірку фактичної наявності хворих по відділеннях МТМО, та співставлення 

їх з наявними історіями хворих та медичних карток стаціонарних хворих, якою 

розбіжностей між наявними хворими та хворими, що перебували на лікуванні 

згідно історій хворих, не встановлено. Акт перевірки наявності хворих станом 

на 11.04.2013 в Додатку ___ до акту. 

В ході ревізії своєчасності, повноти та правильності оприбуткування 

лікарських засобів та виробів медичного призначення проведено зустрічну 

звірку в Комунальному підприємстві «Ладижинська міська аптека» (далі – 

Аптека) з питань підтвердження виду, обсягу операцій  та достовірності стану 

розрахунків проведених з МТМО, за наслідками  якої встановлено наступне. 

В ході зустрічної звірки проведено суцільне співставленням дат виписки 

рецептів (рецептурних бланків ф-1), дат складених реєстрів, до яких включено 

безкоштовні рецепти на лікарські засоби, за результатами якого встановлено в 

9-ти випадках відпуск ліків по рецептах, термін дії яких закінчився (понад 30 

днів з моменту виписки) на загальну суму 798,32 грн., в т.ч. у 2011 році на суму 

28,82 грн., в 2012 році  на суму 769,50 грн., чим не дотримано вимоги пункту 

3.1 Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і 

вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони 

здоров'я України від 19.07.2005 № 360 (з урахуванням внесених змін відповідно 

до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 04.07.2006 № 440). 

Матеріали зустрічної звірки в Додатку___ до акту. 

Внаслідок відповідного порушення МТМО завдано матеріальної шкоди 

(збитків) на суму 798,32 грн. та відповідне порушення допущено з вини  

головного лікаря МТМО Альчука Д.П., яким не забезпечено у відповідності до 

вимог п. 1 ст. 3, п. 6 ст. 8 Закону України № 996 належної системи 

внутрішнього контролю за фінансовою та господарською діяльністю МТМО, 

головного бухгалтера Слюсаренко О.Г., якою не забезпечено виконання 

завдань, покладених на бухгалтерську службу та якою не дотримано вимоги 

п.п. 3, 7 ст. 8 Закону України № 996.  
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З приводу включення до реєстрів на оплату МТМО, рецептів з терміном дії 

більше 30 днів, завідувач Аптекою Бабчинський М.С. пояснив, що такі рецепти 

включались до реєстрів в зв’язку з його неуважністю, рецепт загубився, а потім 

знайшовся.  

 В своїх поясненнях головний лікар Альчук Д.П. та головний бухгалтер 

Слюсаренко О.Г. зазначили, що відповідне порушення виникло в зв’язку з  

невчасним включенням рецептів до реєстру. Перелік питань, заданих головному 

лікарю Альчуку Д.П., головному бухгалтеру Слюсаренко О.Г.  та їх пояснення  у 

Додатках  _____  до акту.  

Внаслідок допущених порушень, у Звіті про надходження та використання 
коштів  загального фонду (форма № 2-м) касові та фактичні видатки завищено 
за 2011 рік за КЕКВ 1132 „Медикаменти та перев’язувальні матеріали” на суму 
28,82 грн. та за 2012 рік на суму 769,50 грн., що є порушенням вимог п. 1.2 
Порядку № 2, п. 1.3 Порядку № 44 та п. 1 ст. 3 Закону України № 996. 

В ході проведення ревізії кошти в сумі 798,32 грн. перераховано Аптекою 
на реєстраційний рахунок МТМО, які в подальшому перераховано до місцевого 
бюджету. Копії документів про відшкодування в Додатку _____до акту. 

В ході ревізії суцільним способом проведено співставлення найменувань 

медикаментів, які закуповувались МТМО з найменуваннями лікарських засобів 

згідно Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які 

можуть закуповувати заклади і  установи охорони здоров’я, що повністю або 

частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів за торговельними 

назвами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 

№ 1071 (із змінами) за результатами якого встановлено, що пологово-

гінекологічним відділенням  МТМО 10.11.2011 згідно вимоги-замовлення № 1 

та № 2 11.09.2012 було придбано препарат, який не входить до вище згаданого 

переліку, а саме: гініпрал на суму 274,08 гривень.  Копії вимог - замовлень в 

Додатку___ до акту. 

        Вищезазначене порушення призвело до зайвого перерахування Аптеці 

коштів МТМО в сумі 274,08 грн., чим завдано матеріальної шкоди (збитків) 

МТМО на відповідну суму та допущене з вини головного лікаря МТМО 

Альчука  Д.П. та головного бухгалтера Слюсаренко О.Г.  

В ході проведення ревізії у головного лікаря МТМО Альчука Д.П. та 

головного бухгалтера Слюсаренко О.Г. взято пояснення, в якому вони 

зазначили, що дане порушення було вчинене завідуючим пологово-

гінекологічним відділенням Гураль О.Ф. в зв’язку з його неуважністю, оскільки 

він помилково призначив і виписав препарат, який відсутній у вищезгаданому 

переліку. Перелік питань та пояснення головного лікаря Альчука Д.П. та 

головного бухгалтера Слюсаренко О.Г.  у Додатках ____  до акту.  

В результаті  даного порушення, у Звіті про надходження та використання 
коштів  загального фонду (форма № 2-м) касові та фактичні видатки завищено 
за 2011 рік за КЕКВ 1132 „Медикаменти та перев’язувальні матеріали” на суму 
62,00 грн. та за 2012 рік на суму 212,08  грн., чим порушено вимоги п. 1.2 
Порядку № 2, п. 1.3 Порядку № 44 та п. 1 ст. 3 Закону України № 996. 

В ході проведення ревізії кошти в сумі 274,08 грн. внесено винною особою 
в касу МТМО згідно квитанції від 28.05.2013 за № 132 та в подальшому 
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перераховано до місцевого бюджету. Копії документів про відшкодування в 

Додатку _____до акту. 
Ревізією 16 амбулаторних карток пільгових категорій громадян, щодо 

законності виписування їм безкоштовних рецептів шляхом співставлення 

найменування, кількості виписаних медикаментів, дати та номеру рецепта, 

проведеною за весь ревізійний період, порушень не встановлено. Реєстр 

перевірених амбулаторних карток в Додатку__ до акту. 

В ході ревізії було опитано громадян щодо отримання ними 

медикаментів згідно виписаних їм безкоштовних рецептів по записах в 

амбулаторних картках. В своїх поясненнях громадяни підтвердили факти 

отримання ними ліків по безкоштовних рецептах. Перелік питань та 

відповіді опитаних громадян у Додатку ___ до акту. 
 

13. Ревізія використання бюджетних коштів на харчування. 

Ревізію використання бюджетних коштів на харчування та повноти 

оприбуткування та використання продуктів харчування проведено суцільним 

способом. 

Згідно посадових інструкцій, обов’язки з ведення бухгалтерського обліку 

продуктів харчування протягом періоду, що підлягав ревізії, виконувала 

бухгалтер Мрочко М.М. 

Надходження продуктів харчування у МТМО відображається в оборотних 

відомостях обліку продуктів харчування, щомісячно на підставі накладних на їх 

отримання, згідно з якими складаються зведенні відомості кількісно-сумового 

обліку продуктів харчування та реєструються в книзі “Журнал-головна” за 

дебетом субрахунку 232 „Продукти харчування” (далі – субрахунок 232). 

Бухгалтерський облік надходження та витрачання продуктів харчування у 

МТМО здійснюється на балансовому субрахунку 232, меморіальному ордері № 

12 «Накопичувальна відомість про витрачання продуктів харчування» та 

реєструються в книзі «Журнал-головна» по субрахунку 232. 

Ревізією грошової норми витрат на продукти харчування по загальному 

фонду на один ліжко-день протягом ревізійного періоду встановлено, що 

враховуючи визначений обсяг асигнувань за КЕКВ 1133 «Продукти 

харчування» та планові показники по ліжко-дням на вказаний період, зокрема 

на 2011 рік – 385135,00 грн. та 50422 ліжко-дня; на 2012 рік – 642000,00 грн. та 

44200 ліжко-днів; та за КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на січень-лютий 

2013 року 96749,00 грн. та 7366 ліжко-днів, плановий розрахунок грошової 

норми витрат на продукти харчування на 1 ліжко-день становить відповідно в 

2011 році - 7,63 грн., в 2012 році - 14,52 грн. та протягом січня-лютого 2013 

року - 13,13 гривень. 

З урахуванням фактичного виконання ліжко днів відповідно у 2011 році на 

рівні 82% (41543 ліжко-днів), 94% (41604 ліжко-днів) та 110% (8124 ліжко-

днів) фактичні витрати продуктів харчування на один ліжко-день склали 

відповідно 8,45 грн., 13,77 грн. та 13,92 гривень.  

Суцільним співставленням накладних на придбання продуктів харчування, 

меню-вимог на списання продуктів харчування та оборотних відомостей по 
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субрахунку 232, встановлено, що в порушення вимог п. 2.2 Положення про 

документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, дієтсестрою 

МТМО Тітор С.В. та бухгалтером Мрочко М.М. здійснено списання продуктів 

харчування по меню вимогах без фактичної наявності їх в бухгалтерському 

обліку на момент списання на загальну суму 467,84 грн., а саме: хліба за 2011 

рік в кількості 18,8 кг. на суму 98,70 грн., за 2012 рік в кількості 61,4 кг. на суму 

324,18 грн. та за січень-лютий 2013 року в кількості 3,8 кг. на суму 21,40 

гривень, молока в січні 2013 року в кількості 0,7 л. на суму 2,69 грн., дріжджів 

за 2012 рік у кількості 0,161 кг. на суму 3,83 та 2013 рік у кількості 0,716 кг. на 

суму 17,05 гривень. Розрахунок безпідставно списаних продуктів харчування у 

Додатку __ до акту. 

Дане порушення призвело до матеріальної шкоди (збитків), завданих 

МТМО на загальну суму 467,84 гривень. 

Вказані порушення допущено з вини дієтсестри Тітор С.В., якою здійснено 

зайве списання вищеназваних продуктів харчування по меню-вимогах та 

бухгалтера МТМО Мрочко М.М., якою здійснено відображення в 

бухгалтерському обліку зайвого списання продуктів харчування.  

З приводу допущених порушень, у дієтсестри Тітор С.В. та бухгалтера 

МТМО Мрочко М.М. відібрано пояснення, в яких вони зазначили, що вказане 

порушення допущено помилково. Перелік питань, завданих дієтсестрі Тітор 

С.В. та бухгалтеру Мрочко М.М. та їх пояснення в Додатку ___ до акту.    

Відповідна операція призвела до недостовірності форми «Звіт про 

виконання загального фонду кошторису установи» за 2011 рік в сумі 98,70 грн., 

за 2012 в сумі 328,00 грн. та за січень-лютий 2013 року в сумі 41,14 грн., 

зокрема завищення касових та фактичних видатків за КЕКВ 1133 «Продукти 

харчування» протягом серпня-грудня 2011 року та за 2012 рік, за КЕКВ 2230 

«Продукти харчування» за січень-лютий 2013 року, чим порушено вимоги ч. 1 

ст. 3 Закону України № 996, Порядку № 2, Порядку № 44. 

В ході проведення ревізії заве списання продуктів харчування в сумі 

467,84 грн. відшкодовано винними особами шляхом перерахування коштів до 

міського бюджету згідно квитанції від 26.04.2013 за № 101689.682.4. Копія 

квитанції у Додатку ___ до акту. 

Під час проведення ревізії на адресу 7-ми постачальників продуктів 

харчування направлено запити щодо надання інформації про відпуск МТМО 

продуктів харчування. Згідно отриманих відповідей від 4-ох постачальників, а 

саме: ФОП «Антонішин А.С.», ФОП «Антонішина Л.В.», ФОП «Мензул О.А.» 

та ФОП «Богачук О.Г.» випадків не оприбуткування продуктів харчування, або 

невідповідності розрахунків з МТМО не встановлено. Другі примірники 

направлених листів - запитів та отримані відповіді в Додатках _____ до акту. 

 В період проведення ревізії комісією, створеною відповідно до наказу 

головного лікаря від 29.03.2013 № 53, проведено інвентаризацію фактичної 

наявності залишків продуктів харчування на складі та кухні МТМО станом на 

12.04.2013, в ході якої нестач чи лишків продуктів харчування, в тому числі, по 
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яких минув термін придатності, не встановлено. Інвентаризаційний опис  в 

Додатку ____ до акта.  

Ревізією дотримання строків та порядку проведення інвентаризації 

продуктів харчування, порушень вимог п. 1.5.9 Інструкції № 90 протягом 

періоду, що підлягав ревізії, не встановлено. 

Ревізією обґрунтованості списання на видатки установи продуктів 

харчування, проведеною суцільним способом за серпень - грудень 2011 року та 

вересень – грудень 2012 року, шляхом порівняння кількості списаних продуктів 

харчування згідно меню-вимог із нормами, визначеними постановою Кабінету 

Міністрів України “Про затвердження норм харчування у навчальних та 

оздоровчих закладах” від 22.11.2004 № 1591 та рішень сесій Ладижинської 

міської ради від 04.01.2011 № 49, від 17.01.2012 № 336 та від 20.11.2012 № 710, 

розбіжностей не встановлено.  

Проведеною ревізією правильності списання продуктів харчування,  

порушення вимог п. 8 «Инструкции по применению норм естественной убыли 

свежих картофеля, овощей и плодов при кратковременном хранении на базах, 

складах разного типа и заготовительных пунктах», затвердженої наказом 

Міністерства торгівлі СРСР від 26.03.1980 № 75, не встановлено.  

Аналізом цін на придбані МТМО продукти харчування за 2012 рік, фактів 

їх придбання за цінами, вищими від середніх роздрібних цін, які склалися на 

підприємствах торгівлі у Вінницькій області, за даними, наданими Інспекцією 

по контролю за цінами у Вінницькій області, не встановлено.  

В ході проведення ревізії, комісією створеною відповідно до наказу 

головного лікаря, станом на 11.04.2013 проведено перевірку фактичної 

наявності хворих по відділеннях МТМО та співставлення їх кількості з даними 

поданими на харчування та включених у меню - вимогу станом на 11.04.2013, 

за результатами якого розбіжностей не виявлено. Акт перевірки фактичної 

наявності хворих по відділеннях МТМО в Додатку ___ до акту. 

14. Ревізія формування та використання коштів спеціального фонду 

Ревізію формування та використання коштів спеціального фонду 

проведено вибірковим методом із зазначенням періодів далі по тексту. 

Відповідно до розподілу функціональних обов’язків, облік коштів 

спеціального фонду у ревізійному періоді здійснювала бухгалтер-економіст 

Альохіна Т.В. 

Аналізом формування доходної частини спеціального фонду кошторису 

МТМО встановлено, що відповідно до «Переліку платних послуг, які можуть 

надаватися в державних та комунальних установах охорони здоров’я, вищих 

медичних учбових закладах та науково-дослідницьких установах», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 

із змінами (далі - Постанова № 1138) джерелами надходжень спеціального 

фонду кошторису є доходи: від надання платних послуг медичного 

обслуговування (зубопротезування, попередній профілактичний медичний 

огляд громадян, медичний огляд для одержання посвідчення водія 

транспортного засобу, періодичний медичний огляд водія, психіатричний та 
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наркологічний медичний огляд певних категорій працівників, медичний огляд 

для одержання дозволу на право отримання та носіння зброї та періодичний 

огляд даної категорії, медичний огляд певних категорій професій з 

підприємствами по договорах), від господарської діяльності (реалізація 

металобрухту), від оренди тимчасово вільних приміщень. 

Ревізією обґрунтованості розрахунку суми доходів за спеціальним фондом 

кошторису на 2012-2013 роки порушень не встановлено. Потребу підтверджено 

відповідними розрахунками. 

За спеціальним фондом кошторису надійшло доходів в загальній сумі 

2594873,00 грн., в тому числі за 2011 рік в сумі 859934,00 грн., за 2012 рік в 

сумі 1505635,00 грн. та за січень-лютий 2013 року в сумі 229304,00 грн., що в 

межах сум затверджених доходів. 

Ревізією обсягів власних надходжень МТМО встановлено, що відповідно 

до Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за 

послуги (форми № 4-1м), МТМО отримано власних надходжень в загальній 

сумі 1 018 064,00 грн., в тому числі за 2011 рік в сумі 371 366,00 грн., за 2012 

рік в сумі 559 741,00 грн. та за січень-лютий 2013 року в сумі 86 957,00 

гривень. 

Відповідно до Звіту про надходження і використання коштів спеціального 

фонду (форма № 4-2м), встановлено, що на рахунок МТМО протягом періоду, 

що підлягав ревізії надійшло благодійних внесків, грантів та дарунків в 

загальній сумі 1 128 756,00 грн., в тому числі за 2011 рік в сумі 314 723,00 грн., 

за 2012 рік в сумі 786 095,00 грн. та за січень-лютий 2013 року в сумі 27 938,00 

гривень. 

Зокрема, в 2012 році відповідно до договору про пожертву від 22.11.2012 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК» (83055, м. Донецьк, б. 

Шевченко, 11, у подальшому - Пожертвувач) передав Ладижинському МТМО 

безоплатно майно (пожертву) у власність для використання з метою, 

обумовленою цим договором. Майном (пожертвою), що відчужується за цим 

договором, є грошові кошти в загальній сумі 450 000,00 гривень. 

Пожертву, передано МТМО з метою реалізації соціального проекту 

«Телемедицина» у МТМО, а саме фінансування наступних заходів: проведення 

структурованої кабельної системи в МТМО; придбання серверу; придбання та 

встановлення комп’ютерного обладнання з програмним забезпеченням для 

робочих місць; придбання та встановлення відео конференц систем; 

проведення поточного ремонту кабінету телемедицини, придбання меблів; 

організація та проведення навчальних заходів з тематики телемедичного 

консультування. Так, 29.11.2012 на реєстраційний рахунок МТМО від 

Пожертвувача надійшло 450 000,00 грн., які станом на 01.01.2013 рахувались у 

залишку, та з яких протягом періоду, що підлягав ревізії (у лютому 2013 року) 

використано на проведення поточного ремонту конференц-залу та серверної 

кімнати в сумі 47 979,00 гривень. 

Ревізією Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв 

від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, 

охорони здоров’я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб 
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їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

04.08.2000 № 1222 проведеною шляхом звірки даних, відображених в 

меморіальному ордері №№ 2, 3, 14, 15 з даними книги „Журнал-головна” та 

Звіту про надходження і використання коштів спеціального фонду (форма № 4-

2м), проведеною вибірковим способом за вересень 2011 року, травень – червень 

2012 року та січень 2013 року, порушень не встановлено.  

Випадків недотримання вимог Закону України «Про благодійництво та 

благодійні організації» від 16.09.1997 № 531/97-ВР, постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих 

як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної 

допомоги у вигляді наданих послуг або виконання робіт» від 17.08.1998 № 1295 

в частині прийняття добровільних пожертвувань та благодійної допомоги, 

обліку товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, не 

встановлено. 

Благодійні внески вносились громадянами та юридичними особами 

коштами через касу МТМО та на рахунок через відділення банків. Внесення 

благодійних коштів громадянами підтверджено їх заявами та прибутковими 

касовими ордерами.  

Під час ревізії, для з’ясування повноти оприбуткованих коштів та 

матеріальних цінностей, отриманих у вигляді благодійної допомоги 

Ладижинською об’єднаною державною фінансовою інспекцією направлено 7 

запитів до підприємств, установ та організацій міста, якими протягом періоду, 

що підлягав ревізії МТМО надано благодійну допомогу. Копії других 

примірників направлених листів в Додатку ___ до акту. 

Співставленням отриманих інформацій від 5-ох підприємств, установ та 

організацій міста з первинними бухгалтерськими документами МТМО 

(виписками з реєстраційного рахунку, видаткових накладних), підтверджено 

повноту оприбуткування наданої МТМО благодійної допомоги. Отриманні 

інформації в Додатку ___ до акта. 

 Ревізією дотримання порядку внесення змін до спеціального фонду 

кошторису встановлено, що відповідно до вимог п. 47 Порядку № 228 МТМО 

при надходженні благодійної допомоги складаються довідки про внесення змін, 

які затверджуються і виконуються в тому ж порядку, що і кошторис. Порушень 

з даного питання, ревізією не встановлено. 

Крім того, відповідно до Звіту про надходження і використання інших 

надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м) на рахунок МТМО надійшло 

коштів, що передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду 

(бюджет розвитку та капітальні трансферти) за КФКВ 080102 в загальній сумі 

256 382,00 грн., в тому числі за 2011 рік в сумі 149 528,00 грн., за 2012 рік в 

сумі 106 854,00 грн. та за КФКВ 150101 в загальній сумі 191 671,00 грн., в тому 

числі за 2011 рік в сумі 24 317,00 грн., за 2012 рік в сумі 52 945,00 грн. та за 

січень-лютий 2013 року в сумі 114 409,00 гривень. 

Отримані кошти використано в 2011 році по КЕКВ 2110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового використання» в сумі 149 528,00 грн. 
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та по КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт та реконструкція інших об’єктів» в сумі 

24 317,00 гривень. 

В 2012 році отримані кошти використано по КЕКВ 2110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового використання» в сумі 106 854,00 грн. 

та по КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт та реконструкція інших об’єктів» в сумі 

52 946,00 гривень.  

Протягом січня-лютого 2013 року отримані кошти використано по КЕКВ 

3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 104 075,00 гривень. 

Ревізією з питань наявності фактів покриття видатків, пов'язаних з 

наданням платних послуг, за рахунок коштів загального фонду кошторису 

встановлено, що в порушення вимог Постанови № 1138, п. 19, 20, 22, 23 

Порядку № 228  та ч. 4 ст. 13, ч. 4 ст. 23 Бюджетного Кодексу України, в 

частині формування власних доходів бюджетних установ та проведення 

видатків із спеціального фонду лише виключно в межах і за рахунок 

відповідних  надходжень до спеціального фонду, протягом періоду який 

підлягав ревізії за рахунок загального фонду утримувались посади медичних 

працівників, які відповідно до укладених договорів з підприємствами, 

установами та організаціями міста проводять платні медичні огляди, кошти за 

які надходять до спеціального фонду МТМО.   

Членам комісій по проведенню періодичних медичних оглядів, відповідно 

до наказів головного лікаря за рахунок спеціального фонду протягом 

ревізійного періоду проводиться лише нарахування надбавки за складність та 

напруженість в роботі.  

В ході ревізії проведено розрахунок заробітної плати медпрацівників, 

залучених до проведення платних медичних оглядів виходячи з тарифів, 

затверджених розпорядженням Вінницької ОДА від 31.03.2006 за № 114 з 

урахуванням внесених змін відповідно до розпоряджень Вінницької ОДА від 

28.01.2009 за № 21 та від 18.12.2009 № 567, розроблених МТМО калькуляцій 

вартості медичних оглядів та кількості проведених медичних оглядів.  

Сума заробітної плати лікарів, яку необхідно було виплатити за рахунок 

коштів спеціального фонду складає 35 100,00 грн., в тому числі за 2012 рік – 33 

367,58 грн. та за січень – лютий 2013 року – 1 732,42 гривень. Відповідно, 

єдиного соціального внеску склали 12 336,90 грн., в тому числі за 2012 рік – 11 

708,03 грн., за січень – лютий 2013 року – 628,87 гривень. Реєстр покриття 

видатків спеціального фонду на виплату заробітної плати медичним 

працівникам, залучених для проведення платних медоглядів за рахунок коштів 

загального фонду в Додатку___ до акта. 

Відповідна операція згідно п.п. 3, 40 ч. 1 ст. 116 Бюджетного кодексу 

України від 08.07.2010 №2456-VI є порушенням бюджетного законодавства. 

Таким чином, протягом вищезазначеного періоду, внаслідок покриття 

видатків спеціального фонду бюджету, було допущено відволікання бюджетних 

коштів загального фонду в загальній сумі 35 100,00 грн. та відповідні 

відрахування єдиного соціального внеску до державних цільових фондів склали 

12 336,90 гривень. 



 Примірник №  1 

 

59 

 

Посади лікарів, які проводять платні медичні огляди, затверджені 

штатними розписами по загальному фонду МТМО на 2012 -2013 роки.  

Порушення допущено з вини головного лікаря МТМО Альчука Д.П. та 

головним бухгалтером Слюсаренко О.Г., якими підписувались штатні розписи 

та документи на виплату заробітної плати за рахунок коштів загального фонду 

бюджету. 

З приводу допущеного порушення головним лікарем Альчук Д.П. та 

головним бухгалтером Слюсаренко О.Г. надано пояснення, в якому вони 

зазначили, що платні медичні огляди проводились медичними працівниками 

під час відпрацювання робочого часу за основною посадою. Перелік питань та 

пояснення  в Додатку ____ до акта. 

Внаслідок допущених порушень у Звіті про надходження та використання 

коштів загального фонду (форма № 2-м) за 2012 рік касові та фактичні видатки 

за КЕКВ 1110 «Заробітна плата» завищено на суму 33 367,58 грн. та за КЕКВ 

1120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 11 708,03 грн. та відповідно за 

січень-лютий 2013 року завищено за КЕКВ 2110 «Оплата праці» на суму 1 

732,42 грн. та за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 628,87 

грн., що є порушенням вимог п.п. 19, 20, 22, 23 Порядку № 228, ч. 4 ст. 13, ч. 4 

ст. 23, ч. 33 ст. 116 Бюджетного Кодексу України в частині планування та 

проведення видатків із спеціального фонду, ч. 1 ст. 3 Закону України № 996. 

Дане порушення допущено з вини головного лікаря МТМО Альчука Д.П. 

та головного бухгалтера Слюсаренко О.Г. в частині правильності планування 

видатків та якими складалась та подавалась фінансова звітність.  

Протягом періоду, що підлягав ревізії МТМО по спеціальному фонду 

планувались надходження коштів від здачі в оренду приміщень. В оренду 

здавались частини приміщень відповідно до укладених договорів на оренду 

майна, складених відповідно до ст. 9 Закону України «Про оренду державного 

та комунального майна» від 10.04.1992 № 2269-ХІІ (зі змінами, далі - Закон 

України № 2269), погоджених рішеннями сесій Ладижинської міської ради та 

затверджених міським головою Ладижинської міської ради. 

Так, протягом періоду, що підлягав ревізії МТМО надавались в платне 

користування частини вільних приміщень, а саме: КП «Ладижинська міська 

аптека» площею 161,03 м. кв., ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» площею 4 м. кв., ЗАТ 

КБ «Приватбанк» площею 2 м. кв., ФОП Горовенко Н.Г. площею 2 м. кв. та 

обласному бюро судово-медичної експертизи площею 11,34 м. кв. 

Ревізією правильності визначення розміру орендної плати, зазначеної в 

договорах оренди встановлено, що в порушення вимог ст. 11 Закону України № 

2269, при визначенні розміру орендної плати експертна оцінка майна, яке 

надавалося МТМО в оренду, не проводилася. 

Протягом періоду, що підлягав ревізії надходження орендної плати від 

орендарів склали в сумі 29 287,14 грн., з яких протягом серпня-грудня 2011 

року в сумі 7 610,03 грн., за 2012 рік – 18 629,15 грн. та за січень-лютий 2013 

року в сумі 3 047,96 гривень. 

Ревізією правильності нарахування та сплати орендарями орендної плати, 

яка проведена суцільним способом за ревізійний період шляхом звірки 
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договорів оренди з рахунками на оплату, виписок із реєстраційного рахунку 

спеціального фонду, меморіального ордеру № 4, рішень Ладижинської міської 

ради, порушень не встановлено. 

Перевіркою правильності нарахування орендної плати встановлено, що в 

розрахунках розміру орендної плати, виставлених орендарям,  визначення 

плати за оренду нежитлових приміщень за кожний наступний місяць 

визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за 

попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць, порушень з 

відповідного питання ревізією не встановлено. 

Ревізією повноти перерахування МТМО необхідної частки (50 відсотків) 

надходжень орендної плати до місцевого бюджету, проведеною шляхом 

інспектування меморіальних ордерів № 3, № 4, № 14, виписок з реєстраційного 

рахунку та платіжних доручень, порушень не встановлено.  

Для підтвердження відповідності визначених умовами договорів 

орендованих площ площі, яку фактично займають орендарі в ході ревізії 

комісією МТМО 12.04.2013 проведено контрольні обміри орендованих 

приміщень та їх обстеження на предмет споживання комунальних послуг, 

якими розбіжностей між фактично зайнятими орендарями площ та площею, 

зазначеною в договорах оренди, розбіжностей не встановлено. Акт 

контрольних обмірів та обстеження орендованих приміщень наведено в 

Додатку ___ до акту. 

Ревізією дотримання законодавства при визначенні вартості платних 

послуг встановлено, що в МТМО вартість платних послуг затверджені 

наказами головного лікаря та відповідають тарифами на платні послуги 

затвердженим розпорядженням Вінницької обласної державної адміністрації 

від 31.03.2006 № 114 з урахуванням внесених змін відповідно до розпоряджень 

Вінницької ОДА від 28.01.2009 за № 21 та від 18.12.2009 № 567. 

Ревізію повноти надходження коштів від наданих платних послуг 

проведено шляхом співставлення наказів МТМО на прийняття на роботу, заяв 

на прийняття на роботу, записів медичних книжок медичних працівників та 

медичних довідок при працевлаштуванні громадян з касовою книгою про 

надходження оплати за походження медоглядів. В ході ревізії даного питання 

встановлено, що в порушення п. 8 розділу І Постанови № 1138 МТМО 

протягом періоду, що підлягав ревізії в 12-ти випадках було безоплатно надано 

послуг з медичного огляду працівників МТМО при прийнятті на роботу на 

загальну суму 621,02 грн., що призвело до недоотримання доходів 

спеціального фонду МТМО на відповідну суму. Реєстр працівників, якими не 

був оплачений медичний огляд в Додатку___ до акта. 

При цьому, дебіторська заборгованість по бухгалтерському обліку за 

надані медичні послуги за вищеназваними працівниками не рахується.  

Порушення допущено з вини заступника головного лікаря з поліклінічної 

роботи Балана М.Я., старшої медичної сестри поліклініки Буженко Д.О., 

бухгалтера - економіста Альохіної Т.В., яка відповідно до посадової інструкції 

відповідає за надходженням платних послуг, головного лікаря МТМО Яценко 

І.І. (в період з 01.08.2011 по 30.11.2011) та Альчук Д.П. (в період з 01.12.2011 
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по даний час), якими не забезпечено у відповідності до п. 1 ст. 3, п. 6 ст. 8 

Закону України № 996 та п. 2 ст. 26 Бюджетного кодексу України, належної 

системи внутрішнього контролю за фінансовою та господарською діяльністю 

МТМО та з вини головного бухгалтера Слюсаренко О.Г., бухгалтера - 

економіста Альохіної Т.В.,  якими не забезпечено виконання завдань, 

покладених на бухгалтерську службу та якими не дотримано вимоги п.п. 3, 7 

ст. 8 Закону України № 996. 

З приводу допущеного порушення головним лікарем Альчуком Д.П., 

головним бухгалтером Слюсаренко О.Г. та бухгалтером - економістом 

Альохіною Т.В. надано пояснення, в якому вони зазначили, що послуги по 

проходженню попереднього (при прийнятті на роботу) медичного огляду 

працівникам МТМО надано безоплатно на підставі постанови кабінету 

міністрів України від 23.05.2001 № 559, в якій зазначено, що дані послуги 

надаються за рахунок роботодавця. Перелік питань та пояснення  в Додатку 

____ до акта. 

Заступником головного лікаря з поліклінічної роботи Балан М.Я. та 

старшою медичною сестрою поліклініки Буженко Д.О з приводу допущеного 

порушення пояснень не надано. Перелік питань на які запропоновано надати 

пояснення в Додатку___ до акту. 

Внаслідок допущеного порушення МТМО недоотримано доходів 

спеціального фонду на загальну суму 621,02 грн., чим завдано матеріальної 

шкоди (збитків) МТМО на зазначену суму. 

Вищезгадані порушення до часу проведення ревізії самостійно МТМО 

усунуті не були і на момент проведення ревізії мали місце. 

В ході ревізії кошти в сумі 621,02 грн. відшкодовано одержувачами послуг 

шляхом внесення коштів на рахунок МТМО згідно прибуткового касового 

ордеру від 19.04.2013 за № 102. Копії прибуткового касового ордеру в 

Додатку_____ до акта. 

Також, для з’ясування питання повноти надходження коштів від наданих 

платних послуг (медичних оглядів) було направлено запити до 28 підприємств, 

установ та організацій м. Ладижин. Другі примірники направлених листів 

запитів в Додатку ___ до акта. 

Проведеним співставленням списків осіб, які підлягали медичному огляду, 

згідно отриманих відповідей від 17-ти підприємств, установ та організацій м. 

Ладижин, з записами про проведені медичні огляди згідно амбулаторних карток 

громадян, графіків проходження медичних оглядів, виставлених рахунків та 

обсягу отриманих коштів за надані медичні послуги, згідно виписок з 

реєстраційного рахунку МТМО встановлено, що протягом лютого 2013 року 

МТМО було надано послуг з медичного огляду 16-ти працівників 

відокремленого підрозділу «Львівенергосаецремонт» ПАТ «ДТЕК Західенерго» 

на загальну суму 1309,81 грн., з яких оплачено в лютому лише в обсязі 655,00 

грн., при цьому, дебіторська заборгованість по бухгалтерському обліку МТМО 

станом на 01.03.2013 за надані медичні послуги за відокремленим підрозділом 

«Львівенергосаецремонт» ПАТ «ДТЕК Західенерго» не рахується.  
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Враховуючи вищезазначене, МТМО в порушення вимог п. 8 розділу І 

Постанови № 1138 в лютому 2013 року було безоплатно надано послуг з 

медичного огляду працівників ВП «Львівенергосаецремонт» ПАТ «ДТЕК 

Західенерго» на суму 654,81 грн., що призвело до недоотримання доходів 

спеціальним фондом МТМО на відповідну суму.  

Порушення допущено з вини бухгалтера - економіста Альохіної Т.В., яка 

відповідно до посадової інструкції відповідає за надходження платних послуг, 

голови комісії - заступника головного лікаря з поліклінічної роботи Балана 

М.Я., старшої медичної сестри поліклініки Буженко Д.О., якими складено 

графіки проходження медичних оглядів та підписано заключні акти за 

результатами періодичного медичного огляду, головного лікаря МТМО 

Альчука Д.П., якими не забезпечено у відповідності до п. 1 ст. 3, п. 6 ст. 8 

Закону України № 996 та п. 2 ст. 26 Бюджетного кодексу України, належної 

системи внутрішнього контролю за фінансовою та господарською діяльністю 

МТМО та з вини головного бухгалтера Слюсаренко О.Г., бухгалтера - 

економіста Альохіної Т.В., якими не забезпечено виконання завдань, 

покладених на бухгалтерську службу та якими не дотримано вимоги п.п. 3, 7 

ст. 8 Закону України № 996. 

Внаслідок допущеного порушення МТМО недоотримано доходів 

спеціального фонду на загальну суму 654,81 грн., чим завдано матеріальної 

шкоди (збитків) МТМО на зазначену суму. 

Вищезгадані порушення до часу проведення ревізії самостійно МТМО 

усунуті не були і на момент проведення ревізії мали місце. 

З приводу допущеного порушення головним лікарем Альчуком Д.П., 

головним бухгалтером Слюсаренко О.Г. та бухгалтером - економістом 

Альохіною Т.В. надано пояснення, в якому вони зазначили, що ВП 

«Львівенергосаецремонт»  здійснив попередню оплату у лютому 2013 року за 

медичні огляди і в лютому їх проходили, але акти виконаних робіт підписано 

тільки в березні 2013 року. Перелік питань та пояснення  в Додатку ____ до 

акта. 

Заступником головного лікаря з поліклінічної роботи Балан М.Я. та 

старшою медичною сестрою поліклініки Буженко Д.О з приводу допущеного 

порушення пояснень не надано. Перелік питань на які запропоновано надати 

пояснення в Додатку___ до акту. 

В ході ревізії кошти в сумі 654,81 грн. відшкодовано одержувачем послуг 

шляхом перерахування коштів на рахунок МТМО. Копія виписки з 

реєстраційного рахунку МТМО про зарахування коштів в Додатку___ до акта. 

Поряд з тим, співставленням отриманих відповідей від підприємств, 

установ та організацій м. Ладижин з даними бухгалтерського обліку та Звіту 

про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) встановлено 

розбіжності, зокрема по розрахунках із ПП «БТУ-Центр».  

Так, відповідно до інформації ПП «БТУ-Центр» (лист від 17.04.2013 № 39/-

13) станом на 01.03.2013 по розрахунках з МТМО дебіторська заборгованість 

становила 203,91 грн., яка по даних бухгалтерського обліку Лікарні не 

обліковується. Отримані відповіді в Додатку ___ до акту. 
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Таким чином, в порушення вимог ч. 1 ст. 3 Закону України № 996, п. 1.2 

Порядку № 44, головним бухгалтером МТМО Слюсаренко О.Г. до Звіту про 

заборгованість за бюджетними коштами станом на 01.03.2013 внесено 

недостовірні дані, а саме не відображено дебіторську заборгованість в сумі 

654,81 грн. та кредиторську заборгованість в загальній сумі 203,91 гривень. 

З приводу зазначеного порушення головним бухгалтером МТМО 

Слюсаренко О.Г. надано пояснення, в якому зазначила, що ПП «БТУ-Центр» 

здійснив попередню оплату у лютому 2013 року за медичні огляди і в лютому 

їх почали проходили, але акти виконаних робіт підписано тільки в березні 2013 

року. Перелік питань та пояснення головного бухгалтера Слюсаренко О.Г. в 

Додатку _____ до акту.  

В періоді, що підлягав ревізії МТМО надавались платні послуги 

громадянам по зубопротезуванню, доходи і видатки по яких обліковуються на 

рахунку по спеціальному фонду, порушень з відповідного питання, ревізією не 

встановлено. 

Загальна сума доходів від надання послуг по зубопротезуванню за 

ревізійний період склала 359 406,22 грн., з яких протягом серпня-грудня 2011 

року в сумі 93 738,35 грн., протягом 2012 року в сумі 316 840,52 грн. та 

протягом січня-лютого 2013 року 48 827,35 гривень. 

Видатки на виплату заробітної плати та сплату нарахувань працівникам 

зубопротезної лабораторії за ревізійний період склали в сумі 241 790,17 грн. за 

виконання 827 нарядів.  

Ревізією законності надання права на пільгове зубне протезування 

відповідним пільговим категоріям населення, проведеного шляхом звіряння 

нарядів на виконання робіт та підтверджуючих документів про наявність 

пільгової категорії за листопад-грудень 2011 року, вересень 2012 року та лютий 

2013 року, порушень не встановлено. Реєстр перевірених нарядів в Додатку 

_____ до акта. 

Ревізією дотримання законодавства при визначенні вартості 

стоматологічних ортопедичних послуг встановлено, що в МТМО вартість 

даних послуг затверджено наказами головного лікаря та відповідають 

тарифами на платні послуги затвердженим розпорядженням Вінницької 

обласної державної адміністрації від 19.05.2008 № 184 та від 08.06.2012 № 326. 

В ході ревізії організації фактичного контролю за збереженням 

необоротних активів відповідно до наказу головного лікаря від 29.03.2013 № 53 

проведено вибіркову інвентаризацію наявності матеріальних цінностей у 

матеріально – відповідальної особи – зубного лаборанта Грабець Л.Л. станом на 

22.05.2013, за результатами якої лишків та нестач не встановлено.  

Інвентаризаційний опис в Додатку ___ до акта. 

Ревізією повноти надходження коштів до спеціального фонду проведеною 

за грудень 2011 року, вересень 2012 року та січень-лютий 2013 року шляхом 

співставленням касової книги з журналами видачі сертифікатів нарколога, 

журналами проведення медичних оглядів водіїв, нарядами на виготовлення 

зубопротезних виробів ненадходження плати за послуги не встановлено. 
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З метою встановлення повноти надходження коштів від отримання 

ліцензій на об’єкт дозвільної системи форми № 127/0, Ладижинському МВ 

УМВС України у Вінницькій області направлено запит від 12.04.2013 № 04-

20/644, щодо надання інформації про громадян, які отримували дозвіл на 

об’єкти дозвільної системи. Лист-запит наведено в Додатку ___ до акту. 

Суцільним співставленням списку громадян (власників зброї), отриманого 

від Ладижинського МВ УМВС України у Вінницькій області на запит з 

Журналом реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних довідок (ф. № 

127/0) з фіскальними чеками та казначейськими виписками про надходження 

коштів, випадків безоплатної видачі довідок не встановлено. Отримана 

відповідь від Ладижинського МВ УМВС України у Вінницькій області у 

Додатку __ до акту.  

Співставленням даних журналів обліку прийому хворих через приймальне 

відділення МТМО, медичних карт стаціонарного хворого із даними 

меморіального ордеру № 2, меморіального ордеру № 3, меморіального ордеру 

№ 14 за ревізійний період встановлено факти надання МТМО медичної 

допомоги двом громадянам іноземних держав, які тимчасово перебували на 

території України без відшкодування вартості лікування, що є порушенням 

вимог Постанови № 1138, постанови Кабінету Міністрів України «Про надання 

медичної допомоги іноземним громадянам» від 17.09.1996 № 1146, Порядку 

надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які 

тимчасово перебувають на території України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів від 28.01.1997 № 79, Порядку надання медичної допомоги 

іноземцям, особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 

№ 667, Закону України «Про ратифікацію Угоди про надання медичної 

допомоги громадянам держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав та 

Протоколу про механізм реалізації Угоди про надання медичної допомоги 

громадянам держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у частині 

порядку надання медичних послуг» від 01.06.2000 № 1764, в частині оплати 

вартості медичної допомоги, в тому числі, екстреної, за рахунок страхових 

компаній, у разі наявності відповідних страхових полюсів, сертифікатів, 

договорів, або безпосередньо іноземним громадянином. 

Зокрема, згідно наданих до ревізії журналів обліку прийому хворих на 

лікування та медичних карт стаціонарного хворого за період з 01.08.2011 по 

01.03.2013 до дитячого відділення МТМО в серпні 2011 року прийнято на 

лікування громадянку Росії Курман В.М., якою проведено 14 ліжко-днів 

стаціонарного лікування. Проведеним в ході ревізії інспектуванням медичної 

карти стаціонарного хворого Курман В.М. № 2435, встановлено, що їй 

відповідно до листка лікарських призначень, призначались медичні засоби, які, 

згідно відповідних журналів обліку, були видані та використані для 

забезпечення надання медичної допомоги.  

Відповідно до проведеного обрахунку МТМО надано медичної допомоги 

вищевказаній громадянці на загальну суму 969,79 гривень. Довідка - 
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розрахунок вартості лікування громадянки Курман В.М. в Додатку ___ до 

акта. 

Подібно, в квітні 2012 року до дитячого відділення МТМО прийнято на 

лікування громадянина Росії Антіпова В.С., яким проведено 4 ліжко-дня 

стаціонарного лікування. Проведеним в ході ревізії інспектуванням медичної 

карти стаціонарного хворого Антіпова В.С. № 1251, встановлено, що йому 

відповідно до листка лікарських призначень, призначались медичні засоби, які, 

згідно відповідних журналів обліку, були видані та використані для 

забезпечення надання медичної допомоги.  

Відповідно до проведеного обрахунку МТМО надано медичної допомоги 

вищевказаному громадянину на загальну суму 308,22 гривень. Довідка - 

розрахунок вартості лікування громадянина Антіпова В.С. в Додатку ___ до 

акта. 

При цьому, дебіторська заборгованість по бухгалтерському обліку за 

надані медичні послуги за вищеназваними громадянами не рахується.  

Дане порушення допущене головним лікарем Яценко І.І. (в період з 

01.08.2011 по 30.11.2011) та Альчук Д.П. (в період з 01.12.2011 по даний час) та 

головним бухгалтером Слюсаренко О.Г., які відповідно до розділу V Статуту 

«Управління МТМО», відповідають за стан і діяльність МТМО, за формування 

та виконання кошторису, п. 3 ст. 26 Бюджетного Кодексу України від 

08.07.2010 № 2456-VI, в частині організації внутрішнього контролю за 

дотриманням законності та ефективності використання бюджетних коштів. 

Внаслідок допущеного порушення МТМО недоотримано доходів 

спеціального фонду на загальну суму 1 278,01 грн., чим завдано матеріальної 

шкоди (збитків) МТМО на зазначену суму. 

З приводу допущеного порушення головним лікарем Альчуком Д.П., 

головним бухгалтером Слюсаренко О.Г. та бухгалтером - економістом 

Альохіною Т.В. надано пояснення, в якому вони зазначили, що надання 

медичної допомоги на безкоштовній основі ними проведено відповідно до п. 7 

ст.1  та ст. 2 Закону України «Про ратифікацію Угоди про надання медичної 

допомоги громадянам держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав та 

Протоколу про механізм реалізації Угоди про надання медичної допомоги 

громадянам держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у частині 

порядку надання медичних послуг». Перелік питань та пояснення  в Додатку 

____ до акта. 

В ході ревізії кошти в сумі 1 278,01 грн. відшкодовано одержувачами 

послуг шляхом внесення коштів на рахунок МТМО та перерахування їх в 

подальшому до міського бюджету відповідно до квитанції від 05.04.2013 за № 

101689.75.1. Копії квитанції про перерахування коштів в Додатку___ до акта. 

Ревізією повноти надходження коштів до спеціального фонду МТМО 

встановлено, що протягом ревізійного періоду за направленнями управління 

охорони здоров’я та курортів Вінницької ОДА в МТМО проходили стажування 

5 лікарів-інтернів, з яких відповідно до направлень на проходження 

інтернатури інтернами на бюджетній формі навчання навчалось 2 лікаря-

інтерна (Матяш Д.Д. та Швець О.В.), по решті 3-ом лікарям-інтернам 
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(Білошенко Ю.С.,  Бондаренко Д.В. та Мантак Л.С.), в направленнях на 

проходження інтернатури не зазначено форму навчання (бюджетна чи 

контрактна).  

В ході ревізії Ладижинською об’єднаною державною фінансовою 

інспекцією направлено лист - запит до Вінницького національного медичного 

університету ім. М.І. Пирогова (далі – Університет) щодо надання копій 

направлень на проходження інтернатури інтернами, які протягом періоду з 

01.08.2011 по 01.03.2013 направлялись в Ладижинське МТМО для проходження 

заочних циклів інтернатури та договорів, укладених з ними Університетом та 

копій договорів, про співпрацю Ладижинського МТМО та Університету щодо 

забезпечення навчально-виховного та науково-дослідного процесу, в разі їх 

укладання. Другий примірник направленого листа до Університету в Додатку 

__ до акту. 

Відповідно до отриманої відповіді від Університету на запит, лікарі – 

інтерни Білошенко Ю.С., Бондаренко Д.В. та Мантак Л.С. навчались за 

бюджетною формою навчання. Отримана відповідь від Університету у 

Додатку __ до акту. 

Співставленням журналу обліку осіб, що звернулись до МТМО з історіями 

хвороб встановлено, що до стаціонарних відділень МТМО протягом періодів, 

що підлягав ревізії звернулось 4 особи з тілесними ушкодженнями 

кримінального характеру. 

Для підтвердження витрачання коштів на лікування осіб, які дійсно 

отримали тілесні ушкодження кримінального характеру та чи встановлено 

винних осіб та порушення кримінальних справ відносно винних осіб, 

ініційовано перед МТМО направлення запиту до прокуратури м. Ладижин, 

щодо встановлення винних осіб в наданні тілесних ушкоджень кримінального 

характеру постраждалим та порушення відносно них кримінальних справ.  

Згідно відповіді, отриманої від прокуратури м. Ладижин на адресу МТМО 

підтверджено отримання тілесних ушкоджень кримінального характеру по 

вказаних громадянах та порушення 4-ох кримінальних справ відносно 5-ти осіб. 

Листи-запити та отримані відповіді наведені в Додатку ____ до акту. 

Однак, в порушення вимог ст. 93-1 Кримінально-процесуального Кодексу 

України та п.п. 3, 4 Порядку обчислення розміру фактичних витрат закладу 

охорони здоров’я на стаціонарне лікування потерпілого від злочинного діяння 

та зарахування стягнення з винних осіб коштів до відповідного бюджету і їх 

використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

16.07.1993 № 545, при встановлені винних осіб та задоволені позовів 

Ладижинським міським судом про відшкодування витрат на стаціонарне 

лікування потерпілих від злочину, винними особами не відшкодовано до 

міського бюджету витрат на лікування по 4-ох потерпілих на що використано 

бюджетних коштів в загальній сумі 5 195,12 гривень.  

Відповідне порушення призвело до матеріальної шкоди (збитків), завданих 

місцевому бюджету на відповідну суму. 
В ході проведення ревізії Ладижинською об’єднаною державною 

фінансовою інспекцією направлено запит до відділення державної виконавчої 
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служби Тростянецького міськрайонного управління юстиції щодо надання 

інформації про проведені відшкодування коштів винними особами до міського 

бюджету, однак станом на момент завершення ревізії відповіді від 

Тростянецького міськрайонного управління юстиції не надійшло. Направлений 

лист запит до відділенням державної виконавчої служби Тростянецького 

міськрайонного управління юстиції в Додатку __ до акту.  
 

15. Порядок ведення бухгалтерського обліку. Складання фінансової 

звітності та її достовірність. 

Ревізію порядку ведення бухгалтерського обліку, складання бюджетної та 

фінансової, у тому числі зведеної, звітності та її достовірність проведено за 

кожним питанням ревізії у спосіб, яким ревізувалось відповідне питання. 

Окремі порушення порядку організації ведення бухгалтерського обліку 

зазначено в попередніх розділах акту. 

Ревізією дотримання порядку складання звітності, в тому числі 

відповідності звітності даним бухгалтерського обліку та достовірності 

віднесення сум касових і фактичних видатків за кодами економічної 

класифікації, порушень (крім тих, про які зазначено в попередніх розділах 

акту) не встановлено. 

В порушення вимог ч. 3, ч. 6 ст. 8 Закону України № 996 головним 

лікарем МТМО Альчук Д.П. не забезпечено належний контроль за 

організацією і веденням бухгалтерського обліку, що призвело до виявлених 

ревізією порушень фінансово-бюджетної дисципліни. Також, в порушення 

вимог ч. 1 ст. 3, ч. 7 ст. 8 та ч. 8 ст. 9 Закону України № 996 головним 

бухгалтером Слюсаренко О.Г. не забезпечено в повній мірі дотримання 

встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, що 

призвело до ведення бухгалтерського обліку з порушеннями установленого 

порядку, що описані в попередніх розділах акта. 

Акт складено на 67-ми аркушах в трьох примірниках. 
 

Головний державний фінансовий 

інспектор Ладижинської ОДФІ 

Головний лікар Ладижинського міського 

територіального медичного об’єднання 
 

                 І.В. Збрицька 
 

Д.П. Альчук 
 

Головний бухгалтер   
 

О.Г. Слюсаренко 

Перший та третій примірники акту вручено для ознайомлення « __ » 

червня 2013 року головному лікарю Ладижинського міського територіального 

медичного об’єднання Альчуку Д.П. ______________ . 

Дата підписання акту ревізії  « ___ » червня 2013 року. 

Другий примірник акту ревізії отримано  « __ » червня 2013 року головним 

лікарем Ладижинського міського територіального медичного об’єднання 

Альчуком Д.П.  ______________. 


