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ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ  УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ЛАДИЖИНСЬКА ОБ’ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ 

 

                                                     АКТ 

27.06.2014                                                                                          № 04-15/60 

м. Ладижин 

                         

ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності 

Ладижинської міської державної лікарні ветеринарної медицини за період з 

01.01.2011 по 01.03.2014  

 

Відповідно до п. 1.1.5.2 Плану контрольно-ревізійної роботи Державної 

фінансової інспекції у Вінницькій області на І квартал 2014 року та на підставі 

направлення на проведення ревізії, виданого начальником Ладижинської 

об’єднаної державної фінансової інспекції від 21.03.2014 № 22 головним 

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

ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Ладижинської 

міської державної лікарні ветеринарної медицини за період з 01.01.2011 по 

01.03.2014.  

Ревізію проведено з 25.03.2014 по 20.06.2014 (з зупиненням з 18.04.2014 по 

11.06.2014 для проведення зустрічних звірок) у відповідності до питань 

програми ревізії з відома начальника Ладижинської міської державної лікарні 

ветеринарної медицини Швеця Олександра Петровича та в присутності 

головного бухгалтера Іглакової Валентини Вікторівни. 

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

Ладижин, вул. Поштова, буд. 4; 

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

Код ЄДРПОУ – 26340160; 

Форма власності – установа; 

Організаційно-правова форма за КОПФГ – державна організація (установа, 

заклад); 

Вид діяльності за КВЕД – 75.00 – ветеринарна діяльність. 

Реєстраційний рахунок відкритий в Управлінні державної казначейської 

служби у м. Ладижин № 35210001016549 (загальний) та № 35225201016549 

(спеціальний), МФО 802015.  

Начальник Ладижинської міської державної лікарні ветеринарної медицини 

за посадою є державним інспектором ветеринарної медицини.         

Посадовими особами Ладижинської міської державної лікарні ветеринарної 

медицини (далі по тексту – Ветлікарня), яким було надано право розпоряджатися 

рахунками та підписувати розрахункові документи у періоді, що підлягав 

перевірці, були: 
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- з правом першого підпису - начальник Ветлікарні Швець О.П. - весь 

період, що підлягав ревізії; 

- з правом другого підпису - головний бухгалтер Коберник Марія 

Миколаївна з 01.01.2011 по 13.07.2011 та Рибачок Анна Юріївна в періоді з 

13.07.2011 по 22.04.2013, Тютяк Лариса Віталіївна з 26.04.2013 по 27.06.2013 та 

Іглакова Валентина Вікторівна з 04.07.2013 по даний час. 

Право укладати договори, контракти та підписувати акти виконаних робіт у 

періоді, що підлягав ревізії, мав начальник Ветлікарні Швець Олександр 

Петрович – весь період, що підлягав ревізії. 

Обсяг коштів охоплений контролем складає 2174336,00 грн. та державного 

майна вартістю 212320,00 гривень.  

У журналі реєстрації перевірок зроблено запис про здійснення контрольного 

заходу за № 12 від 25.03.2014. 

Про початок проведення планової ревізії, керівника об’єкта контролю 

повідомлено листом від 13.03.2014 за № 04-20/274. 

Один примірник програми ревізії та направлення на проведення ревізії 

вручено начальнику Ветлікарні Швецю О.П., про що вчинено записи на перших 

примірниках документів. 

В ході ревізії кожного питання програми перевірялись документи, перелік 

яких наводиться у Додатку __ до акта. 

Ладижинська міська державна лікарня ветеринарної медицини діє на 

підставі Положення про Ладижинську міську державну лікарню ветеринарної 

медицини, затвердженого розпорядженням начальником Головного управління 

ветеринарної медицини у Вінницькій області Г.П. Сидоруком 18.01.2012 та 

зареєстрованого державним реєстратором виконавчого комітету Ладижинської 

міської ради Репенко Н.Л. 23.01.2012 за № 11771050009000169.  

Відповідно Положення, Ветлікарня є державною установою ветеринарної 

медицини для здійснення профілактичних, діагностичних, лікувальних та інших 

протиепізоотичних заходів і підпорядковується управлінню ветеринарної 

медицини у м. Ладижині. 

Структурним підрозділом Ветлікарні є державні лабораторії ветеринарно-

санітарної експертизи на ринках. 

Основними завданнями Ветлікарні є ветеринарне обслуговування тварин 

господарств різних форм власності та фізичних осіб на відповідній території; 

охорона території міста від знесення з території інших областей, районів або з 

карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин, а також недопущення їх 

розповсюдження за межі території міста або карантинної зони; реалізація заходів 

щодо додержання ветеринарно-санітарних вимог, установлених законодавством; 

профілактика, діагностика інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб тварин і 

їх лікування; захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей та інші. 

Ладижинська міська державна лікарня ветеринарної медицини здійснює 

свою діяльність відповідно ліцензій, виданих Головним управлінням  

ветеринарної медицини у Вінницькій області: серія АВ № 468421 від 26.11.2009 

року на проведення ветеринарної практики, терміном дії до 24.11.2014 та серії 

АГ № 581599 від 20.02.2012 терміном дії ліцензії по необмежений термін.   
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Ревізією встановлено: 

1. Стан усунення порушень і недоліків, виявлених попередніми 

ревізіями. 

Попередню ревізію використання бюджетних коштів, стану збереження та 

використання майна, достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності 

Ветлікарні за період з 01.01.2006 по 01.10.2008 проведено контрольно-ревізійним 

відділом у м. Ладижин (акт ревізії від 19.11.2008 за № 24-29/43) за результатами 

якої встановлено фінансових порушень на загальну суму 10,11 тис. грн., в тому 

числі тих, що призвели до втрат на суму 8,63 тис. гривень.  

Виявлені попередньою ревізією порушення усунуто в повному обсязі. 

Зокрема, суми зайво нарахованої заробітної плати працівникам Ветлікарні 

утримано в ході ревізії при нарахуванні заробітної плати за листопад 2008 року 

та суму зайво нарахованих та перерахованих нарахувань відкориговано по даним 

меморіального ордеру № 5 за листопад 2008 року. 

Вартість втрачених доходів за проведений клінічний огляд при лікуванні 

тварин відшкодовано винними особами шляхом внесення коштів на рахунок 

Ветлікарні згідно квитанції від 18.11.2008 за № 101288.173.1. 

Завищену вартість ремонтних робіт відшкодовано за рахунок винної особи, 

шляхом внесення коштів на рахунок Ветлікарні згідно квитанції від 18.11.2008 за 

№ 101288.175.1. 

Вартість безпідставно списаного пального відшкодовано за рахунок винних 

осіб, шляхом внесення коштів на рахунок Ветлікарні згідно квитанцій від 

18.11.2008 за № 101288.172.1 та № 101288.174.1. 

Вартість спожитих комунальних послуг управлінням ветеринарної 

медицини відшкодовано, шляхом перерахування коштів на рахунок Ветлікарні в 

грудні 2008 року. 

Вартість безпідставно відшкодованих витрат на відрядження, повернуто на 

рахунок Ветлікарні згідно квитанцій від 18.11.2008 за № 101288.171.1. 

Порушення щодо зайвого виділення бюджетних коштів та нецільового 

використання коштів усунуто шляхом зменшення бюджетних асигнувань  

Ветлікарні відповідно до довідки про зміни річного розпису асигнувань бюджету 

на 2008 рік від 08.12.2008 за № 327 та від 23.12.20087 № 187. 

 

2. Використання і збереження державних фінансових ресурсів, 

необоротних та інших активів.  

2.1 Правильність визначення потреби в бюджетних коштах, в тому числі 

при складані планових бюджетних показників. Складання та 

затвердження кошторису та інших документів, що застосовуються в 

процесі виконання бюджету. Внесення змін до кошторису. Загальний 

стан виконання кошторису. 

Ревізію складання та затвердження кошторисів, внесення до них змін, а 

також їх виконання проведено суцільним способом за 2011-2013 роки. 

Ревізією формування доходної частини кошторису на предмет повноти 

включення до неї усіх джерел надходжень коштів, передбачених чинним 
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законодавством встановлено, що відповідно до ст. 99 Закону України «Про 

ветеринарну медицину» від 25.06.1992 № 2498-ХІІ, фінансування та 

матеріально-технічне забезпечення державної служби ветеринарної медицини 

здійснюються за  рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного 

бюджету України, за рахунок надання платних послуг, які можуть надаватися 

підрозділами Державної ветеринарної медицини, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 15.08.1992 № 478 «Про перелік 

протиепізоотичних, лікувальних, лабораторно-діагностичних, радіологічних та 

інших ветеринарно-санітарних заходів, що проводяться органами державної 

ветеринарної медицини за рахунок відповідних бюджетних та інших коштів», а 

також коштів, що надійшли від реалізації майна, плати від оренди, благодійної 

допомоги. 

Протягом періоду, що підлягав ревізії Ветлікарні головним розпорядником 

коштів – Головним управлінням ветеринарної медицини у Вінницькій області, 

затверджено асигнування за наступними кодами програмної класифікації 

видатків та кредитування державного бюджету 2802030 «Організація і 

регулювання діяльності установ Державної ветеринарної та фіто санітарної 

служби України» (далі – КПКВ 2802030) та КПКВ 2802020 «Протиепізоотичні 

заходи та участь у міжнародному епізоотичному Бюро» (далі - КПКВ 2802020). 

Ревізією дотримання порядку складання та затвердження кошторисів на 

утримання Ветлікарні на 2011-2013 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 начальником Головного управлінням ветеринарної 

медицини у Вінницькій області Сидоруком Г.П. 

Кошториси на 2011-2013 роки в частині загального фонду по кодам 

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

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 

КПКВ 2802030 встановлено, що кошторис з урахуванням внесених протягом 

року змін затверджено на суму 374689,00 грн., в тому числі за загальним фондом 

в сумі 229569,00 грн. та по спеціальному – 145120,00 гривень. 

Ревізією фактичного виконання кошторису встановлено, що протягом 2011 

року за загальним фондом кошторису Ветлікарні профінансовано в сумі 

229569,00 грн., що становить 100% до затвердженої суми. Касові видатки 

відповідають сумі отриманого фінансування, фактичні видатки проведені в 

межах затверджених асигнувань та склали 227582,67 гривень.  

Фактичні видатки менше касових, по КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» на суму 1995,89 грн. спричинене утворенням залишків 

матеріальних цінностей кінець року.  

Надходження коштів до спеціального фонду Ветлікарні за 2011 рік склали 

132065,17 грн., що складає 91% до затвердженої суми надходжень. Касові 
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видатки проведені в сумі 122728,20 грн., фактичні видатки склали в сумі 

119735,77 гривень. Залишок коштів на рахунку Ветлікарні на кінець року склав 

12204,37 гривень.  

Фактичні видатки менше касових, по КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» на суму 2319,65 грн., за КЕКВ 1132 «Медикаменти та 

перев’язувальні матеріали» на суму 472,78 грн. та КЕКВ 1134 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» спричинене утворенням залишків матеріальних цінностей, 

медикаментів та скетч-карток поповнення мобільного зв'язку на кінець року. 

Аналіз звіту про виконання загального та спеціального фондів кошторису 

Ветлікарні за 2011 рік в Додатку ___ до акту.  

Ревізією дотримання порядку внесення змін до загального фонду кошторису 

протягом 2011 року, порушень не встановлено. 

Ревізією виділення загальних сум бюджетних асигнувань на 2012 рік за 

КПКВ 2802030 встановлено, що кошторис з урахуванням внесених протягом 

року змін затверджено на суму 502307,00 грн., в тому числі за загальним фондом 

в сумі 290807,00 грн. та по спеціальному – 211500,00 гривень. 

Протягом 2012 року за загальним фондом кошторису Ветлікарні 

профінансовано в сумі 280034,46 грн., що складає 96,3% до затверджених 

асигнувань. Касові видатки проведено в межах отриманого фінансування та 

складають в сумі 280034,46 грн., фактичні видатки склали в сумі 290843,40 

гривень.  

Перевищення фактичних видатків в порівнянні з касовими видатками по 

КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 1961,40 грн., 

по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 8787,54 грн. 

спричинене використанням матеріальних цінностей, які рахувались у залишках 

на початок року та утворенням кредиторської заборгованості на кінець року. 

Надходження коштів до спеціального фонду Ветлікарні за 2012 рік склали 

206568,12 грн., що складає 98% до затвердженої суми надходжень. Касові 

видатки, з врахуванням залишків коштів на початок року, проведені в сумі 

202956,12 грн., фактичні видатки склали в сумі 207897,33 гривень. Залишок 

коштів на рахунку Ветлікарні на кінець року склав 15834,37 гривень. Аналіз 

звіту про виконання загального та спеціального фондів кошторису Ветлікарні 

за 2012 рік в Додатку __ до акту.  

Ревізією дотримання порядку внесення змін до загального фонду кошторису 

протягом 2012 року, порушень не встановлено. 

Ревізією виділення загальних сум бюджетних асигнувань на 2013 рік за 

КПКВ 2802030 встановлено, що кошторис з урахуванням внесених протягом 

року змін затверджено на суму 1124374,00 грн., в тому числі за загальним 

фондом в сумі 384660,00 грн. та по спеціальному – 739714,00 гривень. 

Протягом 2013 року за загальним фондом кошторису Ветлікарні 

профінансовано в сумі 373939,19 грн., що складає 97% до затверджених 

асигнувань. Касові видатки проведено в межах отриманого фінансування та 

складають в сумі 373939,19 грн., фактичні видатки проведені в межах 

затверджених асигнувань та склали 380880,52 гривень.  
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Перевищення фактичних видатків в порівнянні з касовими видатками по 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 2540,06 грн., 

по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 4189,27 грн., кекс 

2250 «Видатки на відрядження» на суму 630,00 грн. спричинене використанням 

матеріальних цінностей, які рахувались у залишках на початок року та 

утворенням кредиторської заборгованості на кінець року. 

Надходження коштів до спеціального фонду Ветлікарні за 2013 рік склали 

739243,38 грн., що складає майже 100% до затвердженої суми надходжень. 

Касові видатки, з врахуванням залишків коштів на початок року, проведені в 

сумі 513820,36 грн., фактичні видатки склали в сумі 564058,64 гривень. Залишок 

коштів на рахунку Ветлікарні на кінець року склав 241257,39 гривень. Аналіз 

звіту про виконання загального та спеціального фондів кошторису Ветлікарні 

за 2013 рік в Додатку __ до акту.  

Ревізією дотримання порядку внесення змін до загального фонду кошторису 

протягом 2013 року, порушень не встановлено. 

Ревізією правильності визначення потреби в бюджетних асигнуваннях за 

загальним фондом кошторису Ветлікарні на 2011- 2013 роки встановлено, що 

головним бухгалтером Ветлікарні Коберник М.М. (з 01.01.2011 по 13.07.2011) та 

Рибачок А.Ю. (в періоді з 13.07.2011 по 22.04.2013) дотримано вимоги п. 20 

Порядку № 228, в частині визначення потреби в бюджетних асигнуваннях в 

розрізі кодів економічної класифікації видатків з урахуванням наявних залишків 

товарно-матеріальних цінностей на кінець року.  

Видатки по КЕКВ 1110, КЕКВ 2110 «Оплата праці працівників бюджетних 

установ» заплановані, виходячи із місячного фонду оплати праці згідно 

штатного розпису станом на 01.01.2011, на 01.01.2012 та на 01.01.2013, з 

врахуванням підвищення заробітної плати при змінах розміру мінімальної 

заробітної плати, передбачених в Законі України «Про Державний  бюджет 

України на 2011, 2012, 2013 роки».  

Запланований розмір матеріальної допомоги на оздоровлення відповідає  

вимогам  постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 “Про 

оплату праці працівників установ на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 

коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих 

галузей бюджетної сфери” (зі змінами).  

Під час проведення ревізії проаналізовано правильність планування 

видатків на виплату заробітної плати працівникам Ветлікарні, які задіяні в 

наданні платних послуг та проведено перерахунок, про що детально описано 

далі по тексту акту в розділі «Утворення та використання власних надходжень 

бюджетних установ. Надання адміністративних послуг». 

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) за 2011-2013 роки даним книг «Журнал-головна», карткам 

аналітичного обліку касових і фактичних видатків розбіжностей не встановлено. 
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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 Ветлікарнею пунктів 2, 9 заходів щодо економного та 

раціонального використання бюджетних коштів,  передбачених для утримання 

органів державної влади та інших державних органів, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 № 943 «Про економію бюджетних 

коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших 

державних органів» та підпунктів 1, 4, 5, 6, 11  пункту 4, підпунктів 1, 2 пункту 5 

постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1036 «Деякі питання 

організації бюджетного процесу» № 1036, проведеною шляхом співставлення 

даних меморіальних ордерів № 2 «Накопичувальна відомість по руху грошових 

коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах 

банків)» (далі – меморіальний ордер № 2), № 3 «Накопичувальна відомість руху 

грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства 

України (установах банків)» (далі – меморіальний ордер № 3) та меморіального 

ордеру № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та 

стипендій» (далі – меморіальний ордер № 5), книги Журнал-головна, фінансової 

звітності, відомостей нарахування заробітної плати, особових карток, табелів 

обліку робочого часу, виписок казначейства, платіжних доручень, накладних, 

договорів, рахунків, актів виконаних робіт, за весь період, що підлягав ревізії, 

порушень (крім тих, що зазначені в наступних розділах акта), не встановлено. 
 

2.2. Стан виконання заходів, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.03.2014 №65. 

Ревізію стану виконання заходів, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.03.2014 № 65, проведено суцільним порядком. 

Відповідно до Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 

7-д), підписаного начальником Лікарні Швець О.П. та головним бухгалтером 

Іглаковою В.В. станом на 01.03.2014 за КПКВ КДБ 2802030 по загальному 

фонду Ветлікарні рахується кредиторська заборгованість на загальну суму 

10448,19 грн., по спеціальному фонду рахується кредиторська заборгованість в 

сумі 105004,21 гривень. 

Кредиторська заборгованість, що рахується по загальному фонду є 

заборгованістю по поточних видатках, зокрема по КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 5230,00 грн., за КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» в сумі 4528,19 грн. та КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» в сумі 690,00 гривень. 

Кредиторська заборгованість в обсязі 105004,21 грн., що рахується по 

спеціальному фонду, складається з заборгованості по поточних видатках в сумі 

92004,21 грн. та по капітальних видатках в сумі 13000,00 гривень.  
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Перевіркою проведених господарських операцій, шляхом інспектування 

меморіальних ордерів № 6, № 8, укладених договорів на постачання товарів, 

виконання робі та надання послуг, планів асигнувань, довідок про зміни річного 

розпису призначень бюджету (кошторисів), звітів про виконання кошторисів 

загального та спеціального фондів за 2013 рік та січень-лютий 2014 року, річних 

планів закупівель встановлено, що проведені відповідні операції з оплати 

товарів, робіт і послуг Управлінням не підпадають під дію Закону України «Про 

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

України № 2289), оскільки вартість предмета закупівлі товарів та послуг не 

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

Перевіркою наявності станом на 01.03.2014 кредиторської заборгованості за 

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

поширюється дія Закону України № 2289, встановлено відсутність кредиторської 

заборгованості станом на 01.03.2014 з оплати товарів, робіт і послуг, на 

закупівлю яких поширюється дія Закону України № 2289. 
 

2.3. Ведення касових операцій. Розрахунки з підзвітними особами, у 

тому числі щодо видатків на відрядження. 

Ревізію касових операцій проведено суцільним способом за весь період, що 

підлягав ревізії.    

Ревізією визначення відповідальних за ведення касових операцій 

встановлено, що обов'язки касира в періоді, що підлягав ревізії, виконувала 

бухгалтер Коберник М.М. з якою укладено договір про повну матеріальну 

відповідальність.     

Ревізією порядку ведення касових операцій, порушень вимог Положення 

про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого 

постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637 

(надалі – Положення № 637), не встановлено. 

В ході ревізії на підставі наказу начальника Ветлікарні від 27.03.2014 № 23-

о, комісією було проведено інвентаризацію наявності грошових коштів в касі 

Ветлікарні станом на 14.04.2014, за результатами якої лишків та нестач 

грошових коштів не встановлено. 

 Наказ начальника Ветлікарні та другий примірник акту інвентаризації в  

Додатку ___  до акта. 

Ревізією дотримання строків, порядку та обов’язковості проведення у 

передбачених випадках інвентаризації готівки в касі, порушень вимог 

Положення № 637 та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996 (далі – Закон України № 996), не 

встановлено. 

Ревізією дотримання ліміту залишку готівки в касі проведеною шляхом 

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

начальника Ветлікарні про встановлення лімітів залишку готівки в касі протягом 

періоду, що підлягав ревізії, 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 Ветлікарні готівки 
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для зарахування її на відповідні рахунки, проведеною суцільним способом з весь 

ревізійний період, шляхом співставлення даних меморіальних ордерів № 1 

«Накопичувальна відомість за касовими операціями» (далі – меморіальний ордер 

№ 1), меморіальних ордерів № 2, меморіальних ордерів № 3 та видаткових 

касових ордерів, звітів реєстратора розрахункових операцій, 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 

Державної казначейської служби, проведеною суцільним порядком за період, що 

підлягав ревізії, порушень не встановлено. 

Ревізію розрахунків з підзвітними особами проведено суцільним  порядком 

за  весь ревізійний період.  

Ревізією визначення відповідальної особи за веденням аналітичного обліку 

та систематизуванням облікових даних по субрахунку 362 «Розрахунки з 

підзвітними особами» та меморіальному ордеру № 8 встановлено, що згідно 

посадової інструкції дані обов’язки покладені на головного бухгалтера 

Ветлікарні Коберник М.М. протягом періоду з 01.01.2011 по 13.07.2011, Рибачок 

А.Ю. в період з 13.07.2011 по 22.04.2013, Тютяк Л.В. в період з 26.04.2013 по 

27.06.2013 та Іглакову В.В. в період з 04.07.2013 по даний час. 

Ревізією наявності дебіторської та кредиторської заборгованості по 

розрахунках з підзвітними особами встановлено, що згідно даних меморіального 

ордеру № 8 та даних книги «Журнал-Головна» по субрахунку 362 станом на 

01.03.2014 за КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» рахувалась кредиторська 

заборгованість по загальному фонду в сумі 690,00 грн. та по спеціальному фонду 

в сумі 5782,99 гривень. 

Досліджуючи терміни виникнення кредиторської заборгованості за 

видатками на відрядження по загальному фонду встановлено, що вона рахується 

перед 6-ма працівниками, за видатками спеціального фонду встановлено, що вона 

рахується перед 5-ма працівниками, що відповідно підтверджено наявними 

авансовими звітами з доданими до них документами.  

Проте, співставленням наказу начальника Ветлікарні про відрядження 

ветеринарного лікаря Лисевич Т.В. з доданими підтверджуючими документами 

встановлено, що в порушення вимог п. 1.8, п. 1.15 та п. 2.1. Інструкції про 

службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом 

Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 головним бухгалтером 

Ветлікарні Іглаковою В.В. прийнято до відшкодування витрати відповідно звіту 

про використання коштів, виданих на відрядження або підзвіт від 07.10.2013 за 

№ 19 сумі 222,54 грн. при  невідповідності пред’явлених квитків на проїзд, що 

відповідно призвело до завищення обсягу кредиторської заборгованості станом 

на 01.03.2014 на суму 222,54 гривень.  

Операції з зайвого нарахування до відшкодування витрат на відрядження в 

бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері № 8 

«Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами» за жовтень 
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2013 року за дебетом субрахунку 801 «Видатки з державного бюджету на 

утримання установи та інші заходи» та кредитом субрахунку 362. 

Внаслідок допущених порушень у Звіті про виконання загального фонду 

кошторису установи (форма № 2-д) та Звіті про заборгованість за бюджетними 

коштами (форма № 7д) за КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» завищено 

фактичні видатки за 2013 рік та кредиторську заборгованість станом на 

01.01.2014 та на 01.03.2014 на суму 224,54 грн., що є порушенням вимог п. 1.2 

Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 24.01.2012 № 44 (із змінами, далі по тексту - Порядок № 44) та п. 1 

ст. 3 Закону України № 996. 

Порушення допущені з вини головного бухгалтера Ветлікарні Іглаковою 

В.В., якою прийнято до відшкодування витрати на відрядження.  

В своєму поясненні головний бухгалтер зазначила, що відповідні 

порушення допущені нею в зв’язку з тим, що особа, яка була відряджена у 

відрядження проживає у м. Тульчин, тому помилково було прийнято до 

відшкодування вартість проїзду з м. Тульчин. Перелік питань та пояснення 

головного бухгалтера Іглакової В.В. у Додатку __ до акту.  

В ході проведення ревізії по даним бухгалтерського обліку зменшено 

кредиторську заборгованість по розрахунках за виданими авансами з лікарем 

Лисевич Т.В. на суму завищеного обсягу витрат на відрядження 222,54 гривень. 

Копія бухгалтерської довідки та меморіального ордеру № 8 за червень 2014 року 

в Додатку __ до акту. 

Відповідно до наказів про відрядження та відміток у посвідченнях про 

відрядження перевищення 30-денного терміну перебування у відрядженні 

працівників Ветлікарні не встановлено. 

Витрати на відрядження у Ветлікарні відшкодовуються відповідно до 

вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 «Про норми 

відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон» яка діяла 

до лютого 2011 року та постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 

98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також 

інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та 

організаціями, які повністю або частково утримуються за рахунок бюджетних 

коштів» (далі - Постанова № 98), чинної на даний час. 

Ревізією правильності відшкодування витрат на відрядження, проведеною 

шляхом перевірки журналу реєстрації посвідчень про відрядження, наказів про 

відрядження працівників Ветлікарні, порушень не встановлено.  

Ревізією правильності відображення оборотів по субрахунку 362  

«Розрахунки з підзвітними особами», проведеною шляхом співставлення даних 

авансових звітів з даними меморіальних ордерів № 8 та книгою «Журнал-

головна», розбіжностей (крім тих, що описані вище по розділу) не встановлено. 

Фактів видачі в підзвіт готівкових коштів підзвітним особам при наявності 

дебіторської заборгованості по раніше виданим авансам, строк якої перевищує 

терміни, не встановлено, чим дотримано п. 1.18 Інструкції про службові 



                                                                                                                                      Примірник № 3 11 

відрядження в межах України та за кордон,  затвердженої наказом Міністерства 

фінансів України від 13.03.1998 № 59. 
 

2.4. Операції на реєстраційних рахунках, відкритих в органах 

Державної казначейської служби та рахунках в установах банків. 

Ревізію операцій на реєстраційних рахунках, відкритих в органах Державної 

казначейської служби та на рахунках в установах банків проведено суцільним 

порядком за весь період, що підлягав ревізії.  

Обов’язки по обліку банківських та казначейських операцій, згідно 

посадових інструкцій, протягом ревізійного періоду виконувала головний 

бухгалтер Ветлікарні Коберник М.М. протягом періоду з 01.01.2011 по 

13.07.2011, Рибачок А.Ю. в період з 13.07.2011 по 22.04.2013, Тютяк Л.В. в 

період з 26.04.2013 по 27.06.2013 та Іглакову В.В. в період з 04.07.2013 по даний 

час. 

Для здійснення фінансово-господарської діяльності Ветлікарні в управлінні 

Державної казначейської служби України у м. Ладижині протягом періоду, що 

підлягав ревізії було відкрито 10 реєстраційних рахунків. Довідка про відкриті 

реєстраційні рахунки в Додатку ____ до акту. 

Фактів відкриття Ветлікарнею рахунків в інших установах банків ревізією 

не встановлено. 

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. 

Ладижині, щодо проведення платежів.  

Ревізією законності списання коштів з рахунків установи, в тому числі щодо 

їх цільового використання, проведеною шляхом співставлення кошторисів, 

розрахунків до кошторисів, платіжних доручень, порушень не встановлено. 

Всі вищевказані операції відповідають даним бухгалтерського обліку, 

меморіальних ордерів № 1, № 2 та № 3.  

 Фактів перерахування коштів на депозитні рахунки іншим підприємствам, 

установам та організаціям, а також кредитування суб’єктів господарювання не 

встановлено. Ревізією здійснення непередбачених кошторисом витрат (штрафів, 

пені, відшкодування збитків, нанесених з вини конкретних осіб за рахунок 

бюджетних коштів, оплата санаторно-курортних путівок) встановлено, що 

протягом ревізійного періоду зазначені витрати не здійснювались. 

 Звіркою казначейських виписок із записами в меморіальних ордерах № 2 та 

№ 3 в розрізі КФКВ та книги «Журнал-головна», розбіжностей не виявлено. 

Для отримання заробітної плати через карткові рахунки Ветлікарні із ПАТ 

Комерційний банк «Приват Банк» м. Ладижин укладено договір про 

розрахунково-касове обслуговування установи по видачі заробітної плати з 

використанням платіжних від 01.10.2005 за № 24 з додатковими угодами від 

01.10.2005 №1, від 15.04.2008 №3, від 28.04.2010 №5, від 31.01.2011 №17, від 

16.05.2011 №17/5, від 24.10.2011 №211, від 16.12.2011 №126, від 08.02.2012 № 

32, від 21.08.2012 №38, від 19.10.2012 №111, від 21.12.2012 №121, від 24.12.2012 

№128 та договір з видачі заробітної плати/стипендій з використанням платіжних 

карток від 01.02.2013 за №08С14011865 з додатковою угодою від 3.01.2014 №1. 
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З метою дослідження повноти зарахування заробітної плати на карткові 

рахунки працівників Ветлікарні, в ході ревізії проведено зустрічну звірку в ПАТ 

Комерційний банк «Приват Банк» м. Ладижин. 

В ході проведення зустрічної звірки, проведено суцільне звірянням 

відомостей на списання коштів для поповнення карткових рахунків працівників 

Ветлікарні (наявних в Ветлікарні) з відомостями щодо зарахування коштів на 

особові рахунки працівників Інтернату, відкритих в ПАТ Комерційний банк 

«Приват Банк» м. Ладижин (наявних у банку), розбіжностей не встановлено. 

Матеріали зустрічної звірки в Додатку___ до акту.  

Ревізією дотримання умов договору щодо правильності сплати комісійної 

винагороди банку, порушень не встановлено. 

Ревізією виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про 

граничні суми витрат на придбання автомобілів, іншого обладнання та 

устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також 

установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і 

місцевого бюджетів» від 04.04.2001 № 332 (із змінами), проведеною суцільним 

порядком за весь період, що підлягав ревізії шляхом співставлення вартості 

придбаних матеріальних цінностей, зазначених в первинних документах, із 

гранично визначеними сумами придбання, порушень не встановлено. 

Ревізією законності списання коштів з рахунків Ветлікарні, в тому числі 

щодо їх цільового використання, проведеною шляхом співставлення кошторисів, 

розрахунків до кошторисів, платіжних доручень, порушень не встановлено. 

Проведеною ревізією, операцій, які відповідно до ст. 12 Закону України від 

28.12.2002 № 249-ІУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом» зі змінами, підлягають обов’язковому 

фінансовому моніторингу, не встановлено.  
 

2.5. Штатна дисципліна. Видатки на оплату праці працівників та 

нарахування на заробітну плату. 
 

Ревізію дотримання штатної дисципліни, видатків на оплату праці 

працівників та нарахування на заробітну плату проведено суцільним способом за 

весь період, що підлягав контролю. 

Обов’язки по нарахуванню заробітної плати протягом періоду, що підлягав 

ревізії згідно розподілу функціональних обов’язків покладено на головного 

бухгалтера  Коберник М.М. (в період з 01.01.2011 по 13.07.2011), Рибачок А.Ю. 

(в період з 13.07.2011 по 22.04.2013), Тютяк Л.В. (з 26.04.2013 по 27.06.2013), 

Іглакову В.В. (в період з 04.07.2013 по даний час). 

Ревізією дотримання порядку складання та затвердження штатного розпису 

встановлено, що штатні розписи Ветлікарні на 2011-2014 роки затверджені 

начальником управління ветеринарної медицини в м. Ладижин Провільським 

М.Ю. та підписані начальником та головним бухгалтером Ветлікарні, чим 

дотримано вимоги п. 33 Порядку № 228. 

Кількість штатних посад Ветлікарні у штатному розписі по загальному 

фонду станом на 01.01.2011 затверджено в кількості 8 штатних одиниць з річним 

фондом заробітної плати 147395,76 грн., станом на 01.01.2012 - в кількості 8 
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штатних одиниць з річним фондом заробітної плати  в сумі 187381,44 грн., 

станом на 01.01.2013 - в кількості 8 штатних одиниць з річним фондом 

заробітної плати  в сумі 217326,96 грн. та станом на 01.01.2014 в кількості 13 

штатних одиниць з річним фондом заробітної плати в сумі 346350,96 гривень.    

За рахунок фінансування із спеціального фонду до штатного розпису 

Ветлікарні станом на 01.09.2012 введено 4 штатних одиниці з фондом заробітної 

плати до кінця року в сумі 47640,00 грн., станом на 01.01.2013 затверджено 

штатний розпис в кількості 4 штатних одиниць з річним фондом заробітної 

плати  в сумі 123120,00 грн. та станом на 01.01.2014 в кількості 4 штатних 

одиниць з річним фондом заробітної плати в сумі 123120,00 гривень.    

Ревізією правильності формування станом на 01.01.2013 та 01.01.2014 

штатного розпису встановлено, що при плануванні та визначення штату 

Ветлікарні та лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку 

дотримано вимоги наказу Державного комітету ветеринарної медицини України 

«Про затвердження Норм часу і чисельності працівників державних установ 

ветеринарної медицини» від 26.11.2010 № 524 та зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 01.04.2011 за № 442/19180.  

Порушень при складанні та затвердженні штатних розписів не встановлено 

(крім тих, які зазначено далі по тексту даного розділу). 

Ревізією встановлено, що нарахування заробітної плати здійснювалось на 

підставі вимог Наказу Міністерства аграрної політики України «Про умови 

оплати праці працівників бюджетних установ та організацій, що обслуговують 

сільське господарства» від 03.11.2005 № 602 зі змінами та доповненнями (далі – 

Наказ № 602). 

Заробітна плата працівникам Ветлікарні нараховується згідно встановлених 

посадових окладів, табелів обліку робочого часу, Колективного договору та 

наказів начальника Ветлікарні. 

Шляхом співставлення Журналу руху трудових книжок працівників 

Ветлікарні з відомостями про нарахування та виплати заробітної плати, осіб, 

яким проводилось нарахування заробітної плати та трудові книжки яких не 

відображено у журналі, не встановлено. 

Відповідно до вимог ст. 48 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 

2456-VІ у Ветлікарні протягом всього ревізійного періоду в повному обсязі 

забезпечена потреба в асигнуваннях на оплату праці працівників та здійснено 

платежі в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами закладу. 

Ревізією дотримання вимог ч. 1 ст. 51 Бюджетного кодексу України від 

08.07.2010 № 2456-VІ та п. 28 Порядку № 228, щодо утримання чисельності 

працівників в межах фонду оплати праці та приведення у відповідність 

чисельності працівників до визначеного фонду оплати праці, порушень не 

встановлено. 

Ревізією правильності встановлення посадових окладів працівникам 

Ветлікарні станом на 01.01.2013 та 01.01.2014, проведеною шляхом звіряння 

штатних розписів, відповідних документів, що підтверджують тарифікаційний 

розряд, порушень не встановлено. При встановленні посадових окладів 

враховано зміни Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 
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працівників установ та організацій окремих галузей бюджетної сфери, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 

(далі – Постанова № 1298). 

Ревізію правильності встановлення посадових окладів ветеринарних 

працівників в залежності від наявних кваліфікаційних категорій проведено по 

всіх ветеринарних працівниках Ветлікарні. Під час ревізії цього питання 

проведено суцільну перевірку наявності посвідчень ветеринарних лікарів 

Ветлікарні станом на 01.03.2014, а також перевірку відповідності лікарів 

ветеринарних спеціальностей та кваліфікаційних категорій фактично займаним 

ветпрацівниками посадам, випадків порушення у визначенні посадових окладів 

лікарів в залежності від наявних кваліфікаційних категорій, не встановлено. 

Ревізією правильності встановлення працівникам Ветлікарні надбавок  за 

вислугу років, проведеною суцільним порядком шляхом підрахунку стажу 

роботи в державних установах ветеринарної медицини, згідно даних записів в 

трудових книжках та співставленням його з штатними розписами Ветлікарні 

встановлено наступне. 

Так, в порушення вимог п.1, п. 2 та п. 3 Порядку встановлення надбавок за 

вислугу років спеціалістам державним установ ветеринарної медицини, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 № 972 (з 

урахуванням внесених змін, далі – Порядок № 972) протягом періоду, що 

підлягав ревізії в одному випадку лікарю-епізоотологу Шихову Д.В. 

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 3268,05 грн. та відповідно зайвого нарахування та перерахування 

єдиного соціального внеску на суму 1186,30 грн. та в одному випадку 

встановлено її недорахування завідувачу лабораторії ветсанекспертизи на ринку 

Провільській Л.Ю. на суму 915,71 гривень. 

Список  працівників Ветлікарні, яким згідно трудових книжок перевірено 

правильність встановлення надбавки за вислугу років та реєстр перерахунку 

надбавки за вислугу років працівникам Ветлікарні, яким  невірно визначено 

розмір надбавки за вислугу років відповідно до даних трудових книжок за період 

з 01.01.2011 по 01.03.2014 в Додатку ____ до акту. 

Внаслідок допущених порушень Ветлікарні завдано матеріальної шкоди 

(збитків) на загальну суму 4454,35 гривень.    

Порушення допущені з вини головного бухгалтера Рибачок А.Ю. (в періоді 

з 13.07.2011 по 22.04.2013), Тютяк Л.В. (в період з 26.04.2013 по 27.06.2013) та 

Іглакової В.В. (в період з 04.07.2013 по даний час), якими невірно визначено 

стаж працівників для виплати надбавки за вислугу років, проводилось 

нарахування заробітної плати та якими не дотримано вимог ч. 8 ст. 9 Закону 

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

З приводу допущеного порушення начальником Ветлікарні Швець О.П. та 

головним бухгалтером Іглаковою В.В. надано пояснення, в якому вона 

зазначили, що порушення допущено помилково. Перелік питань та пояснення в 

Додатку ____ до акта. 
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По бухгалтерському обліку Ветлікарні операції з нарахування заробітної 

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

січень-грудень 2012 року та січень-жовтень 2013 року за дебетом субрахунку 

801 «Видатки з державного 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-д) касові та фактичні видатки 

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

завищено за на суму 323,06 грн. та за КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну 

плату» на суму 117,27 грн., за 2012 рік відповідно на суми 1613,13 грн. та 585,57 

грн. та за січень-жовтень 2013 року за КЕКВ 2110 «Оплата праці» на суму 

1331,86 грн. та за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 483,47 

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 начальника Ветлікарні 

Швеця О.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 Ветлікарні 

та з вини головного бухгалтера Рибачок А.Ю. (в періоді з 13.07.2011 по 

22.04.2013), Тютяк Л.В. (в період з 26.04.2013 по 27.06.2013) та Іглакової В.В. (в 

період з 04.07.2013 по даний час), якими не забезпечено виконання завдань, 

покладених на бухгалтерську службу та якими не дотримано вимоги п.п. 3, 7 ст. 

8 Закону України № 996. 

 Зазначене порушення усунено під час ревізії шляхом утримання коштів із 

заробітної плати працівника за квітень-червень 2014 року в сумі 1500,00 грн., 

відкориговано зайво нараховану та перераховану суму єдиного соціального 

внеску в розмірі 544,50 грн. та донараховано працівнику коштів в сумі 915,71 

грн., та утримані кошти перераховано до Державного бюджету згідно квитанцій 

від 30.04.2014 № 102415.1095.1, від 30.05.2014 за № 101689.1262.1. Копія 

особових рахунків, платіжних доручень про перерахування коштів до 

Державного бюджету в Додатку ___ до акту. 

Ревізією правильності нарахування надбавки водіям за класність, яку 

проведено суцільним методом за весь період, що підлягав ревізії, шляхом 

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 начальника Ветлікарні з даними штатних розписів, особових 

рахунків по нарахуванню заробітної плати,  порушень не встановлено.  

Поряд з тим, ревізією проведеною шляхом інспектування наказів 

начальника Ветлікарні, особових рахунків працівників, табелів обліку робочого 

часу, подорожніх листів легкового автомобіля, встановлено, що в порушення 

вимог підпункту 4 пункту 3 Постанови № 1298 та вимог п. 2.10, п. 6.2 та п. 6.8 

Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних 

засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 

07.06.2010 № 340, головним бухгалтером Ветлікарні Тютяк Л.В. (в період з 
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26.04.2013 по 27.06.2013) та Іглаковою В.В. (в період з 04.07.2013 по даний час) 

протягом періоду з травня 2013 року по січень 2014 року нараховувалась та 

виплачувалась водіям надбавка за ненормований робочий день, при відсутності 

підтверджуючих документів про понаднормове відпрацювання робочого часу  та 

включаючи дні та місяці фактичного простою автомобіля, зокрема у період 

відсутності пального та відсутності подорожніх листів. 

 Внаслідок вищезазначеного, Ветлікарнею зайво виплачено водіям надбавки 

за ненормований робочий день в загальній сумі 1570,47 грн. та зайво 

перераховано єдиного соціального внеску в сумі 570,08 гривень. 

Внаслідок допущених порушень Ветлікарні завдано матеріальної шкоди 

(збитків) на загальну суму 2140,55 гривень.    

По бухгалтерському обліку Ветлікарні операції з нарахування заробітної 

плати відображено в меморіальному ордері № 5 за травень-грудень 2013 року та 

січень 2014 року за дебетом субрахунку 801 «Видатки з державного 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-д) касові та фактичні видатки 

2013 рік за КЕКВ 2110 «Оплата праці» на суму 1265,97 грн. та за КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» на суму 459,55 грн. та за січень 2014 року  

відповідно на суми 304,50 грн. та 110,53 грн., що є порушенням вимог ч. 1 ст. 3 

Закону України № 996 та п.1.2 Порядку № 44. 

Вищеназвані порушення стали можливими з вини начальника Ветлікарні 

Швеця О.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 Ветлікарні 

та з вини головного бухгалтера Тютяк Л.В. (в період з 26.04.2013 по 27.06.2013) 

та Іглакової В.В. (в період з 04.07.2013 по даний час), 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 начальником Ветлікарні Швець О.П. та 

головним бухгалтером Іглаковою В.В. надано пояснення, в якому вони 

зазначили, що порушення допущено помилково в зв’язку з незнанням наказу 

Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.06.2010 № 340. Перелік 

питань та  пояснення в Додатку ____ до акта. 

 Зазначене порушення усунено під час ревізії шляхом утримання коштів із 

заробітної плати працівників в сумі 1570,47 грн., відкориговано зайво 

нараховану та перераховану суму єдиного соціального внеску в розмірі 570,08 

грн. та утримані з працівників кошти повернуто до Державного бюджету згідно 

квитанції від 30.04.2014 №102415.1097.1 та №102415.1096.1. Копія особових 

рахунків, квитанцій про перерахування коштів до Державного бюджету в 

Додатку ___ до акту. 

 Ревізією правильності нарахування доплати за шкідливі умови праці за 

період з 01.01.2011 по 01.03.2014 працівникам Ветлікарні (лікарю ветеринарної 

медицини - епізоотологу, працівникам лабораторії ветсанекспертизи на ринку) 



                                                                                                                                      Примірник № 3 17 

встановлено, що доплата до посадового окладу за шкідливі умови праці 

проводиться при проведені атестації робочих місць за умовами праці відповідно 

вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992   № 442. 

Порушень з відповідного питання ревізією не встановлено.  

Поряд з тим, проведеною ревізією шляхом інспектування наказів 

начальника Ветлікарні, особових рахунків працівників, табелів обліку робочого 

часу та актів на списання дезінфікувальних засобів, встановлено, що в 

порушення вимог частини «г» підпункту 3 пункту 3 Постанови № 1298 головним 

бухгалтером Ветлікарні Іглаковою В.В. протягом періоду з грудня 2013 року по 

лютий 2014 року нараховувалась та виплачувалась доплата за використання в 

роботі дезінфікувальних засобів, прибиральниці Резнік Н.П., за час коли вона 

фактично не використовували їх в роботі, що підтверджено відсутністю актів на 

списання дезінфікувальних засобів, внаслідок чого зайво нараховано та 

виплачено вищевказаної доплати в загальній сумі 365,40 грн., та як наслідок, 

зайво перераховано єдиного соціального внеску в сумі 132,64 гривень. Реєстр 

зайво нарахованої доплати за використання в роботі дезінфікувальних засобів 

прибиральниці Ветлікарні за період з 01.01.2011 по 01.03.2014 у Додатку ____ 

до акта. 

Внаслідок зазначеного завдано матеріальної шкоди (збитків) Ветлікарні на 

суму 498,04 гривень.    

По бухгалтерському обліку Ветлікарні операції з нарахування заробітної 

плати відображено в меморіальному ордері № 5 за грудень 2013 року та січень-

лютий 2014 року за дебетом субрахунку 801 «Видатки з державного 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-д) касові та фактичні видатки за 

2013 рік за КЕКВ 2110 «Оплата праці» на суму 121,80 грн. та за КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» на суму 44,21 грн. та за січень-лютий 2014 року  

відповідно на суми 243,60 грн. та 88,43 грн., що є порушенням вимог ч. 1 ст. 3 

Закону України № 996 та п.1.2 Порядку № 44. 

Вищеназвані порушення стали можливими з вини начальника Ветлікарні 

Швеця О.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 Ветлікарні 

та з вини головного бухгалтера Іглакової В.В, якою не забезпечено виконання 

завдань, покладених на бухгалтерську службу та якою не дотримано вимоги п.п. 

3, 7 ст. 8 Закону України № 996. 

З приводу допущеного порушення начальником Ветлікарні Швець О.П. та 

головним бухгалтером Іглаковою В.В. надано пояснення, в якому вона 

зазначили, що порушення допущено помилково. Перелік питань та  пояснення в 

Додатку ____ до акта. 

Зазначене порушення усунено під час ревізії шляхом утримання коштів із 

заробітної плати працівника в сумі 365,40 грн. в березні 2014 року, 



                                                                                                                                      Примірник № 3 18 

відкориговано зайво нараховану та перераховану суму єдиного соціального 

внеску в розмірі 132,64 грн. та утримані кошт за грудень 2013 року. Копія 

особових рахунків, квитанцій про перерахування коштів до Державного 

бюджету в Додатку ___ до акту. 

Ревізією правильності встановлення в 2011-2014 роках працівникам 

Ветлікарні надбавки за інтенсивність праці, складність та напруженість в роботі, 

виплата матеріальних допомог та премій, проведеною шляхом інспектування 

наказів начальника Управління ветеринарної медицини та Ветлікарні, особових 

рахунків з нарахування заробітної плати, регістрів бухгалтерського обліку 

встановлено, що зазначені виплати нараховувалась згідно наказів начальника 

Управління ветеринарної медицини та Ветлікарні, порушень з відповідного 

питання ревізією не встановлено. 

Ревізією правильності нарахування та виплати працівникам заробітної плати 

за час перебування у відпустках, проведеною шляхом інспектування наказів 

начальника Ветлікарні, особових рахунків з нарахування заробітної плати, 

розрахунків відпускних, регістрів бухгалтерського обліку встановлено в 

порушення вимог п.п. 2, 4 Порядку обчислення середньої заробітної плати, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 (із 

змінами, далі – Постанова № 100), головним бухгалтером Ветлікарні Рибачок 

А.Ю. (в періоді з 13.07.2011 по 22.04.2013), Тютяк Л.В. (в період з 26.04.2013 по 

27.06.2013) та Іглаковою В.В. (в період з 04.07.2013 по даний час) при 

нарахуванні заробітної плати працівникам Ветлікарні за час відпусток невірно 

обраховано середньоденний заробіток, що в результаті призвело до зайвого 

нарахування заробітної плати за час відпусток працівниками на загальну суму 

1366,98 грн., зайвого перерахування єдиного соціального внеску на суму 496,22 

грн. та недораховано відпускних за рахунок коштів Чорнобильського фонду в 

сумі 180,21 гривень. Дане порушення мало місце на момент проведення ревізії.  

Внаслідок зазначеного завдано матеріальної шкоди (збитків) Ветлікарні на 

суму 1863,20 гривень.    

По бухгалтерському обліку Ветлікарні операції з нарахування заробітної 

плати відображено в меморіальних ордерах № 5 за 2011, 2012, 2013 роки за 

дебетом субрахунку 801 «Видатки з державного 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-д) касові та фактичні видатки за 

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

завищено за на суму 102,17 грн. та за КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну 

плату» на суму 37,09 грн., за 2012 рік відповідно на суми 403,72 грн. та 146,55 

грн. та за 2013 рік за КЕКВ 2110 «Оплата праці» на суму 861,09 грн. та за КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 312,58 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 начальника Ветлікарні 

Швеця О.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 
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внутрішнього контролю за фінансовою та господарською діяльністю Ветлікарні 

та з вини головного бухгалтера Рибачок А.Ю. (в періоді з 13.07.2011 по 

22.04.2013), Тютяк Л.В. (в період з 26.04.2013 по 27.06.2013) та Іглакової В.В. (в 

період з 04.07.2013 по даний час), 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 начальником Ветлікарні Швець О.П. та 

головним бухгалтером Іглаковою В.В. надано пояснення, в якому вона 

зазначили, що порушення допущено помилково. Перелік завданих  питань та 

пояснення в Додатку ____ до акта. 

Зазначене порушення усунено під час ревізії шляхом утримання коштів із 

заробітної плати працівників в сумі 1366,98 грн., відкориговані зайво нараховані 

та перераховані суми єдиного соціального внеску в розмірі 496,22 грн., 

донараховано працівникам коштів в сумі 180,21 грн. та перераховано до 

Державного бюджету. Копія особових рахунків, квитанцій про перерахування 

коштів до Державного бюджету в Додатку ___ до акту. 

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 Постанови № 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. 

В ході ревізії правильності нарахування заробітної плати працівникам 

Ветлікарні, Ладижинською об’єднаною державною фінансовою інспекцією 

направлено запити до Ладижинського МТМО, Тростянецької ЦРЛ та КУ 

«Тростянецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги», 

Гайсинської ЦРЛ та КУ «Гайсинський районний центр первинної медико-

санітарної допомоги», Бершадської ЦРЛ та КУ «Бершадський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги», Тульчинської ЦРЛ та Тульчинського 

районного центру первинної медико-санітарної допомоги,  щодо перебування 

працівників Ветлікарні протягом періоду, що підлягав ревізії на стаціонарному 

та амбулаторному лікуванні в зв’язку з хворобою.  

Співставленням отриманих інформації від Ладижинського МТМО, 

Тростянецької ЦРЛ та КУ «Тростянецький районний центр первинної медико-

санітарної допомоги», Гайсинської ЦРЛ та КУ «Гайсинський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги», Бершадської ЦРЛ та КУ «Бершадський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги», Тульчинської ЦРЛ та 

Тульчинського районного центру первинної медико-санітарної допомоги з 

табелями обліку робочого часу за період з 01.01.2011 по 01.03.2014, встановлено 
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що в порушення вимог ст. 1 та ст. 2 Закону України «Про оплату праці» від 

24.03.1995 № 108/95-ВР та ст. 94, ст. 102-1 Кодексу законів про працю України 

від 10.12.1971 № 322-VII (далі – Кодекс законів про працю України) в одному 

випадку нарахування головним бухгалтером Ветлікарні Рибачок А.Ю. заробітної 

плати працівнику Сусловій Л.Ю. за фактично невідпрацьований час 

(перебування її на стаціонарному лікуванні) на загальну суму 887,76 грн., 

внаслідок чого зайво нараховано та сплачено єдиного соціального внеску на 

суму 322,09 гривень. Дане порушення мали місце на момент проведення ревізії. 

Другі примірники направлених листів та отримані інформації в Додатку ____ 

до акту. 

Внаслідок допущеного порушення завдано матеріальної шкоди (збитків) 

Ветлікарні на суму 1209,85 грн. та допущено з вини головного бухгалтера 

Рибачок А.Ю., якими внесено недостовірні дані до табелів обліку робочого часу 

щодо відпрацювання працівниками робочого часу та порушено вимоги ст. 1 та 

ст. 2 Закону України від 24.03.1995 № 108/95-ВР «Про оплату праці» та ст. 94 

Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 №322-VII, щодо проведення 

оплати праці працівників виходячи із фактичного обсягу її виконання. 

По бухгалтерському обліку Ветлікарні операції з нарахування заробітної 

плати відображено в меморіальних ордерах № 5 за липень-серпень 2011 року за 

дебетом субрахунку 801 «Видатки з державного 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-д) касові та фактичні видатки за 

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

завищено за на суму 887,76 грн. та за КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну 

плату» на суму 322,09 грн., що є порушенням вимог ч. 1 ст. 3 Закону України № 

996, п. 1.3 Порядку № 2. 

Вищеназвані порушення стали можливими з вини начальника Ветлікарні 

Швеця О.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 Ветлікарні 

та з вини головного бухгалтера Рибачок А.Ю. (в періоді з 13.07.2011 по 

22.04.2013), якою не забезпечено виконання завдань, покладених на 

бухгалтерську службу та якою не дотримано вимоги п.п. 3, 7 ст. 8 Закону 

України № 996. 

З приводу допущеного порушення начальником Ветлікарні Швець О.П. 

пояснення не надано. Перелік питань, завданих начальнику Ветлікарні Швець 

О.П. в Додатку ____ до акта. 

Зазначене порушення усунено під час ревізії в повному обсязі шляхом 

повернення коштів до Державного бюджету згідно квитанцій від 18.06.2014 за № 

101689.219.1 та № 101689.219.3. Копії квитанцій про перерахування коштів в 

Додатку ___ до акту. 

Проведеною ревізією правильності встановлення доплат за суміщення 

професій, розширення зони обслуговування та збільшення обсягу виконуваних 

робіт працівникам Ветлікарні проведеною за січень-червень 2012 року, липень-
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грудень 2013 року шляхом звіряння наказів, особових рахунків, тарифікаційних 

списків, табелів відпрацювання робочого часу, порушень не встановлено. 

Ревізією дотримання законодавства при здійсненні операцій з оплати праці 

працівникам Ветлікарні, в той час, як вони перебували у відпустці без 

збереження заробітної плати проведеною шляхом співставлення наказів 

начальника Ветлікарні, табелів обліку робочого часу, розрахунково-платіжних 

відомостей та особових рахунків працівників за період з 01.09.2011 по 

01.06.2013, порушень не встановлено. 

Ревізією дотримання законодавства при нарахуванні та виплаті 

працівникам матеріальних допомог (в тому числі на оздоровлення) проведеною 

за період з 01.09.2011 по 01.11.2013, шляхом звіряння наказів начальника 

Ветлікарні, особових рахунків, відомостей на виплату заробітної плати та 

штатних розписів  встановлено, що матеріальна допомога виплачувалась в 

розмірі посадового окладу, в межах фонду оплати праці. 

Суцільною ревізією правильності нарахування та виплати заробітної плати 

працівникам Ветлікарні за час перебування їх на санаторно-курортному 

лікуванні, проведеною шляхом інспектування заяв працівників, наказів 

начальника Ветлікарні, табелів обліку робочого часу, розрахунково-платіжних 

відомостей та особових рахунків працівників, порушення вимог ст. 94 Кодексу 

законів про працю України від 12.10.1971 № 332-УІІ, не встановлено. 

Ревізією дотримання законодавства за період з 01.09.2011 по 01.06.2013, 

при нарахуванні та виплаті працівникам премій, інших заохочувальних та 

компенсаційних виплат, допомог по тимчасовій непрацездатності порушень 

(крім тих, що описані вище по акту) не встановлено. 

Ревізію з питань дотримання законодавства при нарахуванні та виплаті 

заробітної плати зовнішнім сумісникам встановлено, що протягом періоду, що 

підлягав ревізії зовнішні сумісники у Ветлікарні  не працювали. 

З метою підтвердження правильності та достовірності використання коштів 

при сплаті внесків до Пенсійного фонду України, Ладижинською об’єднаною 

державною фінансовою інспекцією направлено листи-запити до управлінь 

Пенсійного фонду України у Тростянецькому районі, у Тульчинському районі, у 

Гайсинському районі, у Бершадському районі та м. Ладижині (далі - Управління 

Пенсійного фонду), з проханням надати інформацію стосовно інвалідів, які 

працювали в Ветлікарні протягом періоду, що підлягав ревізії. 

Відповідно до отриманих інформації від Управлінь Пенсійного фонду,  один 

працівник Ветлікарні Онищук П.В., згідно переліку, перебував на обліку в 

Управлінні Пенсійного фонду і має групу інвалідності. Другі примірники 

направлених листів-запитів до управління Пенсійного фонду та отримані 

інформації в Додатку ___ до акту. 

Ревізією дотримання законодавства при використанні коштів на сплату 

обов'язкових платежів до державних цільових фондів по працівнику Ветлікарні 

Онищук П.В. проведеною шляхом співставленням даних меморіального ордеру 

№ 5, особових рахунків працівника встановлено, що головним бухгалтером 

Ветлікарні Іглаковою В.В.І. в порушення вимог ч. 13 ст. 8 Закону України «Про 

збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
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страхування» від 08.07.2010 № 2464-УІ на фонд оплати праці працюючого 

інваліда Онищука П.В. проводилось нарахування внесків до Пенсійного фонду з 

березня по серпень 2013 року по ставці 36,3 % замість належних 8,41 %, що 

призвело до зайвого використання бюджетних коштів в сумі 4746,01 гривень. 

Перерахунок нарахувань до Пенсійного Фонду України по працівникам 

Ветлікарні, яким встановлено групу інвалідності в Додатку ____ до акту. 

Операції з відповідного нарахування в бухгалтерському обліку відображено 

в меморіальному ордері № 5 за березень-серпень 2013 року за дебетом 

субрахунку 811 «Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги» та 

кредитом субрахунку 651 «Розрахунки з пенсійного забезпечення».   

  Внаслідок допущених порушень, у Звіті про надходження і використання 

коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

(форма № 4-1д) касові та фактичні видатки за 2013 рік за КПКВ КДБ 2802030 

«Організація і регулювання діяльності установ Державної ветеринарної та фіто 

санітарної служби України» по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 

завищено на суму 4746,01 грн., що є порушенням вимог ч. 1 ст. 3 Закону України 

№ 996, вимог п. 2.13, п. 3.4 Положення № 88 та п. 1.2 Порядку № 44. 

Вищеназвані порушення стали можливими з вини начальника Ветлікарні 

Швеця О.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 Ветлікарні 

та з вини головного бухгалтера Іглакової В.В., якою не забезпечено виконання 

завдань, покладених на бухгалтерську службу та якою не дотримано вимоги п.п. 

3, 7 ст. 8 Закону України № 996. 

Вказане порушення призвело до матеріальної шкоди (збитків) завданих 

Ветлікарні на суму 4746,01 гривень.  

З приводу допущеного порушення начальнику Ветлікарні Швеця О.П. та 

головному бухгалтеру Іглаковій В.В. надано перелік питань для уточнення та 

надання пояснення. 

З пояснення начальника Ветлікарні Швеця О.П. та головного бухгалтера 

Іглакової В.В. слідує, що зайве нарахування внесків до Пенсійного фонду 

України проведено в зв’язку з тим, що Онищук П.В. своєчасно не було надано 

копію пенсійного посвідчення до бухгалтерії, що підтверджує його інвалідність. 

Перелік питань на які запропоновано надати пояснення та пояснення в 

Додатку ___ до акту. 

Зазначене порушення усунено під час ревізії шляхом проведення 

коригування в квітні 2014 року суми зайво нарахованого та перерахованого 

єдиного соціального внеску в розмірі 4746,01 гривень. Копія звіту про суми 

нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, 

компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного соціального 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів 

доходів і зборів в за квітень 2014 року Додатку ___ до акту. 
 

2.6. Взяття на облік зобов’язань, у тому числі відповідність взятих 

бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту 

бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у 
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бюджетному процесі). Стан розрахунково-платіжної дисципліни та 

виконання господарських договорів. Правильність відображення 

дебіторської та кредиторської заборгованості. Стан претензійно-позовної 

роботи. 

Ревізію взяття на облік зобов’язань, у тому числі відповідність взятих 

бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту 

бюджетної програми,  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 

головний бухгалтер Ветлікарні Коберник М.М. (в період з 01.01.2011 по 

13.07.2011), Рибачок А.Ю. (в період з 13.07.2011 по 22.04.2013), Тютяк Л.В. (з 

26.04.2013 по 27.06.2013), Іглакову В.В. (в період з 04.07.2013 по даний час). 

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» (далі по тексту – 

субрахунок 675), а облік розрахунків з дебіторами на субрахунку 364 

«Розрахунки з іншими дебіторами» з відображенням здійснених господарських 

операцій в 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 за 

кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

2802030 «Організація і регулювання діяльності установ Державної ветеринарної 

та фіто санітарної служби України» (далі - КПКВ КДБ 2802030) згідно даних 

книги «Журнал - головна», Звітів про заборгованість за бюджетними коштами 

(форма № 7-д) та даних меморіального ордеру № 6 та № 6-1 встановлено, що 

станом на 01.01.2011, 01.01.2012 за коштами загального та спеціальним фондів 

кошторису дебіторської чи кредиторської заборгованості не рахувалось. 

Станом на 01.01.2013 згідно даних книги «Журнал - головна», Звітів про 

заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7-д) та даних меморіальних 

ордерів № 6 та № 6-1 рахувалась кредиторська заборгованості за загальним 

фондом на загальну суму 10772,54 грн. (7 кредиторів), зокрема за КЕКВ 1131 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 425,00 грн. (1 кредитор), 

за КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 10287,54 грн. (4 



                                                                                                                                      Примірник № 3 24 

кредитори) та за КЕКВ 1140 «Видатки на відрядження» на суму 60,00 грн. (2 

кредитори) та за коштами спеціального фонду кредиторська заборгованість 

рахувалось в загальній сумі 4794,20 грн. (2 кредитори). 

Подібно, станом на 01.01.2014 згідно даних книги «Журнал - головна», 

Звітів про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7-д) та даних 

меморіального ордеру № 6 та № 6-1 рахувалась кредиторська заборгованість за 

загальним фондом на загальну суму 10360,81 грн. (15 кредиторів), зокрема за 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 6230,00 грн. (5 

кредиторів), за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 3440,81 

грн. (4 кредитора) та за КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 690,00 грн. 

(6 кредиторів). 

За коштами спеціального фонду рахувалась кредиторська заборгованість на 

загальну суму 90159,18 грн. (23 кредитори), зокрема за КЕКВ 2110 «Оплата 

праці» в сумі 49140,00 грн. (9 кредиторів), по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» в сумі 22236,19 грн. (6 кредиторів), по КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» в сумі 5782,99 грн. (5 кредитори), за КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 13000,00 грн. (3 

кредитори). 

 Відповідно до Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 

7-д), підписаного начальником Лікарні Швець О.П. та головним бухгалтером 

Іглаковою В.В. станом на 01.03.2014 за КПКВ КДБ 2802030 по загальному 

фонду Ветлікарні рахується кредиторська заборгованість на загальну суму 

10448,19 грн. (15 кредиторів), по спеціальному фонду рахується кредиторська 

заборгованість в сумі 105004,21 грн. (21 кредитор). 

Кредиторська заборгованість, що рахується по загальному фонду є 

заборгованістю по поточних видатках, зокрема по КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 5230,00 грн., за КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» в сумі 4528,19 грн. та КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» в сумі 690,00 гривень. 

Досліджуючи терміни виникнення кредиторської заборгованості станом на 

01.03.2014 за поточними видатками загального фонду по КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 5230,00 грн. встановлено, що вона 

рахується перед 5-ма кредиторами, зокрема перед: 

-  ФОП «Христянко» згідно договору купівлі продажу від 30.08.2013 № 135 

та накладної від 30.08.2013 за № 75 за придбані лампи для освітлення в сумі 

345,00 грн.;  

- ТОВ «БАМ Автосервіс» згідно договорів купівлі-продажу від 02.08.2013 за 

№ 135 та від 30.08.2013 за № 136 за отримані канцтовари згідно накладних від 

02.08.2013 та 30.08.2013 за № 253 відповідно в сумах 315,00 грн. та 454,00 грн.; 

- ФОП «Барвен Т.В.» згідно договорів купівлі-продажу від 21.10.2013 № 146 

та накладної від 21.10.2013 № 63 за придбані канцтовари (папір, касова стрічка, 

файли, папки) в сумі 650,00 грн.; 

- ФОП «Юрченко В.В.»  згідно договорів купівлі-продажу від 22.10.2013 № 

147 та накладної від 22.10.2013 № 60 за придбані господарські товари в сумі 

322,00 грн.; 
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- ФОП «Барвен Т.В.» згідно договорів купівлі-продажу від 16.12.2013 №161 

та накладної від 16.12.2013 за придбані канцтовари (калькулятор, флеш-пам’ять) 

в сумі 3144,00 гривень. 

Проведеним в ході ревізії фактичним обстеженням наявності відповідного 

товару (господарські товари та канцтовари), встановлено його наявність за 

виключенням матеріальних цінностей та канцтоварів списаних згідно актів на 

списання за серпень-грудень 2013 року та січень-лютий 2014 року. Акт 

обстеження  від 27.03.2014 в Додатку __ до акту.  

Досліджуючи терміни виникнення кредиторської заборгованості по 

поточних видатках по загальному фонду по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» в сумі 4528,19 грн. встановлено, що вона рахується перед 6-ма 

кредиторами, зокрема перед: 

- ПАТ «Вінницязооветпостач» за зберігання і облік біопрепаратів та 

ветеринарних препаратів на загальну суму 1600,00 грн., а саме згідно укладених 

договорів від 28.08.2013 за № 11 та актів наданих послуг від 28.08.2013 за № 11/1 

та від 30.09.2013 за № 11/3  на суму 640,00 грн., договору від 26.09.2013 за № 145 

та акту наданих послуг від 26.09.2013 за № 145/1 на суму 320,00 грн., договору 

від 13.12.2013 за № 166 та акту наданих послуг від 13.12.2013 за № 166/1 на суму 

640,00 грн.; 

-  Страховою компанією «Княжа» за страхування державного майна згідно 

договору від 27.09.2013 № К0008840 та акту виконаних робіт від 27.09.2013 № 

54 на суму 49,62 грн. та страхування транспортних засобів згідно договору від 

27.09.2013 № К0008841 та акту виконаних робіт від 27.09.2013 № 53 на суму 

356,40 грн.; 

- ФОП «Журба О.О.» за ремонт комп’ютерної техніки на загальну суму 

1231,96 грн.,  а саме відповідно до укладених договорів від 24.12.2012 № 422 та 

від 16.12.2013 № 164 та актів виконаних робіт від 24.12.2012 № 422/1 та від 

16.12.2013 № 164/1 відповідно в сумах 450,00 грн. та 781,96 грн.; 

- ПП «Савчук Л.М.» за виконаний поточний ремонт автомобіля Шкода 

згідно укладеного договору від 19.12.2013 № 174 та акту виконаних робіт від 

19.12.2013 за № 346 на суму 1000,00 грн.; 

- ПАТ «КБ «Приватбанк» зі сплати банківської комісії за розрахунково-

касове обслуговування згідно договору від 01.02.2013 № 08С14011865  та актів 

наданих послуг від 11.12.2013 № 146 та від 30.01.2014 № 1 на загальну суму 

290,21 гривень. 

Надання вищезазначених послуг підтверджено актами виконаних робіт та 

наданих послуг, що засвідчують відповідні підписи та відтиски печаток.  

Досліджуючи терміни виникнення кредиторської заборгованості по 

поточних видатках по загальному фонду за КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» в сумі 690,00 грн. встановлено, що вона рахується перед 6-ма 

працівниками, що відповідно підтверджено наявними авансовими звітами з 

доданими до них документами. Співставлення пункту відрядження, зазначеного 

у наказах начальника Ветлікарні, підтверджуючих документів про понесені 

витрати, фактів їх невідповідності не встановлено. 
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Кредиторська заборгованість в обсязі 105004,21 грн., що рахується по 

спеціальному фонду, складається з заборгованості по поточних видатках в сумі 

92004,21 грн. та по капітальних видатках в сумі 13000,00 гривень.  

Поточна кредиторська заборгованість рахується по КЕКВ 2110 «Оплата 

праці» в сумі 4254,52 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 

788,87 грн., по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 

49140,00 грн., за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 

22251,83 грн. та КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 5782,99 грн. та 

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 9786,00 гривень. 

Досліджуючи терміни виникнення кредиторської заборгованості за КЕКВ 

2110 «Оплата праці» в сумі 4254,52 грн. встановлено, що вона рахується перед 4-
ма працівниками (Бойко А.Ф., Лисевич Т.В., Полонець Л.Д. та Котенко Т.М.) та 

виникла внаслідок не виплати заробітної плати за ІІ половину лютого 2014 року 

та заборгованість за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 788,87 

грн. виникла внаслідок не перерахування єдиного соціального внеску на суму 

невиплаченої заробітної плати за ІІ половину лютого 2014 року. 

Досліджуючи терміни виникнення кредиторської заборгованості за КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 49140,00 грн. 

встановлено, що вона рахується перед 9-ма кредиторами, зокрема перед: 

- ФОП «Журба О.О.» за придбані принтери в кількості 2 шт. та джерел 

безперебійного живлення в кількості 3 шт. згідно договору купівлі-продажу від 

19.09.2013 за № 142 та накладної від 19.09.2013 № 142/1 на суму 3480,00 грн.; 

- ТОВ ВТФ «Авіас» за придбаний бензин на загальну суму 23920,00 грн. 

згідно договорів купівлі-продажу від 12.07.2013 № 124-13-98 та від 10.12.2013 за 

№ 124-13-129 та накладних на відпуск товару від 15.07.2013 № 124/645 та від 

10.12.2013 за № 0134/000650 відповідно на суми 15600,00 грн. та 8320,00 грн.; 

- ФОП «Лантух С.М.» за придбані запасні частини для транспортних засобів 

згідно договору купівлі-продажу від 19.09.2013 за № 144 та накладної від 

19.09.2013 № 144/1 на суму 6200,00 грн.; 

- ФОП «Бодачевський К.В.» на загальну суму 4450,00 грн., в тому числі за 

придбаний принтер НР Laser Jet 2035 вартістю 2450,00 грн. згідно договору 

купівлі-продажу від 18.11.2013 № 155 та видаткової накладної від 18.11.2013 № 

РН-0000064 та за пристрій багатофункціональний Cenon вартістю 2000,00 грн. 

згідно договору від 09.12.2013 № 160 та видаткової накладної від 09.12.2013 № 

РН-0000072; 

- ПП «Щербіна Н.М.» за придбані бухгалтерські бланки та інші бланки 

згідно договору купівлі-продажу від 15.11.2013 № 153 та накладної від 

19.11.2013 №  512 на суму 1000,00 грн.; 

- ТОВ «Ветінформ» за придбані ветеринарні свідоцтва згідно договору 

купівлі-продажу від 18.11.2013 № 1283/13 та накладної від 20.11.2013 № РН-

0003367 на суму 3360,00 грн.; 

- ФОП «Барвен Т.В.» за придбані канцтовари згідно договору купівлі-

продажу від 20.11.2013 № 152 та накладної від 15.11.2013 № 67 на суму 1750,00 

грн. та договору купівлі-продажу від 09.12.2013 № 162 та накладної від 

09.12.2013 № 78 на суму 3000,00 грн.; 
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- ФОП «Анісімов Д.Я.» за придбаний пилосос LG та телефон Panasonic 

згідно договору купівлі-продажу від 09.12.2013 № 158 та накладної від 

09.12.2013 № 298 на суму 1500,00 грн.; 

- Головним бухгалтером Ветлікарні Іглакової В.В. згідно звіту про 

використання коштів, виданих на відрядження або підзвіт від 11.10.2013 № 20 за 

бланки ветеринарних довідок, придбані власні кошти на суму 480,00 гривень. 

Проведеною в ході ревізії інвентаризацією матеріальних цінностей 

(господарські  товари, канцтовари, запасні частини, матеріальні цінності, 

ветеринарних довідок та свідоцтв), встановлено їх наявність за виключенням 

матеріальних цінностей та канцтоварів списаних згідно актів на списання за 

серпень-грудень 2013 року та січень-травень 2014 року та встановлено 

відсутність придбаних у ФОП Анісімов Д.Я. пилососа LG та радіо-телефона 

Panasonic згідно договору купівлі-продажу від 09.12.2013 № 158 та накладної від 

09.12.2013 № 298 на суму 1500,00 грн., в зв’язку з поверненням вказаного товару 

продавцю - ФОП Анісімов Д.Я.  згідно додаткової угоди від 28.03.2014 № 1 до 

договору та накладної від 31.03.2014 за № 298/1 внаслідок не виконання умов 

договору щодо своєчасної оплати придбаного товару та відсутність придбаного 

пального у ТОВ ВТФ «Авіас» згідно договорів купівлі-продажу від 12.07.2013 № 

124-13-98 та від 10.12.2013 за № 124-13-129 та накладних на відпуск товару від 

15.07.2013 № 124/645 та від 10.12.2013 за № 0134/000650 відповідно на суми 

15600,00 грн. та 8320,00 грн., в зв’язку з поверненням талонів на отримання 

бензину продавцю - ТОВ ВТФ «Авіас» згідно додаткової угоди №1 від 

08.04.2014 до договору від 12.07.2013 № 124-13-98 та додаткової  угоди № 2 від 

08.04.2014 до договору від 10.12.2013 № 124-13-129 та накладних на повернення 

від 08.04.2014 за № 0124/000645 та № 0124/000650 внаслідок не виконання умов 

договору щодо своєчасної оплати придбаного товару. 

Інвентаризаційні описи, копії додаткової  угоди №1 від 08.04.2014 до 

договору від 12.07.2013 № 124-13-98 та додаткової  угоди № 2 від 08.04.2014 до 

договору від 10.12.2013 № 124-13-129, накладних на повернення товару від 

08.04.2014 за № 0124/000645 та № 0124/000650 в Додатку __ до акту.  

Досліджуючи терміни виникнення кредиторської заборгованості за КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 22251,83 грн. встановлено, що 

вона рахується перед 7-ми кредиторами, зокрема перед: 

- ФОП «Бадьорний О.П.» в сумі 8536,00 грн., що виникла внаслідок надання 

послуг у сфері інформатизацій, зокрема впровадження програмного продукту 

«Парус», версії - 7.ХХ згідно договору від 06/269 від 05.12.2012 та акту здачі-

прийняття наданих послуг від 05.12.2012 № 10/434; 

- Страховою компанією «Княжа» за страхування транспортних засобів 

згідно договору від 22.10.2013 № К0027502 та акту виконаних робіт від 

22.10.2013 № 73 на суму 178,20 грн.; 

-  ДП «Вінницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та 

сертифікації» в загальній сумі 1149,55 грн. за повірку вимірювальних приладів 

згідно договору від 05.11.2013 № 20334 та актів виконаних робіт від 11.11.2013 

№ 1130766, № 1423019 та № 1310867; 
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- ПП «Савчук Л.М.» в сумі 12187,00 грн. за поточний ремонт автомобіля 

«Шкода» згідно договору від 06.12.2013 № 159 та акту виконаних робіт від 

06.12.2013 № 336; 

- Гайсинським міжрайонним управлінням газового господарства в сумі 

124,44 грн. згідно договору від 17.12.2013 № 170 та акту наданих послуг від 

17.12.2013 № 170/1; 

- ПАТ «КБ «Приватбанк» зі сплати банківської комісії за розрахунково-

касове обслуговування згідно договору від 01.02.2013 № 08С14011865  та акту 

наданих послуг від 30.01.2014 № 2 на суму 15,64 грн.; 

-  Головним бухгалтером Ветлікарні Іглакової В.В. згідно звіту про 

використання коштів, виданих на відрядження або підзвіт від 13.11.2013 № 24 за 

сплачені послуги з підключення до Інтернет за власні кошти на суму 61,00 

гривень. 

Надання вищезазначених послуг підтверджено актами виконаних робіт та 

наданих послуг, що засвідчують відповідні підписи та відтиски печаток, однак 

проведеним обстеженням не підтверджено встановлення ФОП Бадьорний О.П. 

на компютерах Ветлікарні програмного продукту «Парус», версії - 7.ХХ згідно 

договору від 06/269 від 05.12.2012 та акту здачі-прийняття наданих послуг від 

05.12.2012 № 10/434 вартістю 8536,00 грн., в зв’язку з поверненням вказаного 

товару продавцю - ФОП Бадьорний О.П. згідно додаткової угоди від 15.04.2014 

№ 1 до договору внаслідок не виконання умов договору щодо своєчасної оплати 

придбаного програмного продукту та відповідного його встановлення на 

технічні засоби Ветлікарні.  

Акт обстеження, копії додаткової угоди від 15.04.2014 № 1 до договору від 

05.12.2012 за № 06/269 в Додатку __ до акту.  

Досліджуючи терміни виникнення кредиторської заборгованості за КЕКВ 

2250 «Видатки на відрядження» в сумі 5782,99 грн. встановлено, що вона 

рахується перед 5-ма працівниками, що відповідно підтверджено наявними 

авансовими звітами з доданими до них документами.  

Досліджуючи терміни виникнення кредиторської заборгованості за КЕКВ 

2800 «Інші поточні видатки» в сумі 9786,00 встановлено, що вона виникла 

внаслідок неперерахування до бюджету податку на додану вартість за січень 

2014 року. 

Кредиторська заборгованість по капітальних видатках в сумі 13000,00 грн., 

рахується по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» в сумі 13000,00 гривень. 

Досліджуючи терміни виникнення кредиторської заборгованості по 

капітальних видатках встановлено, що вона рахується перед 3-ма кредиторами, 

зокрема ФОП «Анісімов Д.Я.» в сумі 3000,00 грн., ФОП «Журба О.О.» в сумі 

5000,00 грн. та ФОП «Бодачевський К.В.» в сумі 5000,00 гривень. 

Кредиторська заборгованість перед ФОП «Журба О.О.» в сумі 5000,00 грн. 

виникла відповідно до укладеного  договору купівлі-продажу від 19.09.2013 № 

142, предметом закупівлі якого визначено придбання комп’ютерної техніки 

(комп’ютер в зборі) та видаткової накладної від 19.09.2013 № 142/1, згідно якої 
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Коберник М.М. відповідно до довіреності від 19.09.2013 за № 224 отримано 

відповідний товар. 

Кредиторська заборгованість перед ФОП «Анісімов Д.Я.» в сумі 3000,00 

грн., виникла відповідно до укладеного договору купівлі продажу від 18.11.2013 

№ 154, предметом закупівлі якого визначено придбання холодильника та 

видаткової накладної від 19.11.2013 № 296, згідно якої Шихов Д.В. відповідно до 

довіреності від 19.11.2013 за № 233 отримано холодильник «Атлант».  

Кредиторська заборгованість перед ФОП «Бодачевський К.В.» в сумі 

5000,00 грн., виникла відповідно до укладеного договору купівлі продажу від 

09.12.2013 № 163, предметом закупівлі якого визначено придбання комп’ютера 

та видаткової накладної від 09.12.2013 № РН-0000071, згідно якої Шихов Д.В. 

відповідно до довіреності від 09.12.2013 за № 243 отримано комп’ютер. 

Згідно даних бухгалтерського обліку вищевказані основні засоби 

оприбутковано на субрахунку 104 «Машини та обладнання» в сумі 13000,00 

гривень. 

Відповідну операцію відображено в меморіальному ордері № 6 «а» 

«Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» (за 

коштами спеціального фонду) за вересень, листопад та грудень 2013 року. 

В ході ревізії проведено обстеження фактичної наявності відповідного 

товару, за результатами якого встановлено, що холодильник «Атлант» 

встановлений в лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, 

інвентарний номер 10490022, один комп’ютер, за присвоєним інвентарним 

номером 10490021, розміщений в приймальні та другий комп’ютер, за 

присвоєним інвентарним номером 10490023, розміщений в епізоотичному відділі 

Ветлікарні. Акт обстеження в Додатку ____ до акта. 

В ході ревізії проведено зустрічні звірки з питань підтвердження 

достовірності проведених розрахунків у ФОП «Анісімов Д.Я.», ФОП 

«Бодачевський К.В.» та ФОП «Журба О.О.», за результатами яких у ФОП 

«Бодачевський К.В.» та ФОП «Журба О.О.» підтверджено наявну в обліку 

Ветлікарні кредиторську заборгованість за поставлені основні засоби та 

підтверджено факт повернення Ветлікарнею отриманого товару (пилосос LG та 

радіо-телефона Panasonic)  у ФОП «Анісімов Д.Я.».  

Матеріали зустрічних звірок в Додатках __, __,__ до акту. 

З метою детального дослідження питання стану взаєморозрахунків із 

суб’єктами господарювання, які мали правові відносини із Ветлікарнею, 

реальності відображення дебіторської чи кредиторської заборгованостей в ході 

ревізії Ладижинською ОДФІ направлено 15 запитів постачальникам товарів та 

послуг. Другі примірники направлених листів-запитів в Додатку ___ до акта. 

В ході проведення ревізії отримано 15 відповідей від підприємств, установ 

та суб’єктів підприємницької діяльності, зокрема: ТОВ «БАМ Автоскрвіс», ДП 

«Вінницястандартметрологія», ФОП Бервен Т.В., ФОП Христянко О.А., ФОП 

Юрченко В.В., ФОП Лантух С.М., ПАТ «Українська страхова компанія 

«КНЯЖА», ФОП Ящук С.О., ТОВ ВТФ «Авіас»,  Державного виробничого 

підприємства «Скіф», Гайсинського міжрайонного управління газового 

господарства ПАТ «Вінницягаз», ПП Щербіна Н.М., ПАТ 
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«Вінницязооветпостач», ТОВ «Ветінформ», ПП Савчук Л.М., якими 

підтверджено повноту проведених розрахунків та наявність або відсутність 

заборгованості на відповідні дати. Отримані відповіді у Додатку ___  до акту. 

Ревізію оплати комунальних послуг проведено вибірковим способом з 

зазначенням періоду далі по тексту. 

Ветлікарнею на протязі періоду, що підлягав ревізії укладались  договори та 

проводились розрахунки з підприємствами та організаціями – надавачами 

комунальних послуг.  

Відповідно до пред'явлених договорів за період, який охоплено контролем, 

Ветлікарня була споживачем комунальних послуг, зокрема: електроенергії та 

послуг з газопостачання. 

Так, з Вінницькою філією ПАТ «Укртелеком» - за послуги зв’язку, з СО 

«Тростянецькі електричні мережі» ВАТ «АК Вінницяобленерго» - за послуги з 

електропостачання, з Гайсинським міжрайонним управлінням газового 

господарства ПАТ «Вінницягаз» - за послуги з постачання газу. 

Для забезпечення обліку споживання комунальних послуг Ветлікарнею 

встановлено лічильники на споживання електроенергії та природного газу, на 

підставі яких проводилась оплата наданих послуг. 

Ветлікарнею щомісячно до постачальників комунальних послуг подаються 

акти (звіти) про використану електричну енергію та природний газ. 

Фактичні обсяги спожитого тепла відображаються в двохсторонніх актах 

здачі - прийняття виконаних робіт, в яких зазначається кількість спожитої 

електричної енергії та природного газу, які підписуються відповідальною 

особою Ветлікарні та надавача послуг. 

Ревізією дотримання чинних норм і нормативів, цін та тарифів на 

комунальні послуги, яка проведена вибірковим порядком за травень, вересень 

2011 року, жовтень, грудень 2012 року, травень, червень 2013 року та лютий 

2014 року, порушень не встановлено. 

В ході проведення ревізії, комісією, створеною згідно наказу начальника 

Ветлікарі, в присутності головного державного фінансового інспектора 

Ладижинської об’єднаної державної фінансової інспекції Збрицької І.В., 

проведено контрольне зняття показників лічильників електроенергії та газу 

станом на 17.06.2014.  

Порівнянням фактичних показників лічильника та показників останнього 

рапорту про використання електроенергії та акту прийняття-передавання 

товарної продукції – електричної енергії за травень 2014 року, який поданий 

Ветлікарні для оплати, розбіжностей не встановлено. 

Порівнянням фактичних показників лічильників на споживання природного 

газу, який постачається Гайсинським міжрайонним управлінням газового 

господарства ПАТ «Вінницягаз» із показниками акту про використаний 

природний газ за травень 2014 року, який поданий Ветлікарнею для оплати, 

встановлено, що показники лічильників, що відображені в актах, за які 

Ветлікарнею здійснено оплату, не перевищують фактичні показники лічильника 

на споживання природного газу, установлених комісією. Акт контрольного 

зняття показників лічильників електроенергії та газу в Додатку ___ до акту. 



                                                                                                                                      Примірник № 3 31 

В ході ревізії встановлено, що на підставі договору від 14.09.2007 № 587/07-

П, укладеного між Управлінням ветеринарної медицини у м. Ладижині в особі 

начальника Провільського М.Ю. та Ветлікарнею в особі начальника Резнік А.П. 

та договору від 02.09.2013 за № 1370-НМ, укладеного між Регіональним 

відділенням Фонду державного майна України по Вінницькій області, в особі 

начальника Гижка П.А. та Ветлікарнею, в особі начальника Швеця О.П. 

протягом періоду, що підлягав ревізії, Ветлікарнею орендується частина 

приміщень, площею 69 м.кв. та 42,9 м.кв. відповідно, балансоутримувачем якого 

є Управління ветеринарної медицини у м. Ладижині. 

Відповідно до п. 3 договору розмір орендної плати складає 1 грн. в рік, яка 

сплачується до державного бюджету та балансоутримувачу у співвідношені 50% 

до 50%.  

З метою перевірки правильності визначення орендованої площі в договорі 

оренди в ході ревізії проведено контрольні обміри орендованих приміщень, за 

результатами яких їх завищення не встановлено. Акт контрольних обмірів у 

Додатку ____ до акта. 

Проведеною ревізією правильності здійснення розрахунків за спожиті 

комунальні послуги встановлено, що в порушення вимог ст. 3, ч. 8 ст. 7 

Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VІ та пунктів 1, 5, 46 

Порядку № 228 встановлено, що за рахунок коштів загального та спеціального 

фондів кошторису Ветлікарні на 2011-2014 роки, передбачених на утримання 

Ветлікарні проведено оплату за фактично спожиті послуги з газопостачання 

управлінням ветеринарної медицини у м. Ладижині, що надавало власні 

службові приміщення Ветлікарні.  

Так, протягом вказаного періоду використано бюджетних коштів на оплату 

вартості спожитого природного газу управлінням ветеринарної медицини в м. 

Ладижині на загальну суму 4214,09 гривень.  Розрахунок вартості спожитого 

природного газу Управлінням ветеринарної медицини, оплату за яких проведено 

Ладижинською міською державною лікарнею ветеринарної медицини за період з 

01.01.2011 по 01.03.2014 в Додатку ___ до акту. 

Вищевказане порушення, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 116 Бюджетного кодексу 

України від 08.07.2010 № 2456-VI є порушенням бюджетного законодавства.  

Порушення допущено начальником Ветлікарні Швець О.П. та головним 

бухгалтером Ветлікарні Коберник М.М. (в період з 01.01.2011 по 13.07.2011), 

Рибачок А.Ю. (в період з 13.07.2011 по 22.04.2013), Тютяк Л.В. (з 26.04.2013 по 

27.06.2013), Іглаковою В.В. (в період з 04.07.2013 по даний час).  

З приводу допущеного порушення начальнику Ветлікарні Швець О.П. та 

головному бухгалтеру Іглаковій В.В. надано перелік питань для уточнення та 

надання пояснення. 

В своїх поясненнях начальник Ветлікарні Швець О.П. та головний 

бухгалтер Іглакова В.В. зазначили, що оскільки в управлінні ветеринарної 

медицини у м. Ладижині в кошторисі не передбачені кошти на покриття витрат 

спожитого газу, тому Ветлікарня проводила оплату за власні кошти. Перелік 

питань, на які пропонується надати пояснення та пояснення в  Додатку ____ до 

акта. 
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Операції з використання коштів на оплату комунальних послуг відображено 

по бухгалтерському обліку Ветлікарні в меморіальних ордерах    № 2 та № 6 за 

період з січня 2011 року по лютий 2014 року включно за дебетом субрахунку 801 

«Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи» і 

кредитом субрахунку 675, що призвело до завищення касових і фактичних 

видатків у формах «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи» 

по КЕКВ 1164 (в 2011-2012 роках) та  КЕКВ 2274 (в 2013-2014 роки) «Оплата 

природного газу» в 2011 році на суму 1806,76 грн., в 2012 році на суму 875,70 

грн., в 2013 році на суму 1471,58 грн. та протягом січня-лютого 2014 року на 

суму 60,05 грн., чим порушено вимоги ч. 1 ст. 3 Закону України № 996, п. 1.3 

Порядку № 2 та п.1.2 Порядку № 44. 

Вищезгадані порушення, пов’язані із зайвим використанням коштів 

загального фонду кошторису Ветлікарні з оплати за природний газ до часу 

проведення ревізії самостійно Ветлікарнею усунуті не були і на момент 

проведення ревізії мали місце. 

Вищеназвані порушення стали можливими з вини начальника Ветлікарні 

Швеця О.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 Ветлікарні 

та з вини головного бухгалтера Коберник М.М. (в період з 01.01.2011 по 

13.07.2011), Рибачок А.Ю. (в періоді з 13.07.2011 по 22.04.2013), Тютяк Л.В. (в 

період з 26.04.2013 по 27.06.2013) та Іглакової В.В. (в період з 04.07.2013 по 

даний час), якими не забезпечено виконання завдань, покладених на 

бухгалтерську службу та якими не дотримано вимоги п.п. 3, 7 ст. 8 Закону 

України № 996. 

Проведеним інспектуванням оплати телефонних міжміських розмов за 

квітень, листопад  2012 року, серпень, грудень 2013 року фактів використання 

службових телефонів для приватних міжміських розмов, при відсутності 

відшкодування понесених витрат не встановлено. 

Ревізією дотримання строків та порядку проведення інвентаризації 

розрахунків за період з 01.01.2011 по 01.03.2014 порушень не встановлено. 

Інвентаризація розрахунків проводилась щоквартально.  

Ревізією дотримання строків та порядку проведення інвентаризації 

розрахунків за період з 01.01.2011 по 01.03.2014 порушень не встановлено. 

Інвентаризація розрахунків проводилась щоквартально.  

Ревізією фактів наявності дебіторської та кредиторської заборгованості, за 

якими минув термін позовної давності в періоді з 01.01.2011 по 01.03.2014 не 

встановлено. 
 

2.7. Стан збереження майна, використання оборотних та необоротних 

активів. 

Ревізію стану збереження та використання необоротних активів та запасів 

проведено суцільним способом, за весь період, що підлягав контролю. 

Відповідно до розподілу функціональних обов’язків, облік стану 

збереження та використання необоротних активів та  запасів, протягом періоду, 

що підлягав ревізії здійснювала бухгалтер Коберник М.М. 
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Ревізією стану закріплення необоротних активів та запасів за матеріально - 

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

рахуються по обліку Ветлікарні, закріплено за матеріально - відповідальними 

особами, з якими укладено договори про матеріальну відповідальність. 

Порушень з відповідного питання ревізією не встановлено.  

 Облік основних засобів у Ветлікарні 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, в період її чинності) 

обліковуються за місцем їх знаходження та в бухгалтерії за інвентарними 

об’єктами. 

 Ревізією дотримання періодичності проведення інвентаризації 

необоротних активів, шляхом дослідження матеріалів інвентаризації за 2011 – 

2013 роки, порушень не встановлено. 

 В ході проведення ревізії, відповідно до наказу начальника Ветлікарні від 

27.03.2014 № 23-о, інвентаризаційною комісією проведено суцільну 

інвентаризацію основних засобів, інших матеріальних цінностей, за 

результатами якої нестач чи лишків не встановлено.  Матеріали інвентаризації в 

Додатку __ до акту. 

 Протягом періоду, що підлягав ревізії, відповідно до даних 

бухгалтерського обліку Ветлікарні придбано основних засобів на загальну суму 

22858,00 грн., в тому числі за 2011 рік на суму 3354,00 грн., за 2012 рік на суму 

3504,00 грн. та за 2013 рік на суму 16000,00 гривень. 

 Поряд з тим, Ветлікарнею протягом ревізійного періоду безкоштовно 

отримано від Управління ветеринарної медицини у м. Ладижині згідно акту 

приймання-передачі від 31.01.2013 автомобіль Дейву-Нубіра вартістю 42857,00 

гривень. Зазначений автомобіль по даним бухгалтерського обліку Ветлікарні 

оприбутковано своєчасно та в повному обсязі на відповідних субрахунках.  

 Реєстр придбаних та безкоштовно отриманих основних засобів  у 

Додатку  __ до акту. 
 Ревізією дотримання законодавства при нарахуванні зносу необоротних 

активів порушень не встановлено. 

Ревізією дотримання вимог п.п. 1.6, 1.7 Інструкції № 64 (в період її 

чинності) та п. 7.3 Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів 

бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

26.06.2013  № 611 (далі -  Положення № 611) в частині правильності та повноти 

проведення індексації балансової вартості основних засобів та переоцінки 

матеріальних цінностей, порушень не встановлено. 

 Ревізією дотримання законодавства при списанні (відчуженні) 

необоротних активів та запасів, проведеною шляхом співставлення 

меморіальних ордерів № 9 та первинних документів до нього за вищезазначений 

період, порушень не встановлено. 
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 Ревізію правильності списання матеріальних цінностей та інвентарю 

проведено шляхом звірки оборотних відомостей з актами та відомостями на 

списання за липень 2012 року, лютий-березень 2013 року  встановлено, що за 

вказаний період списувалися матеріальні цінності та інвентар, які були не 

придатні для використання. 

 За ревізійний період по Ветлікарні випадків придбання предметів 

довгострокового користування, які тривалий час не використовувались, не 

встановлено. 

Ревізією наявності власних, орендованих транспортних засобів 

підприємств, установ та організацій встановлено, що на балансі Ветлікарні 

станом на 01.03.2014 рахується 3 одиниць транспортних засобів, які згідно 

подорожніх листів протягом періоду, що підлягав ревізії знаходились в 

робочому стані і використовувались для службових та господарських потреб 

Ветлікарні.  

Ревізією наявності ліміту легкового автотранспорту на обслуговування 

Ветлікарні та його дотримання встановлено, що лімітів легкового 

автотранспорту на обслуговування Ветлікарні нормативними документами не 

визначено. 

Ревізією дотримання порядку списання транспортних засобів, проведеною 

шляхом інспектування меморіальних ордерів № 9 «Накопичувальна відомість 

про вибуття та переміщення необоротних активів», оборотних відомостей по 

субрахунку 105 «Транспортні засоби», актами на списання встановлено, що 

протягом періоду, що підлягав ревізії списання транспортних засобів не 

проводилось. 

Ревізією списання паливно-мастильних матеріалів на роботу 

автотранспорту, проведеною суцільним порядком по всіх автомобілях 

Ветлікарні за вересень-жовтень 2011 року, січень-липень 2012 року та січень-

травень 2013 року шляхом інспектування меморіальних ордерів № 13, карток 

обліку витрачання бензину, подорожніх листів автомобілів встановлено, що в 

Ветлікарні списання паливно-мастильних матеріалів на роботу автотранспорту 

здійснюється відповідно до Наказу № 43. 

Ревізією використання автомобілів у вихідні, святкові та інші неробочі дні 

порушень не встановлено.  

В ході ревізії організації фактичного контролю за використанням 

автомобілів, комісією, створеною відповідно до наказу начальника Ветлікарні 

від 27.03.2014 № 23-о в присутності головного державного фінансового 

інспектора Ладижинської об’єднаної державної фінансової інспекції Збрицької 

І.В. станом на 17.06.2014 проведено зняття показників спідометрів та залишків 

пального в баках автомобілів, які знаходяться на відповідальному збереженні  

водія Стрільчука О.М., за результатами якого розбіжності між залишками 

пального в баках автомобілів та даними бухгалтерського обліку не встановлено. 

Акт зняття показників спідометра та залишків пального в баках в 

Додатку __ до акта. 

Ревізією дотримання порядку оформлення подорожніх листів проведеною 

за листопад-грудень 2011 року, серпень-вересень 2012 року та січень-лютий 

2013 року, встановлено, що подорожні листи оформлялись відповідно до вимог 
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Інструкції про порядок застосування подорожнього листа службового легкового 

автомобіля та обліку транспортної роботи, затвердженої наказом Державного 

комітету статистики України від 17.02.1998 № 74 (в період її чинності) та вимог 

спільного Наказу Міністерства транспорту України та Міністерства статистики 

України «Про затвердження типових форм первинного обліку вантажного 

автомобіля» від 29.12.1995 № 88/346. 

Вибірковою ревізією проведеною шляхом звірки шляхових листів, табелів 

обліку робочого часу, наказів по установі за серпень-вересень 2012 року, січень-

травень 2013 року, випадків використання легкових автомобілів у неробочі та 

святкові дні та період перебування у відпустках працівниками та начальником 

Ветлікарні, не встановлено. 

Ревізією дотримання норм експлуатаційного пробігу автомобільних шин, 

встановлено, що протягом ревізійного періоду в Ветлікарні в дотримання вимог 

Норм експлуатаційного пробігу автомобільних шин, затверджених наказом 

Міністерства транспорту України від 08.12.1997 № 420 та пункту 7.1 наказу 

Міністерства транспорту та зв’язку України від 20.05.2006 № 488 

«Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин колісних 

транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі» (із 

змінами), бухгалтером Коберник М.М. ведеться облік експлуатаційного пробігу 

автомобільних шин за типовими формами обліку. 

Ревізією дотримання норм експлуатації акумуляторних батарей проведених 

шляхом інспектування меморіальних ордерів № 10 «Накопичувальна відомість 

про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів», № 13 

«Накопичувальна відомість витрачання матеріалів»  та доданих до них 

первинних бухгалтерських документів, актів на списання, порушень вимог 

Правил нагляду та підтримки в робочому стані свинцево-кислотних 

акумуляторних батарей, затверджених наказом Міністерства транспорту України 

від 08.12.1997 № 417, не встановлено. 

Ревізією з питання обліку земельних ділянок встановлено, що на балансі 

Ветлікарні станом на 01.03.2014  земельні ділянки не обліковуються. 
 

2.8. Видатки на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт. 

Ревізію видатків на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт 

проведено суцільним способом за весь період, що підлягав ревізії, шляхом 

інспектування меморіальних ордерів № 2, № 4, № 6 та № 6/1 (по коштам 

спеціального фонду), кошторисів, укладених договорів, встановлено, що 

протягом періоду, що підлягав ревізії видатки на капітальне будівництво, 

реконструкцію та капітальний ремонт не затверджувались та відповідно не 

здійснювалися. 

2.9. Утворення та використання власних надходжень бюджетних 

установ. Надання адміністративних послуг. 

Ревізія утворення власних надходжень установи проведена суцільним 

способом, ревізія використання власних надходжень проведена вибірково за 

періоди, вказані за кожним напрямком.  



                                                                                                                                      Примірник № 3 36 

Ревізією правильності формування спеціального фонду Ветлікарні в 

частині надходжень від здійснення державного ветеринарно-санітарного нагляду 

та контролю з боку офіційних лікарів ветеринарної медицини, які проводять 

ветеринарно-санітарний нагляд та контроль за діяльністю суб’єктів 

господарювання щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування й 

реалізації продукції тваринного походження відповідно до Договорів з 

суб’єктами господарювання та Положення, затвердженого наказом Головного 

державного інспектора ветеринарної медицини України від 01.09.2000 № 45 зі 

змінами, порушень не встановлено. 

Ревізією сум власних надходжень встановлено, що за період з 01.01.2011 

по 01.03.2014 надійшло коштів від надання платних послуг на загальну суму 

1209121,66 грн. (за 2011 рік – 132065,17 грн., за 2012 рік – 206586,12 грн., за 

2013 рік – 739243,38 грн. та за січень-лютий 2014 року – 131226,99 грн.). 

Ревізією дотримання законодавства при визначенні вартості платних 

послуг, переліку послуг, які надаються Ветлікарнею, правильності та 

обґрунтованості формування тарифів на ветеринарні послуги, порушень не 

встановлено. 

Ревізією правильності розрахунку вартості послуг станом на 01.01.2011, 

01.01.2012, 01.01.2013 та 01.01.2014 порушень не встановлено. 

Ревізією з питання дотримання лабораторією ветеринарно-санітарної 

експертизи на ринку обов’язкового мінімального переліку досліджень сировини, 

продукції тваринного та рослинного походження, комбікормів, вітамінних 

препаратів, за результатами яких видається ветеринарне свідоцтво форми № 2, 

затверджене наказом Державного департаменту ветеринарної медицини від 

03.11.1998 № 16 на предмет повноти проведених досліджень сировини та 

продукції, а також повноти надходжень до спеціального фонду державного 

бюджету від цих досліджень згідно з Журналами реєстрації ветеринарних 

свідоцтв та довідок по лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку 

м. Ладижин, дані яких порівняно з даними книг РКО за період з 01.11.2012 по 

31.12.2012, 01.04.2013 по 30.06.2013, з 01.01.2014 по 28.02.2014, порушень не 

встановлено. 

Ревізією повноти та своєчасності надходжень коштів, отриманих 

Ветлікарнею за надання ветеринарних послуг, встановлено в порушення вимог п. 

4 ст. 13, п. 5 ст. 56 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-УІ, п. 1, 

п. 5 ст. 9 Закону України № 996, п 2.15 Положення Про документальне 

забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затвердженого наказом 

Міністерства Фінансів України від 24.05.1995 № 88, випадки невідображення в 

бухгалтерському обліку дебіторської заборгованості станом на 01.03.2014 за 

надані послуги в вересні 2013 року, лютому 2014 року з контролю за 

дотриманням санітарних (гігієнічних) вимог та технологічних режимів при 

виробництві збагачувачів кормових та при вивозі утильсировини Філії 

«Переробний комплекс» ТОВ «Вінницька птахофабрика» на суму 37322,88 грн., 

з контролю за дотриманням санітарних (гігієнічних) вимог та технологічних 

режимів на інкубаційно-птахівничій станції та при вивозі утильсировини Філії 

«Птахокомплекс» ТОВ «Вінницька птахофабрика» на суму 5731,73 грн. та за 
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виконані роботи ДП «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» з 

ідентифікації тварин (кріплення бирок, власники тварин – фізичні особи) на суму 

396,96 грн., що призвело до недоотримання доходів спеціальним фондом 

Ветлікарні на відповідні суми.  

При цьому, головним бухгалтером Ветлікарні Іглаковою В.В. не 

забезпечено дотримання вимог ч. 1, ч. 8 ст. 9 Закону України № 996, щодо 

складання первинних документів під час здійснення господарської операції або 

безпосередньо після її закінчення, оскільки нею не відображено дебіторську 

заборгованість станом на 01.03.2014 за вищевказаними організаціями по даним 

меморіального ордеру № 4 «Зведення відомостей за розрахунками з іншими 

дебіторами» та субрахунку 364 «Розрахунки з іншими дебіторами» за вересень 

2013 року та лютий 2014 року. І як результат, призвело до не відображення в 

обліку наявної дебіторської заборгованості станом на 01.03.2014 в загальній сумі 

43451,57 гривень. 

Згідно з п. 3 ст. 8, п. 7 ст. 8 та п. 8 ст. 9 Закону України № 996-ХІУ 

відповідальним за організацію бухгалтерського обліку є керівник закладу Швець 

О.П., за ведення бухгалтерського обліку – головний бухгалтер Іглакова В.В. та 

бухгалтер Коберник М.М., відповідальність за недостовірність даних 

відображених у первинних документах та регістрах бухгалтерського обліку 

несуть особи, які склали та підписали ці документи.  

З приводу допущеного порушення начальнику Ветлікарні Швець О.П. та 

головному бухгалтеру Іглаковій В.В. надано перелік питань для уточнення та 

надання пояснення. 

В своїх поясненнях начальник Ветлікарні Швець О.П. та головний 

бухгалтер Іглакова В.В. зазначили, що порушення допущені у зв’язку з 

недостатнім контролем за підлеглими щодо своєчасності виставлення рахунків 

та актів виконаних робіт. Перелік питань та пояснення у Додатках___ до акта. 

В ході ревізії суму недоотриманих доходів, Підприємствами - 

отримувачами послуг, внесено на рахунок Ветлікарні в повному обсязі. Копії 

актів  здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг) та копія виписки з 

реєстраційного рахунку Ветлікарні про зарахування коштів в Додатку___ до 

акта.  

Ревізією встановлено, що відповідно до наказу Державного комітету 

ветеринарної медицини України «Про затвердження Порядку видачі 

ветеринарних документів» від 13.04.2009 № 85 та Постанови Кабінету міністрів 

України «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які 

надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та 

установами, що входять до сфери її управління, і розміру плати за їх надання» 

від 09.06.2011 № 641 (далі – Постанова № 641) до адміністративних послуг, що 

надається Ветлікарнею віднесено видачу ветеринарних документів, зокрема: 

ветеринарні свідоцтва (форми № 1 та № 2 - при переміщенні за межі території 

області, районів, міст) видача міжнародного ветеринарного сертифіката для 

країн СНД (форми № 1 та № 2 - при переміщенні за межі України), видача 

ветеринарної довідки – при переміщені в межах району, видача ветеринарно-

санітарного паспорта на тварину, документів, що підтверджують ветеринарно-
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санітарний стан товару і благополуччя місцевості його походження (ветеринарні 

документи, експертні висновки державних лабораторій ветеринарної медицини). 

Ревізією правильності розрахунків та повноти отримання коштів від 

надання адміністративних послуг, проведеною за період з 24.06.07.2011 по 

31.07.2011 встановлено, що в порушення вимог п. 32 ст. 4 Закону України «Про 

Держаний бюджет України на 2011 рік» від 23.12.2010 № 2857-VI (зі змінами)  

та абз. 2 ч. 2 Постанови № 641, внаслідок не застосування Ветлікарнею протягом 

періоду з 24.06.2011 по 14.07.2011 вартості адміністративних послуг, визначених 

Постановою № 641, Ветлікарнею втрачено доходів від надання 

адміністративних послуг на суму 1924,53 грн., та як наслідок, не відображено в 

бухгалтерському обліку дебіторську заборгованість на дану суму станом на 

01.08.2011, 01.01.2012, 01.01.2013, 01.01.2014 та 01.03.2014.  

Поряд з тим, ревізією повноти перерахування Ветлікарнею коштів до 

Державного бюджету України за надані адміністративні послуги встановлено, 

що в порушення вимог ст. 29, п. 2 ст. 57 Бюджетного кодексу України, при 

відсутності бюджетних призначень на 2012 рік, залишки коштів спеціального 

фонду, отримані Ветлікарнею за надані адміністративні послуги в загальній сумі 

9661,74 грн. не перераховано до доходів загального фонду Державного бюджету 

України, а витрачено протягом січня-лютого 2012 року на оплату праці та 

придбання матеріальних цінностей. Довідка вартості наданих 

адміністративних послуг в залишку коштів спеціального фонду Ветлікарні 

станом на 01.01.2012 в додатку ___ до акту. 

Внаслідок допущених порушень, Державним бюджетом втрачено доходів 

на суму 9661,74 гривень. 

Відповідна операція згідно п. 40 ч. 1 ст. 116 Бюджетного кодексу України є 

порушенням бюджетного законодавства. 

Вищеназвані порушення стали можливими з вини начальника Ветлікарні 

Швеця О.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 Ветлікарні 

та з вини головного бухгалтера Рибачок А.Ю., якою не забезпечено виконання 

завдань, покладених на бухгалтерську службу та якою не дотримано вимоги п.п. 

3, 7 ст. 8 Закону України № 996. 

З приводу допущеного порушення начальнику Ветлікарні Швець О.П. 

надано перелік питань для уточнення та надання пояснення. 

В своєму поясненні начальник Ветлікарні зазначив, що в зв’язку з 

відсутність відповідного наказу від Головного управління вказані кошти 

використано на потреби Ветлікарні, а не повернуто до Державного бюджету. 

Перелік питань, на які пропонується надати пояснення та пояснення в  Додатку 

____ до акта. 

В ході ревізії, Ветлікарнею перераховано на рахунок Державного бюджету 

недоотриманих коштів в сумі 11586,27 грн. відповідно до платіжного доручення 

від 19.06.2014 за № 186. Копія платіжного доручення про перерахування коштів 

в Додатку___ до акта.  
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Ревізією повноти надходження коштів до Державного бюджету за надання 

адміністративних послуг за період з 01.01.2014 по 01.03.2014, проведеною 

співставленням журналів обліку видачі ветеринарних свідоцтв з наявними в 

Ветлікарні копіями квитанцій та платіжних доручень про перерахування 

отримувачами адміністративних послуг коштів до Державного бюджету, 

встановлено, що в порушення вимог ч. 4 ст. 11 Закону України «Про 

адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI, кошти за видані 

Ветлікарнею протягом лютого 2014 року філії «Переробний комплекс» ТОВ 

«Вінницька птахофабрика» ветеринарні свідоцтва та надані послуги з 

ветеринарного аналізу та лабораторних досліджень на суму 3282,42 грн., не 

сплачено до Державного бюджету, що відповідно призвело до втрат доходів 

Державного бюджету на відповідну суму. 

Крім того, слід зазначити, що в порушення вимог ч. 3 п. 1 постанови 

Кабінету Міністрів України «Деякі питання ведення обліку доходів, які 

надходять як плата за надання адміністративних послуг» від 07.08.2013 № 600 та 

Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого 

наказом міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611, операції з надання 

адміністративних послуг у бухгалтерському обліку Ветлікарні не відображено. 

Вищеназвані порушення стали можливими з вини начальника Ветлікарні 

Швеця О.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 Ветлікарні 

та з вини головного бухгалтера Іглакової В.В., якою не забезпечено виконання 

завдань, покладених на бухгалтерську службу та якою не дотримано вимоги п.п. 

3, 7 ст. 8 Закону України № 996. 

З приводу допущеного порушення начальнику Ветлікарні Швець О.П. та 

головному бухгалтеру Іглаковій В.В. надано перелік питань для уточнення та 

надання пояснення. 

В своїх поясненнях начальник Ветлікарні Швець О.П. та головний 

бухгалтер Іглакова В.В. зазначили, що в зв’язку з відсутністю чіткого 

роз’яснення в законодавстві щодо обліку адміністративних послуг, операції з 

надання адміністративних послуг у бухгалтерському обліку Ветлікарні не 

відображено. Перелік питань, на які пропонується надати пояснення та 

пояснення в  Додатку ____ до акта. 

В ході ревізії суму недоотриманих Державним бюджетом коштів, філією 

«Переробний комплекс» ТОВ «Вінницька птахофабрика» перераховано на 

рахунок Державного бюджету згідно платіжного доручення від 28.04.2014 за № 

57059041 в повному обсязі. Копія платіжного доручення про перерахування 

коштів в Додатку___ до акта.  

Ревізією з питань наявності фактів покриття видатків, пов'язаних з 

наданням платних послуг, за рахунок коштів загального фонду кошторису 

встановлено, що в порушення вимог 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, 
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протягом періоду який підлягав ревізії за рахунок загального фонду 

утримувались посади працівників, які відповідно до укладених договорів з 

підприємствами, установами та організаціями міста надають послуги з питань 

ветеринарної медицини, кошти за які надходять до спеціального фонду 

Ветлікарні.   

Посади лікарів, які надають послуги з питань ветеринарної медицини, 

затверджені штатними розписами Ветлікарні по спеціальному фонду на 2013 -

2014 роки.  

В ході ревізії проведено розрахунок заробітної плати ветеринарних 

працівників, залучених до проведення платних послуги з питань ветеринарної 

медицини виходячи з затверджених штатних розписів Ветлікарні, табелів обліку 

робочого часу та зведених відомостей нарахування заробітної плати та 

меморіальних ордерів № 5 за 2013 рік та січень-лютий 2014 року.  

Сума заробітної плати лікарів, яку необхідно було виплатити за рахунок 

коштів спеціального фонду складає 17441,92 грн., в тому числі за січень-серпень 

2013 року – 10667,09 грн. та за січень – лютий 2014 року – 6774,83 гривень. 

Відповідно, сума єдиного соціального внеску склала 9375,62 грн., в тому числі 

за січень-серпень 2013 року – 5401,42 грн. та за січень – лютий 2014 року – 

3974,20 гривень. Реєстр покриття видатків спеціального фонду на виплату 

заробітної плати ветеринарним працівникам, залучених для проведення платних 

послуг з питань ветеринарної медицини 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 17441,92 грн. та відповідні 

відрахування єдиного соціального внеску склали 9375,62  гривень. 

Внаслідок допущених порушень у Звіті про надходження та використання 

коштів загального фонду (форма № 2-д) за 2013 рік касові та фактичні видатки 

за КЕКВ 2110 «Заробітна плата» завищено на суму 10667,09 грн. та за КЕКВ 

2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 2904,83 грн. та відповідно за 

січень-лютий 2014 року завищено за КЕКВ 2110 «Оплата праці» на суму 6774,83 

грн. та за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 3974,20 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. 

Порушення допущено з вини начальника Ветлікарні Швеця О.П. та 

головного бухгалтера Рибачок А.Ю. (в період по 22.04.2013), Тютяк Л.В. (з 

26.04.2013 по 27.06.2013), Іглакової В.В. (в період з 04.07.2013 по даний час), в 

частині правильності планування видатків, якими складались та підписувались 

штатні розписи, документи на виплату заробітної плати за рахунок коштів 

загального фонду бюджету та якими складалась та подавалась фінансова 

звітність. 
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З приводу допущеного порушення начальнику Ветлікарні Швець О.П. та 

головному бухгалтеру Іглаковій В.В. надано перелік питань для уточнення та 

надання пояснення. 

В своїх поясненнях начальник Ветлікарні Швець О.П. та головний 

бухгалтер Іглакова В.В. зазначили, що в зв’язку тим, що у І півріччі 2013 року та 

січні-лютому 2014 року виникла економія коштів по загальному фонду за 

рахунок вакантних посад, кошти, які були у надлишку було спрямовано на 

виплату заробітної плати працівникам, що утримуються за рахунок коштів 

спеціального фонду. Перелік питань, на які пропонується надати пояснення та 

пояснення в  Додатку ____ до акта. 

Ревізією використання власних надходжень за період з 01.07.2011  по 31.07. 

2013 встановлено, що кошти, що надійшли від надання платних послуг 

зараховуються до спеціального фонду кошторису Ветлікарні і використовуються 

відповідно до затверджених кошторисів на виплату заробітної плати та сплату 

нарахувань з працівників, що утримуються за кошти спеціального фонду, 

придбання матеріальних цінностей та інвентарю для  господарських потреб 

Ветлікарні, порушень з цього питання, ревізією не встановлено, випадків 

використання власних надходжень бюджетної установи не у відповідності до 

визначених напрямів не встановлено. 

Ревізією щодо доцільності придбання майна за кошти, отримані як плата за 

послуги, та правильності його використання, порушень проведеною ревізією не 

встановлено. 

Проведеною ревізією встановлено, що на підставі наказу головного 

управління ветеринарної медицини у Вінницькій області від 06.02.2013 № 26-О, 

з посиланням на наказ Державної ветеринарної та фітосанітарної служби 

України від 10.11.2010 № 487, платіжним дорученням від 11.02.2013 № 20, 

Ветлікарнею, перераховано кошти Державній ветеринарній та фітосанітарній 

службі України отримані понад суми зазначені в плані надходження коштів за 

надання платних послуг за 2012 рік в сумі 3000,00 гривень.  

Також, на підставі наказу головного управління ветеринарної медицини у 

Вінницькій області від 12.02.2014 № 20-О, з посиланням на наказ Державної 

ветеринарної та фітосанітарної служби України від 31.12.2013 № 2620, 

платіжним дорученням від 13.02.2014 № 33, Ветлікарнею, перераховано кошти 

Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України отримані понад суми 

зазначені в плані надходження коштів за надання платних послуг за 2013 рік в 

сумі 120000,00 гривень. Копії наказів головного управління ветеринарної 

медицини та платіжних доручень у Додатку ___ до акта. 
 

2.10. Забезпечення цільового використання бюджетних коштів. 
 

Ревізією забезпечення Ветлікарнею  цільового використання бюджетних 

коштів, проведеною суцільним порядком за весь період, що підлягав ревізії, 

шляхом інспектування даних меморіальних ордерів № 2, № 3, № 5 та № 6, книги 

Журнал-головна, кошторисів, фінансової звітності, відомостей нарахування 

заробітної плати, штатних розписів, виписок державної казначейської служби, 

платіжних доручень, накладних, укладених договорів, рахунків, актів виконаних 
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робіт, порушень (крім тих, що зазначені в попередніх розділах акта), не 

встановлено. 
 

2.11. Дотримання законодавства про державні закупівлі.  
 

Ревізію дотримання вимог чинного законодавства щодо здійснення 

державних закупівель проведено суцільним способом за період з 01.01.2011 по 

01.03.2014.  

Ревізією наявності створеного комітету конкурсних торгів та встановлено 

що згідно наказу начальника Ветлікарні від 11.10.2010 № 32 створено комітет з 

конкурсних торгів в складі голова комітету – лікар-епізоотолог ветеринарної 

медицини Шихов Д.В., заступника голови комітету з конкурсних торгів Резнік 

В.М., членів комітету – головного бухгалтера Коберник М.М., завідуючої 

лабораторії ветсанекспертизи на ринку Провільської Л.Ю. та секретаря комітету 

з конкурсних торгів – бухгалтер ІІ категорії Гудзь Ю.В.  

Наказом начальника Ветлікарні від 27.12.2012 № 52-о створено комітет з 

конкурсних торгів в складі голова комітету – бухгалтер Коберник М.М. та членів 

комітету: начальник Ветлікарні Швець О.П., лікар-епізоотолог ветеринарної 

медицини Шихов Д.В., головний бухгалтер Рибачок А.Ю., завідуючої 

лабораторії ветсанекспертизи на ринку Провільської Л.Ю. 

Наказом начальника Ветлікарні від 27.12.2012 № 43-о створено комітет з 

конкурсних торгів в складі голова комітету – бухгалтер Коберник М.М. та членів 

комітету: начальник Ветлікарні Швець О.П., лікар-епізоотолог ветеринарної 

медицини Шихов Д.В., головний бухгалтер Іглакова В.В., завідуючої лабораторії 

ветсанекспертизи на ринку Провільської Л.Ю. 

 Перевіркою відповідності фактичної кількості членів комітету з конкурсних 

торгів кількості, передбаченій вимогами ч. 2 ст. 11 Закону України № 2289, 

зокрема не менш як п'ять осіб, порушень не встановлено. 

Положення про комітет з конкурсних торгів Ветлікарні щодо організації та 

здійснення процедур закупівель, затверджене наказами начальника Ветлікарні 

від 11.10.2010 № 32,  від 27.12.2012 № 52-о та від 27.12.2012 № 43-о, яким 

визначено основні функції та завдання членів комітету з конкурсних торгів. 

Порушень з даного питання, ревізією не встановлено. 

Положення про комітет з конкурсних торгів Ветлікарні розроблено та 

затверджено відповідно до Типового положення, затвердженого наказом 

Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 916. 

Ревізією наявності документів про проходження навчання (підвищення 

кваліфікації) у сфері закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим 

органом встановлено, що навчання з питань державних закупівель ні голова, ні 

секретар та члени комітету з конкурсних торгів не пройшли, що є порушенням 

вимог ч. 2 ст. 11 Закону України № 2289. 

В своєму поясненні начальник Ветлікарні Швець О.П. зазначив, що 

навчання у сфері державних закупівель не було пройдено в зв’язку з відсутністю 

коштів на відрядження та відповідні курси. Перелік питань та пояснення в 

Додатку  ___ до акта. 
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Співставленням кошторисів на 2011-2014 роки по загальному та 

спеціальному фондах, розрахунків потреби в коштах на придбання товарів, робіт 

і послуг до кошторисів, планів асигнувань, довідок про зміни річного розпису 

призначень бюджету (кошторисів), звітів про виконання кошторисів загального 

та спеціального фондів за 2011-2013 роки та січень-лютий 2014 року 

встановлено, що вартість предмета закупівлі товарів та послуг не перевищувала 

вартості, передбаченої ст. 2 Закону України № 2289. 

Після затвердження кошторисів Ветлікарні на 2011-2014 роки, комітетом з 

конкурсних торгів розглядалися річні плани закупівель на поточні роки та 

прийнято рішення щодо недоцільності проведення процедур закупівель за 

державні кошти в зв’язку з тим, що видатки не перевищують межі граничних 

сум, визначених вимогами законодавства, чим дотримано вимоги ч. 2 ст. 11 

Закону України № 2289.   
 

2.12. Законність використання бюджетних коштів на виконання 

програм (заходів) у сфері ветеринарної медицини. 
 

Ревізію питання законність використання бюджетних коштів на виконання 

програм (заходів) у сфері ветеринарної медицини проведено вибірковим 

порядком з зазначенням періодів далі по тексту.  

У періоді, що підлягав ревізії фінансування Ветлікарні за КПКВ 2802020 

«Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро» (далі 

- КПКВ 2802020) здійснювалось за рахунок коштів загального фонду 

Державного бюджету.  

Ревізією виділення загальних сум бюджетних асигнувань на виконання 

програм (заходів) у сфері ветеринарної медицини встановлено, що кошторисами 

Ветлікарні за КПКВ 2802020 затверджено асигнувань з державного бюджету на 

здійснення протиепізоотичних заходів в 2011 році в сумі 13686,00 грн., в 2012 

році в сумі 17440,75 грн., в 2013 році в сумі 24496,60 грн., з яких профінансовано 

протягом 2011-2013 років та січня-лютого 2014 року відповідно в сумах 13686,00 

грн., 17440,75 грн., 24496,60 гривень. Касові видатки відповідають отриманому 

фінансуванню. Фактичні видатки протягом 2011-2013 років склали відповідно в 

сумах 10866,82 грн., 16086,27 грн., 16863,92 гривень. Аналіз звіту про виконання 

кошторису загального фонду за КПКВ 2802020 в Додатку ____ до акту. 

Отримані кошти витрачені на придбання ветпрепаратів на проведення 

протиепізоотичних заходів (вакцина жива проти сибірки тварин, дератез, 

вірус-вакцина «Ла-Сота», вакцина проти сказу «Рабістар», туберкулін 

очищений, вірус-вакцина АСВ проти чуми свиней, тощо). 

Станом на 01.03.2014 залишки невикористаних ветпрепаратів 

складають 12474,25 грн., які заплановано використати до кінця 2014 року. 

Ревізією щодо цільового використання вказаних ветпрепаратів за 

періоди з 01.06.2011 по 31.07.2011, з 01.04.2012 по 31.05.2013 , з 01.07.2013 

по 31.07.2013 та з 01.02.2014 по 28.02.2014, порушень не встановлено. 

У відповідності з постановою  Кабінету Міністрів України від 15.08.1992 

№ 478 «Про перелік протиепізоотичних лікувальних, лабораторно-

діагностичних, радіологічних та інших ветеринарно-санітарних заходів, що 
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проводяться органами державної ветеринарної медицини за рахунок відповідних 

бюджетних та інших коштів» (далі - Постанова № 478) у Ветлікарні щороку 

розробляються Плани протиепізоотичних заходів по профілактиці заразних 

захворювань на території м. Ладижин, проведення яких передбачено за рахунок 

коштів державного бюджету, затверджені начальником Головного управління 

ветеринарної медицини у Вінницькій області Сидоруком Г.П. та погодженні 

першим заступником міського голови м. Ладижина Анущенко П.Д. 

Плани складено на підставі даних про протиепізоотичні заходи 

попереднього періоду та кількості поголів’я тварин за обліковими даними 

Ветлікарні, а саме: ветеринарних паспортів на тварин та ветеринарних карток 

про переміщення тварин. 

Розрахунок потреби в коштах на проведення протиепізоотичних заходів та 

потреби у ветеринарних препаратах проводиться з урахуванням даних наявного 

поголів’я сільськогосподарських та домашніх тварин на території 

підпорядкованій Ладижинській міській раді та ОФ ЗАТ «Зернопродукт», 

отриманого з інформацій відділу статистики у м. Ладижині, плану проведення 

діагностичних досліджень по профілактиці заразних хвороб тварин на рік, плану 

проведення щеплень і лікувально-профілактичних заходів по профілактиці 

заразних хвороб тварин та урахуванням існуючого залишку ветеринарних 

препаратів на початок року. Порушень із відповідного питання ревізією не 

встановлено. 

Ревізією використання бюджетних коштів при виконанні Ветлікарнею 

протиепізоотичних заходів, проведеною шляхом співставлення актів виконаних 

робіт, актів та журналів профілактичних щеплень, актів та звітів на списання 

медичних препаратів, вакцин та матеріальних цінностей за березень-квітень, 

вересень 2012 року, лютий, травень, жовтень 2013 року, фактів використання їх 

на заходи не передбачені Постановою № 478 не встановлено. Фактів покриття та 

використання ветеринарних препаратів на проведення щеплень та лікувально-

профілактичні заходи за рахунок коштів державного бюджету, які повинні 

проводитись за рахунок власників тварин не встановлено. 

Ревізією законності списання коштів з рахунків, в тому числі щодо їх 

цільового використання порушень не встановлено. 

3. Стан і достовірність бухгалтерського обліку та фінансової і 

бюджетної звітності. 

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. 



                                                                                                                                      Примірник № 3 45 

В порушення вимог ч. 3, ч. 6 ст. 8 Закону України № 996 начальником 

Ветлікарні Швець О.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 Коберник М.М. (в період з 01.01.2011 по 

13.07.2011), Рибачок А.Ю. (в періоді з 13.07.2011 по 22.04.2013), Тютяк Л.В. (в 

період з 26.04.2013 по 27.06.2013) та Іглаковою В.В. (в період з 04.07.2013 по 

даний час) 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 ревізії складено на 45-ти аркушах в 3-х примірниках. 

 

Заступник начальника Ладижинської 

об’єднаної державної фінансової 

інспекції 

                        І.В. Збрицька 

Начальник Ладижинської міської 

державної лікарні ветеринарної 

медицини  

                               О.П. Швець 

       Головний бухгалтер  

               

                         В.В Іглакова 

Перший та третій примірники акта ревізії вручено 27.06.2014 для 

ознайомлення, головному бухгалтеру Ладижинської міської державної лікарні 

ветеринарної медицини Іглаковій В.В.______________.  

Дата підписання акту  __________________. 

Другий примірник акта отримано головним бухгалтером Ладижинської міської 

державної лікарні ветеринарної медицини _________________ Іглаковою В.В.  


