
 

 

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ЛАДИЖИНСЬКА ОБ’ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ 
 

Примірник №3 

АКТ 
26.11.2014  № 04-15/78 

(дата)   

м. Ладижин   
(місце складання)   

ревізії використання бюджетних коштів, виділених окружній виборчій 

комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого 

округу № 17 для проведення позачергових виборів народних депутатів 

України 26 жовтня 2014 року 

На виконання п. 1.1.6.1 плану Державної фінансової інспекції у Вінницькій 

області на ІV квартал 2014 року та на підставі направлень від 15.10.2014 № 239 

та № 240, від 29.10.2014 № 242, виданих в.о. начальника Ладижинської 

об’єднаної державної фінансової інспекції (далі по тексту – Інспекція), 

заступником начальника Інспекції Збрицькою І.В., головним державним 

фінансовим інспектором Кирилюком О.А. та провідним державним фінансовим 

інспектором Свиридою Л.П. проведено ревізію використання бюджетних 

коштів, виділених окружній виборчій комісії з виборів народних депутатів 

України одномандатного виборчого округу № 17 для проведення позачергових 

виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року (далі – ОВК ОВО 

№17). 

Ревізію проведено з 16.10.2014 по 26.11.2014 (з зупиненням з 20.10.2014 по 

28.10.2014) з відома голови ОВК ОВО № 17 Косяк Едуарда Станіславовича та в 

присутності головного бухгалтера Романенко Артема Володимировича. 

Про початок контрольного заходу об’єкт контролю повідомлено листом 

від 07.10.2014 № 04-20/1169.                     

Юридична та фактична адреса: 24321, м. Ладижин, вул. Петра Кравчика, 

буд. 4; 

код ЕДРПОУ – 38023375; 

форма власності - державна; 

підпорядкованість – Центральна виборча комісія; 

Посадовими ОВК ОВО № 17, яким надано право розпоряджатися коштами 

та підписувати розрахункові документи у періоді, що підлягав ревізії були: 

- з правом першого підпису – голова ОВК ОВО № 17 Косяк Едуард 

Станіславович з 24.09.2014 по даний час;  

- з правом другого підпису - головний бухгалтер ОВК ОВО № 17 

Романенко Артем Володимирович з 23.09.2014 по даний час. 
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Один примірник програми ревізії та направлень вручено голові ОВК ОВО 

№ 17 Косяку Е.С., що засвідчено його підписом на примірниках Ладижинської 

об’єднаної державної фінансової інспекції.  

Журнал реєстрації контрольних заходів в окружній виборчій комісії не 

ведеться, в зв’язку з чим відмітка про реєстрацію щодо проведення ревізії не 

зроблена. 

ОВК ОВО № 17 утворена згідно постанови Центральної виборчої комісії 

(далі - ЦВК) від 05.09.2014 № 858 «Про утворення окружних виборчих комісій 

з виборів народних депутатів України на позачергових виборах народних 

депутатів України 26 жовтня 2014 року». 

ОВК ОВО № 17 об’єднує 216 виборчі дільниці, в тому числі: 30 великих 

виборчих дільниць (понад 1500 виборців), 98 середніх виборчих дільниць (від 

500 до 1500 виборців), 88 малих виборчих дільниць (до 500 виборців), з них 2, 

де кількість виборців не перевищує 50 осіб. 

Згідно Виписки від 01.10.2014, ОВК ОВО № 17 включено до Єдиного 

державного реєстру підприємств та організацій України 09.09.2014, за 

основним видом економічної діяльності: 84.11 Державне управління загального 

характеру, і зареєстрована як юридична особа. 

ОВК ОВО № 17 має реєстраційний рахунок, печатку із своєю назвою. 

Фінансування ОВК ОВО № 17 проводиться за рахунок коштів державного 

бюджету по КПКВ 6731700 «Забезпечення підготовки та проведення 26 жовтня 

2014 року позачергових виборів народних депутатів України».  
 

Ревізією встановлено: 
 

1. Аналіз виконання кошторису витрат на утримання окружної та 

дільничних виборчих комісій 

Аналіз виконання кошторису витрат проведено суцільним способом за 

весь період, що підлягав ревізії. 

Кошторис видатків ОВК ОВО № 17 для підготовки та проведення виборів 

народних депутатів України на 2014 рік затверджено Головою Центральної 

виборчої комісії М. Охендовським 01.10.2014 по коду програмної класифікації 

видатків та кредитування державного бюджету 6731700 «Забезпечення 

підготовки та проведення 26 жовтня 2014 року позачергових виборів народних 

депутатів України» (далі - КПКВ 6731700) за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по 

реалізації державних (регіональних) програм, не віднесенні до заходів 

розвитку» (далі – КЕКВ 2282) в сумі 4245518,00 гривень.  

План асигнувань та лімітна довідка ОВК ОВО № 17 на 2014 рік 

затверджено 01.10.2014 Головою Центральної виборчої комісії М. 

Охендовським по КПКВ 6731700 за КЕКВ 2282 в сумі 4245518,00 грн., в тому 

числі на вересень 2014 року – 263224,00 грн., жовтень 2014 року – 2862376,00 

грн. та листопад 2014 року – 1119918,00 гривень. 

Крім того, до ревізії надано Єдиний кошторис видатків ОВК ОВО № 17 

для підготовки та проведення виборів народних депутатів України на 2014 рік 

затверджено постановою ЦВК від 01.10.2014 № 1424 по КПКВ 6731700, в 
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якому затверджено показники видатків в розрізі кодів економічної класифікації 

на загальну суму 4245518,00 грн., а саме: 

- КЕКВ 2110 «Оплата праці» в сумі 2471092,00 грн.; 

- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 890016,00 грн.; 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 

236900,00 грн.; 

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 513660,00 грн.; 

- КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 24850,00 грн.; 

- КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг» в сумі 109000,00 гривень. 

Постановою ЦВК від 27.10.2014 № 2078, внесено зміни до Єдиного 

кошторису видатків ОВК ОВО № 17, в межах єдиного кошторису, а саме 

шляхом зменшення бюджетних асигнувань по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» на суму 267819,00 грн. та збільшення, відповідно, по КЕКВ 

2110 «Оплата праці» на суму 80075,00 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» на суму 27786,00 грн. та по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» на суму 159958,00 гривень. 

Ревізією встановлено, що відповідно до вимог п. 22 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 п. 4 розділу ІІ Порядку 

фінансування окружних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій 

закордонних виборчих дільниць за рахунок коштів Державного бюджету 

України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів 

України, затвердженого постановою ЦВК від 12.07.2012 № 110, показники 

єдиного кошторису видатків ОВК ОВО № 17 підтверджені відповідними 

розрахунками окремо по кожній статті витрат. 

Ревізією дотримання Середніх норм видатків окружної виборчої комісії та 

Середніх норм видатків для потреб дільничних виборчих комісій при 

розрахунку потреби в коштах в розрізі КЕКВ на підготовку та проведення 

позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року, 

затверджених Постановою ЦВК від 11.09.2014 № 917 «Про середніх норм 

видатків виборчих комісій на підготовку і проведення позачергових виборів 

народних депутатів України 26 жовтня 2014 року», порушень не встановлено. 

Проведеним аналізом касових та фактичних видатків порівняно до 

уточнених бюджетних асигнувань, як в цілому по кошторису, так і в розрізі 

кодів економічної класифікації встановлено наступне. 

Згідно казначейських виписок за період з 05.09.2014 по 26.11.2014 ОВК 

ОВО № 17 на реєстраційний рахунок № 35211057088906, відкритий в 

управлінні Державної казначейської служби у м. Ладижин Вінницької області, 

профінансовано по КПКВ 6731700 в сумі 4245518,00 грн., тобто в межах 

затверджених бюджетних асигнувань та відображено по даних бухгалтерського 

обліку в меморіальному ордері № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових 

коштів загального фонду в органах Державної казначейської служби» по 

субрахунку 321 «Реєстраційний рахунок».  
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Касові видатки за період з 05.09.2014 по 26.11.2014, які підтверджені 

платіжними дорученнями на перерахування коштів з рахунку, склали в сумі 

3915884,13 грн., які відповідають фактичним.  

Станом на 26.11.2014 залишок на реєстраційному рахунку відсутній.  

Проведеним аналізом касових і фактичних видатків кошторису ОВК ОВО 

№ 17 у відповідності до затверджених бюджетних асигнувань встановлено 

наступне. 

При затверджених з урахуванням змін бюджетних асигнуваннях по КЕКВ 

2110 «Оплата праці» в сумі 2551167,00 грн. касові та фактичні видатки склали в 

сумі 2543506,42 грн., що становить 99,7 % від затверджених асигнувань. При 

затверджених з урахуванням змін бюджетних асигнуваннях по КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» в сумі 917802,00 грн. касові та фактичні 

видатки склали в сумі 908527,50 грн., що становить 99,0 % від затверджених 

бюджетних асигнувань. 

По затверджених з урахуванням змін бюджетних асигнуваннях за КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 396858,00 грн., 

касові та фактичні видатки склали в сумі 273341,65 грн., що становить 68,9 % 

від затверджених бюджетних асигнувань.  

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) касові та фактичні 

видатки склали в сумі 169428,36 грн., що становить 69,0 % від затверджених 

бюджетних асигнувань в сумі 245841,00 гривень.  

По КЕКВ 2250 «Витрати на відрядження» касові та фактичні видатки 

склали в сумі 21080,20 грн., що становить 84,9 % від затверджених бюджетних 

асигнувань в сумі 24850,00 гривень.  

По КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг» касові та фактичні видатки 

протягом періоду, що підлягав ревізії не проводились.  

Правильність та достовірність використання отриманих коштів досліджено 

в наступних розділах акту. 

2. Ревізія операцій на реєстраційних рахунках, відкритих в 

органах Державного казначейства, та на рахунках в установах банків 

Ревізію дотримання порядку ведення операцій на реєстраційних рахунках, 

відкритих в органах Державного казначейства, та на рахунках в установах 

банків проведено суцільним порядком за весь період, що підлягав ревізії. 

Облік казначейських операцій ведеться в меморіальному ордері № 2 

«Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду». 

Відображення операцій з руху коштів на рахунку ОВК ОВО № 17 

здійснювалось на субрахунку 321 «Реєстраційні рахунки». 

Для здійснення операцій по казначейському обслуговуванню видатків 

ОВК ОВО № 17 в управлінні Державної казначейської служби у м. Ладижин 

Вінницької області відкрито реєстраційний рахунок для коштів загального 

фонду: № 35211057088906. Відкриття бюджетного рахунку проведено у 

відповідності до вимог Порядку відкриття та закриття рахунків у національній 

валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого 
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наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758. Копія заяви та 

повідомлення про відкриття рахунків в Додатку ____ до акта. 

Ревізією ведення казначейських операцій встановлено наявність та 

відповідність виписок та підтверджуючих первинних фінансових документів до 

них, з відміткою управління Державної казначейської служби у м. Ладижин 

Вінницької області, щодо проведення платежів. Всі вищевказані операції 

відповідають даним бухгалтерського обліку, меморіальних ордерів № 2. 

Розрахунки з підприємствами та організаціями проводяться на підставі поданих 

до оплати рахунків, накладних та актів виконаних робіт (наданих послуг) з 

відображенням в синтетичному та аналітичному обліку. 

Шляхом співставлення оборотів та залишків коштів по виписках 

управління Державної казначейської служби у м. Ладижин Вінницької області з 

даними первинних документів встановлено, що виписки Державної 

казначейської служби пред'явлені в повному обсязі, рух коштів 

підтверджується відповідними первинними документами. Первинні документи 

заповнені належним чином, зібрані помісячно в хронологічному порядку та 

погашені штампами Державної казначейської служби. 

При співставленні оборотів та залишків коштів по виписках Державної 

казначейської служби з даними аналітичного обліку казначейських операцій 

розбіжностей не виявлено.  

Інспектуванням платіжних доручень, виписок Державної казначейської 

служби та первинних бухгалтерських документів, проведення витрат ОВК ОВО 

№ 17 не передбачених Єдиним кошторисом, не встановлено. 

Згідно виписки управління Державної казначейської служби у м. Ладижин 

Вінницької області від 19.11.2014 припинено рух коштів на реєстраційному 

рахунку ОВК ОВО № 17. 

Залишок не використаних коштів на реєстраційному рахунку на момент 

закриття рахунку 26.11.2014 склав в сумі 329633,87 грн., який на виконання 

вимог п. 8 ст. 46 розділу VІ Закону України від 17.11.2011 № 4061-VІ «Про 

вибори народних депутатів України» повернуто на рахунок Центральної 

виборчої комісії, що підтверджено виписками управління Державної 

казначейської служби у м. Ладижин Вінницької області та по бухгалтерському 

обліку ОВК ОВО № 17 відображено за дебетом субрахунку 701 «Асигнування з 

державного бюджету на видатки установи та інші заходи», та кредитом 

субрахунку 321 «Реєстраційні рахунки». Копія виписок з рахунку у Додатку 

____ до акту. 

В ревізійному періоді бюджетні кошти, на депозитних рахунках в 

установах банків, ОВК ОВО № 17 не розміщувались. Випадків кредитування 

суб’єктів підприємницької діяльності, не встановлено. 

Залишки коштів на реєстраційних рахунках ОВК ОВО № 17 за виписками 

управління Державної казначейської служби у м. Ладижин Вінницької області 

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

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

В ході ревізії випадків нецільового використання бюджетних коштів не 
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встановлено. 

Готівкові операції протягом періоду, що підлягав ревізії не проводились. 

3. Ревізія витрачання коштів на заробітну плату 

 Ревізію витрачання коштів на виплату заробітної плати проведено 

суцільним способом за період з 05.09.2014 по 24.11.2014. 

Ревізією встановлено, що ОВК ОВО № 17, відповідно до Єдиного 

кошторису видатків (з урахуванням проведеного перерозподілу видатків, 

затвердженого постановами ЦВК) для підготовки та проведення позачергових 

виборів народних депутатів до Верховної Ради України 26 жовтня 2014 року, 

затверджено асигнування по КЕКВ 2110 «Оплата праці» в сумі 2551167,00 

грн. та по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» – 917802,00 гривень. 

Згідно даних бухгалтерського обліку, а саме меморіального ордеру № 2 

«Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах 

державного казначейства України (установах банків)» (далі - меморіальний 

ордер № 2) та № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та 

стипендій» (далі - меморіальний ордер № 5) протягом вересня-листопада 2014 

року касові і фактичні видатки по КЕКВ 2110 «Оплата праці» склали в сумі 

2543506,42 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» відповідно в 

сумі 908527,50 гривень.  

Відповідальним за ведення розрахунків по заробітній платі працівників 

ОВК ОВО № 17 визначено головного бухгалтера Романенко А.В., протягом 

всього часу, що підлягав ревізії. 

Штатні нормативи ОВК ОВО № 17 визначені у відповідності до умов 

оплати праці членів виборчих комісій, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.07.2004 № 966 «Про умови оплати праці членів 

виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму» (із змінами, надалі - 

Постанова № 966).  

Так, відповідно до штатного розпису на 2014 рік в ОВК ОВО № 17 

затверджено 3997 штатних одиниць з місячним фондом оплати праці 

1937059,28 грн., в тому числі: 

 по ОВК ТВО № 17 – 21 штатна одиниця з місячним фондом оплати праці 

14508,08 грн.; 

 по ДВК – 3976 штатних одиниць з загальним місячним фондом оплати 

праці 1922551,20 грн. (з яких: великі ДВК - 630 штатних одиниць з фондом 

оплати праці 293841,60 грн.; середні ДВК – 1919 штатних одиниці з фондом 

оплати праці 920174,64 грн.; малі ДВК - 1411 штатних одиниць з фондом 

оплати праці 699570,48 грн.; малі ДВК, де кількість виборців не перевищує 50 

осіб – 16 штатних одиниць з фондом оплати праці 8964,48 грн.). 

 Крім того, кількість спеціалістів, експертів та технічних працівників, 

залучених на час підготовки та проведення виборів народних депутатів України 

на 2014 рік налічує 238 штатних одиниць з фондом оплати праці 293822,00 

гривень. 
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Із залученими працівниками до окружної виборчої комісії та дільничних 

комісій з однієї сторони та головою ОВК ОВО № 17 Косяк Є.С. з іншої сторони 

укладено цивільно-правові договори. 

Нарахування заробітної плати членам виборчих комісій, які виконували 

свої повноваження на платній основі проводилось за фактично відпрацьований 

ними час на підставі табелів обліку робочого часу та нарахування заробітної 

плати членам виборчих комісій, що виконували свої повноваження на підставі 

цивільно-правових договорів проводилось ОВК ОВО № 17 на підставі актів 

надання послуг. 

Кількість залучених працівників до роботи в окружній та дільничних 

виборчих комісіях, затверджена в штатному розписі ОВК ОВО № 17 та ДВК на 

2014 рік, відповідає граничній чисельності осіб для забезпечення здійснення 

повноважень виборчих комісій відповідно до вимог п. 3 Порядку залучення 

спеціалістів та технічних працівників для організаційного, правового, 

технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій на час 

підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів 

України, затвердженого постановою ЦВК від 19.07.2012 № 122. 

Посадові оклади членам виборчих комісій, що виконують свої 

повноваження на платній основі протягом ревізійного періоду встановлені 

відповідно до вимог додатків 1 та 4 до Постанови № 966 та згідно табелів 

обліку робочого часу. 

Крім того, ОВК ОВО № 17 при наявності довідок про середню заробітну 

плату з основного місця роботи працівника, проводилась оплата праці членів 

виборчої комісії виходячи із середньої заробітної плати за їх основним місцем 

роботи. 

З метою перевірки достовірності наданих членами виборчих комісій 

довідок з основного місця роботи про середню заробітну плату в ході ревізії 

проведено зустрічну звірку у ДП «Гайсинводоканал» КП 

«Вінницяоблводоканал» та направлено  запити на адресу 28-ми підприємств, 

установ та організацій.  

Проведеною зустрічною звіркою з питання правильності визначення 

середнього розміру заробітної плати, порушень не виявлено. Матеріали 

зустрічної звірки та другі примірники направлених запитів в Додатках 

___,_______ до акту. 

Співставленням отриманих інформацій від Територіального центру 

соціального обслуговування Бершадського району, відділу культури і туризму 

Гайсинської райдержадміністрації, Фармацевтичної компанії «Ензифарм», ТОВ 

Агрофірма «Джулинка», СТОВ ім. Б.Хмельницького, Оляницької сільської 

ради, Удицької сільської ради, відділу освіти Бершадської 

райдержадміністрації, Костюківської сільської ради, Гайсинської ЦРЛ, відділу 

освіти Гайсинської райдержадміністрації, КЗ «Теплицький районний медичний 

центр первинної медико-санітарної допомоги», Вінницької дирекції УДППЗ 

«Укрпошта», Ладижинського МТМО, ПСП «Відродження», ПП 

«Промтехагросервіс», відділу культури і туризму Теплицької 
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райдержадміністрації, ДНЗ № 3 «Малятко» Бершадської міської ради, 

Агрофірми «Серпень» та Гайсинської районної організації профспілки 

працівників охорони здоров’я України з наданими довідками членів дільничних 

виборчих комісій з основного місця роботи про середню заробітну плату, 

табелями обліку робочого часу та копіями наказів про увільнення від виконання 

обов’язків за основним місцем роботи, порушень не встановлено. Отримані 

відповіді в Додатку ___ до акта. 

Поряд з тим, співставленням отриманих інформації від Центру поштового 

зв’язку № 5 Вінницької дирекції УДППЗ "Укрпошта" та Пологівської сільської 

ради з табелями обліку робочого часу за жовтень-листопад 2014 року, 

відомостями про нараховану заробітну плату за жовтень-листопад 2014 року, 

встановлено, що в порушення вимог ч. 6 ст. 36 Закону України «Про вибори 

народних депутатів України» від 17.11.2011 № 4061-VІ, ст. 1 та ст. 2 Закону 

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

законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VII в 2-х випадках нарахування 

головним бухгалтером ОВК ОВО № 17 Романенко А.В. заробітної плати 

працівникам дільничних виборчих комісій, зокрема заступнику голови ДВК 

050993 Печериці Т.М. та голові ДВК 051001 Балюбас О.В. за фактично 

невідпрацьований час (період роботи за основним місцем роботи) на загальну 

суму 2383,05 грн., внаслідок чого зайво нараховано та сплачено єдиного 

соціального внеску на суму 865,05 гривень.  

Реєстр зайво нарахованої та виплаченої заробітної плати членам комісій 

виборчих дільниць внаслідок недостовірно поданої інформації про увільнення 

від виконання обов’язків за основним місце роботи в Додатку ___ до акту. 

Подібно, співставленням отриманих інформації від Дяківської сільської 

ради, Росошанської сільської ради та відділу освіти Теплицької 

райдержадміністрації з табелями обліку робочого часу за жовтень-листопад 

2014 року, відомостями про нараховану заробітну плату за жовтень-листопад 

2014 року, встановлено, що головним бухгалтером Романенко А.В. по 

заробітній платі працівників дільничних виборчих комісій, зокрема ДВК 

050087 Джус Т.М., ДВК 050990 Пастушенко Л.М. та ДВК 051010 Бойко Л.М., 

при обчисленні середньої заробітної плати порушено вимоги п. 5 та п. 8 розд. 4 

Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 яким визначено, що 

нарахування виплат у всіх випадках збереження середньої заробітної плати 

провадиться виходячи з розміру середньоденної (годинної) заробітної плати, 

внаслідок чого зайво нараховано і виплачено заробітної плати вищезазначеним 

працівникам в сумі 1289,97 грн., не донараховано та не виплачено заробітної 

плати в сумі 98,89 грн., та як наслідок, зайво перераховано бюджетних коштів 

на сплату єдиного соціального внеску на суму 468,26 гривень.  

Реєстр розрахунку зайво нарахованої та виплаченої заробітної плати 

членам комісій виборчих дільниць, внаслідок невірно визначеної 

середньомісячної заробітної плати в Додатку ___ до акта. 
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Відповідні порушення призвели до матеріальної шкоди (збитків), завданих 

Державному бюджету, на суму 5006,33 грн. та недорахування заробітної плати 

фізичним особам в сумі 98,89 гривень.  

По бухгалтерському обліку ОВК ОВО № 17 операцію з нарахування 

заробітної плати відображено в меморіальному ордері № 5 за жовтень та 

листопад 2014 року за дебетом субрахунку 801 „Видатки з державного бюджету 

на утримання установи та інші заходи” та кредитом субрахунку 661 

«Розрахунки із заробітної плати». 

Вказані дії призвели до завищення касових та фактичних видатків у Звіті 

про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д) за 

2014 рік по КПКВ 6731700 за КЕКВ 2110 «Оплата праці» та КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» за видатками по заробітній платі та 

нарахуваннях на заробітну плату відповідно в сумі 1191,08 грн. та 468,26 грн., 

чим порушено вимоги ч. 1 ст. 3 Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІV «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі по тексту – Закон 

України № 996) та п. 1.2 Порядку складання фінансової та бюджетної звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом 

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

Порушення, щодо зайвого нарахування заробітної плати допущено 

головою ОВК ОВО № 17 Косяк Є.С. та головним бухгалтером Романенко А.В. 

З приводу допущеного порушення, голова ОВК ОВО № 17 Косяк Є.С. та 

головний бухгалтер Романенко А.В. зазначили, що нарахування заробітної 

плати в завищених розмірах допущено в зв’язку з поданням недостовірних 

даних працівниками дільничних виборчих комісій, щодо увільнення їх для 

прийняття участі в проведенні виборів та недостовірно поданих довідок про 

нараховану заробітну плату. Пояснення голови ОВК ОВО № 17 та головного 

бухгалтера в Додатку ____ до акту. 

В ході ревізії, при нарахуванні заробітної плати в листопаді 2014 року, 

утримано суму зайво нарахованої заробітної плати та відкориговано суму 

єдиного соціального внеску та перераховано до Державного бюджету. Копії 

меморіального ордеру № 5 за жовтень-листопад 2014 року, зведених 

відомостей про нарахування заробітної плати за жовтень-листопад 2014 року 

та копія платіжного доручення про перерахування коштів до Державного 

бюджету в Додатку __ до акту. 

Проведеною ревізію дотримання законодавства при нарахуванні та виплаті 

заробітної плати членам ДВК в день голосування та дні встановлення підсумків 

голосування, шляхом співставлення кількості відпрацьованих робочих днів 

згідно табелів обліку використання робочого часу, протоколів дільничної 

виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на звичайній виборчій 

дільниці, розрахунково-платіжних відомостей, членам ДВК, які виконували 

свої повноваження в комісіях на платній основі, із термінами виконання даних 

повноважень згідно прийнятих постанов відповідною ДВК, в порушення вимог 

ст. 1 та ст. 2 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР та 

ст. 94 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VII 
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встановлено один випадок внесення недостовірних даних до табеля обліку 

робочого часу за жовтень 2014 року головою ДВК № 050109 Марущак В.Г. 

щодо відпрацювання робочого часу членами ДВК, зокрема Телюк Н.І. та 

Демидюк Г.М. за 26 та 27 жовтня 2014 року, без підтвердження участі у 

підрахунку голосів виборців за даний період, про що свідчить відсутність їх 

підписів у протоколі дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів 

виборців на звичайній виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі 

(бланк № 1912846) та у протоколі дільничної виборчої комісії про підрахунок 

голосів виборців на звичайній виборчій дільниці у загальнодержавному 

багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого 

округу (бланк № 0125242) від 27.10.2014, внаслідок чого головним бухгалтером 

ОВК ОВО № 17 Романенко А.В. зайво нараховано та виплачено заробітної 

плати в загальній сумі 682,08 грн., відповідно по 341,04 грн. кожному, при 

цьому зайво перераховано бюджетних коштів на сплату єдиного соціального 

внеску в сумі 250,32 гривень. Копії протоколів, табеля обліку робочого часу в 

Додатку ____ до акта. 

З приводу допущеного порушення, голова ОВК ОВО № 17 Косяк Є.С. та 

головний бухгалтер Романенко А.В. зазначили, що нарахування заробітної 

плати в завищених розмірах допущено в зв’язку з поданням недостовірних 

даних головою дільничної виборчої комісії Марущак В.Г., щодо відпрацювання 

робочого часу членами ДВК, зокрема Телюк Н.І. та Демидюк Г.М. Пояснення 

голови ОВК ОВО № 17 та головного бухгалтера в Додатку ____ до акту. 

Ревізію дотримання законодавства при нарахуванні оплати праці фізичним 

особам-водіям, що надавали транспортні послуги дільничним виборчим 

комісіям, проведеною інспектуванням договорів про надання транспортних 

послуг фізичною особою, актів наданих послуг, звітів водія та подорожніх 

листів автомобіля, в порушення вимог ч. 8 ст. 9 Закону України №996 та 

пунктів 2.14, 2.15, 2.16 Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 

від 24.05.1995 № 88 (надалі - Положення № 88) встановлено в 3-х випадках 

нарахування головним бухгалтером ОВК ОВО № 17 Романенко А.В. заробітної 

плати за фактично не відпрацьований час фізичним особам-водіям, зокрема 

ДВК 050203 Єргієву В.М., ДВК 050205 Шевчук В.М. та ДВК 050992 

Бондурівському М.А. на загальну суму 265,01 грн., та як наслідок зайво 

перераховано бюджетних коштів на сплату єдиного соціального внеску в сумі 

94,50 гривень.  

Відповідні порушення призвели до матеріальної шкоди (збитків) завданих 

Державному бюджету на суму 1291,91 гривень. 

Операції з нарахування заробітної плати в бухгалтерському обліку 

відображені в меморіальному ордері № 5 за жовтень 2014 року за дебетом 

субрахунку 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи та 

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

Вказані дії призвели до завищення касових та фактичних видатків по 

КПКВ 6731700 за КЕКВ 2110 «Оплата праці» в сумі 947,09 грн. та 2120 
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«Нарахування на оплату праці» в сумі 344,82 грн., чим порушено вимоги ч.1 ст. 

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

З приводу допущеного порушення, голова ОВК ОВО № 17 Косяк Є.С. та 

головний бухгалтер Романенко А.В. зазначили, що нарахування заробітної 

плати в завищених розмірах допущено внаслідок помилково обрахованої 

кількості робочих годин. Пояснення голови ОВК ОВО № 17 та головного 

бухгалтера в Додатку ____ до акту. 

В ході ревізії, при нарахуванні заробітної плати в листопаді 2014 року, 

утримано суму зайво нарахованої заробітної плати та відкориговано суму 

єдиного соціального внеску та перераховано до Державного бюджету.  

Копії меморіального ордеру № 5 за жовтень-листопад 2014 року, зведених 

відомостей про нарахування заробітної плати за жовтень-листопад 2014 року 

та копія платіжного доручення про перерахування коштів до Державного 

бюджету в Додатку ___ до акту. 

Ревізією правильності призначення і виплати одноразової грошової 

винагороди членам виборчих дільниць проведеною в листопаді 2014 року після 

підведення підсумків результатів проведення позачергових виборів народних 

депутатів України 26 жовтня 2014 року, встановлено, що нарахування грошової 

винагороди членам дільничних виборчих комісій та членам окружної виборчої 

комісії, які організовували та проводили вибори, проведено, з врахуванням 

внеску кожного члена виборчої комісії, в межах економії фонду заробітної 

плати в загальній сумі 198950,00 грн., згідно постанов голів дільничних 

виборчих комісій та голови ОВК ОВО № 17 від 17.11.2014 № 32. Копія 

постанови від 17.11.2014 № 32 «Про виплату одноразової винагороди членам 

дільничних та окружної виборчих комісій» в Додатку ___ до акту.  

Інспектуванням постанов голів дільничних виборчих комісій, штатних 

розписів ОВК ОВО № 17 та розрахунково-платіжних відомостей за жовтень та 

листопад 2014 року, порушення вимог п. 4 Порядку оплати праці членів 

окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів 

України, затвердженого Постановою ЦВК від 05.09.2012 № 848 (далі – 

Постанова № 848), не встановлено. 

З метою підтвердження правильності та достовірності використання 

бюджетних коштів при сплаті внесків до Пенсійного фонду України з заробітної 

плати членів виборчих комісій, Ладижинською об’єднаною державною 

фінансовою інспекцією направлено листи-запити до управління Пенсійного 

фонду України у Теплицькому районі, управління Пенсійного фонду України у 

Тростянецькому районі, управління Пенсійного фонду України у Бершадському 

районі, управління Пенсійного фонду України у Гайсинському районі та 

управління Пенсійного фонду України у м. Ладижині, з проханням надати 

інформацію про перебування на обліку інвалідів І-ІІІ груп, згідно поданого 

списку працюючих працівників ОВК ОВО № 17. 

Відповідно до отриманих інформацій від управління Пенсійного фонду 

України у Тростянецькому районі, управління Пенсійного фонду України у 

Теплицькому районі, управління Пенсійного фонду України у Гайсинському 
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районі та управління Пенсійного фонду України у м. Ладижині, 67 працівників 

ОВК ОВО № 17, згідно переліку, перебувають на обліку в Управліннях 

Пенсійного фонду і мають групу інвалідності. Другі примірники направлених 

запитів до управлінь Пенсійного фонду та отримані відповіді в Додатку ___ до 

акту. 

Ревізією дотримання законодавства при використанні коштів на сплату 

обов'язкових платежів до державних цільових фондів проведеною шляхом 

співставленням списку працюючих інвалідів, згідно отриманих інформацій від 

управлінь Пенсійного фонду України та даними меморіального ордеру № 5, та 

меморіального ордеру № 2 встановлено, що головним бухгалтером ОВК ОВО 

№ 17 Романенко А.В. в порушення вимог ч. 13 ст. 8 Закону України від 

08.07.2010 № 2464-УІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» на фонд оплати праці 48-ми працюючих 

інвалідів ОВК ОВО № 17 проводилось нарахування внесків до Пенсійного 

фонду протягом періоду, що підлягав ревізії по ставці 36,3 % замість належних 

8,41 %, що призвело до зайвого використання коштів Державного бюджету в 

загальній сумі 26302,84 гривень. Реєстр перерахунку єдиного соціального 

внеску до Пенсійного Фонду України по працівникам ОВК ОВО № 17, яким 

встановлено групу інвалідності в Додатку ____ до акту. 

Операції з відповідного нарахування в бухгалтерському обліку 

відображено в меморіальному ордері № 5 за жовтень-листопад 2014 року за 

дебетом субрахунку 801 „Видатки з державного бюджету на утримання 

установи та інші заходи” та кредитом субрахунку 651 «Розрахунки з пенсійного 

забезпечення». 

Відповідне порушення призвело до матеріальної шкоди (збитків) завданих 

Державному бюджету на суму 26302,84 гривень. 

Вказані дії призвели до завищення касових та фактичних видатків у Звіті 

про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д) за 

2014 рік по КПКВ 6731700 за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 

26302,84 грн., чим порушено вимоги ч. 1 ст. 3 Закону України № 996 та п. 1.2 

Порядку № 44.  

Зазначене порушення допущено головою ОВК ОВО № 17 Косяк Е.С. та 

головним бухгалтером Романенко А.В.   

З приводу допущеного порушення, голова ОВК ОВО № 17 Косяк Е.С. та 

головний бухгалтер Романенко А.В. зазначили, що нарахування на заробітну 

плату працюючих інвалідів проводилось на загальних підставах в зв’язку із 

неподанням ними довідок про наявні групи інвалідності. Пояснення голови ОВК 

ОВО № 17 та головного бухгалтера в Додатку ____ до акту. 

В ході ревізії, при нарахуванні та перерахуванні єдиного соціального 

внеску за листопад 2014 року, відкориговано суму зайво нарахованого та 

перерахованого єдиного соціального внеску за жовтень-листопад 2014 року та в 

повному обсязі перераховано до Державного бюджету.  

Копії меморіального ордеру № 5 за жовтень - листопад 2014 року, 

зведених відомостей про нарахування заробітної плати за жовтень - листопад 
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2014 року та копія платіжного доручення про перерахування коштів до 

Державного бюджету в Додатку ___ до акту. 

Ревізією дотримання діючого законодавства при нарахуванні та виплаті 

заробітної плати членам комісій у день проведення виборів та в дні підрахунку 

підсумків голосів встановлено, що вказана заробітна плата була нарахована в 

розмірі 170,52 грн., в розмірі 14% від розміру мінімальної заробітної плати за 

кожний відпрацьований день. 

Для отримання заробітної плати через карткові рахунки працівників, ОВК  

ОВО № 17 із Тростянецьким ТВБВ 10001/0106 АТ «Ощадбанк» філією – 

Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» укладено договір від 

13.10.2014 № 52 для надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної 

плати та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб (працівників 

організацій) з використанням платіжних карток, комісія яким визначена в 

розмірі 0,15 % від загальної суми зарахування на карткові рахунки, які 

підлягають виплаті працівникам ОВК ОВО № 17. Ревізією дотримання умов 

договору щодо правильності сплати комісійної винагороди банку, проведеною 

шляхом інспектування розрахунково-платіжних відомостей нарахування 

заробітної плати працівникам ОВК ОВО № 17, платіжних відомостей за 

вересень-листопад 2014 року, порушень не встановлено. 

Ревізією правильності сплати послуг, пов'язаних з перерахуванням 

заробітної плати членам виборчої комісії, які здійснювали свої повноваження 

на платній основі, через установу банку, проведеною шляхом інспектування 

розрахунково-платіжних відомостей нарахування заробітної плати працівникам 

ОВК ОВО № 17, платіжних відомостей за вересень-листопад 2014 року 

встановлено, що вказані кошти оплачувались за рахунок коштів членів 

виборчої комісії. Порушень з даного питання ревізією не встановлено. 

Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю членам окружної та 

дільничних виборчих комісій, протягом періоду, що підлягав ревізії не 

призначалась і не виплачувалась. 

4. Ревізія стану розрахункової дисципліни. Стан виконання 

господарських угод. Достовірність відомостей про дебіторську та 

кредиторську заборгованість 

Ревізію стану розрахункової дисципліни, стану виконання господарських 

угод, достовірність відомостей про дебіторську та кредиторську заборгованість 

проведено суцільним способом за період з 05.09.2014 по 26.11.2014. 
Бухгалтерський облік розрахунків з різними організаціями і установами 

ОВК ОВО № 17 здійснювався в меморіальному ордері № 6 «Накопичувальна 

відомість за розрахунками з різними кредиторами» (далі - меморіальний ордер 

№ 6) за жовтень та листопад 2014 року. 

Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості проведений на 

підставі наданих для ревізії первинних документів (платіжні доручення, 

накладні на отримання матеріальних цінностей, акти виконаних робіт) та 

регістрів синтетичного обліку (меморіальні ордери), книги „Журнал-Головна”. 
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Ревізією розрахунків з дебіторами та кредиторами встановлено, що на 

звітні дати по даних бухгалтерського обліку та Звітів про заборгованість 

бюджетних установ (форма № 7-д) дебіторська заборгованість та кредиторська 

заборгованості відсутні. 

Ревізією укладених договорів, накладних на отримання матеріальних 

цінностей, актів виконаних робіт, випадків попередньої оплати, або оплати за 

не отримані послуги не встановлено. 

Ревізією встановлено, що для забезпечення офіційного опублікування в 

засобах масової інформації офіційних документів та матеріалів, наданих ОВК 

ОВО № 17 (списків дільничних комісій, місця розташування дільниць та іншої 

інформації про проведення позачергових виборів народних депутатів до 

Верховної Ради України 26 жовтня 2014 року), останньою укладено договори з 

Редакцією газети «Трибуна праці», КП Редакція газети «Бершадський край», 

КП «Редакція газети «Нове місто», КП «Редакція районної газети та 

радіомовлення «Вісті Тепличчини» та КП «Редакція районної газети 

«Тростянецькі вісті». Вартість за 1 см2 газетної площі, згідно укладених 

договорів визначено в розмірі 5,00 гривень. 

У відповідності до актів здавання-приймання надання послуг, на підставі 

виставлених вищевказаними редакціями періодичних видань рахунків, ОВК 

ОВО № 17 проведено оплату в обсязі 107975,07 грн., в тому числі: Редакції 

газети «Трибуна праці» - 33500,00 грн., КП «Редакція газети «Бершадський 

край» - 26500,00 грн., комунальному підприємстві «Редакція газети «Нове 

місто» - 6975,07 грн., КП «Редакція районної газети та радіомовлення «Вісті 

Тепличчини» - 23000,00 грн. та КП «Редакція районної газети «Тростянецькі 

вісті» - 18000,00 гривень. 

В ході ревізії проведено зустрічну звірку з питань підтвердження 

достовірності проведених розрахунків у комунальному підприємстві «Редакція 

газети «Нове місто», за результатами якої підтверджено повноту проведених 

розрахунків та відповідність фактично займаної друкованої площі, площі 

визначеній умовами договору, з урахуванням 5,00 грн. за 1 квадратний 

сантиметр. Матеріали зустрічної звірки в Додатку___ до акту. 

Проведеними контрольними обмірами зайнятих площ в друкованих 

виданнях Редакції газети «Трибуна праці», КП «Редакція газети «Бершадський 

край», КП «Редакція районної газети та радіомовлення «Вісті Тепличчини» та 

КП «Редакція районної газети «Тростянецькі вісті», наданими в ході ревізії, 

завищення вартості наданих друкарських послуг не встановлено.  

Ревізією використання коштів на оплату передвиборчої агітації політичних 

партій, кандидатів у народні депутати України в одномандатному виборчому 

окрузі № 17, на регіональних теле- та радіоканалах, проведеною шляхом 

інспектування меморіальних ордерів № 2 та № 6, платіжних доручень, 

укладених договорів на надання послуг та актів виконаних робіт (наданих 

послуг), встановлено, що оплата ОВК ОВО № 17 відповідних витрат за рахунок 

коштів Державного бюджету не здійснювалася.   
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Ревізією використання коштів на виготовлення та встановлення кабінок 

для таємного голосування встановлено, що ОВК ОВО №17 протягом періоду, 

що підлягає ревізії, видатки на придбання деревини та оплату виконання робіт з 

монтажу та облаштування кабінок для таємного голосування на виборчих 

дільницях (крім придбання тканини) не проводились. 

Відповідно до договору про надання професійних послуг по 

впорядкуванню виборчої документації від 05.11.2014 № 10/1 укладеного ОВК 

ТВО № 17, в особі голови Косяк Е.С. із ПП Колісник Г.М. (індивідуальний 

код 2461215843) та акту виконаних робіт № 1, ОВК ОВО № 17 проведено 

оплату в сумі 14854,26 гривень. 

У відповідності до укладеного договору з ТОВ «Група Компаній «Сітіс» 

від 13.10.2014 № ГК00716 та накладної від 14.10.2014 № 71 ОВК ОВО № 17 

придбано програмне забезпечення «1С: Підприємство 8. Комплексний облік 

для бюджетних установ України» вартістю 1440,00 гривень. 

Відповідно до укладеного договору з ФОП Бодачевський К.В. від 

16.11.2014 № 18 та акту здачі - прийняття робіт (наданих послуг) від 17.11.2014 

№ ОУ-0000047, ОВК ОВО № 17 проведено оплату за заправку картриджів на 

суму 1115,20 гривень. 

Відповідно до укладеного ОВК ОВО № 17 договору оренди майна від 

27.10.2014 № 6/10 із ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» в особі директора 

Відокремленого підрозділу «Ладижинська теплова електрична станція» ПАТ 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» Бобрика О.Б., останнім надано в користування ОВК  

ОВО № 17 нежитлове приміщення розміщене на ІІ поверсі ПКВС «Прометей», 

а саме: вбудоване приміщення кіностудії, площею 40 м.кв., вбудоване 

приміщення кіно операторської, площею 15 м.кв., вбудоване приміщення 

секретарської, площею 9 м.кв., що розташовані за адресою м. Ладижин, вул. 

Будівельників, буд 17 для організації робочих місць співробітників для 

проведення виборів в народні депутати України. 

В листопаді місяці згідно акту надання послуг № ЛТС0002005 від 

05.11.2014, ОВК ОВО № 17 здійснено оплату за оренду даних приміщень в 

сумі 1000,00 гривень. 

Подібно, відповідно до укладеного ОВК ОВО № 17 договору оренди від 

11.11.2014 № 34-ЕМ із ПАТ «Вінницяобленерго», в особі в.о. директора 

Структурної одиниці «Гайсинські електричні мережі» Левченко В.В., 

останнім надано в користування ОВК ОВО № 17 у тимчасове платне 

користування нежитлове приміщення актового залу адміністративної будівлі 

РПБ-V Структурної одиниці «Гайсинські електричні мережі» ПАТ 

«Вінницяобленерго» загальною площею 65,83 м. кв., що знаходиться за 

адресою м. Гайсин, вул. Івана Богуна, 122 для розміщення звичайної виборчої 

дільниці № 050204 для проведення виборів в народні депутати України.  

В листопаді місяці згідно акту приймання виконаних робіт № 769 від 

12.11.2014, ОВК ОВО № 17 здійснено оплату за оренду даного приміщень в 

сумі 500,00 гривень. 
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Аналогічно, відповідно до укладеного ОВК ОВО № 17 договору оренди 

від 15.11.2014 № 3 із Гайсинською автошколою ТСОУ, в особі директора 

Васильченко В.А., останнім надано в користування ОВК ОВО № 17 у 

нежитлове приміщення площею 95 м. кв., що знаходиться за адресою м. 

Гайсин, вул. Південна, 53 для розміщення звичайної виборчої дільниці          

№ 050202 для проведення виборів в народні депутати України. 

В листопаді місяці згідно акту приймання виконаних робіт № 2 від 

15.11.2014, ОВК ОВО № 17 здійснено оплату за оренду даного приміщень в 

сумі 500,00 гривень. 

5. Розрахунки з підзвітними особами 

Ревізією розрахунків з підзвітними особами проведеної суцільним 

способом за період з 05.09.2014 по 26.11.2014. 
Ревізією встановлено, що ОВК ОВО № 17, відповідно до Єдиного 

кошторису видатків для підготовки та проведення виборів народних депутатів 

України 26 жовтня 2014 року, на 2014 рік по КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» затверджено в сумі 24850,00 грн., які профінансовано в сумі 

21080,20 гривень. Касові і фактичні видатки відповідають отриманому 

фінансуванню. 

Ревізією правильності відображення в меморіальному ордері № 8 

заборгованості по підзвітних коштах порушень не встановлено. 

Ревізією розрахунків по витратах на службові відрядження порушень 

вимог 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 (фінансуються) за рахунок бюджетних 

коштів» та Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, 

затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 (зі 

змінами), в редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.06.1999 № 46 

не встановлено. 

Порушень в частині відшкодування витрат на відрядження, а також 

порушень в частині своєчасності звітування про використання коштів, виданих 

в підзвіт, та повернення підзвітними особами сум невикористаної готівки в касу 

ревізією не встановлено. 

Ревізією розрахунків з підзвітними особами встановлено, що підзвітні 

кошти протягом вищевказаного періоду виплачувались лише на відшкодування 

виплат по відрядженнях згідно поданих до бухгалтерії ОВК ОВО № 17 

документів, видачі грошових коштів у підзвіт для господарських потреб в тому 

числі придбання матеріальних цінностей за рахунок коштів, виданих під звіт, 

протягом ревізійного періоду працівниками ОВК ОВО № 17 не проводилось. 

Видачі коштів в підзвіт при наявності дебіторської заборгованості по 

раніше виданим авансам, не встановлено. 

Проте, співставленням розпоряджень голови ОВК ОВО № 17 про 

направлення працівників дільничних виборчих комісій у відрядження з 
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доданими підтверджуючими документами та інформаціями, отриманими на 

запит Ладижинської об’єднаної державної фінансової інспекції, з основного 

місця роботи працівників, встановлено, що в порушення вимог ч. 6 ст. 36 

Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 17.11.2011         

№ 4061-VІ, 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 ОВК ОВО № 17 Романенко А.В. 

прийнято до відшкодування витрати відповідно звіту заступника голови ДВК 

050993 Печериці Т.М. про використання коштів, виданих на відрядження або 

підзвіт від 23.10.2014 за № 3 на суму 30,00 грн. при відсутності звільнення 

працівника за основним місцем роботи, що відповідно призвело до зайвих 

витрат на відрядження на суму 30,00 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 

2014 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) за КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» 

завищено фактичні видатки за 2014 рік на суму 30,00 грн., що є порушенням 

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

Відповідне порушення призвело до матеріальної шкоди (збитків) завданих 

Державному бюджету на суму 30,00 гривень. 

Порушення допущені з вини головного бухгалтера ОВК ОВО № 17 

Романенко А.В., яким прийнято до відшкодування витрати на відрядження.  

В своєму поясненні головний бухгалтер Романенко А.В. зазначив, що 

відповідні порушення допущені в зв’язку з тим, що заступник голови ДВК 

050993 Печериця Т.М. не повідомила ОВК ОВО №17 про те що, вона не 

звільнення від виконання трудових обов’язків за основним місцем роботи. 

Перелік питань та пояснення головного бухгалтера у Додатку __ до акту.  

Залишки коштів на реєстраційних рахунках ОВК ОВО № 17 за виписками 

органу Державного казначейства та обороти по дебету та кредиту, що 

відображені в меморіальних ордерах № 8, відповідають залишкам та оборотам, 

відображеним в книзі «Журнал-головна». 

В ході ревізії, зайво виплачені підзвітні кошти в повному обсязі 

перераховано до Державного бюджету згідно квитанції від 26.11.2014              

№ QS 23357274. Копії квитанції про перерахування коштів до Державного 

бюджету в Додатку ___ до акту. 
 

6. Ревізія витрачання коштів на придбання матеріальних цінностей, 

стан їх збереження та правильність відображення в обліку 

Ревізію витрачання коштів на придбання та списання товарно-

матеріальних цінностей проведено суцільним порядком за період з 05.09.2014 

по 24.11.2014. 
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Згідно даних бухгалтерського обліку, меморіального ордеру № 13 

«Накопичувальна відомість витрачання матеріалів» (далі - меморіальний ордер 

№ 13), ОВК ОВО № 17 на придбання матеріальних цінностей за КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» використано коштів в загальній 

сумі 204079,65 грн., в тому числі на канцелярське приладдя в сумі 151829,65 

грн., на тканину – 6000,00 грн., на пакувальні мішки – 8100,00 грн., на 

виготовлення печаток – 350,00 грн. та на виготовлення вивісок для дільничних 

виборчих комісій – 37800,00 гривень.  

В ході ревізії шляхом співставлення даних вартості матеріальних 

цінностей, визначених умовами укладених договорів, видатковими 

накладними, рахунками-фактури з даними платіжних доручень щодо фактичної 

оплати поставлених матеріальних цінностей чи наданих послуг по 

виготовленню матеріальних цінностей, розбіжностей не встановлено. 

Асортимент та кількість товару визначено в рахунках та накладних на 

відпуск товарно-матеріальних цінностей. 

Отримані ОВК ОВО № 17 матеріальні цінності оприбутковані по даних 

бухгалтерському обліку в повному обсязі на відповідні субрахунки.  

Фактів не оприбуткування товарно-матеріальних цінностей ревізією не 

встановлено. 

Проведеним інспектуванням використання коштів на придбання 

матеріальних цінностей встановлено, що ОВК ОВО № 17, в особі голови 

Косяка Е.С., 17.10.2014 укладено  договір за № 5 з ФОП Стогул Є.В. на 

виготовлення вивісок та печаток. Відповідно до представлених накладних 

вищезазначені матеріальні цінності отримано 17.10.2014, в тому числі згідно 

накладної за № 1 отримано вивіски в кількості 216 шт. на суму 37800,0 грн. та 

згідно накладної за № 2 отримано печатки в кількості 7 шт. на суму 350,0 

гривень. 

Придбані вивіски оприбутковано за даними бухгалтерського обліку ОВК 

ОВО № 17 та передано виборчим дільницям ОВК ОВО № 17 згідно відомостей 

про отримання матеріальних цінностей виборчими дільницями, про що 

засвідчено підписами голів виборчих дільниць. 

В свою чергу, по закінченню виборчого процесу, дільничними виборчими 

комісіями згідно актів передачі матеріальних цінностей вивіски здано на 

зберігання до органів місцевого самоврядування. 

Випадків пошкодження вивісок на дільничних та окружних виборчих 

комісіях, протягом періоду, що підлягав ревізії не встановлено.  

В ході ревізії встановлено, що ОВК ОВО № 17, в особі голови Косяка Е.С., 

згідно акту від 24.09.2014 отримано від Ладижинської міської ради, в особі 

керуючого справами Терепи В.М., печатку окружної виборчої комісії в 

кількості 1 шт. та печатки дільничних виборчих комісій в кількості 212 шт., з 

яких 2 печатки комісією ОВК ОВО № 17 по акту від 26.09.2014 відібрано та 

знищено в зв’язку не придатністю до користування. Копії актів в Додатках 

____ до акту.  
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В замін знищених печаток та в зв’язку з додатковою необхідністю 

придбання ще 5 печаток, ОВК ОВО № 17 придбано у ФОП Стогул Є.В. 7 

печаток на суму 350,0 грн., які повністю оприбутковано за даними 

бухгалтерського обліку ОВК ОВО № 17.  

Отримані ОВК ОВО № 17 печатки згідно відомостей від 14.10.2014 

передано виборчим дільницям, про що засвідчено підписами голів виборчих 

дільниць. В подальшому, згідно відомостей та актів приймання-передачі 

дільничними виборчими комісіями в листопаді 2014 року вищезазначені 

печатки повернуто до ОВК ОВО № 17 які в подальшому по акту приймання-

передачі здані на зберігання до Ладижинської міської ради. 

Також, ОВК ОВО № 17, в особі голови Косяка Е.С., згідно акту від 

26.09.2014 отримано від Тростянецької райдержадміністрації, в особі Руденко 

П.І., штампи «Вибув» в кількості 217 шт., які згідно відомості від 23.10.2014 

було передано головам дільничних виборчих комісій. В подальшому, згідно 

відомостей та актів приймання-передачі дільничними виборчими комісіями в 

листопаді 2014 року вищезазначені штампи повернуто до ОВК ОВО № 17 які в 

подальшому по акту приймання-передачі здані на зберігання до Тростянецької 

райдержадміністрації. 

Крім того, проведеним інспектуванням використання коштів на придбання 

матеріальних цінностей встановлено, що ОВК ОВО № 17, в особі голови 

Косяка Е.С., були укладені договори на придбання канцелярських товарів, 

тканини для кабінок та пакувальних мішків з ФОП Бондаренко Н.І. на загальну 

суму 165929,65 гривень. 

Так, відповідно до укладених договорів від 23.10.2014 № 5/1 та від 

24.10.2014 № 8 та згідно накладних від 23.10.2014 № 5 та від 24.10.2014 № 8, 

ФОП Бондаренко Н.І. поставлено тканину для облаштування кабін для 

таємного голосування в загальній кількості 400 м. на загальну суму 6000,00 

гривень. 

Придбану тканину видано виборчим дільницям ОВК ОВО № 17 згідно 

відомостей про отримання матеріальних цінностей виборчими дільницями, про 

що засвідчено підписами голів виборчих дільниць та згідно акту на списання 

по ОВК ОВО № 17 від 31.10.2014 списано на фактичні видатки установи. 

Також, відповідно до укладеного договору від 14.10.2014 № 3 та згідно 

накладної від 14.10.2014 № 3 ФОП Бондаренко Н.І. поставлено пакувальні 

мішки в кількості 1080 шт. на загальну суму 8100,00 гривень. 

Отримані пакувальні мішки передані виборчим дільницям ОВК ОВО № 17 

згідно відомостей, про що засвідчено підписами голів виборчих дільниць про 

отримання матеріальних цінностей виборчими дільницями та згідно акту на 

списання по ОВК ОВО № 17 від 31.10.2014 списано на фактичні видатки 

установи. 

Також, відповідно до укладених договорів від 14.10.2014 № 1 та № 2, від 

17.10.2014 № 4, від 23.10.2014 № 6, від 24.10.2014 № 7 та № 9, від 30.10.2014  

№ 10 та від 12.11.2014 № 11, згідно накладних від 14.10.2014 № 1 та № 2, від 

17.10.2014 № 4, від 23.10.2014 № 6, від 24.10.2014 № 7 та № 9, від 30.10.2014  



 20 

                                                                                                                                     Примірник № 3 

 

№ 10 та від 12.11.2014 № 118, ФОП Бондаренко Н.І. поставлено до ОВК ОВО 

№ 17 канцелярське приладдя на загальну суму 151829,65 гривень. 

Придбане ОВК ОВО № 17 канцелярське приладдя передано виборчим 

дільницям згідно відомостей про отримання матеріальних цінностей 

виборчими дільницями, про що засвідчено підписами голів виборчих дільниць, 

та яке по даних бухгалтерського обліку на підставі вищезазначених відомостей   

та згідно актів на списання по ОВК ОВО № 17 від 31.10.2014 № 1 та від 

19.11.2014 № 2 по даним меморіального ордеру № 13 за жовтень та листопад 

2014 року списано на фактичні видатки установи. 

Ревізією витрачання коштів на придбання та списання товарно-

матеріальних цінностей, проведеною суцільним порядком по всіх дільничних 

виборчих комісіях ОВК ОВО № 17 за жовтень 2014 року, шляхом 

інспектування даних меморіального ордеру № 13 та відомостей на списання 

канцелярського приладдя дільничними виборчими комісіями (складених 

головами ДВК, про що свідчать їх підписи та печаті, та засвідчених підписами 

членів ДВК про їх отримання) та актів на списання по ОВК ОВО № 17, 

встановлено в порушення вимог ч. 1 ст. 3, чч. 1, 3 ст. 9 Закону України № 996, 

пунктів 2.4, 2.14, 2.15 та 2.16 Положення № 88, списання головним бухгалтером 

Романенко А.В. по даним бухгалтерському обліку ОВК ОВО № 17 

канцелярського приладдя, не підтвердженого використанням дільничними 

виборчими комісіями згідно відомостей на списання канцелярського приладдя, 

зокрема по ДВК №№ 50075, 50087, 50113, 50122, 50110, 50115, 50116, 50082, 

50107, 50228, 50213, 50223, 50250, 50205, 50260, 50257, 50198, 51008, 51025, 

51020, 51018, 51157, 51146 на загальну суму 1164,03 гривень. Реєстр 

безпідставно списаного канцелярського приладдя в Додатку ____ до акту. 

Внаслідок вищевказаного порушення Державному бюджету завдано 

матеріальної шкоди (збитків) на суму 1164,03 гривень.  

Операції щодо зайвого списання канцелярського приладдя в 

бухгалтерському обліку ОВК ОВО № 17 відображено в меморіальному ордері 

№ 13 за жовтень 2014 року за дебетом субрахунку 801 «Видатки з державного 

бюджету на утримання установи та інші заходи» та кредитом субрахунку 234 

«Господарські матеріали і канцелярське приладдя». Копія меморіального 

ордеру № 13 за жовтень 2014 року в Додатку ____ до акту. 

Вказані дії призвели до завищення касових та фактичних видатків у формі 

у Звіті про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 

2д) за 2014 рік по КПКВ 6731700 за КЕКВ 2210 на загальну суму 1164,03 грн., 

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

Порушення допущено головним бухгалтером ОВК ОВО № 17 Романенко 

А.В., яким проведено зайве списання канцелярського приладдя та не дотримано 

вимоги ч. 7 ст. 8 Закону України № 996, щодо дотримання єдиних 

методологічних засад бухгалтерського обліку та головою ОВК ОВО № 17 

Косяк Е.С., яким не дотримано вимоги ч. 3, ч. 6 ст. 8 Закону України № 996, в 

частині відповідальності за організацію бухгалтерського обліку та створення 

необхідних умов для правильного ведення бухгалтерського обліку. 
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З приводу допущеного порушення, голова ОВК ОВО № 17 Косяк Е.С. та 

головний бухгалтер Романенко А.В. зазначили, що зайве списання 

канцелярського приладдя допущено в зв’язку з допущеними помилками голів 

дільничних виборчих комісій та великим обсягом роботи. Переліки питань та 

надані пояснення голови ОВК ОВО № 17 Косяк Е.С. та головного бухгалтера 

Романенко А.В. в Додатку ____ до акту. 

В своїх поясненнях голови дільничних виборчих комісій підтвердили факт 

не списання ними вищезазначеного канцелярського приладдя. Переліки питань 

та надані пояснення голів дільничних виборчих комісій в Додатку ____ до акту. 

В ході ревізії, вартість зайво списаного канцелярського приладдя в 

повному обсязі перераховано до Державного бюджету згідно квитанції від 

25.11.2014 № QS23336308. Копії квитанції про перерахування коштів до 

Державного бюджету в Додатку ___ до акту. 

Ревізією витрачання коштів на придбання товарно-матеріальних 

цінностей, проведеною шляхом порівняння середньо регіональних цін на 

канцелярське приладдя, наданих АК Центр м. Вінниця на запит Ладижинської 

об’єднаної держфінінспекції, з цінами придбання ОВК ОВО № 17, випадків 

завищення вартості придбаних товарно-матеріальних цінностей не 

встановлено. Лист запит та отриманий прайс - лист цін на канцелярське 

приладдя в Додатку ___ до акту. 

Для проведення виборчого процесу ОВК ОВО № 17, в особі голови Косяка 

Е.С., відповідно до актів про поставку виборчої документації, в 

централізованому порядку від ЦВК отримано продукції на загальну суму 

81766,61 гривень. 

Відповідно до наданих відомостей, отриману виборчу документацію на 

загальну суму 81493,05 грн. передано дільничним виборчим комісіям та членам 

окружної виборчої комісії, що засвідчено підписами посадових осіб ДВК та 

ОВК, та яка на підставі вищезазначених відомостей списана по 

бухгалтерському обліку ОВК ОВО № 17 на видатки установи.  

Крім того, отриману в централізованому порядку виборчу документацію 

на суму 273,56 грн. на підставі акту від 19.11.2014 знищено та списано на 

видатки установи. Реєстр надходження та використання виборчої 

документації, отриманої від ЦВК в Додатку ___ до акту. 

В ході ревізії, з метою підтвердження фактичного залишку матеріальних 

цінностей, Ладижинською ОДФІ було ініційовано проведення суцільної 

інвентаризації. Згідно розпорядження голови ОВК ОВО № 17 від 19.11.2014    

№ 33 інвентаризаційною комісією в складі голови комісії Притули Л.А., членів 

комісії Романенко А.В., Чорнай Я.В., Римар Ю.М. та Дуровець Г.А., станом на 

19.11.2014 проведено інвентаризацію матеріальних цінностей, які знаходиться 

на відповідальному зберіганні матеріально-відповідальних осіб.  

За результатами інвентаризації, шляхом порівняння фактичної наявності 

основних засобів, малоцінних та швидкозношуваних предметів і матеріалів з 

даними бухгалтерського обліку, лишків та недостач не виявлено. Копія 
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розпорядження на проведення інвентаризації та інвентаризаційні описи в 

Додатках ___ до акта. 

З метою встановлення повноти оприбуткування переданих виборчими 

комісіями на зберігання органам місцевого самоврядування та 

райдержадміністраціям матеріальних цінностей (вивісок, кабінок, скриньок та 

інших) та повноти повернення виборчими комісіями матеріальних цінностей, 

які були передані останніми після проведення попередніх виборів народних 

депутатів (2012 рік) та Президента України (2014 рік), Ладижинською ОДФІ 

направлено запити до сільських, селищних, міських рад, Бершадської, 

Тростянецької та Теплицької райдержадміністрацій. Другі примірники 

направлених запитів в Додатку___ до акту. 

На підставі отриманих інформацій встановлено, що сільськими, 

селищними та міськими радами та райдержадміністраціями для проведення 

позачергових виборів народних депутатів  було передано дільничним виборчим 

комісіям матеріальні цінності, які по даних по бухгалтерському обліку ОВК 

ОВО № 17 відображено на позабалансовому рахунку 02 «Активи на 

відповідальному зберіганні». Отримані інформації від сільських, селищних та 

міської ради та райдержадміністрацій в Додатку ___ до акту. 

При проведені позачергових виборів народних депутатів України в 2014 

році видатки ОВК ОВО № 17 на придбання інвентарю і обладнання 

довготривалого використання, не планувались та не проводились. 

З метою встановлення повноти оприбуткування ОВК ОВО №17 інвентарю 

і обладнання довготривалого використання, отриманих від органів місцевого 

самоврядування, Ладижинською ОДФІ направлено запит до Ладижинської 

міської ради. Другий примірник направленого запиту в Додатку____ до акту. 

З отриманої інформації встановлено, що на підставі акту від 25.09.2014 

Ладижинською міською радою, в особі керуючого справами Терепи В.М., 

передано ОВК ОВО №17, в особі голови комісії Косяка Е.С., слідуючі 

матеріальні цінності: 

- системний блок на базі процесора Celeron в кількості 3 шт., 

- системний блок на базі процесора Pentium в кількості 1 шт., 

- ксерокс Sharp AR-5516 в кількості 1 шт., 

- ксерокс Sharp MX-B 200 в кількості 1 шт., 

- принтер HP Laser Jet Pro M 1132MFP в кількості 1 шт., 

- безперебійник в кількості 2 шт., 

- факс FO-55 в кількості 1 шт., 

- модем D-Link DIR 2500 в кількості 1 шт., 

- модем Zyxel P600 в кількості 1 шт., 

- телефонні апарати в кількості 3 шт., 

- мишка Genius в кількості 2 шт., 

- клавіатура Gemix в кількості 2 шт., 

- комплект клавіатура та мишка в кількості 2 шт. 

 Крім того, на підставі акту від 06.10.2014 Ладижинською міською радою, 

в особі керуючого справами Терепи В.М., передано ОВК ОВО № 17, в особі 
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голови комісії Косяка Е.С., матеріальні цінності, зокрема світч EUSSO 8-port в 

кількості 1 шт., мережевий фільтр в кількості 5 шт., привод DVD в кількості 2 

шт., сплітер в кількості 2 шт. Копії актів в Додатку ___ до акту. 

На підставі отриманої інформації встановлено, що отримані матеріальні 

цінності оприбутковані по даних бухгалтерському обліку ОВК ОВО № 17 та  

відображено на позабалансовому рахунку 02 «Активи на відповідальному 

зберіганні». 
 

7. Ревізія видатків на оплату транспортних послуг та утримання 

транспортних засобів 

Ревізію видатків на оплату транспортних послуг та утримання 

транспортних засобів проведено суцільним способом за період з 05.09.2014 по 

24.11.2014. 

Ревізією встановлено, що ОВК ОВО №17 укладено договори з фізичними 

особами про надання послуг, відповідно до типової форми та вимог Порядку 

надання транспортних послуг окружним і дільничним виборчим комісіям з 

виборів народних депутатів України, Президента України, окружним і 

дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму, затвердженого 

постановою ЦВК від 08.04.2014 № 227. 

В жовтні 2014 року відповідно до укладених цивільно-правових договорів 

з фізичними особами та актів про надання послуг ОВК ОВО № 17 здійснено 

оплату у вигляді заробітної плати 200 фізичним особам за надані транспортні 

послуги в сумі 70383,83 гривень. 

Відповідні операції по даним бухгалтерського обліку відображено в 

меморіальному ордері № 5 та відображенням в Єдиному кошторисі видатків за 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата», нарахування на заробітну плату за КЕКВ 2120 

«Нарахування на заробітну плату». 

Випадків нарахування та відшкодування амортизації транспортних засобів 

фізичним особам – надавачам транспортних послуг, ОВК ОВО № 17 не 

встановлено. 

Ревізією встановлено, що ОВК ОВО № 17 згідно укладеного із ПП «ОККО 

– Бізнес Контракт» договору про закупівлю товарів за державні кошти від 

21.10.2014 за № 25ОБКТЛ-0561 та додаткових угод до договору від 29.10.2014 

№ 1, від 04.11.2014 № 2, від 06.11.2014 № 3 та згідно накладних на відпуск 

товарів від 22.10.2014 № 25ОБКТЛ-0561, від 29.10.2014 № 25ОБКТЛ-0561-

9033750419, від 04.11.2014 № 25ОБКТЛ-0561, від 06.11.2014 № 25ОБКТЛ-

0561-9033944129 придбано паливо-мастильних матеріалів, зокрема бензину 

марки А-92 в кількості 6030 л. та дизельного палива в кількості 500 л на 

загальну суму 107412,00 гривень. 

Видатки на придбання пального, ОВК ОВО № 17 здійснено за рахунок 

видатків за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».  

Талони на пальне видано головам виборчих дільниць згідно відомостей 

про отримання талонів на бензин виборчим дільницям ОВК ОВО № 17 в розрізі 

районів. 
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Списання паливо-мастильних матеріалів здійснювалось фізичними 

особами згідно подорожних листів автомобіля, маршрутних листів та звітів 

водія. 

Ревізією дотримання норм списання палива і мастильних матеріалів 

проведеною суцільним порядком по дільничних виборчих комісіях 

Теплицького, Гайсинського, Бершадського та Тростянецького районів за 

жовтень 2014 року, шляхом інспектування подорожніх листів, маршрутних 

листів та звітів водія з наданими інформаціями Теплицької, Гайсинської, 

Бершадської та Тростянецької райдержадміністрацій про відстань від 

дільничних виборчих комісій до районного центру та від районного центру до 

окружної виборчої комісії (м. Ладижин), за результатами якого встановлено, в 

порушення вимог ч. 8 ст. 9 Закону України № 996, пунктів 2.14, 2.15 та 2.16 

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 

(далі – Положення № 88), списання водіями та головами дільничних виборчих 

комісій (№№ 050235, 051138, 051005, 050124, 050110, 050101,050086) палива за 

завищеною кількістю пройденого кілометражу в кількості 23,27 л. на суму 

360,69 гривень. Розрахунок зайвого списання паливо-мастильних матеріалів, 

внаслідок завищення пройденого кілометражу в Додатку _____ до акту. 

Поряд з тим, проведеною ревізією дотримання Норм витрат палива і 

мастильних матеріалів на автомобільному транспорту, затверджених наказом 

Міністерства транспорту України від 14.02.1998 № 43 (із змінами та 

доповненнями), при списанні паливно-мастильних матеріалів, встановлено 31 

випадок списання водіями та головами дільничних виборчих комісій (пального 

понад встановлені Норми в кількості 69,6 л. на суму 1078,20 гривень. Реєстр 

списання пального понад встановлені Норми в Додатку ___ до акту. 

Внаслідок вищевказаного порушення Державному бюджету завдано 

матеріальної шкоди (збитків) на суму 1438,89 гривень.  

Операції щодо зайвого списання пального в бухгалтерському обліку ОВК 

ОВО № 17 відображено в меморіальному ордері № 13 за жовтень 2014 року за 

дебетом субрахунку 801 «Видатки з державного бюджету на утримання 

установи та інші заходи» та кредитом субрахунку 235 «Паливо, горючі і 

мастильні матеріали». 

Вказані дії призвели до завищення касових та фактичних видатків у формі 

у Звіті про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 

2д) за 2014 рік по КПКВ 6731700 за КЕКВ 2282 на загальну суму 1438,89 грн., 

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

Порушення допущено головним бухгалтером ОВК ОВО № 17 Романенко 

А.В., яким проведено зайве списання пального та не дотримано вимоги ч. 7 ст. 

8 Закону України № 996, щодо дотримання єдиних методологічних засад 

бухгалтерського обліку та головою ОВК ОВО № 17 Косяк Е.С., яким не 

дотримано вимоги ч. 3, ч. 6 ст. 8 Закону України № 996, в частині 

відповідальності за організацію бухгалтерського обліку та створення 

необхідних умов для правильного ведення бухгалтерського обліку. 
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З приводу допущеного порушення, голова ОВК ОВО № 17 Косяк Е.С. та 

головний бухгалтер Романенко А.В. зазначили, що зайве списання пального 

допущено помилково внаслідок значного обсягу роботи та за рахунок 

заокруглень кількості списано пального. Пояснення голови ОВК ОВО № 17 та 

головного бухгалтера в Додатку ____ до акту. 

В ході ревізії, вартість зайво списаного пального в повному обсязі 

перераховано до Державного бюджету згідно квитанції від 25.11.2014 № 

QS23336308. Копії квитанції про перерахування коштів до Державного 

бюджету в Додатку ___ до акту. 

Ревізією правильності дотримання порядку оформлення подорожніх листів 

за жовтень 2014 року, порушень не встановлено.  
 

8. Застосування процедур при закупівлі товарів, робіт і послуг за 

державні кошти 

Закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для проведення позачергових 

виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в ОВК ОВО № 17 

проводилась у відповідності з вимогами постанови ЦВК від 19.09.2014 № 1044 

«Про здійснення окружними виборчими комісіями з виборів народних 

депутатів України попередньої оплати при закупівлі при товарів і послуг, 

необхідних для підготовки та проведення позачергових виборів народних 

депутатів України 26 жовтня 2014 року».  

9. Ревізія видатків на оплату комунальних послуг 

Відповідно до Єдиного кошторису видатків окружних виборчих комісій на 

проведення позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 

року ОВК ОВО № 17 затверджено бюджетні асигнування за КЕКВ 2270 

«Оплата комунальних послуг» в сумі 109000,00 гривень. 

Видатки по затверджених бюджетних асигнуваннях за КЕКВ 2270 «Оплата 

комунальних послуг» не здійснювались, оскільки жодна з виборчих дільниць до 

ОВК ОВО № 17 не надала підтверджуючих документів про понесені витрати на 

оплату комунальних послуг. 
 

10. Ревізія правильності, повноти і достовірності ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності 

Ревізію порядку ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової 

звітності та її достовірності проведено за кожним питанням ревізії у спосіб, 

яким ревізувалось відповідне питання. 

Окремі порушення порядку організації ведення бухгалтерського обліку 

зазначено в попередніх розділах акту. 

Бухгалтерський облік в ОВК ОВО № 17 здійснювався згідно з Планом 

рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом 

Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611. 

Бухгалтерські операції відображено у відповідності до вимог Порядку 

застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та 

Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення 
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операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями бюджетних установ, 

затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611. 

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 не встановлено. 

Для відображення в обліку операцій з надходження коштів та здійсненні 

видатків при проведенні розрахунків застосовуються меморіальні ордери, 

форми яких відповідають вимогам Інструкції про форми меморіальних ордерів 

бюджетних установ та порядок їх складання, затвердженої наказом 

Держказначейства України від 27.07.2000 № 68 (із змінами). 

Ревізією дотримання порядку складання звітності, в тому числі 

відповідності звітності даним бухгалтерського обліку та достовірності 

віднесення сум касових і фактичних видатків за кодами економічної 

класифікації, порушень (крім тих, про які зазначено в попередніх розділах акту) 

не встановлено. 

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

ОВО № 17 Косяк Е.С. 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 ОВК ОВО № 17 Романенко А.В. не забезпечено в 

повній мірі дотримання встановлених єдиних методологічних засад 

бухгалтерського обліку, що призвело до ведення бухгалтерського обліку з 

порушеннями установленого порядку, що описані в попередніх розділах акта. 

Акт складено в 3-х примірниках на 26-ти аркушах. 
 

 

Головний державний фінансовий 

інспектор Ладижинської об’єднаної 

державної фінансової інспекції 
 

                          О.А. Кирилюк               

 

Голова окружної виборчої комісії 

одномандатного виборчого округу № 17   
 

Е.С. Косяк 

                                          Головний бухгалтер 
 

Романенко А.В. 

Перший та третій примірники акта ревізії вручено:  
____________________       _________________          __________       __________ 

   (посада)                                     (прізвище, ім’я, по батькові)                      (дата)                         (підпис)      
 

Дата підписання акту « ___ » _____________ 2014 року 
  

Другий примірник акта ревізії отримано: 
 ____________________       _________________          __________       __________ 

      (посада)                                      (прізвище, ім’я, по батькові)                    (дата)                         (підпис)    
 


