ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
Н А К А З
«31» січня 2017

Одеса

№ 19/ОД

Про результати перевірки
державного навчального
закладу «Овідіопольське
професійно -технічне
аграрне училище»
Ревізією фінансово-господарської діяльності ДНЗ «Овідіопольське
професійно-технічне аграрне училище», проведеною Південним офісом
Держаудитслужби за період з 01.04.2011 року по 01.11.2016 року встановлено
ряд фінансових порушень на загальну суму 455,16 тис. грн., зокрема:
фінансових порушень, що призвели до втрат на загальну суму 452,51 тис. грн.,
в тому числі:
-

незаконні витрати бюджетних коштів на суму 304,9 тис. грн.;

-

недоотримано фінансових ресурсів на загальну суму 147,61 тис. грн.

Крім того, встановлено інших порушень фінансової дисципліни, що не
призвели до втрат ресурсів, на загальну суму 2,65 тис. грн.
Згідно інформації, наданої керівництвом навчального закладу, станом на
22.01.2017 року із загальної суми фінансових порушень 452,51 тис. грн., що
призвели до втрат, відшкодування не проведено, інші порушення усунуто у
повному обсязі.
З метою недопущення порушень фінансово-бюджетної дисципліни при
використанні бюджетних коштів, невідкладного виправлення встановлених

недоліків у здійсненні фінансово-господарської діяльності та запобігання їх
надалі, відшкодування у повному обсязі завданих державі збитків
НАКАЗУЮ:
1.

Інформацію Південного офісу Держаудитслужби прийняти до відома.

2.

Попередити директора ДНЗ «Овідіопольське професійно-технічне

аграрне училище» Марценковського В.С. про персональну відповідальність за
ефективним та раціональним використанням бюджетних коштів.
3.

Директору

ДНЗ

«Овідіопольське

професійно-технічне

аграрне

училище» Марценковському В.С.:
3.1. Здійснити заходи, спрямовані на відшкодування збитків у повному обсязі
та забезпечення суворого

дотримання чинного законодавства при

використанні бюджетних коштів.
3.2.

Посилити контроль за роботою підлеглих працівників, які відповідають

за фінансово-господарську діяльність закладу.
3.3.

Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо правильності

нарахування заробітної плати та відрахувань до державних цільових фондів.
3.4.

Посилити

контроль

за

своєчасним

проведенням

мешканцями

гуртожитку та орендарями розрахунків за спожиті ними комунальні послуги
та повнотою надходження коштів.
3.5.

Провести претензійно-позовну роботу з мешканцями гуртожитку та

орендарями щодо відшкодування спожитих ними комунальних послуг.
3.6.

Нарахування орендної плати проводити відповідно до вимог Закону

України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992
№2269-ХІІ.
3.7.

Не допускати необгрунтоване використання коштів загального фонду на

покриття видатків спеціального фонду.
3.8.

Суворо дотримуватись вимог Закону України «Про бухгалтерський

облік та фінансову звітність України» від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ.
3.9.

До 10 числа наступного місяця надавати до відділу контролю та аудиту

фінансово-господарської

діяльності

установ

КУ

«Центр

фінансово-

статистичного

моніторингу»

(Клімашенко

В.М.)

інформацію

щодо

відшкодування .збитків, виявлених у ході ревізії.
4.

Комунальній установі «Центр фінансово-статистичного моніторингу»

(Кіріляк І.Ю.) здійснювати моніторинг стану дотримання фінансової
дисципліни ДНЗ «Овідіопольське професійно-технічне аграрне училище».
5.

Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника

директора Департаменту - начальника управління економічного та ресурсного
забезпечення Пятаєву О.В.

Директор Департаменту

Ю.Є. Семенюк

