УПРАВЛІННЯ ЗАХІДНОГО
ОФІСУ
ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ В
ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
13.12.2017

КАФЕДРА ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ:

КРУГЛИЙ СТІЛ

ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

КАФЕДРА ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ
▰
▰

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ: ЗАПОБІГАННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ
АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ: ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОСТІ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ, ЕФЕКТИВНОСТІ, ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОВЕДЕННЯ

▰
▰

КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ
ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ

▰

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ АУДИТУ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

▰

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ, АУДИТУ, ОПОДАТКУВАННЯ:

ПАРТНЕРСТВО ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ТА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1

КАФЕДРА ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ –
СКЛАДОВА УРЯДОВОГО КОНТРОЛЮ
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

▰ ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ (ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ) –
РАХУНКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ - вищий орган незалежного зовнішнього контролю (аудиту)

▰ УРЯДОВИЙ КОНТРОЛЬ (КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ):
 ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДАСУ, ДЕРЖАУДИТСЛУЖБА – центральний орган державного фінансового контролю



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПІДРОЗДІЛИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ЦЕНТРАЛЬНИХ ТА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

2

КАФЕДРА ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО
КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ



1993 рік - Головне контрольно-ревізійне управління України створено (Закон України „Про державну контрольно-



2000 рік - Головному контрольно-ревізійному управлінню України надано статус центрального

ревізійну службу в Україні“)

органу виконавчої влади
(Указ Президента України від 27 серпня 2000 року № 1031 „Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи”)



2010 рік - Головне контрольно-ревізійне управління України реорганізовано в Державну фінансову
інспекцію України (Держфінінспекцію)
(Указ Президента України від 09 грудня 2010 року № 1085/2010 „Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”)



2015 рік - Держфінінспекцію реорганізовано в Державну аудиторську службу України
(Держаудитслужбу)
(Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 868 "Про утворення Державної аудиторської служби України“)

3

КАФЕДРА ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

УТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ
АУДИТОРСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 28 жовтня 2015 р. N 868 Київ
Про утворення Державної аудиторської служби України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Державну аудиторську службу України як центральний
орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів, реорганізувавши
Державну фінансову інспекцію шляхом перетворення
4

КАФЕДРА ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНИ
ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ

▰ Північний офіс Держаудитслужби
▰ Північно-східний офіс Держаудитслужби
▰ Південний офіс Держаудитслужби
▰ Західний офіс Держаудитслужби
▰ Східний офіс Держаудитслужби
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 6 квітня 2016 р. N 266 Київ
Про утворення міжрегіональних територіальних органів Державної аудиторської служби

5

КАФЕДРА ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

ЗАХІДНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ

▰
▰
▰
▰
▰
▰
▰
6

Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області
Управління Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області
Управління Західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області
Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області
Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області
Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області

Управління Західного офісу Держаудитслужби в Чернівецькій області
КАФЕДРА ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

УПРАВЛІННЯ ЗАХІДНОГО ОФІСУ ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ В
ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

5 липня 2017 року перший заступник Голови Держфінінспекції України
Олександр Шкуропат представив державним аудиторам Хмельниччини нового керівника
Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області Анатолія Марценюка
“Сьогодні державний фінансовий контроль спрямовано не лише на виявлення фінансових
порушень, а насамперед на з'ясування причин їх виникнення, попередження таких порушень,
а також на оцінку ефективного використання і збереження державних ресурсів”
Олександр Шкуропат
Представлено нового керівника Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області Анатолія Марценюка
5 липня 2017
Прес-служба Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області
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КАФЕДРА ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Керівництво
Відділ забезпечення діяльності керівництва
Відділ розгляду звернень громадян, інформаційних запитів, взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю
Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи
Департамент стратегічного планування та звітності
Департамент контролю у галузі освіти, науки, спорту та інформації
Департамент контролю у соціальній галузі та сфері культури
Департамент контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг
Департамент контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв’язку
Департамент контролю в аграрній галузі, екології та природокористування
Департамент контролю органів влади, оборони, правоохоронних органів та місцевих бюджетів
Департамент взаємодії з правоохоронними органами
Департамент державного фінансового аудиту окремих господарських операцій
Департамент моніторингу та перевірок закупівель
Юридичний департамент
Департамент роботи з персоналом та організаційного розвитку
Управління євроінтеграції та методології
Управління контролю за станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту
Управління внутрішнього аудиту
Управління адміністративно-господарського забезпечення
Управління документообігу та контролю виконавської дисципліни
Фінансове управління
Управління IТ забезпечення
Режимно-секретний сектор
Сектор запобігання та виявлення корупції
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КАФЕДРА ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

ДЕРЖАУДИТСЛУЖБА ТА ЇЇ
МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНИ
Органи державного фінансового контролю –
юридичні особи публічного права,
які мають:




9

печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням

власні бланки
рахунки в органах Державної казначейської служби України
КАФЕДРА ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

ПРАВОВЕ РЕГЛАМЕНТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІВ ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ УКРАЇНИ
Нормативно-правові акти:

▰ Конституція України
▰ Бюджетний кодекс України
▰ Закон України від 26 січня 1993 року № 2939-XII "Про основні засади здійснення державного
фінансового контролю в Україні"

▰ Постанова Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43 "Про затвердження
Положення про Державну аудиторську службу України"

▰ Інші законодавчіі акти
▰ Акти Президента України та Кабінету Міністрів України
10

КАФЕДРА ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

ПІДКОНТРОЛЬНІ УСТАНОВИ








Міністерства та інші органи виконавчої влади
Державні фонди
Фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування
Бюджетні установи

Суб’єктах господарювання державного сектору економіки
Підприємства, установи та організації, які отримують (отримували у періоді, який
перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування або використовують
(використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно

Частина 1 статті 2 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні"

11

КАФЕДРА ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

ВИДИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

▰ Державний фінансовий контроль забезпечується органом державного
проведення:





фінансового контролю через

державного фінансового аудиту
перевірки державних закупівель

інспектування

▰ Порядок їх проведення установлюється Кабінетом Міністрів України
Частина 2 статті 2 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні"

▰ На

всіх стадіях бюджетного процесу здійснюються контроль за дотриманням бюджетного
законодавства, аудит та оцінка ефективності управління бюджетними коштами відповідно до
законодавства
Стаття 19 Бюджетного кодексу України

12

КАФЕДРА ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА:











використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів
правильністю визначення потреби в бюджетних коштах
взяттям зобов’язань
ефективним використанням коштів і майна

станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності
дотриманням бюджетного законодавства
дотриманням законодавства про державні закупівлі
діяльністю суб’єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені
законодавством до підконтрольних установ
судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні
Частина 1 статті 2 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні"
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КАФЕДРА ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

ПРАВА ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО
КОНТРОЛЮ
7) пред'являти керівникам та іншим особам підприємств, установ та організацій, що контролюються, обов'язкові до виконання вимоги щодо

усунення виявлених порушень законодавства, вилучати в судовому порядку до бюджету виявлені ревізіями приховані і занижені валютні та інші
платежі, ставити перед відповідними органами питання про припинення бюджетного фінансування і кредитування, якщо отримані
підприємствами, установами та організаціями кошти і позички використовуються з порушенням чинного законодавства;

8) порушувати перед відповідними державними органами питання про визнання недійсними договорів, укладених із порушенням законодавства,

у судовому порядку стягувати у дохід держави кошти, отримані підконтрольними установами за незаконними договорами, без установлених
законом підстав та з порушенням законодавства;

9) накладати у випадках, передбачених законодавчими актами, на керівників та інших службових осіб підконтрольних установ,
адміністративні стягнення;
10) звертатися до суду в інтересах держави, якщо підконтрольною установою не забезпечено виконання вимог щодо усунення
виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства з питань збереження і використання
активів;

15) порушувати перед керівниками відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій
питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у допущених порушеннях.

Пункти статті 10 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні"

Правом Держаудитслужби є застосування санкцій, складання та передача рішень про порушення бюджетного законодавства до
Міністерства фінансів та притягнення керівників та інших службових осіб підконтрольних установ до дисциплінарної,
адміністративної чи кримінальної відповідальності
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Стаття 234 1 КУпАП, стаття 118 Бюджетного кодексу України

КАФЕДРА ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ
Це перевірка та аналіз органом державного фінансового контролю фактичного стану справ
стосовно:

▰ виконання бюджетних програм (оцінка результативності й ефективності)
▰ виконання місцевих бюджетів (оцінка формування і рівня виконання)
▰ діяльності суб'єктів господарювання (аналіз і оцінка ефективності діяльності)
▰ окремих господарських операцій (попередній і поточний контроль)
щодо:

▰ законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави
▰ правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності
▰ функціонування системи внутрішнього контролю
Результати державного фінансового аудиту та їх оцінка викладаються у звіті
Стаття 3 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні"
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ІНСПЕКТУВАННЯ

Інспектування здійснюється органом державного фінансового контролю у формі ревізії
(документальна і фактична перевірка) фінансово-господарської діяльності підконтрольної
установи.
Забезпечує виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх
допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб.
Результати ревізії викладаються в акті
Стаття 4 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні"
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ПЕРЕВІРКА ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
Перевірка державних закупівель полягає у документальному та фактичному аналізі дотримання
підконтрольними установами законодавства про державні закупівлі та проводиться органом
державного фінансового контролю на всіх стадіях державних закупівель.
Результати перевірки державних закупівель викладаються в акті.
Контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель здійснюється як у порядку
проведення перевірки державних закупівель, так і під час державного фінансового аудиту та
інспектування.
Стаття 5 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні"

До перевірки проводиться моніторинг закупівель спрямований на аналіз дотримання
замовником законодавства у сфері публічних закупівель на всіх стадіях процедури закупівлі
шляхом систематичного спостереження та аналізу інформації за допомогою електронної системи
закупівель
17
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ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ СЛУЖБОВИХ ОСІБ ОРГАНУ
ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

▰ Службові

особи органу державного фінансового контролю є представниками органів
виконавчої влади

▰ Законні вимоги службових осіб органу державного фінансового контролю є обов'язковими
для виконання службовими особами об'єктів, що контролюються

▰ Працівник органу державного фінансового контролю при виконанні покладених на нього
обов'язків керується чинним законодавством і виконує вказівки своїх керівників. Ніхто інший,
за винятком передбачених законодавством випадків, не вправі втручатися в діяльність
службової особи органу державного фінансового контролю

▰ Втручання в діяльність працівника органу державного фінансового контролю тягне за собою
відповідальність, передбачену законодавчими актами

Стаття 15 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні"
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ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ З ПРАВООХОРОННИМИ
ОРГАНАМИ
Працівники правоохоронних органів зобов'язані сприяти службовим особам органу державного фінансового
контролю у виконанні їх обов'язків
У разі недопущення працівників органу державного фінансового контролю на територію підприємства,
установи, організації, відмови у наданні документів для ревізії та будь-якої іншої протиправної дії органи
Національної поліції на прохання цих осіб

▰ зобов'язані негайно вжити відповідних заходів для припинення такої протидії
▰ забезпечити нормальне проведення ревізії, охорону працівників органу

державного фінансового

контролю, документів та матеріалів, що перевіряються

▰ а також вжити заходів для притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності
Стаття 14 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні"
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ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА З ФІНАНСОВИХ
ПИТАНЬ (СТ. 164-2 КУпАП)
Адміністративне правопорушення відповідно до КУпАП:









Приховування в обліку валютних та інших доходів, непродуктивних витрат і збитків.
(Заниження в обліку обсягу реалізації продукції чи послуг; несвоєчасне відображення в обліку надходжень грошових коштів;
завищення собівартості (видатків) продукції, робіт, послуг; заниження прибутку; приховування кредиторської чи дебіторської
заборгованості тощо)

Відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку
Внесення неправдивих даних до фінансової звітності, неподання фінансової звітності
Несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризації грошових коштів і матеріальних цінностей
Перешкоджання у проведенні ревізій та перевірок
Невжиття заходів щодо відшкодування з винних осіб збитків від недостач, розтрат, крадіжок і
безгосподарності
(Несвоєчасне відшкодування збитків, невідшкодування збитків до закінчення строку позовної давності, невжиття заходів для
відшкодування таких збитків у встановленому законодавством порядку (наказом керівника, через суд) тощо)
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ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЛІ
ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ (СТ. 164-14
КУпАП)

1.

Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування визначених законом процедур (Закон
України "Про публічні закупівлі")

2.

Застосування процедур закупівлі з порушенням законодавства:
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оцінка пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), тендерних пропозицій не за
критеріями та методикою оцінки для визначення найкращої пропозиції конкурсних торгів
(кваліфікаційної пропозиції), тендерної пропозиції, що міститься в документації конкурсних
торгів (кваліфікаційній документації), тендерній документації
укладення з учасником, який став переможцем торгів, договору про закупівлю за цінами і
обсягами, що не відповідають вимогам документації конкурсних торгів (кваліфікаційної
документації), тендерної документації
не оприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі відповідно
до вимог законодавства
ненадання інформації, документів та матеріалів у випадках, передбачених законом
КАФЕДРА ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
(СТ. 164-12 КУпАП)
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1.

Включення недостовірних даних до бюджетних запитів

2.

Порушення вимог Бюджетного кодексу України при здійсненні попередньої оплати за товари, роботи та послуги за рахунок
бюджетних коштів, а також порушення порядку і термінів здійснення такої оплати

3.

Здійснення платежів за рахунок бюджетних коштів без реєстрації бюджетних зобов'язань, за відсутності підтвердних
документів чи при включенні до платіжних документів недостовірної інформації, а також безпідставна відмова у проведенні
платежу органами Державного казначейства України

4.

Порушення вимог Бюджетного кодексу України при здійсненні витрат державного бюджету (місцевого бюджету) у разі
несвоєчасного набрання чинності законом про державний бюджет України (несвоєчасного прийняття рішення про місцевий
бюджет) на відповідний рік

5.

Взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним
кодексом України чи законом про державний бюджет України на відповідний рік

6.

Включення до складу спеціального фонду бюджету надходжень з джерел, не віднесених до таких Бюджетним кодексом
України чи законом про державний бюджет України на відповідний рік

7.

Зарахування доходів бюджету на будь-які рахунки, крім єдиного казначейського рахунку (за винятком коштів, що
отримуються установами України, які функціонують за кордоном), а також акумулювання їх на рахунках органів, що
контролюють справляння надходжень бюджету
КАФЕДРА ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
(СТ. 164-12 КУпАП)
8.

Зарахування доходів бюджету до іншого, ніж визначено Бюджетним кодексом України чи законом про державний бюджет
України на відповідний рік, бюджету, в тому числі внаслідок здійснення поділу податків і зборів (обов'язкових платежів) та
інших доходів між бюджетами з порушенням визначених розмірів

9.

Здійснення державних (місцевих) запозичень, надання державних (місцевих) гарантій з порушенням вимог Бюджетного
кодексу України

10. Прийняття рішень, що призвели до перевищення граничних обсягів державного (місцевого) боргу чи граничних обсягів
надання державних (місцевих) гарантій

11. Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету з порушенням вимог Бюджетного кодексу України
12. Створення позабюджетних фондів, порушення вимог Бюджетного кодексу України щодо відкриття позабюджетних рахунків
для розміщення бюджетних коштів
13. Надання кредитів з бюджету чи повернення кредитів до бюджету з порушенням вимог Бюджетного кодексу України та/або
встановлених умов кредитування бюджету
14. Здійснення бюджетними установами запозичень у будь-якій формі або надання бюджетними установами юридичним чи
фізичним особам кредитів з бюджету всупереч Бюджетному кодексу України
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ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
(СТ. 164-12 КУпАП)

15. Порушення вимог Бюджетного кодексу України щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету
16. Здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які відповідно до Бюджетного кодексу України мають проводитися з
іншого бюджету

17. Здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх
перевищенням всупереч Бюджетному кодексу України чи закону про Державний бюджет України на відповідний рік
18. Нецільове використання бюджетних коштів
19. Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч
закону

20. Здійснення видатків на утримання бюджетної установи одночасно з різних бюджетів всупереч Бюджетному кодексу України
чи закону про Державний бюджет України на відповідний рік
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ЯК ПІДКОНТРОЛЬНИМ УСТАНОВАМ УНИКНУТИ
ПОРУШЕНЬ?
Відповідь - не порушувати приписи законодавства
Завдяки:




підвищення кваліфікації професійних кадрів та оперативного доступу до
інформації на місцях
підвищення мотивації персоналу та кваліфікованого добору керівників підрозділів
та напрямків

Високий професійний рівень персоналу підконтрольних установ досягається:
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▰ досконалим знанням законодавства
▰ виконанням функцій в рамках посадових інструкцій
▰ відповідальним виконанням документообігу та діловодства
▰ відповідальним ставленням до державних активів та майна
▰ усвідомленням відповідальності за вчинення правопорушень

КАФЕДРА ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО
КОНТРОЛЮ
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Створення екосистеми публічних закупівель під контролем Держаудитслужби з



Роль Держаудитслужби у процесі контролю та аудиту коштів ЄС, методологічні



Оцінка антикорупційних ризиків у сфері закупівель визначенням переліку підстав для

розподілом функції між Антимонопольним комітетом в форматі електронної системи закупівель

особливості та кроки, необхідні для впровадження цієї функції у діяльність Держаудитслужби для
виконання зобов’язань Уряду України щодо захисту фінансових інтересів ЄС у межах виконання
Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС
проведення моніторингу; запровадженням до електронної системи закупівель автоматичних
індикаторів ризику для застосування превентивних заходів щодо попередження порушень;
запровадження до електронної системи закупівель електронного кабінету Держаудитслужби для
оперативного обміну інформацією; чітких строків проведення моніторингу; оприлюднення
інформації щодо проведення моніторингу та його результатів; обов'язковості до виконання
висновку, складеного за результатами моніторингу; неусунення порушення, визначеного у
висновку, як підстави проведення Держаудитслужбою перевірки закупівель
КАФЕДРА ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАХІДНОГО
ОФІСУ ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

 Фахівці
Управління протягом січня – листопада 2017 року виявили втрат матеріальних та фінансових ресурсів на загальну суму майже
43 млн грн
 Забезпечено відшкодування втрат на суму 25,2 млн грн, зокрема до бюджетів усіх рівнів надійшло майже 7 млн грн
 Правоохоронним
органам передано матеріали 26 ревізій для відповідного реагування. За результатами їхнього розгляду розпочато 13
досудових розслідувань та вручено 5 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення
 притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення фінансової дисципліни - 40 осіб, до матеріальної – 85 осіб
 До
установ і організацій, де виявлено порушення, застосовано такі заходи впливу, як призупинення бюджетних асигнувань, зупинення
операцій із бюджетними коштами та зменшення бюджетних призначень розпорядникам бюджетних коштів - 21 випадок
 Для
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу
України від початку року надіслано відомості щодо 5 виявлених фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, на загальну
суму понад 9 млн грн

 Державними
аудиторами за результатами державних фінансових аудитів надано 58 пропозицій і
рекомендацій та отримано економічний ефект (додану вартість) на суму 8,7 млн грн
 За2017повідомленням
прес-служби від 5 грудня 2017 хмельницькі аудитори забезпечили відшкодування втрат на понад 25 млн грн за 11 місяців
року
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