ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
22.03.2019

№ 374/А-2019

Про додаткові заходи щодо підвищення рівня
фінансово-бюджетної дисципліни
Відповідно до статей 16, 28 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», з метою забезпечення ефективного використання коштів
місцевих бюджетів, підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни та на
виконання рішення селекторної наради (протокол від 04 березня 2019 року
№ 7-ОН) з головами районних державних адміністрацій, об’єднаних
територіальних громад та міськими головами міст обласного значення:
1. Визнати роботу Південного офісу Держаудитслужби такою, яка
сприяє удосконаленню і зміцненню фінансово-бюджетної дисципліни в
області.
2. Директорам Департаменту освіти і науки Одеської обласної
державної адміністрації Лончаку О.А. та Департаменту охорони здоров’я
Одеської обласної державної адміністрації Теряєвій О.Г., головам районних
державних адміністрацій:
2.1. Проаналізувати причини та умови виникнення порушень, які
виявлені під час проведення апаратом Південного офісу Держаудитслужби
ревізій місцевих бюджетів.
2.2. Вжити заходів щодо забезпечення керівниками підпорядкованих
закладів освіти та охорони здоров’я повноти та своєчасності усунення
виявлених фінансових порушень.
2.3. Посилити роботу щодо контролю за збереженням і раціональним
використанням державного та комунального майна, станом фінансової
дисципліни, обліку та звітності у підпорядкованих закладах освіти та
охорони здоров’я.
2.4. Забезпечити належний внутрішній контроль за використанням
бюджетних коштів у підпорядкованих закладах освіти та охорони здоров’я.
2.5. Вжити заходів щодо притягнення до дисциплінарної
відповідальності посадових осіб, з вини яких допущено порушення
фінансової дисципліни.

2.6. Провести селекторні наради з керівниками підпорядкованих
закладів освіти та охорони здоров’я щодо шляхів підвищення рівня
фінансової дисципліни.
3. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати
сільським, селищним, міським головам:
3.1. Вжити заходів щодо максимального залучення до місцевих
бюджетів доходів та зборів, не допускати утворення недоїмки та
заборгованостей до бюджетів.
3.2. Забезпечити максимально ефективне використання коштів
міжбюджетних трансфертів, контролювати їх своєчасне розмежування та
використання за цільовим призначенням, не допускати необґрунтованого
утворення залишків.
3.3. Під час планування видатків на утримання установ соціальнокультурної сфери максимально враховувати потребу за соціально
захищеними видатками, зокрема, в коштах на оплату праці працівників
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати
праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за
електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний
газ та послуги зв'язку, які споживають бюджетні установи.
3.4. Переглянути політику спрямування коштів переважно на власне
утримання апарату управління з метою пріоритетного максимального
спрямування коштів на розвиток територій та якісного задоволення потреб
громад.
3.5. Рекомендувати провести реорганізацію комунальних підприємств,
утримання яких більш ніж на 50 % залежить від міжбюджетних трансфертів,
наданих органами місцевого самоврядування, шляхом перетворення їх у
комунальні установи.
3.6. Вжити заходів щодо стимулювання здійснення комунальними
підприємствами прибуткової господарської діяльності та надавати, у разі
необхідності, їм фінансову підтримку на оновлення основних фондів та їх
модернізацію з урахуванням вимог Закону України «Про державну допомогу
суб’єктам господарювання».
3.7. Вживати заходів для відшкодування недоотриманих коштів за
користування орендарями комунальним майном. У разі необхідності внести
відповідні зміни до умов договорів або розірвати відповідні договори оренди
згідно з вимогами чинного законодавства.
3.8. Розглянути у ІІ кварталі 2019 року на засіданнях виконавчих
комітетів міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських
рад стан фінансово-бюджетної дисципліни у підвідомчих установах, на яких
заслухати керівників об’єктів контролю, зокрема, про вжиті ними заходи з
усунення виявлених порушень фінансово-бюджетної дисципліни.

4. Рекомендувати сільським, селищним, міським головам вжити
вичерпних заходів, у тому числі претензійно-позовного характеру, щодо
забезпечення надходження до місцевих бюджетів коштів від сплати пайової
участі у розвитку інфраструктури населених пунктів згідно з вимогами
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
5. Керівникам структурних підрозділів обласної державної
адміністрації, головам районних державних адміністрацій, рекомендувати
сільським, селищним, міським головам та головам районних рад:
5.1. Систематично проводити заходи з підвищення кваліфікації
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо
практичної роботи в електронній системі закупівель.
5.2. Забезпечити безумовне виконання вимог Закону України «Про
публічні закупівлі», зокрема, в частині своєчасності та повноти
оприлюднення інформації в електронній системі закупівель, складання
тендерної документації, об’єктивної та неупередженої оцінки тендерних
пропозицій учасників, укладання та виконання договорів про закупівлю.
5.3. Інформувати Південний офіс Держаудитслужби про проведену
роботу до 05 квітня 2019 року та 05 липня 2019 року.
6. Південному офісу Держаудитслужби (Муратов О.М.):
6.1. Інформувати про результати проведених контрольних заходів
обласну державну адміністрацію, районні державні адміністрації та органи
місцевого самоврядування, а також вносити пропозиції щодо розгляду
питань доцільності перебування на займаних посадах керівників, які
допустили порушення фінансово-бюджетної дисципліни і не забезпечили
своєчасне вжиття заходів щодо їх усунення.
6.2. Інформувати обласну державну адміністрацію про стан виконання
розпорядження до 15 квітня 2019 року та 15 липня 2019 року.
7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників
голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.
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