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Про стан фiнансово-бюджетноi дисциплiни виконавчого KoMiTeTy

ВiльногiРськоi MicbKoi РадИ .Щнiпропетровськоi областi за2022 piK

заслухавши iнформацiю начаJIьника вiддiлу соцiально-економiчного

розвитку та iнвестицiй виконавчого koMiTeTy Вiльногiрськоi Micbkcti ради

.Щнiпропетровськоi областi про стан фiнансово-бюджетноi дисциплiни

виконавчого koMiTeTy Вiльногiрськоi Micbkoi Ради .щнiпропе,гровськоi областi за

2о22 pik, на виконання розпорядження голови ,щнiпропетровськот обласноi
,____ т ---iнiстрацii вiд 0|.02.2022р Ns р-45l0lз-22 кПро затвердженнядержавноl адмl

ппЪ"у заходiв на ZOZ2 piK щодо наповнення мiсцевих бюджетiв, ефек,гивного

використання бюджетних коштiв та посилення фiнансово-бюджетноТ

дисципrIiни>' рiшення виконавчого KoMiTeTY Вiльногiрськоi MicbKoi Ради

,Щнiпрогlетровськоi областi вiд 02 березня 2о22 року Ns 741017,22 
"Про

затвердження плану заходiв на 2о22 pik щодо наIIовнення бюджец

вiльногiрськоi мiськоi територiальнот громади, ефективного використання

бюджетних коштiв та посилення фiнансово-бюджетноi дисциплiни> та:з метою

недопуЩеннЯ втраТ бюджетних коштiв, керуючись ст.28,52 Закону Украiни

<Про мiсцеве самовряДування в YKpaiHi)), виконавчий KoMiTeT мiсъкоI Ради

ВИРIШИВ:

1. Iнформацiю начiшьника вiддiлу соцiально-економiчного розвитку та

iнвестицiй виконавчого koMiTeTy Вiльногiрськоi мiськоi Ради

,Щнiпропетровськоi областi про стан фiнансово-бюджетноi дисциплiни

виконавчого koMiTeTy Вiльногiрськоi Micbkoi Ради .щнiпропетровськот областi за

2022 piK взяти до вiдома (долаеться).
2. Начальниковi вiддiлу соцiально-економiчного розвитку та iнвестицiй

виконавчого koMiTeTy Вiльногiрськот MicbkoT ради ,щнiпропетровсъкоi областi

продовжити роботу з пiдвищення фiнансово-бюдхсетноi дисциплiни,



ефективностi використання бюджетних pecypciB, попередження порУшенЬ

бюджетного законодавства.
3. Координацiю робiт по виконанню даного рiшення покласТи На

начаJIьника вiддiлу соцiа_гlьно-економiчного розвитку та iнвестицiй виконаВчОГо
KoMiTeTy Вiльногiрськоi MicbKoi ради ЩнiпропетровськоI областi Тетяну ГОРБ,
контроль - на мiського голову Володимира ВАСИЛЕНКА.

мiський голова Володимир ВАСИЛЕНКО



.Щодаток
до рiшоння виконавчого KclMiTeTy

Вiльногiрськоi MicbKoi рали
,ЩнiпропетровськоТ областi

во1Z-хLtts_ВДд,,lз

IНФОРМАЦIЯ
про стан фiнансово-бюджетноi дисциплiни виконавчого KoMiTeTy

Вiльногiрськоi MicbKoi ради !нiпропетровськоi областi за2022 р\к

Виконавчим органом MicbKoT ради у м.Вiльногiрськ е виконавчий KoMiTeT
Вiльногiрськоi MicbKoi ради ЩнiпропетровськоТ областi гliдконтрольний та
пiдзвiтний Вiльногiрський мiськiй радi ЩнiпропетровськоТ областi.

З метою запобiгання фактам незаконного, неефективного
нерацiон€шьного використання бюджетних коштiв, виникненню поми.пок чи
iнших недолiкiв на Bcix етапах бюджетного процесу, посилення фiнансово-
бюджетноi дисциплiни згiдно з розпорядженням розпорядження голови

Щнiпропетровськоi обласноi державноi адмiнiстрацii вiд 0|.02.2022р
Ns Р-45(llЗ-22 <Про затвердження плану заходiв на 2022 piK щодо наповненнrI
мiсцевих бюджетiв, ефективного використання бюджетних кош:гiв та
посиленIlя фiнансово-бюджетноi дисциплiни>, рiшення виконавчого KclMiTery
Вiльногiрськоi MicbKoi ради Щнiпропетровськоi областi вiд 02 березня 2022 року
Nр 741011-22 <Про затвердження плану заходiв на 2022 piK щодо наповнення
бюджету, Вiльногiрськоi MicbKoT територiальноi громади, ефективного
використання бюджетних коштiв та посилення фirrансово-бюджетноi
дисциплiни)) затверджено заходи щодо здiйснення внутрiшнього фiнансового
контролю i по виконавчому KoMiTeTy Вiльногiрськоi MicbKoi ради
.Щнi пропетровськоi областi.

Особою вiдповiдальною за здiйснення внутрiшнього фiнансового
контролю у виконавчому KoMiTeTi ВiльногiрськоI MicbKoi ради
Щнiпропетровськоi областi за 2022 piK здiйсненi перевiрки з окремих питань

фiнансово-господарськоi дiяльностi.
Ревiзiю фiнансово-господарськоi дiяльностi виконавчого KclMiTeTy

Вiльногiрськоi MicbKoi ради за перiод з 01.01.2010 по 01 .|2.20|3 в результатi
якоi встановлено фiнансових порушень на суму 206,023 тIIс. грн., ста]ном на
01.01 .202Зр. лiквiдовано фiнансових порушень на суму 88,984 тис). грн.,
залишок нелiквiдованих порушень становить lI7,0З9 тис.грн., що становить
56,8 0^.

Виконавчим KoMiTeToM Вiльногiрськоi MicbKoi ради .Щнiпропетровськоi
областi вжито Bcix заходiв по ревiзii фiнансово-господарськоi дiяльностi за
перiод з 01.01.2010 по 0|.|2.20l3p.p. .Щнiпропетровський окllужниЙ
адмiнiстративний суд постановою вiд 04.04.2017 Ns804/5965 у задоволеннi
адмiнiстративного позову Щержавноi фiнансовоi iнспекцii у Щнiпропетровськiй
областi вiдмовив. Вiдповiдно до Щивiльного кодексу УкраiЪи строк пrсзовноi

давностi до данiй справi сплив.



вiдповiдно до вищевикладеного продовжуеться робота з питань:

-дотримання виконання рiшень Вiльногiрськоi MicbKoT ради

щнiпропетровськот областi та викойавчого koмiTeTy Вiлъногiрськоi Miobkoi Ради

Щнiпропетровськоi областi щодо економного i рацiоншIьного використання

бюджетних коштiв та посилення фiнансово-бюджетноi дисциплiни;
- проведення внутрiшнього фiнансового контролю з питання ефективного

та рацiон€шьного використання бюджетних коштiв;
- лiквiдацii порушень виявлених в ходi перевiрок,

Начальник вiддiлу соцiально-економiчного

розвитку та iнвестицiй виконавчого
KoMiTeTy ВiльногiрськоТ мiськоi ради
.ЩнiпропетровськоТ областi Тетяна ГоРБ


