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Про стан фiнансово-бюджетноТ
гуманiт,арноТ полiтики ВiльногiрськоТ
за 2022 piK

дисциплiни департаменту соцiально-
MicbKoT ради ЩнiпропетровськоТ областi

з метою запобiгання фактам незаконного, неефективного та не

раuiонеr.гlьного використання бюджетних коштiв, виникненню помилок чи

i"-"* недолiкiв на Bcix етапах бюджетного процесу, посилення фiнансово-
бюдже.гноТ дисциплiни, вiдповiдно до вимог cTaTTi 26 Бюджетного кодексу

Украiни (iз змiнами), Закону Украiни вiд 14 жовтня2014 року Ns 1700-VII <Про

запобiганнЯ корупuiI>, (iЗ змiнами), Постанов Кабiнету N4iHicTpiB УкраТни

вiд24.пипня 200З року N9 1156 кПро затвердження СтратегiТ розвитку системи

державного фiнансового контролю, Що здiйснюсться органами виконавчот

"пuдru 
(iз змiнами), вiд 28 вересня 201 1 року М 1001 кЩеякi питання

здiйснс:ння внутрiшнього аудиту та утворення пiдроздiлiв внутрiшнього
аулиту> (iз змiнами), вiд 12 грудня 2018 року J\& 1062 кПро затвердЖеннЯ

Основних засад здiйснення внутрiшнього контроЛЮ роЗПОРЯДНИКаМИ

бюджетних коштiв та внесення змiн до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

вiд 28 вересня 2011 р. Nч 100l) (iз змiнами), на виконання розпорядження
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 19 сiчня 201l року Jt[s 148-р <<Питання

змiцнення фiнансово-бюджетнот дисциплiни> (iз змiнами), розпорядження
голови ЩнiпропетровськоТ обласноТ державноi адмiнiстраuiТ вiд 01 лютого 2022

року N9 Р-45l0lЗ-22 <Про затвердження плану заходiв на 2022 piK щодо
наповЕtення мiсцевих бюджетiв, ефективного використання бюджетних коштiв
та посилення фiнансово-бюджетноТ дисциплiни>>, рiшення виконавчого
комiте,rу ВiльногiрськоТ MicbKoT ради ЩнiпропетровськоТ областi вiд 02 березня

2О22 року Ns 741017-22 кПро затвердження плану заходiв на 2022 piK щоло
наповнення бюджету ВiльногiрськоТ MicbKoT терит,орiальноi ГрОМаДИ,

ефектttвного використання бюджетних коштiв та посилення фiнанСОвО-
бюдже,тноТ дисциплiни>>, керуtочись ст.2В, 52 Закону УкраТни uПро мiсцеве

самоврядування в YKpaTHi)), виконавчий KoMiTeT MicbKoT ради



ВИРIШIИВ:

1. Iнформацiю про стан фiнансово-бюджетноi дисциплiни департаменту

соцiально-гуманiтар"ьт полiтики Вiльногiрськоi мiськоi Ради

.I[,нiпроllетровськоТ областi за 2022piK взяти до вiдома (лоласться),

2. 11роловжити роботу з пiдвищення рiвня фiнансово-бюджетнот

o".urrr.oi"r, ефективностi викорисТання бюджетних pecypciB, попередження

порушень бюджетного законодавства,
3. Координацiю робiт з виконання даного рiшення покласти на заступника

мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв Ради - директора

департztменту соцiа-гtьно-гуманiтарноi полiтики Вiльногiрськот MicbkoT ради

Щнiпропетровськоi областi IHHy пЕтруШУ, контроль - на мiського голову,

N{iський голова Володимир ВАСИЛЕНКО



Додаток
до рiшення виконавчого KoMiTeTy

ВiльногiрськоТ мiськоi рали

.Щн iпропетровськоi областi

ЦЛо/.аЬ;3 х14цаа13

IНФОРМАЦIЯ
про стан фiнансово-бюджетноi дисциплiни департаменту

соцiально-гуманiтарноТ полiтики

вiльногiрськоi MicbkoT Ради Щнiпропетровськот областi
за2022 piK

,щtэпартамент соцiально-гуманiтарнот полiтики Вiльногiрськот мiськоi Ради

Щнiпрсlпеiро"."*оТ областi (налалi дсгП) створено згiдно з рiшенням
вiльногiрськот мiськоi Ради Щнiпропетровськот областi вiд 25 листопада

20l l року JТч 484 - 24lYI..
основна дiяльнiстЬ спрямована на забезпечення реалiзаuiТ лержавноТ

полiтики у галузi соцiального захисту населення, охорони здоров'я, освiти, у
справах дiтей, культури, нацiональностей, релiгiй, фiзичноi культури i спорту у
Вiльнс,гiрськiй iерriорiальнiй громадi Кам'янського району Щнiпропе,гровськоТ

областi, в межаХ повноваЖень, встановлених чинним законодавством УкраТни.

дсгП € головним розпорядником бюджетних коштiв, якому пiдзвiтнi

2| установа, з них 18 установ _ розпорядники бюджетних коштiв нижчого

рiвня, 3 установи - одержувачi бюджетних коштiв,
З метою запобiгання фактам незаконного,, неефективного та не

результативного використання бюджетних коштiв, виникненню помилок чи
'irrцr* 

недолiкiв tru "ii* етапах бюджетного процесу, посилення фiнансово-
бюджетнот дисциплiни, департаментом соцiально-гуманiтарнот полiтики

ВiльнtlгiРськоТ MicbKoT ради ЩнiпропетровськоТ областi розробленi внутрiшнi

наказLI щодо органiзачiТ здiйснення внутрiшнього фiнансового контролю,

пiдвиtцення йогЬ дiсвостi та ефективностi, затверджено ОРГаНiЗаЦiЙНi ЗаХОДИ

щодо посилення внутрiшнього фiнансового контролю по дсгп.
За 2О22 piK всього здiйснено 1199 перевiрок (в т.ч. 84 перевiркИ

пiдпоIrядкованих пiдприемств, установ, органiзацiй) та направлено 1839 запитiв

щодО достовiрностi iнформачii про доходи та майновий стан отримувачiв пiльг,

допомtог та житлових субсидiй.
Д(ля призначення житловоТ субсидiТ здiйснено перевiрку матерiально-

побутових умов 18 сiмей.
Загальна сума порушень станом на 31 грудня 2022 року становить

27744з,94 ГРН., поверненО коштiВ (У томУ числi минулих poKiB) у cyMi

241160,з4 грн., залишок невiдшкодованоТ суми _3628З,60 грн., у т.ч.:

-. здiйсНено 1839 запиТiв та 1 l 15 перевiроК щодО достовiрностi iнформаuiТ

про доходи та майновий стан отримувачiв пiльг, допомог та субсидiй. Загальна

сума порушень становить 27]44з,94 грн., повернено коштiв (в тому числi
..,,--, .^^--:^) у cyMi 241160,34 грн. Залишок невiдшкодованоТ суми у розмiрiмину"lих poкlBJ



36283,60 грн. буле вiдшкодовано в повному обсязi за рахунок утриманнЯ
коштiв з поточних нарахувань по пiльгам, допомогам та житловим субсидiям

згiдно :з заявами громадян, за рахунок виконавчих проваджень, а також в разi
прийняття судами рiшень на користь ДСГП.

За ?0ZZ piK для вiдшкодування витрат надавачу послуг, пов'яЗаНИх З

перевезенням у MicbKoMy автомобiльному транспортi загального користуВаННЯ

осiб, я.кi мають право на пiльги, заресстрованих на територii ВiльногiрськоТ
MicbKoi' територiальноi громади Кам'янського району ЩнiпропетровськоТ
областi за рахунок коштiв бюджету Вiльногiрськоi MicbKoi теритсlрiальноТ

громади, було здiйснено:
- перевiрка квиткiв пiльговикiв, якi фактично скористапись пiльгою

24 перс:вiрки.
Пlrотягом 2022 року спецiалiстами служби у справах дiтеii ДСГП

проведено вiдвiдування 10 сiмей щодо умов утримання та виховання дiтей, якi

перебувають у складних житт€вих обставинах та знаходяться на облiкУ.

Ос:новними напрямками проведення перевiрок lСГП с:

- дотримання вимог чинного законодавства Украiни в частинi гсlтовностi

закладiв до роботи та забезпечення безпечного освiтнього процесу В УМОВах
военного стану у пiдпорядкованих ДСГП закладах;

- правильнiсть та законнiсть нарахування державних допомог, пiльг,
житлоI}их субсидiй та iнше;

- дотримання законодавства у сферi публiчних закупiвель;

- ефективнiсть використання бюджетних коштiв в проuесi фiнансово-
господарськоi дiяльностi та iншi.

Вiдповiдно до вищевикладеного продовжуеться робота з питань:

- здiйснення внутрiшнього фiнансового контролю на пiдприемствах-
надавачах послуг пiльговим категорiям громадян ВiльногiрськоТ MicbKoT

територiальноТ громади Кам'янського району ЩнiпропетровськоТ облас,гi;

- вiдшкодування незаконно використаних бюджетних коштiв на надання

державних допомог, пiльг, житлових субсилiй вiдповiдно до чинного
законодавства УкраТни, виявлених перевiрками;

- гtроведення попереднього та поточного контролю з питання ефективного
та рацiонального використання бюджетних коштiв.

Головний спецiалiст з фiнансового
контролю департаменту
соцiал.ьно-гуманiтарноi полiтики
вiльнс,гiрськоi Micbkoi ради
Щнiпрсlпетровськоi областi

Секретар Вiльногiрськоi MicbKoi
ради Щнiпропетровськоi областi

Олена ДЕРЕВ'ЯНКО,d/
Олександр БОБОIШКО


