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Про виявлені та усунуті 

фінансові порушення 
 

Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області за 

наслідками розгляду Вашого запиту, отриманого 26.03.2021 від Хмельницької 

облдержадміністрації повідомляє, що у січні поточного року завершено одну 

ревізію – фінансово-господарської діяльності комунального підприємства 

"Хмельницька інфекційна лікарня" Хмельницької міської ради, в ході якої 

виявлено втрат фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму 320,19 тис. 

грн (з них: 263,02 тис. грн – проведення завищених витрат на оплату праці 

внаслідок встановлення непередбачених законодавством надбавок і доплат або 

їх завищення (відшкодовано 6,6 тис. грн), 55,17 тис. грн – сплата внесків до 

державних цільових фондів по незаконно виплачених сумах по оплаті праці, 

2,0 тис. грн – проведення зайвих виплат внаслідок завищення кількості чи 

вартості придбаних товарів (відшкодовано 2,0 тис. грн)). 

Крім того, впродовж січня 2021 року забезпечено відшкодування 

фінансових порушень, що призвели до втрат, за наслідками ревізій, проведених 

у попередніх звітних періодах в наступних підприємствах, установах і 

організаціях: 

- Департамент соціального захисту населення Хмельницької обласної 

державної адміністрації – 125,62 тис. грн (в т. ч. із загальної суми 

відшкодовано по наступних порушеннях: 87,04 тис. грн – ненарахування і 

неперерахування (недорахування і неповне перерахування) інших 

надходжень до спеціального фонду бюджету (крім спецфонду кошторису 

бюджетних установ), 2,6 тис. грн – проведення зайвих виплат внаслідок 

завищення обсягу чи вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт, 

35,98 тис. грн – покриття за рахунок коштів загального фонду видатків, які 
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мають здійснюватись за рахунок спеціального фонду (без відновлення 

видатків загального фонду)); 

- Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради – 2955,13 тис. 

грн (з них: 2886,4 тис. грн – покриття витрат юридичних осіб всупереч 

законодавству при відсутності дебіторської заборгованості в обліку, 

20 тис. грн – покриття витрат фізичних осіб всупереч законодавству при 

відсутності дебіторської заборгованості в обліку, 48,73 тис. грн – 

проведення зайвих виплат внаслідок завищення кількості чи вартості 

придбаних товарів); 

- Управління соціального захисту населення Старокостянтинівської 

райдержадміністрації – 0,6 тис. грн (спрямування коштів на виплату 

компенсацій, допомог, пільг та субсидій особам, які не мають на це права, 

або неіснуючим (померлим) особам); 

- Державна організація "Комбінат "Естафета" – 3,96 тис. грн (проведення 

зайвих виплат внаслідок завищення обсягу чи вартості наданих 

комунальних послуг); 

- Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської 

ради – 9,7 тис. грн (проведення виплат матеріальної допомоги працівникам 

з порушеннями законодавства); 

- Фінансове управління виконавчого комітету Кам'янець-Подільської 

міської ради – 85,4 тис. грн (з них: 10,1 тис. грн – ненарахування і 

неперерахування (недорахування і неповне перерахування) орендодавцем 

до відповідного бюджету належної частки фактично одержаної орендної 

плати (від оренди нерухомого майна, цілісних майнових комплексів 

структурних підрозділів), 75,3 тис. грн – зарахування до доходів 

спеціального фонду бюджету обов’язкових платежів, належних 

перерахуванню до загального фонду); 

- Фінансове управління Хмельницької міської ради – 450,0 тис. грн (з них: 

25,2 тис. грн – ненарахування і неперерахування (недорахування і неповне 

перерахування) орендодавцем до відповідного бюджету належної частки 

фактично одержаної орендної плати (від оренди нерухомого майна, 

цілісних майнових комплексів структурних підрозділів), 424,8 тис. грн – 

зарахування до доходів загального фонду бюджету обов’язкових платежів, 

належних перерахуванню до спеціального фонду). 

Одночасно інформуємо, що персональні дані, вказані Вами у запиті, 

захищаються та обробляються управлінням відповідно до Закону України 

"Про захист персональних даних". 

 

  Заступник начальника управління – 

  начальник відділу контролю у галузі оборони, 

  в правоохоронних органах та органах влади                      Валерій ДЗЮБЛЮК 
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