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Про зміцнення
фінансово – бюджетної
дисципліни
Проведеними протягом 9-ти місяців 2013 року Олевською
міжрайонною державною фінансовою інспекцією контрольними заходами на
території Олевського району виявлено у бюджетних установах, державних і
комунальних підприємствах незаконне і нецільове використання
загальнодержавних і комунальних ресурсів, їх недостачі, а також
недоотримання бюджетами всіх рівнів фінансових ресурсів загалом 1478,0
тис. грн.
У межах чинного законодавства Олевською міжрайонною державною
фінансовою інспекцією при взаємодії з органами виконавчої влади,
фінансовими та правоохоронними органами забезпечено відшкодування і
поповнення фінансових та матеріальних ресурсів за 9 місяців 2013 року на
суму 1478,0 тис. грн.
Прийнято 7 управлінських рішень, якими 10 службових осіб
притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
З метою поліпшення стану фінансово бюджетної дисципліни в районі
та для вжиття заходів щодо її зміцнення, відповідно до ст.. 16 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації» та на виконання розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 15 жовтня 2013 року №327 «Про
підсумки проведення ревізій місцевих бюджетів»:
1. Начальнику управління праці та соціального захисту населення
Олевської райдержадміністрації Мельник В.І.; начальнику відділу освіти
Олевської райдержадміністрації Левченку В.П. детально проаналізувати всі
факти порушень, виявлені Олевською міжрайонною державною фінансовою
інспекцію в ході проведення ревізії та перевірок та забезпечити усунення
порушень фінансово-бюджетної дисципліни і притягнення винних посадових
осіб до відповідальності.

2. Рекомендувати сільському голові Білокоровицької територіальної
громади Шибецькому М.Д; селищному голові Н-Білокоровицької
територіальної громади Андрієнко О.С.; міському голові Олевської
територіальної громади Повару А.В.:
1) усунути за результатами контрольних заходів, проведених органами
державної фінансової інспекції, виявлених порушень і вжити заходів щодо
притягнення винних осіб до відповідальності;
2) посилити внутрішній контроль та відповідальність посадових осіб з
метою недопущення порушень;
3) розробити заходи щодо зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни,
недопущення втрат бюджетів за оренду та продаж земельних ділянок, майна
та вишукати додаткові джерела наповнення доходної частини за рахунок
податкових та неподаткових платежів.
3. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації,
рекомендувати сільським, селищним, міському головам, керівникам
комунальних
установ
проінформувати
управління
фінансів
райдержадміністрації про хід виконання даного розпорядження до 01.12.2013
року
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови райдержадміністрації Ковальчука О.С.
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