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офісу
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1. Про підсумки роботи Південного офісу Держаудитслужби за І квартал
2017 року, проблемні питання та заходи щодо їх вирішення. Відкритість та
прозорість роботи.
Доповідач: перший заступник начальника Південного офісу Держаудитслужби
Король В.В. – 15 хв.
2. Про результати контрольних заходів:
- ревізії виконання бюджету Овідіопольського району.
Доповідач: заступник начальника відділу контролю в органах влади, оборони,
правоохоронних органах та за місцевими бюджетами Пустова Н.В. – 10 хв.
- ревізії фінансово-господарської діяльності Одеської національної академії
харчових технологій.
Доповідач: начальник відділу контролю у галузі освіти, науки, спорту та
інформації Шестакова Н.М. – 7 хв.
- державного фінансового аудиту діяльності державного підприємства
«Одеський державний цирк».
Доповідач: начальник відділу контролю у соціальній галузі та культури
Чебан Т.П. – 7 хв.
3. Про стан роботи з розгляду звернень громадян.
Доповідач: завідувач сектору внутрішнього аудиту Лосюк Г.В. – 5 хв.
4. Про
стан виконавської дисципліни в Південному офісі
Держаудитслужби.
Доповідач:
в.о.
начальника
відділу
адміністративно-господарського
забезпечення та організації документообігу Абушева Н.Х. – 5 хв.
Обговорення питань до 30 хв.
Заключне слово начальника
Муратова О.М. – 10 хв.

Південного

офісу

Держаудитслужби

СКЛАД
колегії Південного офісу Держаудитслужби

МУРАТОВ
Олег Михайлович

- начальник Південного офісу Держаудитслужби,
Голова колегії;

КОРОЛЬ
Валентина Вікторівна

- перший заступник начальника Південного офісу
Держаудитслужби;

СТРАШНИЙ
Сергій Анатолійович

- заступник начальника
Держаудитслужби;

ЛЕОНОВА
Інна Анатоліївна

- начальник відділу організаційної
Південного офісу Держаудитслужби
(секретар колегії);

ІВАЩЕНКО
Фелікс Феліксович

- начальник юридичного відділу Південного офісу
Держаудитслужби;

ЛОСЮК
Галина Володимирівна

- завідувач сектору внутрішнього
Південного офісу Держаудитслужби;

МАЛОМАНОВА
Ірина Геннадіївна

- начальник відділу роботи з
Південного офісу Держаудитслужби;

МАЗАРАК
Володимир Петрович

Голова
територіального
відділення
Всеукраїнської громадської організації «Асоціація
платників податків України» в Одеській області (за
згодою);

МАКСИМОВИЧ
Володимир Ярославович

- Голова Громадської ради при Одеській обласній
державній адміністрації (за згодою);

СТОЯНОВ
Степан Костянтинович

- Голова громадської організації «Ветерани
ревізори» по Одеській області (за згодою).

Південного

офісу
роботи

аудиту

персоналом

«ПІВДЕННИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ»
Протягом січня-квітня 2017 року підрозділами Південного офісу
Держаудитслужби проведено 48 контрольних заходів (січень-квітень 2016 року –
64):
 35 ревізії (60 ревізій та 1 комісійна перевірка);
 10 державних фінансових аудитів (0);
 2 перевірки державних закупівель (2);
 1 ревізія виконання місцевого бюджету (1).


РЕВІЗІЇ

В ході проведення 35 ревізій (січень-квітень 2016 року – 60) виявлено фінансових
порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на загальну суму
близько 27,4 млн грн (20,8 млн грн), в тому числі:
 недоотримання фінансових ресурсів – 5,8 млн грн (2,9 млн грн);
 незаконних витрат та нецільових витрат – 20,9 млн грн (15,2 млн грн);
 недостач ресурсів – 0,7 млн грн (2,6 млн грн).
Протягом січня-квітня 2017 року забезпечено відшкодування втрат фінансових і
матеріальних ресурсів на суму майже 10 млн грн (11,2 млн грн).
До правоохоронних органів передано 32 (17) ревізійних матеріали, за результатами
розгляду яких розпочато 9 (8) досудових розслідувань.
Ініційовано 2 позови щодо відшкодування винними особами втрат фінансових та
матеріальних ресурсів; пред’явлено 2 позови. За порушення фінансової дисципліни до
адміністративної відповідальності притягнуто 73 особи. До порушників фінансовобюджетної дисципліни застосовано 13 фінансових санкцій у вигляді зупинення
операцій з бюджетними коштами та зменшення бюджетних призначень.

 ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ



АУДИТ ОКРЕМИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ



ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ

.

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
(постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 868
«Про утворення Державної аудиторської служби України»)

 центральний орган виконавчої влади;
 діяльність спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України;
 забезпечує формування і реалізує державну політику
у сфері державного фінансового контролю.

ПІВДЕННИЙ ОФІС
ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ
(постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року №266
«Про утворення міжрегіональних територіальних органів Державної
аудиторської служби України» )

 міжрегіональний територіальний орган;
 реалізує повноваження Держаудитслужби на Півдні
України.

ВПРОВАДЖЕНІ ІНСТРУМЕНТИ
ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
ПОПЕРЕДНІЙ ТА
ПОТОЧНИЙ
КОНТРОЛЬ

ДЕРЖАВНИЙ
ФІНАНСОВИЙ
КОНТРОЛЬ

Аудит окремих господарських
операцій

ДЕРЖАВНИЙ
ФІНАНСОВИЙ АУДИТ

Моніторинг закупівель

ПЕРЕВІРКА ТА
МОНІТОРИНГ
ЗАКУПІВЕЛЬ

ІНСПЕКТУВАННЯ

ПОСТФАКТУМ
КОНТРОЛЬ

Аудит виконання бюджетних
програм;
Аудит виконання місцевих
бюджетів;
Аудит діяльності суб'єктів
господарювання

Перевірка закупівель

Ревізія

