
        
                                                                     

У К Р А Ї Н А

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
 
від 15 березня 2012 року № 78             
м. Нововолинськ

   Про посилення контролю за дотриманням
   фінансово-бюджетної дисципліни,
   використанням бюджетних коштів, 
   державного та комунального майна

Інформація сектору інспектування про проведені у 2011 році контрольні 
заходи свідчить, що окремі керівники підприємств, установ не забезпечують 
виконання  законодавчих  та  нормативно-правових  актів  щодо  дотримання 
фінансово-бюджетної дисципліни, використанням державного та комунально-
го майна, фінансових ресурсів.

За результатами проведених ревізій за 2011 рік виявлено фінансові пору-
шення, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів на суму 
515 тис.грн.

Вжитими  заходами  відшкодовано  та  поновлено  фінансових  та  матері-
альних ресурсів на суму 519 тис. грн.    

Заслухавши інформацію завідувача сектору інспектування в м. Нововоли-
нську та з метою забезпечення ефективного використання державних ресурсів 
і підвищення відповідальності за допущені порушення виконком міської ради 
ВИРІШИВ:
        1. Інформацію завідувача сектору інспектування у місті Нововолинську 
Савюк Т.В. взяти до відома.

2. Начальнику Нововолинського МВ УМВС Алєксєєнко П.А. забезпечи-
ти повне усунення виявлених порушень, притягнути до відповідальності вин-
них осіб.

3.  Начальнику Нововолинського міського центру зайнятості Кантору І.Р. 
посилити  контроль  за  використанням  коштів  державного  цільового  фонду, 
вжити  заходи  по  недопущенню  в  подальшому  порушень  фінансової 
дисципліни.  



       4.  Керівникам підприємств,  на  яких  виявлено  порушення,  письмово 
проінформувати виконком та про проведену роботу до 15 квітня 2012 року по 
усуненню виявлених порушень та прийнятих заходах по недопущенню їх в 
подальшому. 
        5. Сектору інспектування в місті Нововолинську (Савюк Т.В.):
        5.1. За результатами проведених контрольних заходів у випадках недо-
тримання  керівниками  підконтрольних  об’єктів  фінансової  дисципліни, 
невжиття  заходів  щодо  виконання  вимог  органів  державної  контрольно-
ревізійної служби проводити роботу з внесення органам місцевого самовря-
дування, вищим органам управління пропозицій щодо розгляду питання про 
доцільність перебування на займаних посадах керівників таких об’єктів.
        5.2. Забезпечити передачу матеріалів ревізій правоохоронним органам 
для  притягнення  до  відповідальності  осіб,  які  допустили  порушення,  що 
передбачають кримінальну відповідальність або містять ознаки корупційних 
діянь.
        5.3. Інформувати фінансове управління про виконання розпорядження го-
лови Волинської  облдержадміністрації  від  5 березня 2012 року № 89 «Про 
стан фінансово-бюджетної  дисципліни в установах, організаціях та на  під-
приємствах області».
        6.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на першого 
заступника міського голови, секретаря ради Рожелюка В.Д. 

Міський голова                                                                              В. Б. Сапожніков

Савюк 41255

 

     




