У Північно-східному офісі Держаудитслужби підбили підсумки роботи
за І півріччя 2017 року
У Північно-східному офісі Держаудитслужби відбулося розширене
засідання колегії, на якому було розглянуто підсумки роботи офісу за І
півріччя 2017 року, стан роботи зі зверненнями громадян та правоохоронних
органів, а також підсумки роботи з персоналом та результати оцінки
діяльності офісу з окремих питань.
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Держфінінспекції України Олександр Шкуропат, який розповів про
пріоритетні напрями реформування Держаудитслужби та наголосив на
необхідності подальшої активізації роботи щодо забезпечення належної
якості та ефективності заходів державного фінансового контролю, зокрема в
частині проведення державних фінансових аудитів.
У доповіді начальника офісу Юрія Єфімова було відзначено, що за
звітний період фахівцями офісу проведено 50 контрольних заходів: 37 ревізій
фінансово-господарської діяльності, дві ревізії виконання місцевих
бюджетів, п’ять перевірок державних закупівель, а також шість державних
фінансових аудитів діяльності суб’єктів господарювання.
За результатами ревізій та перевірок виявлено фінансових порушень, що
призвели до втрат, на суму понад 47 млн грн, у тому числі майже
11 млн грн недоотриманих фінансових ресурсів і більше 36 млн грн –
незаконних та нецільових витрат і недостач ресурсів.
Вжитими заходами забезпечено відшкодування втрат фінансових і
матеріальних ресурсів на загальну суму більш як 23 млн гривень.
За підсумками проведених державних фінансових аудитів об’єктами
контролю було враховано 106 пропозицій і рекомендацій.
За результатами аналізу та перевірки процедур закупівель попереджено
порушень при закупівлі товарів, робіт і послуг шляхом відміни торгів та
розірвання укладених договорів на суму 179,0 млн гривень.
До правоохоронних органів передано матеріали 27 контрольних
заходів, за результатами розгляду яких розпочато 22 досудових
розслідування та вручено 11 письмових повідомлень про підозру у вчиненні
кримінального правопорушення.
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Держфінінспекції України Олександр Шкуропат, який розповів про
пріоритетні напрями реформування Держаудитслужби та наголосив на
необхідності подальшої активізації роботи щодо забезпечення належної
якості та ефективності заходів державного фінансового контролю, зокрема в
частині проведення державних фінансових аудитів.
За підсумками роботи колегії прийнято постанову, яка містить рішення
та доручення, спрямовані на підвищення ефективності державного
фінансового
контролю,
здійснюваного
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Держаудитслужби.
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