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Про реагування на 
результати аудиту 

Шановний Романе Миколайовичу! 

Облдержадміністрацією розглянуто Вашого листа від 08.10.2015 
№ 10-1989 та, як додаток до зазначеного листа, Звіт про результати аудиту 
використання, коштів державного бюджету, виділених на здійснення державних 
закупівель підприємствами, установами і організаціями Одеської, 
Миколаївської та Херсонської областей від 26.08.2015 № 2-4 (далі - Звіт). 

За результатами розгляду Звіту, щодо порушень законодавства у сфері 
державних закупівель службою автомобільних доріг у Миколаївській області і 
Миколаївською обласною базою спеціального медичного постачання, що мали 
місце у 2013-2014 роках і першому півріччі 2015 року, повідомляємо таке. 

Першим заступником' начальника служби автомобільних доріг у 
Миколаївській області проведено нараду, на якій проаналізовано виявлені під 
час аудиту порушення законодавства, підготовлено пропозиції щодо їх 
усунення та затверджено відповідні заходи, якими передбачено посилення 
контролю під час розгляду комітетом з конкурсних торгів документації з 
конкурсних торгів та пропозицій учасників. 

Начальником управління охорони здоров'я облдержадміністрації 
видано наказ від 06.07.2015 № 364-л, яким директора Миколаївської обласної 
бази спеціального медичного постачання зобов'язано притягти до 
відповідальності посадових осіб закладу, що допустили порушення, які 
зазначені у Звіті. Звернуто увагу директора на його персональну 
відповідальність за цільове та ефективне використання бюджетних коштів, 
забезпечення проведення процедур закупівель у відповідності з' вимогами 
Закону України «Про здійснення державних закупівель». 

На підставі рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань 
соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства та розвитку зон 
відпочинку від 24.07.2015 № 1 розпорядженням голови облдержадміністрації 
від 27.07.2015 № 180-рк директора Миколаївської обласної бази спеціального 
медичного постачання звільнено з займаної посади. 
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