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ГОЛОВІ РахуНКОВОЇ ПаЛЭТИ

України
Про вжиття заходів щодо усунення
недоліків за результатами аудиту

Магуті P.M.

Шановний Романе Миколайовичу!
Фонд соціального захисту інвалідів розглянув рішення Рахункової палати
України про результати аудиту ефективності використання коштів державного
бюджету, призначених на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів
та ветеранів від 13 жовтня 2015 року № 6-4 та Акт про проведення аудиту
ефективності використання Фондом соціального захисту інвалідів у 2014 р. та 1
півріччі 2015 року коштів державного бюджету, призначених на фінансову
підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів і у межах своєї
компетенції повідомляє наступне.
Аудит використання коштів державного бюджету за КПКВК 2507030
«Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів»
здійснювався за період 2014 та 1 півріччя 2015 років. В ході дослідження
результатів аудиту було встановлено ряд факторів, існування яких мають
негативний вплив та у майбутньому можуть спричинити погіршення результатів
фінансово-господарської діяльності громадських організацій. Також, були
виявлені окремі недоліки, які необхідно усунути найближчим часом.
За результатами аудиту та рішення Рахункової палати України Фондом
соціального захисту інвалідів в межах компетенції затверджено план заходів щодо
усунення виявлених порушень та недоліків. За стан виконання передбачених
заходів закріплено відповідальні посадові особи та визначено терміни.
Інформація про вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків за
результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету
додається.
Додаток: на / арк.
З повагою,
Директор
Вик. Корнійко О.І. тел.361-94 15
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Додаток до наказу Фонду соціального захисту інвалідІЕ
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»
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План заходів Фонду соціального захисту інвалідів про усунення недоліків
виявлених аудитом ефективності використання коштів державного бюджету, призначених на фінансову підтримі
громадських організацій інвалідів та ветеранів за 2014 рік та 1 півріччя 2015 року, проведеним Рахунковою палат(
України

№
з/п

Короткий зміст
виявлених порушень

1
1

2
Правові прогалини та
неузгодженості
у
Порядку
надання
фінансової допомоги
всеукраїнським
громадським
організаціям України,
затвердженого
постановою Кабінету
Міністрів України від
7 березня 2012р.
№ 176.

Зміст заходу з усунення виявлених порушень та недоліків

3
Підготувати та надіслати до Мінсоцполітики пропозиції щодо
внесення змін до:
1. Положення про Фонд соціального захисту інвалідів,
затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від
14.04.11 № 129 щодо закріплення повноважень Фонду та його
територіальних
відділень стосовно! організації
надання
фінансової
підтримки
всеукраїнським
громадським
організаціям інвалідів України.
2. Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті на фінансову підтримку громадських організацій
інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових
поховань і військових пам'ятників та з увічнення Перемоги у
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012р. №
176 у тому числі щодо:
-Приведення пункту 2 у відповідність із підпунктом «в» пункту
9 статті 87 Бюджетного кодексу України;
-визначення поняття «матеріальне заохочення та встановлення
залежності його виплати від виконання запланованих заходів:
-виключення із пункту 6 невластивих напрямків використання
бюджетних коштів, визначених підпунктами 8 і 14:
-встановлення норми щодо віднесення до видатків на

Відповідальні за
виконання заходу
Фонду
4
Ріяко Л.М.
Маркєлов О.Ю. (узаг.).
Опарко О.М.
Конюх В.Л.
Козявкін К.Ю.
Солотвінська О.П.

Термін викок
заходу
5
1 квартал 2016

утримання всеукраїнських фомадських організацій інвалідів
України витрат на відрядження їх працівників,
-включення норми щодо заборони оплати послуг посередників:
-включення норми щодо подання підтверджуючих документів
разом зі звітами при використанні бюджетних коштів.
2

3

4

5

Відсутність
легалізованих
осередків
всеукраїнських
громадських
організацій
у більшості регіонів
України.
Відсутність змішаної
системи та порядку
здійснення
пріоритетних заходів
на
надання
фінансової допомоги.

Звернутися до Міністерства юстиції України щодо результатів
перевірки відомостей реєстру фомадських об'єднань щодо
організацій, яким надано всеукраїнський статус за відсутності
легалізованих осередків у більшості регіонів України, і
приведення їх у відповідність із чинним законодавством.

Ріяко Л.М.
Конюх В.Л.
Солотвінська О.П.
Маркєлов О.Ю

1 квартал 2016 року

Вивчити питання щодо запровадження змішаної системи
надання фінансової допомоги всеукраїнським громадським
організаціям інвалідів України із розробленням критеріїв
відбору та порядку здійснення пріоритетних заходів на
конкурсних
засадах.
Підготувати
та
надіслати
до
Мінсоцполітики відповідні пропозиції.

Ріяко Л.М.
Опарко О.М.
Конюх В.Л.
Маркєлов О.Ю.
Солотвінська О.П.
Козявкін К.Ю.

1 квартал 2016 року

Результативні
показники бюджетної
програми визначені з
частковим
урахуванням
загальних
вимог,
затверджених
наказом Мінфіну від
10.12.2010 № 1536
Неналежний
контроль
щодо
здійснення
контрольних заходів
за
цільовим
та
ефективним
використанням

Підготувати та направити до Мінсоцполітики, як головного
розпорядника бюджетних коштів, пропозицій щодо внесення
змін до наказу Мінфіну від 10.12.2010 № 1536 в частині змін
результативних показників.

Ріяко Л.М.
Маркєлов О.Ю. (узаг.)
Опарко О.М.
Конюх В.Л.
Козявкін К.Ю.
Солотвінська О.П.

1 квартал 2016 року

Зобов'язати директорів територіальних відділень Фонду
соціального захисту інвалідів забезпечити розробку фафіків
проведення
контрольних
заходів
щодо
цільового та
ефективного використання коштів державного бюджету
наданих на фінансову підтримку всеукраїнських фомадських
організацій інвалідів України

Ріяко Л.М.
Корнійко О.І.
Директори
територіальних
відділень
Фонду
соціального
захисту
інвалідів.

1 квартал 2016 року

коштів
державного
бюджету.

6

7

Перевищення
окремих
обмежень
визначеного
Порядком
використання коштів,
постанови
Кабінету
Міністрів України від
7 березня 2012р.
№ 176.

Підготувати та направити листи до всеукраїнських громадських
організацій інвалідів України щодо недопущення перевищення
обмежень, визначених пунктом
6 Порядку використання
коштів, передбачених у Державному бюджеті на фінансову
підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів,
заходи з відвідування військових поховань і військових
пам'ятників та увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні
1941-1945 років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 7 березня 2012 р. № Л16, для видатків на
матеріальне заохочення.
Відсутній належний
1. Забезпечити додатковий контроль з неухильним виконанням
контроль
за вимог Порядку використання коштів, передбачених у
виконанням
Державному бюджеті на фінансову підтримку громадських
бюджетної програми організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування
на
фінансову військових поховань і військових пам'ятників та увічнення
підтримку
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років,
громадських
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7
організацій інвалідів. березня 2012 р. № 176.

2.
Забезпечити
щомісячний
моніторинг
проведення
всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів України
заходів, підготовку та подання інформації до Мінсоцполітики, а
також розміщення її на офіційному веб-сайті Фонду
соціального захисту інвалідів.

Ріяко Л.М.
Опарко О.М.
Козявкін К.І.

1 квартал 2016 року

Ріяко Л.М.
Опарко О.М.
Конюх В.Л.
Солотвінська О.П.
Козявкін К.Ю.
Корнійко О.І.
Директори
територіальних
відділень
Фонду
соціального
захисту
інвалідів.
Ріяко Л.М.
Конюх В.Л.
Солотвінська О.П.
Директори
територіальних
відділень
Фонду
соціального
захисту
інвалідів.

Постійно.

Щомісяця, 10 числа
наступного
за
звітним місяцем.

.Відсутній належний
контроль за звітністю
всеукраїнських
громадських
організацій інвалідів
України.

Забезпечити контроль за звітністю всеукраїнських громадських Ріяко Л.М.
організацій
інвалідів України з метою
недопущення Опарко О.М.
розбіжностей
інформації
у
моніторингу
проведення Конюх В.Л.
всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів України Богатир М.М.
заходів та достовірності їх фінансових зівітів.
Солотвінська О.П.
Директори
територіальних
відділень
Фонду
соціального
захисту
інвалідів.

Щоквартально під
час
надання
фінансових звітів до
Фонду соціального
захисту інвалідів.

