
 

        

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят п’ятої сесії 

 

21.03.2019 р.                                       Летичів                                                № 2  

 

 

Про усунення недоліків по акту ревізії 

фінансово-господарської діяльності відділу 

освіти, молоді та спорту Летичівської 

селищної ради 

 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши матеріали ревізії, з метою усунення порушень, 

зазначених в акті, попередження фактів неефективного використання 

фінансових ресурсів, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

  

1. Звіт головного бухгалтера відділу освіти, молоді та спорту Летичівської 

селищної ради про усунення порушень згідно акту-ревізії взяти до уваги (звіт 

додається).  

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та управління 

комунальною власністю (голова комісії Самолюк М.М.) 

 

  

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                      І.І. Тисячний 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення 58 сесії 

Летичівської селищної ради 

від 21.03.2019 р. № 2 

 

 

 

 

ЗВІТ 

 про усунені недоліки згідно акту-ревізії 

                       відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради 

 

 

повідомляємо про усунення порушень згідно акту ревізії а саме: 

1. Кошти  в  які були отримані із заробітної   плати за 2015-2017 роки в сумі 

47258,65 до місцевого  та 3100,23 грн. до державного бюджету  

перераховано  26,09,2018 року 

2. Котли які отримали  від ФОП Каплун Н.О. замість котлів  «Gefest-profi  U» в 

кількості 4 штуки рівноцінні даним котлам (довідка додається) 

3. Порушення щодо завищення вартості виконаних робіт в сумі 81043,01 грн. 

будуть усунені наступним чином : 

ФОП Шиманський Р.М.  в сумі 16102,57 грн виставлена претензія на 

повернення коштів 

ФОП Саварін О.О.  в сумі 6040,26 грн. повернув кошти 27,09,2018 року 

ПП «Альп-Пром» в сумі 58900,18 грн виставлена претензія на повернення 

кошті 

4. Товарно - матеріальні  цінності на суму 51347,13 грн. про проведенні 

інвентаризації згідно договору знаходились на матеріальному зберіганні: 

Матеріальні цінності по Сусловецькій ДНЗ  на суму 9900,00 грн. 

повернуто на склад і побудовано котельню. 

Матеріальні цінності на суму 33037,20 грн. (недовіз  фарби 

водоемульсійної)  отримано і розподілено по закладах освіти для 

проведення поточного ремонту. 

Матеріальні цінності по ДЮСШ на суму 3930,00 грн (клей і кріплення) та 

4479,93 грн (дзеркало) повернуто з матеріального зберігання і 

встановлено в спортивному залі даного закладу. 

5. Безпідставно списані товарно –матеріальні цінності згідно актів списанні в 

сумі 5040,00 грн (мінеральна вата в кількості 9м
3
 списана на ремонт ДЮСШ)  

повернуто на склад. 

6. За порушення вимог ст. 94 ст.102-1 Кодексів закону про працю п. 2 

постанови Кабінету Міністрів України від  03,04,1993 року № 245 «Про 

роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і 



організацій» на завідуючої кадрами Сапіташ Р.В. накладено штраф в сумі 

посадового окладу. 

7. Акумуляторні батареї зняті з шкільних автобусів було здано на суму 1680,00 

грн.  кошти поступили на спеціальний рахунок загальноосвітніх шкіл. 

 

 

 

Головний бухгалтер                                          Л. Хмельовська 

 


