
 

 
БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від  06  січня 2021 р.    м. Баштанка    №    5 - р  

 

 

Про результати ревізії  бюджету 

об’єднаної територіальної громади 
Баштанської міської ради та окремих 
питань фінансово-господарської 
діяльності Баштанської міської ради  
за період з 01 січня 2017 року по 31 
липня 2020 року 
 

 

 Відповідно частини 4  пункту 20 статті 42, частини 8 статті 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши матеріали 
ревізії, згідно з вимогами управління Південного офісу Держаудитслужби в 
Миколаївській  області щодо усунення порушень, виявлених ревізією, з метою 
суттєвого зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни, посилення 
внутрішнього контролю за ефективним та раціональним використанням 
фінансових та матеріальних ресурсів міського бюджету, усунення виявлених   
порушень фінансової дисципліни, повного відшкодування збитків та 
недопущення порушень в подальшому, зобов’язую: 

 

 1. Матеріали ревізії бюджету об’єднаної територіальної громади 
Баштанської міської ради та окремих питань фінансово-господарської 
діяльності Баштанської міської ради  за період з 01 січня 2017 року по 31 липня 
2020 року, проведеної управлінням Південного офісу Держаудитслужби в 
Миколаївській  області, викладені у зведеній довідці про результати ревізії,  
взяти до відома. 
 

  2. Розглянути результати проведеної ревізії на нараді з керівниками 
підпорядкованих закладів, установ та підприємств комунальної власності 
територіальної громади до 25 січня 2021 року. 
 



 3. Затвердити заходи щодо усунення порушень та недоліків, виявлених 
під час ревізії бюджету об’єднаної територіальної громади Баштанської міської 
ради та окремих питань фінансово-господарської діяльності Баштанської 
міської ради  за період з 01 січня 2017 року по 31 липня 2020 року, що 
додаються. 
 

4. З урахуванням встановлених ревізіями порушень фінансово-бюджетної 
дисципліни в частині законного та раціонального використання фінансових та 
матеріальних ресурсів відділу з питань житлово-комунального господарства, 
благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної власності 
(ВЕЛИКОРОД), відділу з питань земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища (БУБЛИК), відділу бухгалтерського обліку та 
звітності (СОЛОНАР), юридичному відділу (СИТНІК), відділу з питань 
розвитку економіки, торгівлі та оподаткування (КОМОЩУК), фінансовому 
відділу (ЛІЩУК), відділу з питань містобудування, архітектури та 
містобудівного кадастру та цивільного захисту (СИРИЦЯ), завідуючому 
господарством (ЖИГАЛКІН), керуючій справами виконавчого комітету 
(КОНОНЕНКО), КП «Міськводоканал» (КОТ), КП «Добробут» (ІЛЬЧУК) та 
рекомендувати КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Баштанського району» (ШПАРУК): 

 

 1) забезпечити у подальшому недопущення аналогічних порушень; 
 2) вжити вичерпних заходів, спрямованих на забезпечення усунення 
виявлених порушень та недоліків; 
 3) визначити винних у виявлених порушеннях осіб та притягнути їх до 
відповідальності; 
 4) забезпечити неухильне виконання заходів, затверджених даним 
розпорядженням; 
 5) проінформувати управління Південного офісу Держаудитслужби в 
Миколаївській  області, про вжиті заходи щодо усунення виявлених порушень 
та недоліків. 

 

5. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради (ВАСИЛЬЕВ, ЄВДОЩЕНКО) згідно з розподілом обов’язків, керуючій 
справами виконавчого комітету (КОНОНЕНКО), начальникам відділів 
виконавчого комітету міської ради: 

 1) встановити особистий контроль за невідкладним усуненням 
виявлених порушень та здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення 
суворого дотримання чинного законодавства при використанні бюджетних 
коштів; 
 2) забезпечувати попередній контроль за ефективним та цільовим 
спрямуванням виділених бюджетних асигнувань, запровадження заходів 
жорсткої економії бюджетних коштів. 

 



6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників 
міського голови, керуючу справами виконавчого комітету  відповідно до 
розподілу обов’язків, координацію роботи – на фінансовий відділ міської ради. 

 

 

Міський голова        Олександр БЕРЕГОВИЙ 


