
Інформація  

про результати ревізії  

фінансово - господарської діяльності  

 

В Мукачівському державному університеті та його відокремлених 

структурних підрозділах: Виноградівському державному коледжі МДУ та 

Гуманітарно-педагогічному коледжі МДУ, згідно плану роботи Державної 

фінансової інспекції в Закарпатській області на ІV-й квартал 2015 року, з 

16.11.2015 р. по 09.02.2016 р. проведена ревізія фінансово - господарської 

діяльності за період з 01.02.2014 р. по 31.10.2015 р.  

Поряд з основними питаннями ревізії фінансової діяльності 

університету, перевірялись листи та звернення Капітана І.І., Легирди К.Я., 

Басараб О.В. та інших громадян. 

Програмою перевірки охоплено наступні питання щодо фінансово - 

господарської діяльності в Мукачівському державному університеті: 

1. Дотримання порядку розміщення державного замовлення на 

підготовку кадрів.  

2. Повнота виконання державного замовлення в розрізі напрямів та 

спеціальностей. 

3. Правильність визначення потреби в бюджетних коштах, в тому 

числі при складанні планових бюджетних показників.  

4. Складання та затвердження кошторису та інших документів, що 

застосовуються в процесі виконання бюджету. Внесення змін до кошторису. 

Загальний стан виконання кошторису. 

5. Стан використання коштів, виділених на здійснення заходів і 

завдань державних цільових програм та/або місцевих програм.  

6. Ведення касових операцій.  

7. Розрахунки з підзвітними особами, в тому числі щодо видатків на 

відрядження. 

8. Операції на реєстраційних рахунках, відкритих в органах 

Державної казначейської служби, та на рахунках в установах банків.  

9. Забезпечення цільового використання бюджетних коштів. 

10. Штатна дисципліна.  

11. Видатки на оплату праці працівників та нарахування на заробітну 

плату. 

12. Дотримання вимог законодавства щодо призначення, 

нарахування та виплати стипендіального забезпечення.  

13. Взяття та облік зобов'язань, у тому числі відповідність взятих 

бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням.  

14. Стан розрахунково-платіжної дисципліни та виконання 

господарських договорів. Правильність відображення дебіторської та 

кредиторської заборгованості.  

15. Стан претензійно-позовної роботи.  

16. Оплата комунальних послуг. 

17. Стан збереження майна, використання оборотних активів.  



18. Ревізія витрачання бюджетних коштів на утримання 

транспортних засобів. 

19. Ревізія використання коштів на капітальне будівництво, 

реконструкцію та ремонт. 

20. Утворення та використання власних надходжень.  

21. Стан виконання заходів спрямованих на економію державних 

коштів та недопущення втрат бюджету. 

22. Надання адміністративних послуг. 

23. Дотримання законодавства про державні закупівлі.  

 

За результатами ревізії суттєвих порушень не встановлено. 

Окремі порушення фінансової дисципліни наявні в Мукачівському 

державному університеті на суму 213868,58 грн., в Гуманітарно-

педагогічному коледжі МДУ –  36319,96 грн. та у Виноградівському 

державному коледжі МДУ – 155238,47 грн., а саме: 

в Мукачівському державному університеті: 

неперерахування інших надходжень до загального фонду бюджету; 

виплата індексації заробітної плати, виплата заробітної плати 

працівникам-сумісникам; 

перерахування єдиного соціального внеску по нарахованих та 

виплачених сумах з оплати праці; 

покриття за рахунок бюджетних коштів загального фонду витрат які 

повинні проводитися за рахунок коштів спеціального фонду; 

проведення виплат завищеної вартості виконаних ремонтно- 

будівельних робіт. 

В ході ревізії порушення фінансової дисципліни в Мукачівському 

державному університеті відшкодовано в повному обсязі.  

в Гуманітарно-педагогічному коледжі МДУ: 

витрат з оплати праці за невідпрацьований час; 

перерахування єдиного соціального внеску; 

покриття за рахунок коштів загального фонду витрат які повинні 

проводитися за рахунок коштів спеціального фонду. 

В ході ревізії порушення фінансової дисципліни в Гуманітарно-

педагогічному коледжі МДУ відшкодовано в повному обсязі.  

в Виноградівському державному коледжі МДУ: 

недоотримано власних надходжень; 

неперерахування інших надходжень до загального фонду бюджету; 

виплата індексації працівникам,  

виплата надбавки за вислугу років; 

виплата відпускних працівникам; 

перерахування виплачених сумах з оплати праці; 

перерахування єдиного соціального внеску по нарахованих та 

виплачених сумах з оплати праці; 

покриття за рахунок коштів загального фонду витрат які повинні 

проводитися за рахунок коштів спеціального фонду; 



перерахування виплат на харчування студентам з числа дітей-сиріт та 

дітей, які залишилися без батьківського піклування; 

надлишки матеріальних цінностей; 

заниження в обліку вартості активів. 

В ході ревізії порушення фінансової дисципліни у Виноградівському 

державному коледжі МДУ фінансові порушення усунуто частково. 

За результатами проведеної ревізії виконано письмові вимоги Державної 

фінансової інспекції в Закарпатській області про усунення виявлених 

ревізією порушень. 

З метою усунення порушень та попередження їх виникнення в 

майбутньому розроблено, затвержено та вжито ряд заходів Мукачівського 

державного університету та його відокремлених структурних підрозділів, в 

тому числі прийнято міри по усуненню та відшкодуванню допущених 

порушень в частині фінансово-господарської діяльності відокремленого 

структурного підрозділу - Виноградівського державного коледжу МДУ, 

зокрема: відшкодовано зайво перерахований єдиний соціальний внесок, 

зайво нараховану індексацію заробітної плати та відпускних, а також 

частково порушення щодо покриття витрат спеціального фонду з оплати 

комунальних послуг за рахунок коштів загального фонду.  

Питання викладені у зверненнях Капітана І.І., Легирди К.Я., Басараб О.В. 

та інших щодо порушень, в т.ч. фінансово-господарської дисципліни, 

Державною фінансової інспекції в Закарпатській області не підтвердились як 

такі, що не відповідають дійсності. 

За результатами контрольних заходів 14 осіб, з вини яких допущені 

порушення та недоліки, притягнуто до адміністративної відповідальності. 


