
Бюджетні кошти 
під надійним контролем
Головним завданням державної контрольно- 
ревізійної служби є здійснення контролю за 
витрачанням коштів і матеріальних цінностей, 
їх збереженням, станом і достовірністю обліку 
і звітності в державних комітетах, державних 
фондах, бюджетних установах, а також на 
підприємствах і в організаціях, які отримують 
кошти з бюджетів всіх рівнів. Так можна 
охарактеризувати призначення цієї державної 
інстанції. Однак начальник КРУ в Київській 
області Олена Владиславівна Вдовкіна 
запропонувала вести розмову в іншому руслі, 
а саме: як в умовах економічної кризи сприяти 
державним установам та підприємствам 
області оптимізувати свої витрати та 
запобігти зловживанням.

— Органи ДКРС, в своїй 
діяльності, почали приділяти 
важливе значення аудиторсь
ким перевіркам, а спонукало 
нас до цього нинішня ситу
ація, яка склалась в області та 
державі в цілому, — говорить 
Олена Владиславівна. Адже 
завдяки саме такому підходу 
вдається відшукати значні ре
зерви та підказати ор
ганізаціям, як ними правиль
но скористатися. Наведу кон
кретний приклад. Щойно на
шими працівниками здійсне
но перевірку одного з міст об
ласті, яке на сьогодні є містом 
обласного підпорядкування. 
Однак під час здійснення пе
ревірки було з'ясовано, що ні 
за кількістю населення, ні за 
структурою управління, ні за 
наявністю необхідних ко
мунікацій це місто не 
відповідає зазначеному ста
тусу. За нашими розрахунка
ми, переведення міста з об
ласного в районне підпоряд
кування дозволить щорічно 
економити біля двох 
мільйонів бюджетних коштів. 
З приводу цього нами підго
товлені та передані 
керівництву обласної ради та 
обласної державної
адміністрації всі матеріали.

Хочу підкреслити, що ли
ше в минулому році Уп
равління брало участь у про
веденні 5 централізованих 
державних фінансових ау
дитів виконання бюджетних 
програм та провело 2 дер
жавних фінансових аудити

виконання місцевих бюд
жетів. В результаті заверше
них в поточному році держав
них фінансових аудитів вияв
лено численні факти недоліків 
щодо використання коштів і 
майна, а також значні резер
ви наповнення місцевих бюд
жетів.

В аудиторських звітах, 
проведених у 2008 році, роз
порядникам бюджетних
коштів і виконавцям програм
них заходів надано 37 пропо
зицій, спрямованих на усу
нення виявлених недоліків та 
підвищення ефективності ви
користання бюджетних
коштів та майна.

— Як реагують органи 
управління об'єкта аудиту 
та органи місцевого само
врядування на перевірки 
КРУ?

— На наш погляд позитив
но. Так, за результатами про
ведених державних фінансо
вих аудитів органами влади 
та місцевого самоврядуван
ня, розпорядниками бюджет
них коштів, а також виконав
цями програмних заходів 
впроваджено 40 пропозицій. 
Крім того, протягом року про
ведено 9 державних фінансо
вих аудитів діяльності 
суб'єктів господарювання 
державного сектору еко
номіки, за результатами яких 
надано 113 пропозицій, з 
яких враховано 41.

— Виходячи з ваших 
слів, можна стверджувати, 
що наповнення державно

го бюджету в нинішніх умо
вах набуває особливого 
значення?

— Безумовно. Зазначене
питання було завжди дуже ак
туальне, однак в нинішніх 
умовах воно набуває особли
вого значення, що вимагає 
впровадження нових, так би 
мовити, особливих підходів. 
Хочу сказати, що діяльність 
контрольно-ревізійного уп
равління спрямована на за
безпечення належного рівня 
фінансово-бюджетної дис
ципліни в області. З цією ме
тою особлива увага також 
приділяється проведенню 
ревізій ф інансово-госпо
дарської діяльності
підприємств, установ та ор
ганізацій, проведенню 
комісійних перевірок держав
них підприємств, стану збе
реження та ефективного ви
користання державного та 
комунального майна у сфері 
освіти, соціального захисту 
населення, охорони здоров'я 
та матеріального вироб
ництва.

В межах прав і наданих 
державою повноважень, 
вжиті Контрольно-ревізійним 
управлінням в Київській об
ласті заходи, протягом 2008 
року, забезпечили усунення 
фінансових порушень, що 
призвели до втрат фінансо
вих і матеріальних ресурсів на 
суму понад 60 мільйонів гри
вень.

Хочу відмітити, що по ре
зультатам проведеної в цьо
му напрямку роботи наше Уп
равління, за абсолютними 
показниками, які відобража
ють надходження до бюд
жетів всіх рівнів недоотрима- 
них фінансових ресурсів, 
відшкодування незаконних, 
нецільових витрат та недо
стач ресурсів посідає одне з 
чільних місць серед інших 
регіональних контрольно- 
ревізійних управлінь України.

— Контрольно-ревізійне 
управління іноді відносять 
до правоохоронних ор
ганів...

— З приводу цього у мене 
неодноразово відбувались

розмови з колегами із проку
ратури та міліції — і вони по
годжувались. Тому ми 
приділяємо особливу увагу 
питанню забезпечення на
лежної взаємодії з усіма пра
воохоронними органами, в 
тому числі і питанню ор
ганізації ревізій за їх звернен
нями. Лише в минулому році 
до Управління надійшло 346 
таких звернень. Не одне із них 
не залишилось без уваги, пе
реважна більшість з них, за 
результатами розгляду, прий
нято до виконання.

Питання координації на
ших спільних дій з правоохо
ронними органами неодно
разово розглядались під час 
проведення спільних нарад, а 
також засідання колегій Уп
равління. Слід зазначити, що 
останнім часом спос
терігається позитивна тен
денція щодо реагування пра
воохоронними органами на 
результати проведених уп
равлінням контрольних за
ходів, Так у 2008 році до пра
воохоронних органів переда
но 342 матеріали ревізій, з 
них у 27 випадках порушено 
кримінальні справи відносно 
винних осіб, долучено до 
кримінальних справ 19 ма
теріалів ревізій та внесено 41 
акт реагування.

З метою повного відшко
дування винними особами 
заподіяних державі або юри
дичній особі матеріальних 
збитків КРУ в Київській об
ласті протягом 2008 року 
ініційовано 217 цивільних по
зовів, з яких 187 органами 
прокуратури та об'єктами 
контролю передано до суду 
та задоволено судами 5 по
зовів.

— Олено Владиславівно, 
при захисті інтересів дер
жави чи не випадають з ва
шого поля зору проблеми 
конкретних людей?

— В жодному разі! Робота
зі зверненнями громадян — 
поза будь-яким регламентом! 
Протягом 2008 року розгля
нуто 285 таких звернень. Всі 
працівники структурних
підрозділів Управління

відповідально ставляться до 
забезпечення конституційно
го права громадян на звер
нення, виважено вирішують 
порушені в них питання. 
Скарг на необ'єктивний роз
гляд звернень до Управління 
не надходило.

— Ви вже згадували про 
взаємодію з органами 
місцевого самоврядуван
ня. Хотілося б детальніше 
почути про форми та мето
ди такої співпраці...

— В Управлінні налагодже
но постійне інформування 
місцевих рад та адміністрацій 
щодо дотримання фінансово- 
бюджетної дисципліни роз
порядниками бюджетних 
коштів. Під час такого інфор
мування, ми не тільки дово
димо до керівництва реаль
ний стан фінансово-бюджет
ної дисципліни в області, рай
онах та містах, причини, які 
призводять до негативних 
явищ під час витрачання бюд
жетних коштів та збереження 
державного майна, а також 
інформуємо про наявні ре
зерви наповнення бюджетів 
та збільшення власних надхо
джень державних установ з 
конкретними пропозиціями 
щодо прийняття відповідних 
рішень.

В цілому, впродовж 2008 
року на адресу облдер
жадміністрації, обласної ра
ди, райдержадміністрацій та 
місцевих рад направлено 545 
інформаційних матеріалів. За 
результатами їх розгляду ви
дано 154 розпорядчих доку
менти.

В минулому році, за на
шою ініціативою, на засіданні 
колегії Головного управління 
АПР Київської ОДА розгляну
то питання щодо стану дотри
мання фінансової дисципліни 
при використанні бюджетних 
коштів, виділених на фінансу
вання державних програм у 
сфері агропромислового 
комплексу. За результатами 
розгляду винесено рішення 
про вжиття вичерпних заходів 
по усуненню виявлених пору
шень та відшкодуванню за
вданих державі збитків.

— Про контрольно- 
ревізійну службу часто го
ворять як про досить за
криту структуру.

— Дозвольте не погоди
тись з таким твердженням. 
Створення позитивного 
іміджу нашої служби шляхом 
об'єктивного інформування 
громадськості через засоби 
масової інформації про нашу 
роботу — один із пріоритет
них напрямів роботи Уп
равління. Завдяки плідній 
співпраці із засобами масової 
інформації на шпальтах 
місцевої преси, у програмах 
радіо та телебачення знайш
ли постійну прописку рубрики 
і заголовки, під якими з'яв
ляється інформація про ре
зультати найбільш показових 
контрольних заходів, прове
дених фахівцями Управління. 
Факти порушень фінансово- 
бюджетної дисципліни, неза
конного та нецільового вико
ристання бюджетних коштів 
стали відомі широкому зага
лу. Це має велике значення 
для профілактики та уперед
ження таких правопорушень у 
подальшому.

— Олено Владисла
вівно, ви не раз наголошу
вали на професіоналізмі та 
відповідальності ваших 
працівників.

— До кадрового складу 
Управління у мене немає пре
тензій. На мій погляд, варто 
звернути увагу на те, що 
Київщина — особливий 
регіон. Наближеність до сто
лиці, де рівень оплати праці 
вищий, ніж в інших регіонах, 
створює нам певні труднощі і 
вимагає вести дуже виважену 
кадрову політику. Ми цінуємо 
кожну людину, намагаємось 
створити сприятливі умови 
для їх праці. На мій погляд 
такій підхід є запорукою ство
рення стабільного та про
фесійного колективу. Ство
рення такого колективу про
фесіоналів є чи не 
найбільшим нашим досяг
ненням.

Розмову вела 
Ганна КУШНіРУК


