ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9»
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

НАКАЗ

27.05.2013

№ 110

Про підсумки ревізії
фінансово-господарської
діяльності школи-інтернату
Проведеною плановою ревізією фінансово-господарської діяльності в
школі-інтернаті за період з 01.11.2008 по 01.03.2013 року встановлені факти
фінансових порушень ведення бухгалтерського обліку.
- Медичній сестрі Довбуш В.І. не нарахована надбавка за вислугу років у
період з 01.03.2012р. по 01.03.2013р., недоплата заробітної плати
складала 2211,6 грн. Порушення допущене головним бухгалтером
Давидян Л.В.
- У звіті про заборгованість за бюджетними коштами станом на
01.01.2013р. не відображена дебіторська заборгованість за послуги
водопостачання та водовідведення у сумі 2709,74 грн., за послуги
теплопостачання у сумі 101868,68 грн., за постачання електроенергії у
сумі 3358,3 грн. Причиною є те, що акти виконаних робіт за грудень
поточного року та акти звірок надаються постачальниками 10-15 числа
місяця, наступного за звітним. Було нараховане очікуване споживання
енергоносіїв згідно проплати, виходячи з наявного фінансування.
Довідкою Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної
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адміністрації від 02.04.2013р. № 45 були зменшені ліміти фінансування
на 2013р. на вказану заборгованість у сумі 107938 грн.
- За результатами проведених інвентаризацій в коморі виявлені лишки на
суму 6,16 грн. та нестача продуктів харчування у сумі 4,90 грн. у
комірника Бєлоконенко Т.О., (нестача) лишки на кухні у шеф-кухаря
Малюти А.Г. на суму 77,18 грн. Причиною є недостатній контроль
бухгалтера по харчуванню Тернової Н.І.
- Завищення вартості виконаних робіт на суму 5653,00 грн. по ЗАТ
«Рембудсервіс» сталося через невірне застосування ресурсної норми для
визначення вартості робіт. Ці питання є спеціальними і при перевірці
бухгалтер Давидян Л.В. не змогла встановити цього порушення.
Завищена

вартість

виконаних

робіт

по

капітальному

ремонту

підприємством «Орембудсервіс» на суму 12290,00 грн. сталася при
наявності

висновку

акта

перевірки

Управлінням

капітального

будівництва Харківської облдержадміністрації. Це вказує на недостатній
контроль заступника директора з адміністративно-господарчої роботи
Соломіїної Л.Ф. за об’ємами виконаних робіт.
В період ревізії відшкодовані всі збитки, наказом № 95 від 17.04.2013р. була
винесена догана шеф-кухарю Малюті А.Г.
Виходячи з викладеного
НАКЗУЮ:
1. Давидян Л.В.
1.1.

Здійснювати бухгалтерський облік у відповідності до Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

1.2.

Здійснювати

нарахування

заробітної

плати

згідно

з

діючим

законодавством.
1.3.

Проводити розрахунки за ремонтні роботи у відповідності до діючих
інструкцій та нормативних розцінок.
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2. Терновій Н.І., бухгалтеру, посилити контроль за витратами і зберіганням
харчових продуктів, здійснювати раптові, вибіркові інвентаризації в
коморі і на кухні.
Щомісячно.
3. Соломіній Л.Ф.. заступнику директора з адміністративно-господарської
роботи вказати на недостатній контроль за об’ємами вказаних в актах
виконаних ремонтних робіт.
4. Малюті А.Г., шеф-кухарю, Бєлоконенко Т.О., комірнику, посилити
відповідальність за облік і витрату харчових продуктів в коморі і на
харчоблоці.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи-інтернату

В.І. Куліш
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З наказом ознайомлені:
№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.

П.І.Б.
Давидян Л.В.
Тернова Н.І.
Соломіна Л.Ф.
Малюта А.Г.
Бєлоконенко Т.О.

Підпис

