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Державна аудиторська служба України

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
До мене звернувся депутат Григорівської сільської ради Запорізького
району Запорізької області Сніжко М. М. та ряд інших депутатів у зв’язку з
фактом недотримання головою Григорівської сільської ради Кущем Сергієм
Васильовичем вимог бюджетного законодавства щодо складання, розгляду,
затвердження, внесення змін, виконання бюджету та звітування про його
виконання, а саме:
1) порушення встановленого порядку та термінів подання проекту рішення
про місцевий бюджет на розгляд сесії та порушення встановленого порядку
або термінів розгляду проекту та прийняття рішення про місцевий бюджет
Григорівської сільської ради, яке полягає в ухиленні голови сільради від
своєчасного надання проектів рішень з цих питань для ознайомлення та
визначення з позицією, підготовки пропозицій, зауважень чи заперечень;
2) порушення вимог Бюджетного кодексу України та Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» щодо затвердження місцевого бюджету,
подання, розгляду і затвердження кошторисів та інших документів, що
застосовуються в процесі виконання бюджету, затвердження у кошторисах
показників,

не

підтверджених

розрахунками

та

економічними

обґрунтуваннями, яке полягає у безпідставній відмові не лише від
пропозицій депутатів, але й у відмові у включенні до порядку денного та
передачі на обговорення їх пропозицій;

3) порушення вимог при здійсненні витрат місцевого бюджету, яке
пов’язане з несвоєчасним прийняття рішення про місцевий бюджет, а також
нецільове використання бюджетних коштів;
4) здійснення видатків бюджету без встановлених бюджетних призначень
або з їх перевищенням, що мало місце при виконанні рішення сесії сільради
з питання виділення матеріальної допомоги, та полягало в подвійному
використанні обумовленої суми витрат без відповідних рішень, а також
використання коштів за власним розсудом, отриманих від реалізації плит та
труб старої зрошувальної системи;
5) порушення порядку та термінів подання таких звітів, яке полягає в
ухиленні голови від включення до порядку денного сесії сільської ради
питання щодо звіту про використання бюджетних коштів, дотримання
цільового

призначення

та

його

заслуховування

і

обговорення.

Безпосередньо, головою проігнороване питання щодо звітування про
використання коштів щодо підсипки доріг, освітлення вулиць, робіт по
заміні труб водопостачальної мережі, організацію та проведення свят, а
також використання паливно-мастильних матеріалів для обслуговування
власного транспортного засобу і проведення господарських робіт.
6) порушення вимог статті 28 Бюджетного кодексу України щодо
оприлюднення та доступності інформації про бюджет.
Враховуючи викладене, керуючись статями 16, 17 Закону України «Про
статус народного депутата України», статтями 2, 8, 10 Закону України «Про
основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»
прошу:
здійснити відносно Григорівської сільської ради Запорізького району
Запорізької області заходи державного фінансового контролю, в частині
дотримання бюджетного законодавства.

З повагою
народний депутат України

В. В. Кривохатько
(посв. 286)
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