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РІШЕННЯ
13 грудня 2016 р.
Стан повноти надходження та
правильності використання коштів
спеціального фонду в КМУ м.Чернівці

КОЛЕГІЇ
№ 6/3

Заслухавши та обговоривши доповідь заступника начальника, начальника
планово-економічного відділу Савченко Т.В. за результатами перевірки стану
повноти надходження та правильності використання коштів спеціального
фонду в КМУ м.Чернівців колегія відмічає, що в перевірених закладах
проводиться певна робота, яка потребує постійного контролю з боку керівників
установ та вимагає неухильного дотримання норм чинного законодавства.
Джерелами формування власних надходжень установ є дві групи
надходження коштів. До першої групи відносяться кошти, отримані від плати
за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством. У
складі другої групи – інші джерела власних надходжень бюджетних установ.
Згідно з даними Звітів про надходження і використання коштів,
отриманих як плата за послуги форми №4-1м (далі – звіт ф. №4-1м) за 2015 рік
установами отримано надходжень на загальну суму 11643,4 тис. гривень. За 9
місяців 2016 року установи отримали надходження 7138,4 тис. гривень.
Спостерігається тенденція зменшення доходної частини спеціального фонду,
що пояснюється тим, що в КМУ «Міська лікарня №1» зменшилась кількість
медичних платних послуг за договорами із суб’єктами господарювання,
страховими організаціями.
Перевіркою дотримання законодавства при визначенні вартості платних
послуг лікувальними закладами, встановлено, що всі установи дотримуються
вимог п. 23 Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року № 228
«Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних
вимог до виконання кошторисів бюджетних установ». Прейскуранти цін на
платні послуги, затверджені наказами головних лікарів та погоджені в
Департаменті охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації,
згідно «Основ законодавства України «Про охорону здоров’я», Закону України
«Про охорону праці», постанови КМУ від 17.09.1996 №1138 «Про
затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися в державних та
комунальних закладах охорони здоров’я, вищих навчальних медичних закладах

та науково-дослідних установах» із змінами, наказу Головного управління
охорони здоров’я Чернівецької ОДА від 03.12.2007 № 430 «Про зміни порядку
регулювання цін, тарифів на платні послуги, що надаються лікувальнопрофілактичними» закладами», наказу Головного управління охорони здоров’я
Чернівецької ОДА від 18.07.2008 №300 «Про дотримання державної
дисципліни цін на платні послуги, що надаються лікувально-профілактичними
закладами» та виходячи з проведених розрахунків, які періодично
переглядались.
Але, слід зазначити, що в КМУ «Міська поліклініка №1», КМУ
«Міська поліклініка №3» не проводились видатки на заробітну плату лікарям,
на яких за наказами головних лікарів покладені обов’язки проведення
профілактичних оглядів, як платної послуги, хоча у розрахунку ціни на таку
платну послугу 80% займає саме заробітна плата з нарахуваннями.
Вказане є порушенням вимог п.4 ст.13 Бюджетного кодексу України,
відповідно до якого власні надходження бюджетних установ, а саме
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами
згідно з їх основною діяльністю використовуються на покриття витрат,
пов’язаних з організацією та надання послуг, що надаються бюджетними
установами згідно з їх основною діяльністю.
Крім цього, при перевірці КМУ «Міська лікарня №1» встановлено, що в
лікарні немає затверджених ліжок по спеціальному фонду. Так, за 10 місяців
2016 року з 38157 проведених ліжко-днів 12785, або 33,5% від загальної
кількості проведено хворими – сільськими жителями, витрати на яких
відшкодовуються суб’єктами господарювання за договорами або страховими
компаніями.
При цьому ставки лікарського персоналу рахуються по
загальному фонду бюджету установу, лікарі отримують заробітну плату по
загальному фонду.
За даними Звітів про надходження і використання коштів, отриманих за
іншими джерелами надходжень (ф.4-2м) за 2015 рік установам надійшло коштів
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків на загальну суму 7646,7
тис. грн., за 9 місяців 2016 року – 5987,6 тис. грн., що свідчить про збільшення
надходжень в перерахунку за повний бюджетний рік. 70 % надходжень
спрямовуються лікувальними закладами на придбання медикаментів та
медичних засобів.
При здійсненні перевірки правильності ведення бухгалтерського обліку
власних надходжень лікувально-профілактичних закладів міської комунальної
власності встановлено наступне:
В КМУ «Міська лікарня №1» та КМУ «Міська лікарня №4»
бухгалтерський облік потребує посилення контролю у відповідності до вимог
нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку в бюджетних
установах в частині оформлення регістрів бухгалтерського обліку, первинних
документів тощо. Мають місце випадки недооформлення первинних
документів, господарських операцій у відповідних облікових документах тощо.
В КМУ «Міський клінічний пологовий будинок №1» та МКМУ
«Клінічний пологовий будинок №2» бухгалтерський облік в установах
організовано на належному рівні у відповідності до вимог нормативноправових актів з питань бухгалтерського обліку в бюджетних установах. При

подальшій організації та веденні обліку фінансово-господарської діяльності
рекомендовано і надалі дотримуватись норм і вимог чинного законодавства,
розглянути питання доцільності впровадження в роботі бухгалтерської служби
автоматизованої системи обробки та узагальнення операцій бухгалтерського
обліку, що надасть можливість уникати помилок та недоліків, які можуть
виникати в процесі здійснення операцій бухгалтерського обліку ручним
способом, а також скоротити час працівників на їх обробку.
На підставі вищенаведеного колегія
ВИРІШИЛА:
1. Стан повноти надходження та правильності використання коштів
спеціального фонду в КМУ м.Чернівців
визнати таким, що потребує
покращення.
2. Головним лікарям комунальних медичних установ міста:
2.1. Тримати під особистим контролем дотримання норм чинного
законодавства при визначенні вартості платних послуг, контролювати
своєчасність та достовірність надання звітів про надходження і використання
коштів, отриманих як плата за послуги.
Термін: постійно
2.2. З метою удосконалення ведення автоматизованого обліку фінансовогосподарських операцій розглянути питання впровадження спеціалізованої
автоматизованої системи ведення бухгалтерського обліку в бюджеті установи.
Термін: перший квартал 2017 року
3. Головним лікарям КМУ «Міська поліклініка № 1» Багрію В.М.,
головному лікарю КМУ «Міська поліклініка №3» Лисюку Ю.О.
забезпечити неухильне виконання п.4 ст.13 Бюджетного кодексу України:
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами
згідно з їх основною діяльністю використовуються на покриття витрат,
пов’язаних з організацією та наданням платних послуг, що надаються
бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.
Термін: до 30.01.2017 року
4. Головному лікарю КМУ «Міська лікарня № 1» Петричуку А.М
розглянути питання та привести у відповідність (переведення ліжок до
спеціального фонду бюджету установи) структуру ліжкового фонду до
контингенту стаціонарних хворих витрати на яких відшкодовуються суб’єктами
господарювання за договорами або страховими компаніями. Інформувати
управління до 10.04.2017 року.
Термін: перший квартал 2017 року

5. Головному лікарю КМУ «Міська лікарня №1» Петричуку А.М. та
в.о. головного лікаря КМУ «Міська лікарня №4» Пятицькій Г.І.:
5.1. Посилити контроль за веденням бухгалтерського обліку в частині
оформлення регістрів бухгалтерського обліку, первинних документів.

5.2. При подальшій організації та веденні обліку фінансово-господарської
діяльності суворо дотримуватись норм і вимог чинного законодавства, не
допускати випадки невідповідного оформлення первинних документів,
господарських операцій в облікових документах.
Термін: постійно
5. Про хід виконання даного рішення інформувати управління охорони
здоров’я Чернівецької міської ради до 10.12.2017 року.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника начальника,
начальника планово-економічного відділу управління охорони здоров'я
Чернівецької міської ради Савченко Т.В.
Голова колегії

І. Незборецький

Секретар колегії

Ю. Тріффо

