
 
    

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

від 11.05.12 №140                  м.Ужгород 
 

 
Про усунення порушень,  
виявлених перевірками 
проведеними в НВК   
 

Відповідно до п.13 „Порядку  проведення внутрішньої контрольно-
ревізійної роботи щодо використання коштів бюджету м.Ужгорода”, 
затвердженого рішенням УІ сесії міської ради УІ скликання від 03.06.2011 року 
№160 та з метою усунення порушень, виявлених  міським фінансовим 
управлінням під час перевірки в НВК „Веселка” (Акт від 16.04.2012 року №08), 
в НВК „Престиж” (Акт від 20.04.2012 року №09), в НВК „Первоцвіт” (Акт від 
25.04.2012 року №10) та в НВК „Ялинка” (Акт від 28.04.2012 року №11): 

1. Директору НВК „Веселка” (Дарманюк Н.П.): 
- організувати внутрішній контроль та внутрішній аудит відповідно до 

ст.26 Бюджетного кодексу України; 
- з метою оптимізації використання коштів на закупівлю продуктів 

харчування  та з метою покращення норм харчування вихованців закладу  
переглянути окремі договори купівлі – продажу та укласти такі з 
постачальниками, які пропонують нижчі ціни; 

- привести договори у відповідність до вимог актів цивільного 
законодавства та вимог Господарського кодексу України.  

2. Директору НВК „Престиж” (Гриценко Н.І.): 
- з метою оптимізації використання коштів на закупівлю продуктів 

харчування  та з метою покращення норм харчування вихованців закладу  
переглянути окремі договори купівлі – продажу та укласти такі з 
постачальниками, які пропонують нижчі ціни; 

- привести договори у відповідність до вимог актів цивільного 
законодавства та вимог Господарського кодексу України.  

3. Директору НВК „Первоцвіт” (Макара О.В.): 
- з метою оптимізації використання коштів на закупівлю продуктів 

харчування  та з метою покращення норм харчування вихованців закладу  
переглянути окремі договори купівлі – продажу та укласти такі з 
постачальниками, які пропонують нижчі ціни; 



- привести договори у відповідність до вимог актів цивільного 
законодавства та вимог Господарського кодексу України.  

4. Директору НВК „Ялинка” (Рибак С.С.): 
- привести договори купівлі - продажу у відповідність до вимог актів 

цивільного законодавства та вимог Господарського кодексу України.  
5. Про вжиті заходи щодо усунення порушень інформувати фінансове 

управління міської ради  та управління освіти до 18.05.2012 року. 
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на  заступника 

міського голови, начальника фінансового управління Король С.І. 
 
 
 
 

 Міський голова                                                                                   В. Погорелов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Про усунення порушень,  
виявлених в результаті перевірки 
НВК „Престиж”  
 

Відповідно до п.13 „Порядку  проведення внутрішньої контрольно-
ревізійної роботи щодо використання коштів бюджету м.Ужгорода”, 
затвердженого рішенням УІ сесії міської ради УІ скликання від 03.06.2011 року 
№160 та з метою усунення порушень, виявлених  міським фінансовим 
управлінням під час перевірки в НВК „Престиж” (Акт від 20.04.2012 року 
№09): 

1. Директору НВК „Престиж” (Гриценко Н.І.): 
- з метою оптимізації використання коштів на закупівлю продуктів 

харчування  та з метою покращення норм харчування вихованців закладу  
переглянути окремі договори купівлі – продажу та укласти такі з 
постачальниками, які пропонують нижчі ціни; 

- привести договори у відповідність до вимог актів цивільного 
законодавства та вимог Господарського кодексу України.  

2. Про вжиті заходи щодо усунення порушень інформувати фінансове 
управління міської ради  та управління освіти до 11.05.2012 року. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на  заступника 
міського голови, начальника фінансового управління Король С.І. 

 
 
 
 
 Міський голова                                                                                   В. Погорелов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Про усунення порушень,  
виявлених в результаті перевірки 
НВК „Первоцвіт”  
 

Відповідно до п.13 „Порядку  проведення внутрішньої контрольно-
ревізійної роботи щодо використання коштів бюджету м.Ужгорода”, 
затвердженого рішенням УІ сесії міської ради УІ скликання від 03.06.2011 року 
№160 та з метою усунення порушень, виявлених  міським фінансовим 
управлінням під час перевірки в НВК „Первоцвіт” (Акт від 25.04.2012 року 
№10): 

1. Директору НВК „Первоцвіт” (Макарі О.В.): 
- з метою оптимізації використання коштів на закупівлю продуктів 

харчування  та з метою покращення норм харчування вихованців закладу  
переглянути окремі договори купівлі – продажу та укласти такі з 
постачальниками, які пропонують нижчі ціни; 

- привести договори у відповідність до вимог актів цивільного 
законодавства та вимог Господарського кодексу України.  

2. Про вжиті заходи щодо усунення порушень інформувати фінансове 
управління міської ради  та управління освіти до 11.05.2012 року. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на  заступника 
міського голови, начальника фінансового управління Король С.І. 

 
 Міський голова                                                                                   В. Погорелов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Про усунення порушень,  
виявлених в результаті перевірки 
НВК „Ялинка”  
 

Відповідно до п.13 „Порядку  проведення внутрішньої контрольно-
ревізійної роботи щодо використання коштів бюджету м.Ужгорода”, 
затвердженого рішенням УІ сесії міської ради УІ скликання від 03.06.2011 року 
№160 та з метою усунення порушень, виявлених  міським фінансовим 
управлінням під час перевірки в НВК „Ялинка” (Акт від 28.04.2012 року №11): 

1. Директору НВК „Ялинка” (): 
- організувати внутрішній контроль та внутрішній аудит відповідно до 

ст.26 Бюджетного кодексу України; 
- з метою оптимізації використання коштів на закупівлю продуктів 

харчування  та з метою покращення норм харчування вихованців закладу  
переглянути окремі договори купівлі – продажу та укласти такі з 
постачальниками, які пропонують нижчі ціни; 

- привести договори у відповідність до вимог актів цивільного 
законодавства та вимог Господарського кодексу України.  

2. Про вжиті заходи щодо усунення порушень інформувати фінансове 
управління міської ради  та управління освіти до 11.05.2012 року. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на  заступника 
міського голови, начальника фінансового управління Король С.І. 

 
 Міський голова                                                                                   В. Погорелов  
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