ЛЮБЕШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про призупинення бюджетних асигнувань

26 травня 2017 року

смт Любешів

№ 17

На підставі акта ревізії виконання бюджету та фінансово-господарської
(протокол про порушення бюджетного законодавства або акт ревізії, їх
реквізити - дати,
діяльності Любешівської селищної ради від 12.05.2017 року № 08-23/05, смт
Любешів
місце складання)

у якому засвідчено, що у Любешівській селищній раді, 44200, смт Любешів,
(повна назва та місцезнаходження розпорядника чи одержувача бюджетних коштів)

Бондаренка 90,А
порушено бюджетне законодавство: а саме порушено вимоги Інструкції щодо
(час

учинення

і

суть порушення

бюджетного

законодавства)

застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої
наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333, за рахунок
спеціального фонду кошторису по КФК 150101 «Капітальні вкладення» у
грудні 2014 року за КЕКВ 3142 «реконструкція та реставрація інших
об’єктів» проведено оплату на загальну суму 17600,00 грн. Полтавському
національному технічному університету імені Юрія Кондратюка (далі –
Університет) за надання послуг з виготовлення наукової, науково-технічної,
проектної та інженерно-пошукової продукції та складання звіту про
результати проведеної роботи, які за економічним змістом проведеної
господарської операції підлягають оплаті за напрямком використання коштів
за 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)», що згідно ст. 119 Бюджетного
кодексу від 07.07.2010 № 2456-VІ є нецільовим використанням бюджетних
коштів та порушення бюджетного законодавства,
Відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України зобов'язую
призупинити бюджетні асигнування
Любешівська селищна рада
(повна назва розпорядника чи одержувача бюджетних коштів)

за бюджетною програмою (кодом тимчасової класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів) КФК 0170 «організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,
районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад та їх виконавчих комітетів»
(код і назва бюджетної програми)

і за кодами скороченої економічної класифікації видатків бюджету та
класифікації кредитування бюджету 5000 «Інші поточні видатки» - 17600
грн.
(код та сума)

в термін від

29.05.2017
(дата, з якої призупиняються
бюджетні асигнування)

16.06.2017__,
до (дата, до якої призупиняються
бюджетні асигнування)

протягом якого наслідки порушення бюджетного законодавства повинні бути
усунуті.
Про усунення порушення бюджетного законодавства подати інформацію
разом з підтверджувальними документами до 22.06.2017 року (інформація
повинна бути засвідчена підписом керівника та скріплена печаткою).
Селищний голова
(посада)
М. П.

________________
(підпис)

_КорецьВ.Т._____________
(прізвище, ім'я, по батькові)

УКРАЇНА
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_31.05.2017__№_213/04-29/2-17_
на № ______ від ______________

Державна аудиторська служба України
західний офіс Держаудитслужби
Управління західного офісу
Держаудитслужби У Волинській області

На лист № 13-03-08-14/2414 від 17.05.2017 року Любешівська
селищна рада надсилає прийняте рішення про призупинення бюджетних
асигнувань по КФК 0170 «організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та
їх виконавчих комітетів».
Додаток: розпорядження про призупинення бюджетних асигнувань
на 2 аркушах.

Селищний голова

Клямар
22231

В.КОРЕЦЬ

