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3апор|зька обласна громадська
орган|зац|я <Ёаролний 3ахист>>
вул. перемоги' ||5-1:29,
шт. 3апор|)к)кя' 6900-5
|1ро розглядзаяви

в 3апор|зьк|й обдаст1 розглянуто заяву
,{ерэкавното ф|нансово}о |нспекц|сто
в|д |5'07'20|5
з'.''р1."}о| обласно! щомадсько] орган|зац|| <Ёародний 3ахист>

особами
щодо мох{ливих пору1шень вимог законодавства посадовими
прибутку п|д
3апор|зько] обласно| ради в частин| отримання неправом|рного

}ч[р44,

в]дпов|дей на
виглядом в|дтшкоду"'й," фактинних витрат за коп|товання 1 друк
3апити зг]дно 3акону }кра|ни <|!ро доотуп до публ|нно! |нформац!т)'
19 1{онституш|! 9кра!ни органи дерх{авно] влади та
)
Б!дпов|д"' д'
'. ""'.
ли1ше на
органи м|сцевого самоврядування, |х посадов| особи зобов'язан| д|яти
1{онституш|ето та
п|дстав|, в ме)ках повнова}кень та у спос!б, 1цФ передбанен!
за1(онами 9кра|ни.

3апор|зьк|й област| в сво]й д|яльност|
3акону !крайи в\д 26.0|.|99з }ц!'ч 2939_{11 ,,[{ро основн|
керусться
(надал| _ 3акон
засаду|зд|йснення дер)кавного ф|"'".'"ого контрол}о в 9кра!н|"
,{ерхсавна ф|нансова |нспекц|я

"'р''й,

в

,'р''.д."""

|нспектування .{ержавното ф|нансовото
]ф 2939), |{орядку
1{аб|нету
!нспекц]сто, }1'територ|ш1ьними органами' затвердженого постановото
_ |1орядок ]ф 550), |{оло>кенням
1м1|н!стр|в ткрыБи в1д 20.04.2006 }ф 550 (да''|

(рим' областях'
про дЁр*'""| ф|нансов| |нспекц|| в Автономн|й Реопубл|ц|
м|стах 1{иев| та €евастопол|, затвердх{еного нак€}зом }м1|н|стеротва ф|нанс|в
тоотиц||
!кра|ни в!д 03.10.2011 ш9 |2з6 та зарессщованого в !м1|н|стерств|
!кра|ни в|д 19.10.2011 ш9 1212|\9950

(да_''1_ |1оложення $э1236).

в

3апор|зьк|й област| визначено ст''2
1{омпететтц|то {ержф1н|нспекц|1
зд|йснтос' зокрема'
3акону ]хгр2939 та л.4 |[олохсення, зг|дно |з яким 1нспекц|я
| збереженням дер)кавних
д.р*',"'й ф|нансовий контроль за використанням
та |нш:их актив|в, правильн1стто визначення
ф|нансових ресурс|в, необ'р''"'*
ефективним
потреби в бтодх<етних ко11]тах та взяттям зобов'язань'
бухгалтероь1(ого обл|ку |
викориотанням котшт|в | майна, станом | достов|рн|стто
м|н|стерствах та ]нтпих органах виконавчо] влади'
ф1на!сово| зв|тттост|
соц|ального
державних фондах, фондах .й-""'обов'язкового державного
бтодя<етних установах | суб'сктах господар}овання державного
та орган|зац|ях' як|
''р'*у''ння,
на п|дприсмствах' в

у

установах
сектору економ|ки' а також
котш'" ,-я:я*#?;}."";:|отриму1оть (отримува.]1и у пер!од|, який перев|ряеться)

р|вн!в, дерх(авних фонд|в

та

-2фонд|в заг€}льнообов'язкового

соц|а_гтьного сщахуванн'{ або використову}оть (вит<ористовув€ш1и
перев|ряеться) деря{авне чи комун€].пьне майно.

державного
у пер1од1, якии

|{ри цьому, зг|дно ст.8 3акону м2939 органи дерх{авного ф!нансового
контрол}о розгляда}оть 3вернення про
акти г1ору1шень законодавства,3
ф|нансових питань.

,,{ерх<авний ф|нансовий контроль
ре€!-]-11зусться :нспекц|ето через
проведення дерх{авного ф|нансового аудита' перев|рки державних зат(уп|вель та
1нспектування (н.2 ст.2 3акону ]\ъ29з9).
|{ланов| та поза11г{анов| ви!зн| рев!з!? проводяться конщол}о1очими органами
в|дпов|дно до 3акону ]хгч 2939, а саме: планов| ви!зн| рев|з|| органами слу>кби
проводяться на п|дстав| план|в конщольно-рев|з|йно| роботи, затверд)кених в
установленошту порядц, поза11ланов! ви!зн| рев|з|| - за н€| {вност1 п|дстав, визначених
3аконом ]\ъ 29з9 на п!дстав| р|тпення суду.
3 огляду на викладене' та оск|льки |{ланами контрольно-рев|з|йно! роботи
!ержф|н|нспекц|| в 3апор|зьк|й област| на 111 та 1! кварт€|ли 2015 року не
передбанено проведення рев|з|| в 3апор|зьк|й обласн|й рад| (на0ал! по /пекс1пу'Раёа), а тако)к за в|дсутност| п|дстав для призначення позапланово| рев|з!|,
!ер>кф|н|нспекц|я в 3апор|зьк|й област| не мае правових п1дстав для проведення
рев!з|| ф|нансово-господарсько? д1яльност| Ради.
3 метото надання обгрунтовано| в|дпов|д1 на пору1шен| у 3аяв| питання'
{ерх<ф1н|нспекц|ето в 3апор|зьк|й област|, у ме)ках ътаданих повнова}кень,
керу}очись л.7 ст.10 3акону ]\ъ2939, п.46 |{орядку }{ъ550 та п.6.13 |{оложення
]\912з6, до Ради над|слано 3апит щодо надання |нформац|| та нале)кним чином
зав|рених коп|й документ|в стосовно порядку розрахунку, а тако)к понесених
фактинних витрат Радото на коп!товання | друк в|дпов|дей на запутти зг|дно
3акону !кра!ни *|{ро доступ до публ|нно| !нформац||>.
Ёа п|дстав| отримано| в|д Ради |нформац1|, !ержф|н1нспекц|ето в 3апор|зьк|й
област! встановлено' що в|дтшкодування фактинних витрат на коп|товання або
друк документ!в, що нада}оться за запитами зг|дно 3акону 9кра!ни <|{ро доступ
ло публ|нно| 1нформац||> зд|йснтосться на п|дстав| виставлених Радото рахунк|в,
зг|дно розрахунк!в такр*<, в'{ц)аг' проведени* в|дпов|дно до {!орядку в|дтшкодування
фактинних витрат на коп|товання або друк коц|й документ!в, що направля}оться
за запитами на публ|нну !нформац|то, затвердх{еного розпорядженням голови
3апор|зько| обласно| ради в1д20.04.20|5 !\гэ91-р (на0ал! по 7пекс1пу - !!оря0ок),''а
тако)к Розм|ром фактинних витрат на т<оп|товання або друк документ|в, що
нада}оться зазалитами на публ|нну |нформац|то (наёал! по тпекстпу - Розло!р), який
с додатком до [{орядку.

1{р|м того' на запит надано рахунок-фактуру в|д з0.06.20\5 ]ф12,
виставлений Радого 3апор|зьк|й обласн|й щомадськ|й орган1зац|| <Ёародний
3ахист>>, зг1дно якого Радото зд!йснено коп|товання або друк документ!в, що
нада}оться заза[|итом на публ|нну |нформац|то у к|лькост| 258 стор. на заг€!"льну
суму ||76,48 щивень. Барт|сть друкування/коп|товання одн|е| стор|нки, зг|дно
вк€шаного рахунку, складае 4,56 щн. за стор1нку
1ако>к, на запит надано рахунок_фактуру в|д 13.07.20|5.]\ъ13, виставлений
вищезазначен|й громадськ|й орган|зац||, зг|дно якого Радото зд!йснено коп|товання

або друк документ|в, що нада}оться за запитом на публ1нну |нформац1то у
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/

к|лькост| 2 стор. на суму 9,|2 чн., а тако)к 19 стор. на суму |47,77 грн. 1аким
чином, варт|сть друкування/коп|товання одн1с| стор|нт<и, зг!дно в1(азаного
рахун1(у' складас 4,56 щн. та7,76 грн. за стор|нку в|дпов|дно.
Б|дпов|дно до п.1 Розм|ру, варт|сть цослуги з дру1(ування документ1в
формату А4 та мен1пого розм|ру (двосторонн!й друк) складас 0,57 щн. за стор.
1{оп|товання документ|в формату А4 та мен1шого розм|ру (двосторонн!й друк)
складас 0,97 щн. за стор. |{унктом 3 Розм|ру передбанено' що ураз1 виготовлення
документа 1пляхом с1(анування або |нтпо] комп'тотерно! обробки документ!в,в
електронному вигляд|, варт|сть послуги мнох{итьояна коеф|ц|ент 8.
3 урахуванням зазначеного, при ви3начен| вартост| послуг з друкування та
коп|товання документ|в за рахунками-фактурами в|д 30.06.20|5 ]ф12, а такох< в|д
|з.07.20\5 ]ф13 було застосовано вищевказаний коеф|ц|снт:0,57 * 8:4,56 грн.
за стор. та 0,97 * 8 : 7 176 грн. за стор|нку.
|[останово*о (аб1нету й|н|сщ1в 9кра|ни в|д |з.07.2011 ]ф740 затверд}(ено
[ранинн| норми витрат на коп|товання або друт< документ|в, що нада!оться 3а
запитом на !нформац!то (на0ал! по 7пекс/пу - |раншнн! норлаш).
3окрема, [ранинн| норми вищат на коп|товання або друк коп|й документ1в
формату А4 та мен1шого розм|ру (в тому числ| двосторонн|й друк) визначено у
розм|р| не б|льтше 0,|оА в1д розм|ру м|н|мально? зароб|тно| плати за виготовлення
одн!с| стор!нки.
€таном на 01 .06.20|5, 01 .07.2015, 01.08.2015 розм|р м!н|мально| зароб|тно|
г]лати складав 1218 грн. 3 урахуванням з€}значеного' щанинн! норми вищат на
та мен1шого розм|ру (в тому
коп|товання або друк коп|й документ|в формац
^4 20|5 року м€ш1и окладати
чиол| двосторонн|й друк) протягом червня _ липня
*
|,22 грн. за стор|нку. (1218 0,|о^)
3астооування будь-яких п|двищу}очих коеф|ц|ент|в, в тому числ| у раз1
виготовлення документа 1пляхом сканування або |нпло] комп'}отерно| обробки
документ|в в електронному вигляд|, постаново}о 1(аб|нету й|н|сщ|в !кра|ни в|д
1'з.07 .2о1 1 ]\ъ740 не передбачено.
3агалом, 3 моменту видання розпорядження голово}о 3апор|зько| обласно|
Радив|д20.04.2015 ]ф91-р'яким затверд)кено|[орядок в|дтпкодування фактинних
витрат на тсоп!*ова!{ня або друт< коп!т:т доку}{е1]т!в, що ]{аправлятоться за запитами
на публ|нну 1нформац|то, за надання послуг з коп|товання | друку документ|в, що
надаготьс язазалитом на публ|нну 1нформац!то Радото отримано котпт|в в загальн|й
.

сум|104,97грн.як|натепер!тпн|йчасневикористан|.
1{р1м того пов|домлясмо' що 3апор|зька обласна Рада н€!пе)кить до мереж!
п|дконтрольних об'ект|в [ержф1н|нспекц|| }кра|ни. 3 урахуванням зазначеного'
планування | проведення контрольнихзаход|в навказаному об'ект| зд|йснтоеться
!ер>кф|н|нспекц|ето 9кра!ни.

,{одатково пов|домляемо, що р|тпення, д|| або безд1яльн|сть посадових ос|б

органу дер)кавного ф|нансового контрол}о можуть 6ути оскаржен| як в
адм|н1стративному' так | в судовому порядку (ст. 55 1{онституш|[ 9кра?ни та
ст. 13 3акону !кра|ни <|{ро основн| засади зд|йснення державного ф|нансового
контрол}о в }кра!нБ).
|{ертпий заступник
нач€|-г1ьника |нспекц||
(ур|лешь 787-62-33

Б.Б. Бород!н

