У полі зору фінансових інспекторів фінансова дисципліна в закладах охорони здоров’я Полтавщин

Держфінінспекція в Полтавській області протягом січня-квітня 2015 року провела 7
ревізій в закладах охорони здоров’я Полтавського регіону.

Контролю піддано установи різного підпорядкування, зокрема: Комунальні вищі
навчальні заклади І-го рівня акредитації Полтавської обласної ради: Кременчуцький
медичний коледж імені В.І.Литвиненка та Лубенське медичне училище, Міський клінічний
пологовий будинок міста Полтави, Дитяча міська клінічна лікарня міста Полтави,
Карлівська центральна районна лікарня імені Л.В.Радевича, Кременчуцька перша міська
лікарня імені О.Т. Богаєвського та Лубенська центральна міська лікарня.

Під час ревізій виявлено порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних
ресурсів, майже на 1,3 млн грн.

Не дивлячись на здійснення постійного фінансового контролю з боку Держфінінспекції,
найбільш поширеними порушеннями залишаються порушення щодо використання
бюджетних коштів, які виділяються закладам охорони здоров’я з різних рівнів бюджету
області для покриття витрат при наданні законодавчо встановлених платних послуг.
Загальна сума таких порушень склала 405,6 тис. грн. Зокрема, в Карлівській ЦРЛ - 127,4
тис.грн., Лубенському
медичному училищі 34,6 тис. грн., Кременчуцькому медичному
коледжі 182,82 тис. грн., Кременчуцькій 1-й міській лікаряі імені О.Т.Богаєвського 43,4
тис. грн., Лубенській міській лікарні 17,4 тис. грн.

Одночасно, фінансові інспектори виявили порушення з оплати праці, на загальну суму
219,8 тис. грн., з яких: в Лубенській міській лікарні – 12,5 тис. грн., Карлівській ЦРЛ -14,2
тис. грн., Кременчуцькій 1-й міській лікарні імені О.Т.Богаєвського – 29,6 тис.грн та в
Кременчуцькому медичному коледжі – 118,1 тис. грн.

Виявлені фінансові порушення свідчать про недостатній професійний рівень підготовки
кадрів фінансових та бухгалтерських служб в галузі охорони здоров’я.

Завдяки вжитим заходам 80 відсотків від виявлених порушень відшкодовано.
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За недотримання законодавства з фінансових питань 25 посадових осіб притягнуто до
адміністративної відповідальності, майже до всіх обревізованих закладів охорони
здоров’я, як до порушників фінансово-бюджетної дисципліни, застосовано фінансові
санкції у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами.

Про результати контрольних заходів поінформовано відповідні органи управління та
правоохоронні органи.

Прес-служба Держфінінспекеції

в Полтавській області
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