Аб выкарыстанні дзяржаўных сродкаў ва ўстановах адукацыі
Гродзенскай вобласці
У выніку праверак выканання бюджэтнага заканадаўства, а таксама
заканадаўства, якое прадугледжвае выкарыстанне бюджэтных сродкаў,
праведзеных галоўным упраўленнем Міністэрства фінансаў Рэспублікі
Беларусь па Гродзенскай вобласці ў студзені - ліпені 2019 года ва
ўстановах адукацыі вобласці, устаноўлены парушэнні заканадаўства пры
атрыманні і выдаткоўванні бюджэтных і пазабюджэтных сродкаў.
Праведзенымі праверкамі выяўлена парушэнняў бюджэтнага
заканадаўства на суму 66,9 тыс. рублёў (у т. л. незаконна атрымана
сродкаў з бюджэту - 52,3 тыс. рублёў, выкарыстана бюджэтных і
пазабюджэтных сродкаў з парушэннем заканадаўства - 14,6 тыс. рублёў), а
таксама прычыненай шкоды і іншых парушэнняў на суму 14,5 тыс.
рублёў.
У парушэнне патрабаванняў пастановы Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь ад 2013/04/24 № 22 «Аб тыпавых штатах і
нарматывах колькасці работнікаў асобных устаноў агульнай сярэдняй і
спецыяльнай адукацыі» і пункта 14 Інструкцыі аб парадку складання,
разгляду і зацвярджэння бюджэтных каштарысаў, каштарысаў даходаў і
выдаткаў пазабюджэтных сродкаў бюджэтных арганізацый, бюджэтных
каштарысаў дзяржаўных пазабюджэтных фондаў, а таксама ўнясення ў іх
змяненняў і (або) дапаўненняў, зацверджанай пастановай Міністэрства
фінансаў Рэспублікі Беларусь ад 30.01.2009 № 8 (са зменамі і
дапаўненнямі, далей - Інструкцыя Мінфіна № 8), у выніку
неабгрунтаванага ўвядзення ў штатныя расклады Устаноў адзінак
прыбіральшчыкаў службовых памяшканняў, дворнікаў і медыцынскай
сястры на іх звышнарматыўнае ўтрыманне залішне атрымана бюджэтных
сродкаў на аплату працы, а таксама выкарыстана пазабюджэтных сродкаў
з парушэннем бюджэтнага заканадаўства на агульную суму 49,6 тыс.
рублёў.
У сувязі з няправільным вызначэннем тарыфных разрадаў,
няслушным усталяваннем ставак настаўнікам, неабгрунтаваным
павышэннем тарыфных акладаў, а таксама аказаннем матэрыяльнай
дапамогі ў завышаных памерах, чым парушаны патрабаванні пастановы
Міністэрства працы Рэспублікі Беларусь ад 2000/01/21 № 6 «Аб мерах па
ўдасканаленні ўмоў аплаты працы работнікаў бюджэтных арганізацый і
іншых арганізацый, якія атрымліваюць субсідыі, работнікі якіх
прыраўнаваны па аплаце працы да работнікаў бюджэтных арганізацый»
(са зменамі і дапаўненнямі) і пастановы Савета Міністраў Рэспублікі
Беларусь ад 2013/08/06 № 689 "Аб павышэнні заработнай платы асобным
катэгорыям педагагічных работнікаў» залішне выкарыстана бюджэтных
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сродкаў у суме 2,3 тыс. рублёў.
У выніку павышэння тарыфных акладаў настаўнікам Устаноў
адукацыі за стаж работы па спецыяльнасці (у галіне), вырабленага з
парушэннем Палажэння аб парадку вылічэння стажу работы па
спецыяльнасці (у галіне) і павышэння тарыфных ставак (акладаў)
работнікаў бюджэтных арганізацый і іншых арганізацый, якія
атрымліваюць субсідыі, работнікі якіх прыраўнаваны па аплаце працы да
работнікаў бюджэтных арганізацый за стаж работы па спецыяльнасці (у
галіне), зацверджанага пастановай Міністэрства працы Рэспублікі
Беларусь ад 2000/01/12 № 4 (з улiкам змяненняў і дапаўненняў), залішне
выплачана 0,1 тыс. рублёў, недаплачана - 2,0 тыс. рублёў.
Па прычыне неабгрунтаванага павышэння тарыфнай стаўкі, як
дадатковай меры стымулявання за працу па кантракце, работнікам,
прынятым на работу па працоўных дагаворах, неабгрунтавана запланавана
і атрымана бюджэтных сродкаў на аплату працы ў суме 0,2 тыс. рублі.
У парушэнне артыкулаў 57, 110 Працоўнага кодэкса Рэспублікі
Беларусь у сувязі з выплатай заработнай платы настаўнікам Устаноў
адукацыі за час знаходжання іх у сацыяльных адпачынках без захавання
заработнай платы, а таксама ў працоўным адпачынку выкарыстана
бюджэтных сродкаў з парушэннем заканадаўства ў суме 0,4 тыс. рублёў .
Дырэктару Установы ў парушэнне загадаў аддзела адукацыі, спорту і
турызму "Аб прэміраванні кіраўнікоў устаноў адукацыі» выплаты прэмій
вырабляліся ў памерах, якія перавышаюць устаноўленыя ў загадах, у
выніку чаго залішне выкарыстана бюджэтных сродкаў у суме 0,3 тыс.
рублёў.
Парушэння патрабаванняў заканадаўства ўстаноўлены пры
вылічэнні сярэдняга заробку, якi захоўваецца за час знаходжання
работнікаў у працоўных адпачынках, пры ажыццяўленні даплат да
мінімальнай заработнай платы, а таксама пры выплаце грашовых сродкаў
настаўнікам на набыццё вучэбнай і метадычнай літаратуры, што
пацягнула залішняе расходаванне бюджэтных сродкаў у агульнай суме
1,8 тыс. рублёў.
Пры арганізацыі харчавання навучэнцаў Ўстановамі парушаны
патрабаванні Палажэння аб арганізацыі харчавання навучэнцаў, якія
атрымліваюць агульную сярэднюю адукацыю, спецыяльную адукацыю на
ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджанага пастановай Савета
Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 21.02.2005 № 177 (з улікам змяненняў і
дапаўненняў).
Установе адукацыі ў парушэнне Правілаў вызначэння нарматываў
утварэння камунальных адходаў, зацверджаных пастановай Міністэрства
жыллёва-камунальнай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь, Міністэрства
прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь
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ад 2003/06/27 №18 / 27, і пункта 14 Інструкцыі Мінфіна № 8 пры складанні
бюджэтных каштарысаў была завышана патрэба ў бюджэтных сродках на
аплату паслуг па вывазу і абясшкоджванні цвёрдых камунальных адходаў,
што пацягнула за сабой незаконнае атрыманне сродкаў з бюджэту ў суме
0,8 тыс. рублёў.
У парушэнне патрабаванняў пастановы Савета Міністраў Рэспублікі
Беларусь ад 2012/08/22 № 776 "Аб упарадкаванні выкарыстання
службовых і спецыяльных легкавых аўтамабіляў» (з улікам змяненняў і
дапаўненняў), Інструкцыі Мінфіна № 8, Палажэння аб парадку
фарміравання пазабюджэтных сродкаў, ажыццяўлення расходаў, звязаных
з дзейнасцю якая прыносіць даходы, кірунках і парадку выкарыстання
сродкаў, якія застаюцца ў распараджэнні бюджэтнай арганізацыі,
зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад
2013/07/19 № 641 (з улікам змяненняў і дапаўненняў, (далей - Палажэнне
Саўміна №641)) Установай на ўтрыманне звышлімітнага спецыяльнага
легкавога аўтамабіля неабгрунтавана выкарыстана бюджэтных і
пазабюджэтных сродкаў у агульнай суме 10,4 тыс. рублёў.
У парушэнне нормаў Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад
29.03.2012 №150 «Аб некаторых пытаннях арэнды і бязвыплатнага
карыстання маёмасцю», патрабаванняў Палажэння аб парадку пакрыцця
арганізацыямі расходаў па абслугоўванню будынкаў, збудаванняў і
памяшканняў, перададзеных ім бюджэтнымі арганізацыямі ў
бязвыплатнае карыстанне або арэнду, зацверджанага пастановай Савета
Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 27.05.2009 № 683, і Палажэння аб
парадку пакрыцця арандатарамі (пазыкаатрымальнікамі) расходаў па
зместу, эксплуатацыі, рамонце здадзенага ў арэнду (перададзенай у
бязвыплатнае карыстанне) нерухомай маёмасці, выдаткаў на санітарнае
ўтрыманне, камунальныя і іншыя паслугі, зацверджанага пастановай
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 2018/06/07 №433, Ўстановамі
адукацыі не прад'яўлена да пакрыцця арандатарам і пазыкаатрымальніка
эксплуатацыйных выдаткаў, выдаткаў па бягучым рамонце будынкаў,
збудаванняў і памяшканняў, камунальных і іншых паслугах на суму 14,5
тыс. рублёў.
Пры ажыццяўленні Установай прыносячай даходы дзейнасцi, у
парушэнне Палажэння Саўміна № 641 за кошт пазабюджэтных сродкаў не
ў поўным аб'ёме зроблены расходы па аплаце камунальных і іншых
паслуг, якія прыходзяцца на прыносячую даходы дзейнасць, у суме 0,4
тыс. рублёў.
Устаноўлены парушэнні парадку арганізацыі і вядзення
бухгалтарскага ўліку, правядзення інвентарызацыі таварна матэрыяльных
каштоўнасцяў, а таксама ажыццяўлення дзяржаўных закупак тавараў.
Інвентарызацыяй таварна-матэрыяльных каштоўнасцяў, праведзенай
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падчас праверкі ў адным з Устаноў, выяўлены няўлічаныя аб'екты
асноўных сродкаў агульным коштам 35,2 тыс. рублёў.
Прынятымі па выніках праверак мерамі кампенсавана незаконна
атрыманых сродкаў з бюджэту, а таксама выкарыстаных з парушэньнем
заканадаўства бюджэтных і пазабюджэтных сродкаў у агульнай суме 36,3
тыс. рублёў (з улікам працэнтаў, налічаных па стаўцы рэфiнансавання
Нацыянальнага банка), а таксама грашовых сродкаў па іншых парушэнням
у суме 12,7 тыс. рублёў. Папярэджана незаконнае атрыманне бюджэтных
сродкаў на суму 10,9 тыс. рублёў.
Загадамі
кіраўнікоў
правераных
Устаноў
адукацыі
да
дысцыплінарнай і матэрыяльнай адказнасці прыцягнута 17 вінаватых
асоб.
Галоўным упраўленнем да адміністрацыйнай адказнасці прыцягнута
5 службовых асоб у выглядзе штрафаў на агульную суму 0,4 тыс. рублёў.

