Парушэнні, выяўленыя кантрольна-рэвізійным апаратам
Міністэрства фінансаў і мясцовымі фінансавымі органамі ў 2018
годзе.
Праверкі арганізацый працы і сацыяльнай абароны,
падпарадкаваных абласным (раённым, гарадскім) выканаўчым
камітэтам (Мінгарвыканкаму) (код 117).
Праверана 19 арганізацый працы і сацыяльнай абароны,
падпарадкаваных мясцовым выканаўчым камітэтам, устаноўлена
парушэнняў бюджэтнага заканадаўства на агульную суму 102,2 тыс.
рублёў, з іх па аплаце працы - 45,4 тыс. рублёў, камунальных і іншых
паслуг - 12,1 тыс. рублёў, завышэнне кошту будаўнічых і рамонтных
работ - 32,1 тыс. рублёў. Выяўлена шкоды і іншых парушэнняў - 12,9 тыс.
рублёў. Неэфектыўна выкарыстаны бюджэтныя сродкі на агульную суму
40,3 тыс. рублёў, папярэджана незаконнае атрыманне, выкарыстанне не па
мэтавым прызначэнні або з парушэннем заканадаўства бюджэтных
сродкаў на суму 16,6 тыс. рублёў.
Па выніках праверак арганізацый працы і сацыяльнай абароны
ўсталяваныя наступныя парушэнні:
- за кошт невернага вызначэння памеру плошчаў прыбіраных
участкаў у штатны расклад залішне ўводзіліся стаўкі прыбіральніка
службовых памяшканняў. Парушаны п. 10 Прыкладных нарматываў
колькасці работнікаў цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва,
зацверджаных пастановай Міністэрства працы і сацыяльнай абароны ад
2013/01/10 № 4;
- спецыялісту па кадрах і сястры-гаспадыні ажыцяўлялася
павышэнне тарыфнага акладу на 15%, нягледзячы на адсутнасць іх пасад у
Пералiку пасад работнікаў устаноў сацыяльнага абслугоўвання,
працоўныя функцыі якіх адпавядаюць асноўнаму віду дзейнасці гэтых
устаноў, зацверджаным пастановай Міністэрства працы і сацыяльнай
абароны ад 23.09.2010 № 128;
- тарыфныя аклады па асобным пасадам павышаліся звыш
устаноўленага памеру. Парушаны патрабаванні Інструкцыі аб павышэнні
тарыфных акладаў (ставак) асобным катэгорыям работнікаў устаноў
сацыяльнага абслугоўвання, зацверджанай пастановай Міністэрства працы
і сацыяльнай абароны ад 24.09.2007 № 118;
- работнікам налічвалася і выплачвалася заработная плата за час
прадастаўлення сацыяльных водпускоў без захавання заработнай платы;
- залішне налічваліся прэміі на даплату за працу ў начны час і
святочныя дні, а таксама на надбаўку за кваліфікацыйную катэгорыю.
Парушаныя патрабаванні пастановы Міністэрства працы і сацыяльнай
абароны ад 2002/02/05 № 3 «Аб зацвярджэнні пераліку дадатковых выплат
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стымулюючага і кампенсавальнага характару на якія налічваецца прэмія";
- сродкі, атрыманыя ў выглядзе платы за прадастаўленыя жыллёвакамунальныя паслугі ад насельніцтва, якое пражывае ў жыллым фондзе
дома-інтэрната для састарэлых, не пералічваліся ў даход абласнога
бюджэту. Парушаны пп. 1 і 7 дадатка 13 да Закона «Аб рэспубліканскім
бюджэце» на 2015 і 2016 гады;
- паслугі па водазабеспячэнню, вывазу цвёрдых бытавых адходаў
аплачваліся з улікам падатку на даданую вартасць. Парушаны п. 1 Указа
ад 26.03.2007 № 138;
- аплата бягучага рамонту, звязанага з прыносячай даходы
дзейнасцю, не ў поўным аб'ёме выраблялася за кошт пазабюджэтных
сродкаў. Парушаны п. 18 Палажэння ад 2013/07/19 № 641;
- ўсталёўвалася завышэнне фізічных аб'ёмаў будаўніча-рамонтных
работ, прад'яўленне да аплаты работ, выкананых і аплачаных ў папярэднім
годзе.

