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Державна фінансова інспекція України (Держфінінспекція України) є 
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України, входить 
до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у 
сфері державного фінансового контролю. Вона створена 23 квітня 2011 року в 
результаті реформування Головного контрольно-ревізійного управління України [2]. 

Фінансова інспекція України в Одеській області, здійснює контрольно-ревізійну 
роботу в на основі координації та узгодженості дій, застосування єдиних підходів до 
проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи, неухильного дотримання 
законодавства та запобігання невиконанню вимог законодавчих та інших нормативно-
правових актів з питань, якими регулюється фінансово-господарська діяльність. 

Важливим аспектом діяльності державних фінансових установ є створення 
ефективної організаційної структури, яка представлена на рис. 1. 

Основними завданнями фінансової інспекції в Одеській області є: 
 організація та здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, 

використанням фінансових, матеріальних і матеріально-технічних ресурсів та 
коштів підприємствами, установами і організаціями, забезпечення 
удосконалення бухгалтерського обліку; 

 установлення осіб, винних у допущенні виявлених під час проведення 
контрольних заходів порушень законодавства; 

 аналіз умов, причин і наслідків порушень законодавства і недоліків, виявлених 
під час проведення контрольних заходів, розроблення пропозицій щодо їх 
усунення та запобігання їм у подальшому; 

 забезпечення відповідних територіальних органів внутрішніх справ, інших 
органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб достовірною 
інформацією про стан фінансово-бюджетної дисципліни у відповідній сфері. 

Держфінінспекція в Одеській області у своїй діяльності керується Конституцією 
та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 
іншими актами законодавства України, нормативно-правовими актами МВС, 
нормативно-правовими актами Державної фінансової інспекції України з питань 
організації та здійснення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи [3]. 

Ефективність роботи контролюючих органів підтверджується даними про 
результати діяльності Держфінінспекції. 
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Керівництво 

Начальник Держфінінспекції в Одеській області 
Перший заступник начальника Держфінінспекції 

В. о. заступника начальника Держфінінспекції 
Обласний апарат 
Заступник начальника відділу організаційної роботи 

Начальник відділу державного фінансового аудиту бюджетних програм та діяльності суб’єктів 
господарювання державного сектору економіки 

Начальник відділу операційного аудиту 

Начальник відділу інспектування у сфері освіти і науки 

Начальник відділу інспектування у сфері охорони здоров`я 

Начальник відділу інспектування у соціальній сфері та культурі 

Начальник відділу інспектування у сфері послуг 

Начальник відділу моніторингу ризикових операцій та державних закупівель 

Начальник відділу інспектування в агропромисловому комплексі та сфері використання 
природних ресурсів 

Начальник відділу інспектування у сфері матеріального виробництва та фінансових послуг 

Начальник відділу інспектування органів державної влади 

Начальник відділу правової роботи 

Завідувач сектору внутрішнього аудиту 

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності 

Начальник відділу кадрів 

Начальник відділу інформаційних технологій 
Територіальні підрозділи 
Балтська міжрайонна державна фінансова інспекція 

Березовська міжрайонна державна фінансова інспекція 

Білгород-Дністровська об’єднана державна фінансова інспекція 

Любашівська міжрайонна державна фінансова інспекція 

Іллічівська об’єднана державна фінансова інспекція 

Ізмаїльська об’єднана державна фінансова інспекція 

Котовська об’єднана державна фінансова інспекція 

Одеська об’єднана державна фінансова інспекція 

Роздільнянська міжрайонна фінансова інспекція 

Тарутинська міжрайонна державна фінансова інспекція 

 
Рис. 1. Структура Державної фінансової інспекції в Одеській області 

 
Результати діяльності Державної фінансової інспекції у м. Одеса за 2012-

2013 рр. 
Протягом січня-вересня 2012 року проведено 338 контрольних заходів, в тому 

числі ревізій фінансово-господарської діяльності – 329.  
Ревізіями виявлено фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових і 

матеріальних ресурсів на 275 підприємствах, установах та організаціях на загальну 
суму 257,2 млн. грн., в тому числі: недоотримання фінансових ресурсів – 45,5 млн. грн., 
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нецільових витрат – 1,0 млн. грн., незаконних витрат – 210,4 млн. грн. та недостач 
ресурсів – 282,39 тис. гривень. 

В межах прав і наданих повноважень вжито відповідні заходи, в результаті яких 
протягом січня-вересня 2012 року забезпечено відшкодування і поновлення 
незаконних, нецільових витрат та недостач ресурсів на загальну суму 31,5 млн. гривень. 

Загальна сума фінансових ресурсів, які в результаті контрольних дій додатково 
надішли до бюджетів, бюджетних установ, організацій та підприємств, складає 43,9 
млн. гривень [4]. 

З метою вжиття відповідних заходів до порушників фінансової дисципліни до 
правоохоронних органів протягом січня-вересня 2012 року передано 103 ревізійних 
матеріали. За матеріалами ревізій, проведених фахівцями Державної фінансової 
інспекції в Одеській області порушено 33 кримінальні справи. Крім того, за 
результатами участі працівників Державної фінансової інспекції в Одеській області у 
якості залучених спеціалістів у перевірках, що проводились правоохоронними 
органами порушено 50 кримінальних справ. 

Протягом січня-вересня 2012 року перед органами прокуратури, об'єктами 
контролю або його органом управління, іншими державними органами ініційовано 131 
позов щодо відшкодування винними особами втрат фінансових та матеріальних 
ресурсів на загальну суму 40,7 млн. гривень. 

Управлінням до суду пред'явлено 26 позовів щодо відшкодування винними 
особами втрат фінансових та матеріальних ресурсів на загальну суму 4,0 млн. гривень.  

За порушення фінансової дисципліни до адміністративної відповідальності за 
ст.ст. 164-2, 166-6 КУпАП притягнуто 700 посадових осіб, передано до суду 102 
протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 164-12 та 164-14 КУпАП. Із 
переданих протоколів про адміністративне правопорушення за ст. 164-12 та 164-14 
КУпАП судами прийнято 43 рішення про накладення адміністративних штрафів та 19 
рішень про закриття справ про адміністративне правопорушення. 

До порушників фінансово-бюджетної дисципліни застосовано 371 фінансову 
санкцію у вигляді призупинення бюджетних асигнувань, зупинення операцій з 
бюджетними коштами та зменшення бюджетних призначень. 

Керівникам центральних і місцевих органів влади, підприємств, установ та 
організацій направлено 382 інформації та забезпечено прийняття ними 346 
управлінських рішень, відповідно до яких 304 посадових осіб притягнуто до 
дисциплінарної відповідальності, до матеріальної – 109, звільнено із займаних посад – 
31 посадову особу. 

Фахівці Держфінінспекції в Одеській області протягом січня – червня 2013 року 
забезпечили усунення порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних 
ресурсів, на суму 37,1 млн. грн. Зокрема, до бюджетів різних рівнів, бюджетних 
установ, організацій та підприємств додатково надійшло 17,6 млн. грн. Відшкодовано і 
поновлено незаконних, нецільових витрат та недостач на суму 19,5 млн. грн. 

За результатами ревізії керівники місцевих органів влади, підприємств, установ, 
організацій прийняли 176 управлінських рішень. 

За матеріалами контрольних заходів правоохоронні органи розпочали 58 
досудових розслідувань. Ще 42 досудові розслідування розпочато за результатами 
участі фахівців Держфінінспекції у перевірках, що їх проводили правоохоронні 
структури. 

За порушення фінансової дисципліни до підприємств, установ та організацій 
застосовано 262 фінансові санкції. 

До суду пред'явлено 24 позови щодо відшкодування винними особами втрат 
фінансових та матеріальних ресурсів на суму 73,4 млн. грн. Пред'явлення ще 63 таких 
позовів ініційовано перед органами прокуратури та об'єктами контролю. 
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За допущені порушення 547 посадових осіб притягнуто до адміністративної 
відповідальності, 221 – до дисциплінарної та матеріальної, 22 осіб звільнено із 
займаних посад. 

Якщо зробити аналіз вищенаведених даних, то можна прослідити стійку 
тенденцію до зменшення фінансових порушень у 2013 р. порівняно з 2012 р., які були 
виявлені ревізіями та іншими перевіркам. Що ж стосується шахрайства з боку 
посадових осіб, то у 2013 р. показники помітно зросли (наприклад, адміністративна 
відповідальність).  

У своїй діяльності працівники фінансової інспекції повинні дотримуватися 
єдиних загальних моральних принципів професійної діяльності – кодексу етики. Кодекс 
етики – це задекларована в принципах система моральних цінностей, які поділяються 
всіма посадовцями Держфінінспекції щодо яких ними добровільно взяті зобов'язання 
на їх дотримання у професійній діяльності. Кодекс етики стосується кожного окремого 
контролера-ревізора, державного аудитора, керівництва органу Держфінінспекції, 
вищого керівництва Голови Держфінінспекції, а також осіб, які працюють в органі 
Держфінінспекції та/або залучаються до контрольних заходів. 

Отже, ефективність фінансового контролю залежить від раціональної організації 
роботи фінансової інспекції в цілому та в окремих його підрозділах. Основним 
показником доцільності функціонування Фінансової інспекції є зменшення фінансових 
порушень в Одеській області. 
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В мінливих умовах зовнішнього середовища зростають вимоги до ефективності 

управління підприємствами, зокрема інноваційно-активним, що обумовлює 
необхідність функціональної активізації внутрішнього контролю та процесу його 
інформаційного забезпечення як складової частини системи управління. Все це 
потребує якісно нового теоретичного осмислення суті та ролі обліково-аналітичного 
забезпечення внутрішнього контролю в управлінні підприємствами, зокрема в сфері 
підвищення ефективності використання їх необоротних активів. 

На сьогоднішній день актуальним завданням є перехід від традиційної пасивної 
констатації фактів господарського життя до активних, ефективно функціонуючих 
методів накопичення обліково-аналітичної інформації, що є реальною основою 
підвищення ефективності функціонування системи внутрішнього контролю на 


