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Кабінет Міністрів України 
 
 
 

Про результати контролю 

за виплатою заробітної плати 
 

 

Державна аудиторська служба України на виконання пункту 1 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 89-р «Про 

стан виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ і організацій, 

пенсій та інших соціальних виплат» надає інформацію про результати контролю 

за виплатою заробітної плати упродовж січня – серпня 2021 року. 

1. Заходами державного фінансового контролю, проведеними 

Держаудитслужбою та її міжрегіональними територіальними органами 

упродовж січня – серпня 2021 року, на 448 об’єктах контролю виявлено 

порушень під час здійснення виплат заробітної плати на загальну суму понад 

218,7 млн грн, зокрема за бюджетними коштами – на суму майже 169,5 млн грн, 

з яких близько 88,2 млн грн – кошти державного бюджету та майже 

81,3 млн грн – кошти місцевих бюджетів. 

Найтиповішими порушеннями та недоліками під час здійснення видатків 

на оплату праці є зайві виплати заробітної плати, різного роду заохочень, 

доплат і надбавок, проведення витрат на утримання понаднормативних, 

понадштатних одиниць тощо. 

За результатами заходів державного фінансового контролю у серпні 

2021 року, зокрема виявлено таке. 

Комунальне некомерційне підприємство "Черкаська міська 

консультативно-діагностична поліклініка" Департаменту охорони здоров’я та 

медичних послуг Черкаської міської ради переказало коштів на суму 

4,6  млн грн на банківські рахунки 17 фізичним особам, які не перебувають у 

штаті установи за договорами цивільно-правового характеру без підтвердження 
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факту виконання ними робіт. Крім того, коштів на суму 3,0 млн грн переказано 

на карткові рахунки працівників понад суму нарахованої їм заробітної плати та 

на суму 1,3 млн грн переказано на картки 8 фізичних осіб, які взагалі не 

перебували в трудових відносинах із поліклінікою.  

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-

санітарної допомоги міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради 

(Херсонська область) внаслідок нарахування премій лікарям загальної практики,  

сімейним лікарям, педіатрам, терапевтам та медичним сестрам, які не 

виконали граничної норми укладених декларацій, встановленої умовами 

колективного договору, та нарахування головному лікарю і його заступнику 

премій без погодження з Новокаховською міською радою за період з 01.10.2018 

по 30.07.2021 зайво витратило коштів на суму 2,0 млн гривень. 

Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації внаслідок підвищення посадових окладів на 10% за роботу в 

певних типах навчальних закладів (ліцей, гімназія) педагогічним працівникам, 

що викладали години в негімназійних та неліцейних класах, нарахування 

працівникам премій за фактично невідпрацьований ними час, безпідставного 

нарахування доплат за шкідливі умови праці тощо за період з 01.01.2015 по 

31.12.2020 зайво витратило коштів на суму 1,4 млн гривень.  

Комунальна установа "Центр фінансування та господарської діяльності 

закладів та установ системи освіти Малиновського району м. Одеси" у 2017-

2019 роках під час нарахування доплати до мінімальної заробітної плати 

працівникам окремих закладів освіти, яких обслуговує центр, премії за 

підсумками роботи на відповідні роки не враховувала при обчисленні розміру 

заробітної плати для забезпечення її мінімального розміру, що призвело до 

нарахування та виплати доплати до мінімальної заробітної плати у 

завищених розмірах на загальну суму 764,7 тис. гривень.  

Працівникам Управлінням сім’ї, молоді та спорту Покровської міської 

ради Донецької області протягом 2018 року сплачувались премії до свят та 

премії за  результатами роботи за місяць за відсутності затвердженого 

колективного договору на 2018 рік та Положення про надання премій 

працівникам; працівникам бухгалтерії у березні 2021 року нарахована премія 

разового характеру за складність і напруженість у роботі, яка не передбачена 

умовами порядку про надання премій працівникам Управління, та при 

відсутності дозволу чи узгодження з боку голови Покровської міської ради 

Донецької області начальнику Управління у вересні – грудні 2018 року 

необґрунтовано нараховано та виплачено премій до свят, внаслідок чого зайво 

витрачено коштів на загальну суму 663,5 тис. гривень. 

Управління освіти Мелітопольської міської ради (Запорізька область) 

безпідставно встановило педагогічним працівникам завищені посадові оклади за 

2018-2019 роки та зайво витратило коштів  загалом на суму 620,6 тис. гривень. 

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-

санітраної допомоги № 2" Оболонського району м. Києва внаслідок 
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включення при обчисленні середньої заробітної плати за час відпусток в 

розрахунок виплат одноразового характеру (премії до свят, професійних дат, 

заохочувальні виплати за виконання окремих доручень), виплати заробітної 

плати працівникам за невідпрацьований час тощо, за період з 01.01.2017 по 

31.05.2021 зайво витратило коштів на суму 409,6 тис. гривень.  

Відділ культури Подільської районної в місті Києві державної 

адміністрації в період з 01.01.2018 по 31.03.2021 вніс до табелів обліку 

робочого часу недостовірні дані щодо фактично відпрацьованого часу 

працівниками, прийнятими на умовах сумісництва, що призвело до зайвого 

витрачання коштів на виплату їх заробітної плати на суму 195,9 тис. гривень. 

Ужитими за результатами контролю заходами протягом січня – серпня 

2021 року відшкодовано та поновлено незаконних видатків з оплати праці на 

загальну суму понад 43,7 млн грн, з них майже 24,4 млн грн – кошти 

державного бюджету та понад 12,3 млн грн – кошти місцевих бюджетів. 

2. На постійному контролі перебуває питання своєчасності виплати 

заробітної плати.  

Зокрема, на державному підприємстві "Селидіввугілля" Міністерства 

енергетики України (Донецька область) станом на 31.01.2021 відображено 

заборгованість із заробітної плати на суму 63,2 млн грн, яка виникла внаслідок 

несвоєчасності розрахунків за відвантажену вугільну продукцію.  

З огляду на те, що зазначені питання є актуальними для суспільства, 

органи Держаудитслужби і надалі забезпечуватимуть контроль за законністю, 

своєчасністю та повнотою виплат заробітної плати. 
 
 

Заступник Голови з питань  

цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій та цифровізації                                                Дмитро ШЕВЧУК 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Наталія Васілєва 425-80-63 


