
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА
сьомого скликання

_____________сесія

Р І Ш Е Н Н Я
м. Запоріжжя №

Про звільнення Мордовського М.М., 
директора комунального 
закладу «Запорізький 
обласний краєзнавчий музей» 
Запорізької обласної ради

Відповідно до пункту 7.2 статуту комунального закладу «Запорізький 
обласний краєзнавчий музей» Запорізької обласної ради (далі - Заклад), 
затвердженого рішенням Запорізької обласної ради від 31.10.2016 № 19 (далі - 
Статут), до обов’язків Закладу віднесено (у тому числі, але не виключно) вести 
свою діяльність відповідно до законів України, актів Президента України, 
Кабінету Міністрів України, Міністерства культури України, рішень Запорізької 
обласної ради, розпоряджень голови Запорізької обласної ради, наказів 
Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької 
обласної державної адміністрації (далі - Департамент) та Статуту Закладу. 
Заклад є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Запорізькій обласній 
раді. Відповідно до пунктів 8.1, 8.2 Статуту безпосереднє керівництво Закладом 
здійснює директор, який самостійно вирішує питання діяльності Закладу, за 
винятком тих, що віднесені до компетенції Запорізької обласної ради, 
Департаменту.

Рішенням Запорізької обласної ради від 27.08.2015 № 4 «Про 
призначення директора комунального закладу «Запорізький обласний 
краєзнавчий музей» Запорізької обласної ради» на посаду директора 
комунального закладу «Запорізький обласний краєзнавчий музей» Запорізької 
обласної ради (далі -Керівник, Директор) призначений Мордовськой Михайло 
Михайлович шляхом укладання з ним контракту.

Пунктом 2.1 контракту з директором комунального закладу «Запорізький 
обласний краєзнавчий музей» Запорізької обласної ради, що є об’єктом спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, від 
28.08.2015 (далі - Контракт) визначено, що Керівник здійснює поточне 
(оперативне) керівництво Закладом, організовує його господарську, соціально- 
побутову та іншу діяльність, передбачену чинним законодавством, Статутом 
Закладу та Контрактом, забезпечує досягнення мети та завдань діяльності



2

Закладу відповідно до Статуту. Як передбачено пунктами 2.2.6, 2.2.13, 4.1 
Контракту Закладу, Керівник несе повну відповідальність за стан і діяльність 
Закладу, він зобов’язаний, серед іншого, забезпечувати раціональне та 
ефективне цільове використання бюджетних коштів, своєчасне виконання 
доручень та рішень обласної ради. Керівник несе відповідальність за 
невиконання умов Контракту, який укладений з ним.

Згідно з пунктом 2.3.2 Контракту підставою його дострокового 
розірвання є порушення Керівником вимог чинного законодавства України, 
Статуту Закладу та умов Контракту. Відповідно до пункту 2.3.3 Контракту 
Орган управління здійснює контроль за виконанням Керівником своїх 
обов’язків, передбачених цим Контрактом та Статутом Закладу, за ефективністю 
використання і збереження закріпленого за Закладом на праві оперативного 
управління майна.

На виконання розпорядження голови Запорізької обласної ради від 
27.09.2018 № 140-р «Про проведення перевірки діяльності комунального 
закладу «Запорізький обласний краєзнавчий музей» Запорізької обласної ради» 
(далі - Розпорядження) проведеною перевіркою діяльності Закладу за 2016 - 
2018 роки виявлені численні порушення Керівником Закладу вимог чинного 
законодавства, статутної діяльності Закладу, а також обов’язків, визначених 
Контрактом, про що 15.03.2019 складено Акт перевірки діяльності 
комунального закладу «Запорізький краєзнавчий музей» Запорізької обласної 
ради за 2016 - 2018 роки (далі - Акт). Встановлені порушення свідчать про 
порушення Керівником прийнятих зобов’язань згідно з укладеним Контрактом:

1. У порушення чинного законодавства України, рішень Запорізької 
обласної ради, пункту 7.1.6 Статуту Закладу, а також пункту 2.2.14 Контракту, 
яким на Керівника покладено обов’язок Забезпечити дотримання Закладом 
договірних зобов’язань, доцільність витрат та економію фінансових коштів, 
матеріалів та інших матеріальних цінностей, Закладом укладено договори на 
виконання послуг з поточного ремонту: внутрішнього фасаду музею на суму 
47 008,36 грн (у т. ч. ПДВ), тротуару прилеглої території музею на суму 
55 192,50 грн (у т. ч. ПДВ), 19.12.2018 підписано акти приймання виконаних 
послуг, згідно з якими роботи, передбачені зазначеними договорами, виконані у 
повному обсязі та належної якості, а платіжними дорученнями від 20.12.2018 
здійснена оплата цих послуг як виконаних у повному обсязі. Проте, як 
встановлено перевіркою, ані у цей період, ані надалі роботи фактично не 
виконано.

Окрім того, Закладом укладено: 07.12.2018 договір купівлі-продажу 
меблів на суму 150 000, 00 грн, а також 12.12.2018 договір, предметом якого є 
послуги з доставки та збирання меблів на загальну суму 27 930,00 грн. За 
зазначеними договорами 20.12.2018 здійснена оплата та оформлені первинні 
документи з приймання-передачі меблів, проте, як засвідчено перевіркою в 
березні 2019 року, товар Закладу фактично не поставлено.

2. Директором Закладу Мордовським М.М. не забезпечено проведення 
закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі», а 
також не виконано рішення Запорізької обласної ради від 20.04.2016 № 2 «Про
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застосування електронної системи закупівель товарів, робіт і послуг 
(Рго2огго)», порушено пункт 2.8 Контракту (в редакції додаткової угоди до 
контракту від 15.06.2017 № 1).

Так, аналізом закупівель за період 2016-2018 років встановлено, що 
протягом зазначеного періоду Закладом належним чином не виконувались 
вимоги статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо оприлюднення 
відомостей про закупівлі; окрім того, Закладом без застосування електронної 
системи закупівель товарів, робіт і послуг (Рп^огго) придбано товарів, робіт, 
послуг на загальну суму більше ніж 5 600 000,00 грн, що є порушенням пункту 
2.8 Контракту.

3. Внаслідок порушення обов’язків, покладених на Керівника Закладу 
Порядком передачі в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області та обліковується на 
балансах комунальних підприємств та бюджетних закладів (установ чи 
організацій), а також іншого окремого індивідуально визначеного майна, 
затвердженим рішенням Запорізької обласної ради від 06.04.2017 № 24 (далі - 
Порядок), та умов укладених Закладом договорів оренди:

- допущено наявність заборгованості орендарів зі сплати орендної плати 
на загальну суму більше ніж 520 000,00 грн, при цьому Керівником своєчасно, з 
моменту виникнення заборгованості, не проінформовано Запорізьку обласну 
раду про наявну заборгованість, не вжито належних заходів щодо стягнення 
заборгованості, що існує, та застосування до орендарів відповідних санкцій, 
передбачених укладеними договорами оренди;

- відбулось укладання певних договорів суборенди без погодження із 
Закладом та Запорізькою обласною радою;

- самостійно передано нерухоме майно (актова зала площею 123,5 кв. м), 
що обліковується на балансі Закладу, на 246 днів без дотримання процедури, 
визначеної Законом України «Про оренду державного та комунального майна» 
та Порядком;

- не забезпечено належного контролю за умовами використання 
орендарями переданого їм в оренду нерухомого майна Закладу.

4. У порушення пунктів 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6 Контракту Мордовським М.М. 
не забезпечено ефективне використання і збереження закріпленого за Закладом 
майна, а також всупереч пункту 7.2.6 Статуту не забезпечено проведення 
реконструкції, капітального та поточного ремонту основних фондів відповідно 
до чинного законодавства; прилегла територія Закладу захаращена сміттям, 
перебуває в неналежному стані; фасад будівлі Закладу навантажений 
розміщеними на ньому рекламними банерами суборендарів.

5. У порушення пункту 8 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні», пункту 2 розділу І Порядку складання 
фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами 
бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 
24.01.2012 № 44, а також пунктів 2.2.15, 2.2.16 Контракту Керівником Закладу 
не організовано належним чином бухгалтерський облік та не забезпечено 
об’єктивне фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у
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первинних документах, збереження оброблених документів. Зокрема, Звіт про 
заборгованість за бюджетними коштами станом на 01.01.2018 (форма № 7м) за 
загальним фондом містить недостовірні відомості щодо дебіторської 
заборгованості, наслідком чого є викривлена фінансова звітність Закладу.

Окрім того, виявлені факти викривлення відомостей обліку робочого 
часу працівників Закладу, внаслідок чого здійснювались нарахування заробітної 
плати фактично відсутнім працівникам Закладу за дні їх відсутності.

6. Всупереч вимогам Довідника кваліфікаційних характеристик професій 
працівників (Випуск 81 «Культура і мистецтво»), затвердженого наказом 
Міністерства культури і мистецтв України від 14.04.2000 № 168 за погодженням 
з Міністерством праці і соціальної політики України, при призначенні 
працівників не враховуються кваліфікаційні вимоги до цих посад. Водночас 
Керівником в порушення вимог статті 29 Кодексу законів про працю України не 
забезпечено видання та затвердження посадових інструкції працівників, які 
регулюють організаційно-правовий статус працівників і визначають їхні 
конкретні завдання та обов’язки, права, повноваження, відповідальність, знання 
та кваліфікацію, потрібні для забезпечення ефективної роботи працівників.

Виявлені порушення загалом та кожне окремо є суттєвими, грубими, 
такими, що ставлять під загрозу виконання Закладом його статутних завдань, 
свідчать про порушення Керівником вимог чинного законодавства України, 
статуту Закладу та умов Контракту (у тому числі, але не виключно підпунктів 
2.2.3, 2.2.6, 2.2.13, 2.8), є доказом невиконання Мордовським М.М. без 
поважних причин покладених на нього функцій та обов’язків та підставами для 
припинення Контракту. Сукупність допущених Керівником Закладу порушень 
враховується при обранні заходу дисциплінарного впливу та обумовлює 
необхідність дострокового розірвання укладеного з Керівником Контракту та 
звільнення Мордовского М.М. з посади директора Закладу.

На підставі викладеного, керуючись п. 20 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 21, п. 8 ст. 36 КЗпП України, враховуючи 
рішення Запорізької обласної ради від 20.04.2016 № 2 «Про застосування 
електронної системи закупівель товарів, робіт і послуг (Рго7огго)» (із змінами), 
від 06.04.2017 № 24 «Про затвердження Порядку передачі в оренду нерухомого 
майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст 
Запорізької області та обліковується на балансах комунальних підприємств та 
бюджетних закладів (установ чи організацій), а також іншого окремого 
індивідуально визначеного майна», Акт перевірки діяльності комунального 
закладу «Запорізький краєзнавчий музей» Запорізької обласної ради за 2016 - 
2018 роки, на підставі підпунктів 2.2.3, 2.2.6, 2.2.13, 2.2.15, 2.2.16 пункту 2.2, 
підпункту 2.3.2 пункту 2.3 розділу 2, підпункту 5.2.3 пункту 5.2, підпунктів 
5.3.1, 5.3.6, 5.3.8 пункту 5.3 розділу 5 Контракту з Мордовським Михайлом 
Михайловичем, директором комунального закладу «Запорізький обласний 
краєзнавчий музей» Запорізької обласної ради, що є об’єктом спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, від 28.08.2015 (з
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урахуванням додаткової угоди до контракту від 15.06.2017 № 1) Запорізька
обласна рада
ВИРІШИЛА:

1. Припинити контракт із Мордовським Михайлом Михайловичем, 
директором комунального закладу «Запорізький обласний краєзнавчий музей» 
Запорізької обласної ради, що є об’єктом спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Запорізької області, від 28.08.2015, до закінчення строку 
його дії.

2. Звільнити Мордовського Михайла Михайловича з посади директора 
комунального закладу «Запорізький обласний краєзнавчий музей» Запорізької 
обласної ради наступного робочого дня після прийняття цього рішення на 
підставі п. 8 ст. 36 КЗпП України.

3. Виконання обов’язків директора комунального закладу «Запорізький 
обласний краєзнавчий музей» Запорізької обласної ради тимчасово покласти на 
Шаповалова Георгія Івановича, заступника директора з наукової роботи 
комунального закладу «Запорізький обласний краєзнавчий музей» Запорізької 
обласної ради, до призначення директора цього комунального закладу.

Підстава: посадова інструкція заступника директора з наукової роботи,
затверджена директором комунального закладу «Запорізький 
обласний краєзнавчий музей» Запорізької обласної ради, від
28.08.2015; наказ директора комунального закладу «Запорізький 
обласний краєзнавчий музей» Запорізької обласної ради від
12.10.2018 № 47-осн. «Про надання права першого підпису».

4. Мордовському М.М.:
1) здійснити передачу документів та матеріальних цінностей 

комунального закладу «Запорізький обласний краєзнавчий музей» Запорізької 
обласної ради особі, визначеній пунктом 3 цього рішення, за актом приймання- 
передачі в установленому порядку. Один примірник акта приймання-передачі 
надати до відділу трудових відносин управління з питань соціально-
економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату обласної ради;

2) забезпечити безумовне виконання приписів статті 116 КЗпП України в 
частині своєчасної виплати всіх сум, що належать йому від комунального 
закладу «Запорізький обласний краєзнавчий музей» Запорізької обласної ради. 
Копії розрахункових документів та довідку щодо належного виконання 
вищеозначених вимог чинного законодавства надати до відділу трудових 
відносин управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджету 
виконавчого апарату обласної ради.

5. Відділу трудових відносин управління з питань соціально-
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економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату обласної ради 
здійснити необхідні дії відповідно до вимог чинного законодавства про працю у 
зв’язку зі звільненням Мордовського М.М. з посади директора комунального 
закладу «Запорізький обласний краєзнавчий музей» Запорізької обласної ради,

6. Доручити відділу трудових відносин управління з питань соціально - 
економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату обласної ради внести 
необхідні техніко-юридичні правки у зв’язку з прийняттям цього рішення.

Голова ради Г.САМАРДАК

Проект вносить 
депутат обласної ради

Аркуш погодження додається

А.ГАТУНОК



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення Запорізької обласної ради «Про звільнення 

Мордовського М.М., директора комунального закладу «Запорізький 
обласний краєзнавчий музей» Запорізької обласної ради»

Зазначений проект рішення Запорізької обласної ради підготовлено, 
керуючись п. 20 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 21, п. 8 ст. 36 КЗпП України, враховуючи рішення Запорізької обласної ради від 
20.04.2016 № 2 «Про застосування електронної системи закупівель товарів, робіт і 
послуг (Рго2огго)» (із змінами), від 06.04.2017 № 24 «Про затвердження Порядку 
передачі в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю територіальних 
громад сіл, селищ, міст Запорізької області та обліковується на балансах 
комунальних підприємств та бюджетних закладів (установ чи організацій), а також 
іншого окремого індивідуально визначеного майна», Акт перевірки діяльності 
комунального закладу «Запорізький краєзнавчий музей» Запорізької обласної ради 
за 2016-2018 роки, на підставі підпунктів 2.2.3, 2.2.6, 2.2.13, 2.2.15, 2.2.16 пункту 
2.2, підпункту 2.3.2 пункту 2.3 розділу 2 «Права та обов’язки сторін», підпункту 
5.2.3 пункту 5.2, підпунктів 5.3.1, 5.3.6, 5.3.8 пункту 5.3 розділу 5 Контракту з 
Мордовським Михайлом Михайловичем, директором комунального закладу 
«Запорізький обласний краєзнавчий музей» Запорізької обласної ради, що є 
об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 
області, від 28.08.2015 (з урахуванням додаткової угоди до контракту від 15.06.2017 
№ 1).

Мордовськой Михайло Михайлович, 13 січня 1983 року народження, 
громадянин України, освіта вища: у 2002 році закінчив Професійно-технічне 
училище № 14, здобув кваліфікацію «Помічник машиніста тепловоза, помічник 
машиніста електровоза»; у 2007 році закінчив Запорізький національний 
університет за спеціальністю «Історія», здобув кваліфікацію «Історик. Викладач 
історії».

Свою трудову діяльність розпочав у 2006 році як старший лаборант державної 
бюджетної теми № 12/06 науково-дослідного сектору Запорізького національного 
університету. Протягом 2007-2011 років працював старшим науковим 
співробітником комунального закладу «Запорізький обласний краєзнавчий музей» 
Запорізької обласної ради. З 2011 по 2015 рік обіймав посаду заступника директора 
цього закладу.

Рішенням Запорізької обласної ради від 27.08.2015 № 4 «Про призначення 
директора комунального закладу «Запорізький обласний краєзнавчий музей» 
Запорізької обласної ради» Мордовського М.М. призначено директором 
комунального закладу «Запорізький обласний краєзнавчий музей» Запорізької 
обласної ради.
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З Мордовським М.М., директором комунального закладу «Запорізький 
обласний краєзнавчий музей» Запорізької обласної ради, 28 серпня 2015 року 
укладено контракт строком дії з 28 серпня 2015 року по 28 серпня 2020 року.

Пунктом 2.1 контракту з директором комунального закладу «Запорізький 
обласний краєзнавчий музей» Запорізької обласної ради, що є об’єктом спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, від 28.08.2015 
(далі - Контракт) визначено, що Керівник здійснює поточне (оперативне) 
керівництво Закладом, організовує його господарську, соціально-побутову та іншу 
діяльність, передбачену чинним законодавством, статутом Закладу та Контрактом, 
забезпечує досягнення мети та завдань діяльності Закладу відповідно до статуту. 
Керівник несе повну відповідальність за стан і діяльність Закладу. Керівник 
зобов’язаний, серед іншого, забезпечувати раціональне та ефективне цільове 
використання бюджетних коштів, своєчасне виконання доручень та рішень 
обласної ради. Керівник несе відповідальність за невиконання умов Контракту, 
який укладений з ним.

Згідно з пунктом 2.3.2 Контракту підставою його дострокового розірвання є 
порушення Керівником вимог чинного законодавства України, Статуту Закладу та 
умов Контракту. Відповідно до пункту 2.3.3 Контракту Орган управління здійснює 
контроль за виконанням Керівником своїх обов’язків, передбачених Контрактом та 
Статутом Закладу, за ефективністю використання і збереження закріпленого за 
Закладом на праві оперативного управління майна.

На виконання розпорядження голови Запорізької обласної ради від 27.09.2018 
№ 140-р «Про проведення перевірки діяльності комунального закладу «Запорізький 
краєзнавчий музей» Запорізької обласної ради» (далі - Розпорядження) проведеною 
перевіркою діяльності комунального закладу «Запорізький краєзнавчий музей» 
Запорізької обласної ради за 2016-2018 роки виявлені численні порушення 
Керівником Закладу вимог чинного законодавства, статутної діяльності Закладу, а 
також обов’язків, визначених Контрактом, про що 15.03.2019 складено Акт 
перевірки діяльності комунального закладу «Запорізький краєзнавчий музей» 
Запорізької обласної ради за 2016-2018 роки (далі - Акт). Встановлені порушення 
носять системний характер, а також ставлять під загрозу можливість виконання 
статутної діяльності Закладу.

Виявлені порушення загалом та кожне окремо є суттєвими, грубими, такими, 
що ставлять під загрозу виконання Закладом його статутних завдань, свідчать про 
порушення Керівником вимог чинного законодавства України, Статуту Закладу та 
умов Контракту (у тому числі, але не виключно підпунктів 2.2.3, 2.2.6, 2.2.13, 2.8), 
є доказом невиконання Мордовським М.М. без поважних причин покладених на 
нього функцій та обов’язків та беззаперечними підставами для припинення 
Контракту. Сукупність допущених Керівником Закладу порушень враховується при 
обранні заходу дисциплінарного впливу та обумовлює необхідність дострокового
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розірвання укладеного з Керівником Контракту та звільнення
Мордовского М.М. з посади директора Закладу.

На підставі викладеного вище, цим проектом рішення запропоновано: 
припинити контракт із Мордовським Михайлом Михайловичем, директором 
комунального закладу «Запорізький обласний краєзнавчий музей» Запорізької 
обласної ради, що є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Запорізької області, від 28.08.2015, до закінчення строку його дії, звільнивши 
Мордовського Михайла Михайловича з посади директора комунального закладу 
«Запорізький обласний краєзнавчий музей» Запорізької обласної ради наступного 
робочого дня після прийняття цього рішення на підставі п. 8 ст. 36 КЗпП України.

Виконання обов’язків директора комунального закладу «Запорізький 
обласний краєзнавчий музей» Запорізької обласної ради тимчасово покласти на 
Шаповалова Георгія Івановича, заступника директора з наукової роботи 
комунального закладу «Запорізький обласний краєзнавчий музей» Запорізької 
обласної ради, до призначення директора цього комунального закладу.

Депутат обласної ради А.ГАТУНОК



Директору

комунального закладу «Запорізький 

обласний краєзнавчий музей» 

Запорізької обласної ради

М. МОРДОВСЬКОМУ

Про надання інформації

Шановний Михайло Михайлович!

Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 3.1.9 Регламенту роботи Запорізької обласної ради сьомого 
скликання депутатом Запорізької обласної ради ГАТУНКОМ А. ініційований 
проект рішення Запорізької обласної ради «Про звільнення Мордовського М.М., 
директора комунального закладу «Запорізький обласний краєзнавчий музей» 
Запорізької обласної ради» (далі - Заклад), який 05.06.2019 поданий у 
встановленому порядку Запорізькій обласній раді (вх. від 05.06.2019 № 2648/01- 
27).

Зазначеним проектом запропоновано припинити контракт із 
Мордовським Михайлом Михайловичем, директором комунального закладу 
«Запорізький обласний краєзнавчий музей» Запорізької обласної ради, що є 
об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 
області, від 28.08.2015, до закінчення строку його дії, звільнивши Мордовського 
Михайла Михайловича з посади директора Закладу на підставі п. 8 ст. 36 КЗпП 
України, у зв’язку із виявленими проведеною перевіркою діяльності Закладу за 
2016-2018 роки численними порушеннями Керівником Закладу вимог чинного 
законодавства, статутної діяльності Закладу, а також обов’язків, визначених 
Контрактом:
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Відповідно до статті 19 Конституції України, статті 24 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, 
в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 
України.

З метою забезпечення належного розгляду та всебічного опрацювання 
отриманого обласною радою проекту в межах визначених Регламентом строків, 
просимо до 07.06.2019 надати власноруч написані письмові пояснення по суті 
порушень, встановлених проведеною відповідно до розпорядження голови 
Запорізької обласної ради від 27.09.2018 № 140-р «Про проведення перевірки 
діяльності комунального закладу «Запорізький обласний краєзнавчий музей» 
Запорізької обласної ради» перевіркою діяльності Закладу, які відображені в 
складеному комісією Акті перевірки діяльності комунального закладу 
«Запорізький краєзнавчий музей» Запорізької обласної ради за 2016 - 2018 роки, 
а саме:

1. Незабезпечення дотримання Закладом договірних зобов’язань, 
принципу доцільності витрат та економії фінансових коштів, матеріалів та інших 
матеріальних цінностей, що виражено в укладенні Закладом договорів:

- на виконання послуг з поточного ремонту: внутрішнього фасаду 
музею на суму 47 008,36 грн (у т. ч. ПДВ), тротуару прилеглої території музею на 
суму 55 192,50 грн (у т. ч. ПДВ), підписанні 19.12.2018 актів приймання 
виконаних послуг, згідно з якими роботи, передбачені зазначеними договорами, 
виконані у повному обсязі та належної якості, оплаті платіжними дорученнями 
від 20.12.2018 цих послуг як виконаних у повному обсязі при встановленому 
перевіркою в березні факті, не виконання оплачених робіт/послуг;

- договору купівлі-продажу меблів на суму 150 000, 00 грн, а також 
договору, предметом якого є послуги з доставки та збирання меблів на 
загальну суму 27 930,00 грн, за якими 20.12.2018 здійснена оплата та оформлені 
первинні документи з приймання-передачі меблів, проте, як засвідчено 
перевіркою в березні 2019 року, товар Закладу фактично не поставлено.

2. Проведення закупівель в порушення вимог Закону України «Про 
публічні закупівлі», а також не виконання рішення Запорізької обласної ради від 
20.04.2016 № 2 «Про застосування електронної системи закупівель товарів, робіт 
і послуг (РгоУогго)», порушення пункту 2.8 Контракту (в редакції додаткової 
угоди до контракту від 15.06.2017 № 1).
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- протягом зазначеного в Акті періоду Закладом належним чином не 
виконувались вимоги статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо 
оприлюднення відомостей про закупівлі;

- Закладом без застосування електронної системи закупівель товарів, робіт і 
послуг (Рго2огго) придбано товарів, робіт, послуг на загальну суму більше ніж 5 
600 000,00 грн, що є порушенням пункту 2.8 Контракту.

3. Порушення обов’язків, покладених на Керівника Закладу Порядком 
передачі в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю територіальних 
громад сіл, селищ, міст Запорізької області та обліковується на балансах 
комунальних підприємств та бюджетних закладів (установ чи організацій), а 
також іншого окремого індивідуально визначеного майна, затвердженим 
рішенням Запорізької обласної ради від 06.04.2017 № 24 (далі - Порядок), та умов 
укладених Закладом договорів оренди:

- допущено наявність заборгованості орендарів зі сплати орендної плати на 
загальну суму більше ніж 520 000,00 грн, при цьому Керівником своєчасно, з 
моменту виникнення заборгованості, не проінформовано Запорізьку обласну 
раду про наявну заборгованість, не вжито належних заходів щодо стягнення 
заборгованості, що існує, та застосування до орендарів відповідних санкцій, 
передбачених укладеними договорами оренди;

- укладання певних договорів суборенди без погодження із Закладом та 
Запорізькою обласною радою;

- самостійна передача нерухоме майно (актова зала площею 123,5 кв. м), що 
обліковується на балансі Закладу, на 246 днів без дотримання процедури, 
визначеної Законом України «Про оренду державного та комунального майна» 
та Порядком;

- не забезпечення належного контролю за умовами використання орендарями 
переданого їм в оренду нерухомого майна Закладу.

4. Порушення пунктів 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6 Контракту, а саме: не 
забезпечення ефективного використання і збереження закріпленого за Закладом 
майна, не проведення реконструкції, капітального та поточного ремонту 
основних фондів відповідно до чинного законодавства; допущення захаращення 
прилеглої території Закладу сміттям, та утримання її в неналежному стані; 
навантаження фасаду будівлі Закладу розміщеними на ньому рекламними 
банерами суборендарів.



4

5. Не організовано належним чином бухгалтерський облік та не 
забезпечено об’єктивне фіксування фактів здійснення всіх господарських 
операцій у первинних документах, збереження оброблених документів: Звіт про 
заборгованість за бюджетними коштами станом на 01.01.2018 (форма № 7м) за 
загальним фондом містить недостовірні відомості щодо дебіторської 
заборгованості, наслідком чого є викривлена фінансова звітність Закладу.

6. Викривлення відомостей обліку робочого часу працівників Закладу, 
внаслідок чого здійснювались нарахування заробітної плати фактично відсутнім 
працівникам Закладу за дні їх відсутності.

7. Призначення працівників без вираховування кваліфікаційних вимог 
до цих посад всупереч вимогам Довідника кваліфікаційних характеристик 
професій працівників (Випуск 81 «Культура і мистецтво»), затвердженого 
наказом Міністерства культури і мистецтв України від 14.04.2000 № 168 за 
погодженням з Міністерством праці і соціальної політики України, а також, не 
забезпечення видання та затвердження посадових інструкції працівників, які 
регулюють організаційно-правовий статус працівників і визначають їхні 
конкретні завдання та обов’язки, права, повноваження, відповідальність, знання 
та кваліфікацію, потрібні для забезпечення ефективної роботи працівників, що є 
порушенням вимог статті 29 Кодексу законів про працю України.

Відповідно до пункту 2.3.3 Контракту Орган управління здійснює 
контроль за виконанням Керівником своїх обов’язків, передбачених цим 
Контрактом та Статутом Закладу, за ефективністю використання і збереження 
закріпленого за Закладом на праві оперативного управління майна.

Перший заступник 
голови обласної ради Є.СЕМЕНКОВ

Наталія Волкова, 2390712 
Марина Лісова 2390795








