
Парушэнні, выяўленыя кантрольна-рэвізійным апаратам 

Міністэрства фінансаў і мясцовымі фінансавымі органамі ў 2018 

годзе. 

 

1. Праверкі органаў і арганізацый, падпарадкаваных 

Міністэрству сельскай гаспадаркі і харчавання (код 22). 

Праверана 4 арганізацыі сістэмы Міністэрства сельскай гаспадаркі і 

харчавання, устаноўлена парушэнняў бюджэтнага заканадаўства на 

агульную суму 77,3 тыс. рублёў, з іх па аплаце камунальных і іншых 

паслуг - 67,3 тыс. рублёў, завышэнне кошту будаўнічых і рамонтных 

работ - 10,0 тыс. рублёў. Неэфектыўна выкарыстаны бюджэтныя сродкі на 

агульную суму 10,2 тыс. рублёў, папярэджана незаконнае атрыманне, 

выкарыстанне не па мэтавым прызначэнні або з парушэннем 

заканадаўства бюджэтных сродкаў на суму 61,9 тыс. рублёў. 

У абласной дзяржаўнай інспекцыі па насенняводству, каранціну і 

ахове раслін ўстаноўлены наступныя парушэнні: 

- з бюджэту залішне накіроўваліся сродкі на аплату камунальных і 

транспартных паслуг, бягучага рамонту, якія падлягаюць аплаце за кошт 

сродкаў ад дзейнасці, якая прыносіць даходы . Парушаны п. 18 Палажэння 

ад 2013/07/19 № 641; 

- падрадчыкам пры мадэрнізацыі будынка кантрольна-

таксікалагічнай лабараторыі ў акты выкананых работ ўключаўся 

завышаны у параўнанні з конкурснай прапановай кошт матэрыялаў. 

Парушаны п. 8 Палажэння аб фарміраванні нязменнага дагаворнога 

(кантрактнага) кошту на будаўніцтва аб'ектаў, зацверджанага пастановай 

Савета Міністраў ад 18.11.2011 № 1553 (далей - Палажэнне ад 18.11.2011 

№ 1553); 

- падрадчыкам пры выкананні бягучага рамонту будынка ў акты 

выкананых работ ўключаліся фактычна нявыкананыя аб'ёмы работ. 

 

2. Парушэнні, устаноўленыя ў камітэтах па сельскай гаспадарцы 

аблвыканкамаў, упраўленнях сельскай гаспадаркі і харчавання 

райвыканкамаў: 

- няправільна ўсталёўваліся памеры надбаўкі за стаж дзяржаўнай 

службы галоўным спецыялістам. Парушаны п.п. 1.1 п. 1 арт. 44 Закона аб 

дзяржаўнай службе, п.п. 9.1 п. 9 Палажэння аб парадку і ўмовах вылічэння 

стажу дзяржаўнай службы, зацверджанага пастановай Савета Міністраў ад 

1997/05/13 № 471; 

- бухгалтарам залішне выплачвалася надбаўка за стаж. Парушаны п. 

7 Палажэння ад 2017/05/06 № 334; 

- у выніку завышэння паправачных каэфіцыентаў пры разліку 

сярэдняга заробку залішне выплачваліся адпускныя. Парушаны пункт 28 
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главы 4 Інструкцыі Мінпрацы ад 2000/04/10 № 47; 

- пры фарміраванні акладаў вадзіцелям прымяняўся каэфіцыент 2,12 

(па класе аўтамабіля з рабочым аб'ёмам рухавіка ад 1,8 да 3,5 л), а варта 

было 2,08 (фактычна аб'ём рухавіка складаў 1,7 л). Парушана нормы табл. 

7 прым. 24 да пастановы Мінпрацы ад 2000/01/21 № 6; 

- у сярэдні заробак ўключаліся аднаразовыя выплаты, якiя 

выплачваюцца не прапарцыйна месяцах, пакінутым для вылічэння ў 

адносінах да перыяду, якое прымаецца для вылічэння сярэдняга заробку, а 

таксама завышаліся поправочные каэфіцыенты. Парушаны пп. 16, 26 і 28 

Інструкцыі Мінпрацы ад 2000/04/10 № 47; 

- пры выплатах даплат да заработнай платы кіраўнікам і 

спецыялістам сельскагаспадарчых арганізацый перавышаўся тэрмін 

ажыццяўлення даплат. Парушаны п.п. 1.2 п. 1 Указа Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь ад 2013/08/12 № 353 "Аб некаторых мерах па забеспячэнню 

арганізацый аграпрамысловага комплексу кадрамі»; 

- аплачваліся паслугі сотавай тэлефоннай сувязі намеснікам 

начальніка ўпраўлення, старэйшаму інспектару упраўлення сельскай 

гаспадаркі, па пасадах якіх не прадугледжана права выкарыстання сотавай 

сувязі за кошт сродкаў бюджэту, а таксама не зацвярджаўся ліміт расходаў 

у месяц распараджэннем старшыні райвыканкама;  

- не прад'яўляліся да аплаты пазыкаатрымальніка і арандатарам 

выдаткі па абслугоўванні будынка, выдаткі за ацяпленне і выдаткі, 

звязаныя з аховай. Парушаны п. 4 Палажэння ад 27.05.2009 № 683; 

- упраўленнем неабгрунтавана аплачваліся камунальныя i 

эксплуатацыйныя выдаткі за памяшканне, якое займае камунальнынае 

унітарнае прадпрыемства; 

- у парушэнне ўмоў заключаных дагавароў арэнды арандатарам не 

налічвалася пеня за несвоечасовае пералічэнне арэнднай платы; 

- у зводнай даведцы аб сумах сродкаў для выплаты надбавак на 

сельскагаспадарчую прадукцыю завышаўся аб'ём рэалізаванага малака, 

што прывяло да залішняга атрымання бюджэтных сродкаў для выплаты 

надбавак за рэалізаваную і (або) перапрацаваную сельскагаспадарчую 

прадукцыю (малако базіснай тлустасці). Парушаны п.п. 1.1 п. 1 пастановы 

Савета Міністраў ад 2016/01/26 № 62, пп. 3 і 5 Парадку выплаты і 

выкарыстання субсідый на адзінку рэалізаванай і (або) накіраваную ў 

апрацоўку (перапрацоўку) сельскагаспадарчай прадукцыі ў 2016 годзе, 

зацверджанага загадам Камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванню 

Гродзенскага аблвыканкама ад 2016/02/03 № 19; 

- залішне выплачваўся страхавы ўзнос па дагавору абавязковага 

страхавання з дзяржаўнай падтрымкай азімага трыцікале па прычыне 

несапраўднага прадастаўлення ў адрас БРУСП «Белдзяржстрах» звестак 
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пра плошчу пасеву. Парушаны п. 5 Інструкцыі аб парадку разліку 

страхавога кошту прадукцыі сельскагаспадарчых культур, якія 

падлягаюць абавязковаму страхаванню з дзяржаўнай падтрымкай 

ураджаю сельскагаспадарчых культур, жывёлы і птушкі, зацверджанай 

пастановай Міністэрства фінансаў ад 30.08.2007 № 127. 

 

3. Праверкі арганізацый сельскай гаспадаркі, падпарадкаваных 

абласным (раённым, гарадскім) выканаўчым камітэтам 

(Мінгарвыканкаму), а таксама іншых прадпрыемстваў 

сельскагаспадарчага профілю (код 114). 

Праверана 75 арганізацый сельскай гаспадаркі, падпарадкаваных 

мясцовым выканаўчым камітэтам, устаноўлена парушэнняў бюджэтнага 

заканадаўства на агульную суму 283,9 тыс. рублёў, з іх па аплаце працы - 

79,3 тыс. рублёў, камунальных і іншых паслуг - 7,6 тыс. рублёў, 

завышэнне кошту будаўнічых і рамонтных работ - 44,1 тыс. рублёў. 

Выяўлена шкоды і іншых парушэнняў - 844,8 тыс. рублёў. Неэфектыўна 

выкарыстаны бюджэтныя сродкі на агульную суму 77,1 тыс. рублёў, 

папярэджана незаконнае атрыманне, выкарыстанне не па мэтавым 

прызначэнні або з парушэннем заканадаўства бюджэтных сродкаў на суму 

65,3 тыс. рублёў. 

Па выніках праверак ветэрынарных станцый ўстаноўлены наступныя 

парушэнні: 

- звыш нарматываў ўтрымліваліся стаўкі прыбіральніка службовых 

памяшканняў. Парушаны п. 3 загаду Міністэрства сельскай гаспадаркі і 

харчавання ад 2016/05/25 № 163 «Прыкладныя нарматывы колькасці 

работнікаў раённых ветэрынарных станцый», Міжгаліновыя нарматывы 

колькасці рабочых, занятых абслугоўваннем будынкаў, збудаванняў i 

рамонтам абсталявання, устаноўленыя пастановай Мінпрацы ад 

2014/12/19 № 104; 

- работніку няправільна вылічаўся стаж працы па спецыяльнасці. 

Парушаны п. 5 Палажэння Мінпрацы ад 2000/01/12 № 4; 

- у перыяд са снежня 2017 па люты 2018 года работнікам штомесяц 

налічваліся дыферэнцыраваныя даплаты да тарыфных ставак, у той час як 

прадугледжваючая такія выплаты пастанова Мінпрацы ад 2017/01/11 № 2, 

страціла сілу з 1 снежня 2017 году; 

- няправільна ўжываўся каэфіцыент да тарыфнай стаўкі першага 

разраду для разліку месячнага акладу вадзіцелям. Парушаны патрабаванні 

табліцы 7 дадатка 24 да пастановы Міністэрства працы ад 2000/01/21 № 6; 

- фактычныя асігнаванні на выплату прэмій і матэрыяльнай дапамогі 

за год перавышалі памеры зацверджаных планавых асігнаванняў. 

Парушаны п.п. 2.6 п. 2 дадатку 21 і п.п. 2.7 п. 7 дадатку 1 да пастановы 
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Мінпрацы ад 2000/01/21 № 6; 

- перавысіўся сумарна вылічаны ліміт прабегу па спецыяльных 

аўтамабіляў. Парушаны п. 3 пастановы Савета Міністраў ад 2012/08/22 № 

776 "Аб упарадкаванні выкарыстання службовых і спецыяльных легкавых 

аўтамабіляў»; 

- неабгрунтавана спісвалася паліва па прычыне невыканання 

паслядоўнасці паказанняў спідометра ў пуцявых лістах; 

- пазыкаатрымальніку не прад'яўляліся да аплаты эксплуатацыйныя 

выдаткі. Парушаны п.п. 2.13 п. 2 Указа ад 29.03.2012 № 150, п. 4 

Палажэння ад 27.05.2009 № 683; 

- пры ажыццяўленні дзейнасці, прыносячай даходы, па аказанні 

платных паслуг не праводзіліся за кошт пазабюджэтных сродкаў расходы 

па аплаце працы работнікаў, якія непасрэдна ўдзельнічалі ў ажыццяўленні 

пазабюджэтнай дзейнасці (ветурачэй, вадзіцелі), не ў поўным аб'ёме 

пакрываліся выдаткі бюджэту па камунальных паслугах. Парушаны пп. 

10, 13, 18 Палажэння ад 2013/07/19 № 641; 

- аплата дадатковых адпачынкаў працаўнікам ажыцяўляліся за кошт 

сродкаў бюджэту пры наяўнасці сродкаў, атрыманых ад ажыццяўлення 

дзейнасці, якая прыносіць даходы і якія застаюцца ў распараджэнні 

арганізацыі. Парушаныя ч. 2 арт. 158 Працоўнага кодэкса, п. 2 пастановы 

Саўміна ад 18.03.2008 № 408; 

- у даход раённых бюджэтаў у кошт кампенсацыі выдаткаў бюджэту 

не пералічвалася плата, атрыманая за здзяйсненне адміністрацыйных 

працэдур. Парушан дадатак 13 да Закона ад 2015/12/30 № 341-З «Аб 

рэспубліканскім бюджэце на 2016 год», Закон ад 2016/10/18 № 431-З «Аб 

рэспубліканскім бюджэце на 2017 год», Дадатак 11 да Закона ад 

2017/12/31 № 86-З «Аб рэспубліканскім бюджэце на 2018 год»; 

- адміністрацыйныя працэдуры выконваліся без аплаты заяўнікамі за 

іх ажыццяўленне, у выніку чаго ўтварылася дэбіторская запазычанасць, 

якая ў адпаведнасці з Законам ад 2017/12/31 № 86-З «Аб рэспубліканскім 

бюджэце на 2018 год» пасля яе атрымання падлягала пералічэнню ў 

мясцовы бюджэт. Парушаны арт. 11 Закона ад 28.10.2008 № 433-З «Аб 

асновах адміністрацыйных працэдур". 

 

Па выніках праверак арганізацый сельскай гаспадаркі 

(акцыянерных таварыстваў і інш.) Усталяваныя наступныя 

парушэнні: 

- у выніку завышэння лінейнай нормы паліва на асобныя аўтамабілі, 

якія выкарыстоўваюцца пры выкананні сельскагаспадарчых работ, 

залішне спісвалася паліва, набытая за кошт бюджэтных сродкаў; 

- неабгрунтавана спісвалася паліва ў перыяд знаходжання 
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аўтатранспартных сродкаў у рамонце. Парушаны п.п. 1.1 п. 1 Метадычных 

указанняў па бухгалтарскаму ўліку сельскагаспадарчай прадукцыі і 

вытворчых запасаў для сельскагаспадарчых і іншых арганізацый, якія 

ажыццяўляюць вытворчасць сельскагаспадарчай прадукцыі, 

зацверджаных загадам Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання ад 

14.08.2007 № 363; 

- неабгрунтавана спісваліся акумулятарныя батарэі з 

неадпрацаваных гарантыйным тэрмінам. Парушаны п. 11.4 Тэхнічнага 

кодэкса ўсталяванай практыкі (ТКП 298-2011 (02190) «старцернае 

акумулятарныя батарэі» «Нормы і правілы абслугоўвання», зацверджанага 

і ўведзенага ў дзеянне загадам Міністэрства транспарту і камунікацый ад 

21.03.2011 № 149-Ц; 

- надбаўкі за рэалізаваную сельскагаспадарчую прадукцыю ў 2016 і 

2017 гадах выкарыстоўваліся грамадствам на пагашэнне крэдытаў і іншыя 

мэты, гэта значыць не па мэтавым прызначэнні. Парушаны патрабаванні 

Інструкцый аб парадку выкарыстання сродкаў раённага бюджэту, 

звязаных з развіццём сельскагаспадарчай вытворчасці, зацверджаных 

загадамі начальніка ўпраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання 

райвыканкама; 

- праверкай выкарыстання бюджэтных сродкаў, выдзеленых на 

абарону раслін ўстаноўлена, што грамадствам звыш зацверджаных норм 

расходаў залішне спісваліся прэпараты Теба, Гербитокс, Балерына, Виал-

ТТ. Парушаны нормы, устаноўленыя п. 12 Палажэння аб парадку 

дзяржаўнай рэгістрацыі сродкаў абароны раслін і угнаенняў і вядзення 

Дзяржаўнага рэестра сродкаў абароны раслін (пестыцыдаў) і ўгнаенняў, 

дазволеных да прымянення на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, 

зацверджанага пастановай Савета Міністраў ад 30.07.2010 № 1140; 

- грамадствам рэалізоўвалася іншай арганізацыі вадкае азотнае 

ўгнаенне, набытая для ўласных патрэб за кошт бюджэтных сродкаў, 

выдзеленых па рашэнні райвыканкама; 

- у выніку завышэння тарыфаў на перавозку і ўнясенне даламітавай 

мукі па прычыне аднясення общехозяйственных і общепроизводственных 

выдаткаў у павышаным памеры і размеркавання выдаткаў па 

электраэнергіі на затраты па захоўванні даламітавай мукі ў завышаным 

працэнце камунальным прадпрыемствам незаконна прад'яўляліся да 

аплаты з бюджэту затраты па перавозцы і ўнясенню вапнавых матэрыялаў 

на палі сельскагаспадарчых арганізацый. Акрамя таго, незаконна 

атрымліваліся бюджэтныя сродкі ў выніку фарміравання тарыфаў па 

тэхнічным абслугоўванні энерганасычаных трактароў з ужываннем 

нарматыўнай прыбытку ў большым памеры, чым прадугледжана 

Палажэннем па ўліковага палітыцы прадпрыемства; 
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- за кошт сродкаў бюджэту, выдзеленых на аб'ект будаўніцтва 

даільным-малочнага блока на малочна-таварнай ферме, набываліся 

матэрыялы звыш патрэбы, пэўнай праектна-каштарыснай дакументацыяй; 

- пры рэканструкцыі меристемной лабараторыі з будаўніцтвам 

цяпліцы завышаліся фізічныя аб'ёмы работ, у разлік кошту матэрыялаў да 

акта выкананых работ ўключаліся матэрыялы, якія не лічацца па 

бухгалтарскаму ўліку, чым неабгрунтавана павялічаны кошт будаўнічых 

работ; 

- у актах работ, выкананых падраднай арганізацыяй па аб'екце 

рэканструкцыі малочна-таварнай фермы, матэрыялы заказчыка адбіваліся 

як уласныя, што пацягнула завышэнне кошту будаўнічых работ. 

Парушаныя патрабаванні Інструкцыі аб парадку фарміравання кошту 

аб'екта будаўніцтва ў бухгалтарскім уліку, зацверджанай пастановай 

Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва ад 14.05.2007 № 10 (далей - 

Інструкцыя маіс ад 14.05.2007 № 10). 


