
Сучасні проблеми адміністративного права та процесу. Харків, 2017 

 274 © Єрмакова К. С., 2017 

правом на проведення масових заходів, а зі сторони органів не виникне жо-
дних питань.  

Список бібліографічних посилань 
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради Украї-

ни. 1996. № 30. 
2. Поліщук В. Г. Адміністративно-правове регулювання та практика проведення 

масових заходів: автореф, дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2005. 
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний 

коментар / Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний та ін. Київ, 2008. 781 с. 

Одержано 12.06.2017  

Єрмакова К.С. Здійснення відомчого фінансового контролю в системі МВС України 

УДК [354.31:3.073.52](477) 
Катерина Сергіївна ЄРМАКОВА, 

курсант факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, 
м. Харків 
Науковий керівник: О. В. Пабат, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри адмініст-
ративного права і процесу факультету № 3 Харківського національного університету 
внутрішніх справ, м. Харків 

ЗДІЙСНЕННЯ ВІДОМЧОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ  
В СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ 

Питання правового регулювання фінансового контролю в системі 
МВС України на сьогоднішній день є доволі недослідженим у науковому 
аспекті, але стає все актуальнішим у зв’язку з виникненням проблем щодо 
конкретизації контрольної компетенції, визначення повноважень контроль-
но-ревізійного підрозділу міністерств тощо. 

Дані питання тією чи іншою мірою досліджували вчені: Вороно-
ва Л.К., Кучерявенко М.П., Савченко Л.А. та інші.  

Під фінансовим контролем слід розуміти особливу сферу державного 
контролю, що представляє собою діяльність фінансових органів з виявлення 
порушень законності, фінансової дисципліни і доцільності при формуванні, 
розподілі (перерозподілі )і використанні державних грошових фондів та 
безпосередньо пов’язаних з ними ресурсів [1, с. 87]. 

Державний контроль здійснюється органами державної законодавчої 
та виконавчої влади загальної компетенції (Верховною Радою України, Ка-
бінетом Міністрів України) та спеціально створеними органами виконавчої 
влади (Рахункова палата, Міністерство фінансів України, органи фінансової 
інспекції, органи державної фіскальної служби тощо) [2, с. 88].  

Згідно ст. 16 Закону України «Про основні засади здійснення держав-
ного фінансового контролю в Україні» відомчий державний фінансовий ко-
нтроль здійснюється службами контролю, які є самостійними структурними 
підрозділами (головні управління, управління, відділи, відділення, групи) у 
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складі центральних органів виконавчої влади. Ці структурні підрозділи є 
функціонально й організаційно незалежними від керівників та підрозділів, 
що ними перевіряються [3].  

Здійснення відомчого (внутрішнього) фінансового контролю в систе-
мі МВС України можна визначити як спосіб організації і функціонування 
контролю, який має вираження у створенні і розвитку системи суб’єктів ко-
нтролю, які за допомогою встановлених нормами права повноважень і ме-
тодів діяльності покликані досягти обґрунтованих цілей контролю у сфері 
фінансової діяльності МВС України.  

Згідно Постанови Кабінету міністрів України від 28 вересня 2011 р. 
№ 1001, основним завданням підрозділу є надання керівникові центрально-
го органу виконавчої влади об’єктивних і незалежних висновків та рекоме-
ндацій щодо: функціонування системи внутрішнього контролю та її удо-
сконалення; удосконалення системи управління; запобігання фактам неза-
конного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних 
коштів; запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності 
центрального органу виконавчої влади, його територіального органу та бю-
джетної установи [4]. 

Наказом Національної поліції України від 24.02.2017 року № 176 було 
визначено Антикорупційну програму НПУ на 2017 рік. Метою такої про-
грами є створення ефективної системи запобігання і протидії корупції в 
апараті центрального органу управління поліцією, територіальних, міжрегі-
ональних територіальних органах, державних установах; ефективності та 
законності використання бюджетних коштів тощо [5]. 

Отже, фінансовий контроль здійснюється багатьма органами загаль-
ного та спеціального призначення задля повного і широкого контролю за 
діяльністю системи МВС України з метою запобігання корупції, контролю 
використання бюджетних коштів, виявлення порушень принципу законнос-
ті. Чітке виконання поставлених завдань перед компетентними органами 
сприятиме розбудові справедливої, чесної, правової держави, а отже, і сис-
теми МВС України. 
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