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Об’єктом державного фінансового контролю є державне підприємство "Одеський 

морський торговельний порт" 

Державне підприємство "Одеський морський торговельний порт" (далі – ДП 

"ОМТП") є державним підприємством, що належить державі на 100 % та підпорядковане 

Міністерству транспорту та зв’язку України. Таким чином ДП «ОМТП» підлягає 

здійсненню державного фінансового контролю[1]. 

Суб’єктами, що здійснюють державний фінансовий контроль на ДП «ОМТП» на 

підставі предмета перевірки є: 

− Міністерство фінансів України здійснює контроль за додержаннямнадходжень та 

використаннямдержавнихкоштів; 

− Державна контрольно-ревізійна служба контролює фінансову діяльність, стан 

збереження і використання матеріальних цінностей, грошових коштів, достовірність 

обліку і звітністьна підприємстві; 

− Державна податкова адміністрація України, завданням якої є контроль за 

додержанням податкового законодавства підприємством, правильністю обчислення, 

повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів податків, зборів інших обов'язкових 

платежів, установлених законодавством; 

− Податкова міліція здійснює контроль за додержанням податкового законодавства 

(виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну); 

− Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку контролює діяльність 

інвесторів, фінансових посередників підприємства. 

Таким чином, основним завданням вище вказаних суб’єктів перевірки є здійснення 

контролюза використанням і збереженням державних фінансових ресурсів підприємства, 

необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та 

взяттям зобов’язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності ДП «ОМТП», за дотриманням бюджетного 

законодавства [2]. 
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