
 

               ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ПІВНІЧНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ 

 

 

АКТ 

___________                                                                                         № __________                               
       (дата)                                                                                                                    

______________ 
(місце складання) 

 

ревізії окремих питань бюджету та окремих питань фінансово-

господарської діяльності Виконавчого комітету Обухівської міської  ради 

за період з 01.01.2014 по 30.06.2017  

 

Відповідно до п. 1.1.6.1 Плану проведення заходів державного 

фінансового контролю Північного офісу Держаудитслужби на ІІ квартал 2017 

року та на підставі направлення від 20.06.2017 №1017, підписаного 

начальником Північного офісу Держаудитслужби, головним державним 

аудитором відділу контролю в органах влади, оборони, правоохоронних 

органах та за місцевими бюджетами Північного офісу Держаудитслужби 

Клименком О.В. проведено ревізію окремих питань бюджету та окремих питань 

фінансово-господарської діяльності Виконавчого комітету Обухівської міської 

ради за період з 01.01.2014 по 30.06.2017. 

В ревізії приймали участь: 

- заступник начальника відділу контролю в органах влади, оборони, 

правоохоронних органах та за місцевими бюджетами Північного офісу 

Держаудитслужби Левчук В.П., згідно направлення від 23.06.2017 №1037 (з 

26.06.2017 по 13.09.2017); 

- головний державний фінансовий інспектор сектору інспектування в 

органах влади, оборони, правоохоронних органах та за місцевими бюджетами 

відділу контролю в органах влади, оборони, правоохоронних органах та за 

місцевими бюджетами Північного офісу Держаудитслужби Суханевич Т.М., 

згідно направлення від 23.06.2017 №1038 (з 26.06.2017 по 13.09.2017); 

- завідувач сектору інспектування в органах влади, оборони, 

правоохоронних органах та за місцевими бюджетами відділу контролю в 

органах влади, оборони, правоохоронних органах та за місцевими бюджетами 

Леоненко Ю.Г., згідно направлення від 21.08.2017 №1296 (з 22.08.2017 по 

01.09.2017); 

- головний державний аудитор відділу контролю в аграрній галузі, 

екології та природокористування Північного офісу Держаудитслужби 

Вознюк В.В., згідно направлення від 20.07.2017 №1147 (з 25.07.2017 по 

31.07.2017 та з 04.09.2017 по 13.09.2017); 

```  
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- заcтупник начальника лабораторії контролю якості виробництва 

Служби автомобільних доріг у Київській області Павликівський О. Ю., згідно 

направлення від 29.08.2017 №1342 (31.08.2017). 

Ревізію проведено з 21.06.2017 по 13.09.2017  (із зупиненням з 06.07.2017 

по 24.07.2017 та з 01.08.2017 по 21.08.2017) з відома міського голови 

Обухівської міської ради Левченка Олександра Миколайовича та в присутності 

начальника відділу фінансово-господарського забезпечення, головного 

бухгалтера Виконавчого комітету Обухівської міської ради Бобкової Олени 

Миколаївни. 

До ревізії надано журнал реєстрації ревізій та перевірок, в якому зроблено 

відповідний запис про проведення ревізії. 

В ході ревізії досліджувались питання, висвітлені в Програмі ревізії 

окремих питань бюджету та окремих питань фінансово-господарської 

діяльності Виконавчого комітету Обухівської міської ради за період з 

01.01.2014 по 30.06.2017 (зі змінами), яку затверджено першим заступником 

начальника Північного офісу Держаудитслужби Зубченком В.О.  

Один примірник програми ревізії вручено міському голові Обухівської 

міської ради Левченку О.М. 

 

Обсяг фінансування за ревізійний період по Обухівської міській раді 

становив 213 141 854,00 грн, в тому числі: 

- по загальному фонду – 70 722 824,00 грн (за 2014 рік – 9 161 651,00 грн, 

за 2015 рік – 17 816 067,00 грн, за 2016 рік – 23 709 374,00 грн, за І півріччя 

2017 року – 19 377 355,00 грн); 

-  по спеціальному фонду – 142 419 030,00 грн (за 2014 рік – 

30 831 639,00 грн, за 2015 рік – 50 402 874,00 грн, за 2016 рік – 

55 193 225,00 грн, за І півріччя 2017 року – 5 991 292,00 гривень). 

Обсяг обревізованих бюджетних коштів складає 93 580 600,00 грн, 

обревізованого майна – 9 882 217,62 гривень. 

В ході ревізії кожного питання програми, перевірялись документи, 

перелік яких наводиться у Додатку ______ до акта ревізії.  

Ревізією встановлено: 

Відповідно до Відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій від 18.02.2016, Виконавчий комітет Обухівської міської ради має 

наступні реквізити: 

місцезнаходження - 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 

будинок, 10; 

ідентифікаційний код - 04362680; 

телефон: (04572) 5-03-48;  

організаційно правова форма  – 420 орган місцевого самоврядування. 

Види діяльності за КВЕД-2010: 

84.11 Державне управління загального характеру. 

Голова міської ради – посадова особа органу місцевого самоврядування. 
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Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи видано 

Обухівською районною державною адміністрацією №560737, серія А01                 

№ 1 342 105 0001 001692. 

Відповідно до інформації, наданої Виконавчим комітетом Обухівської 

міської ради листом від 13.09.2017 №2009, посадовими особами Виконавчого 

комітету Обухівської міської ради, яким було надано право розпоряджатися 

рахунками та підписувати розрахункові документи у періоді, що підлягав 

ревізії, були:   

 з правом першого підпису:  

з 01.01.2014 по 30.06.2017 – Обухівський міський голова Левченко 

Олександр Миколайович (в період відсутності Левченка О.М. (відрядження, 

відпустки, відсутність в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю) виконання 

обов’язків міського голови покладається на першого заступника міського 

голови Верещака Анатолія Миколайовича з правом першого підпису 

банківських та фінансових документів);  

з правом другого підпису: 

з 01.01.2014 по 22.05.2015 – у зв’язку з перебуванням начальника відділу 

фінансово-господарського забезпечення, головного бухгалтера Виконавчого 

комітету Обухівської міської ради Бобкової Олени Миколаївни у відпустці для 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, виконання її обов’язків 

було покладено на головного спеціаліста відділу фінансово-господарського 

забезпечення Шрамченко Парасковію Іванівну; 

з 25.05.2015 та станом на момент проведення ревізії - начальник відділу 

фінансово-господарського забезпечення, головного бухгалтера Виконавчого 

комітету Обухівської міської ради Бобкова Олена Миколаївна. 

Лист Виконавчого комітету Обухівської міської ради від 13.09.2017 

№2009 у Додатку ______ до акта ревізії. 

 

Постановою Верховної Ради України від 10.07.2010 року № 2488-VI місто 

Обухів Обухівського району Київської області віднесено до категорії міст 

обласного значення. 

До складу Обухівської міської ради входять два населені пункти: село 

Таценки та село Ленди. Чисельність населення станом на 01.01.2017 — 33875 

осіб. Загальна площа становить 2 419 га. 

Виконавчий комітет міської ради є її виконавчим органом, їй 

підконтрольним і підзвітним. Порядок діяльності виконавчого комітету 

Обухівської міської ради визначається Конституцією України, законами 

України: “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах 

місцевого самоврядування”, “Про доступ до публічної інформації”, іншими 

законодавчими актами, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, 

розпорядженнями міського голови, Регламентом виконавчого комітету 

Обухівської міської ради та нормативно-інструктивними документами. 
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Виконавчий комітет міської ради діє на засадах законності, гласності, 

поєднання загальнодержавних і місцевих інтересів, відповідальності перед 

людиною і державою за свою діяльність.  

Після закінчення повноважень міської ради, міського голови, виконавчий 

комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу 

виконавчого комітету. 

Виконавчий комiтет очолює мiський голова. 

Виконавчий комiтет є юридичною особою, має печатку iз зображенням 

Державного Герба України i своїм найменуванням, рахунки в установах банку. 

Для здiйснення повноважень, що належать до вiдання виконавчих органiв 

мiської ради, вона створює вiддiли, управлiння та iншi виконавчі органи міської 

ради, підприємства, установи, організації, що належать до комунальної 

власності міста. 

Вiддiли, управлiння та iншi виконавчі органи міської ради, підприємства, 

установи, організації, що належать до комунальної власності міста є 

пiдзвiтними i пiдконтрольними мiськiй радi, пiдпорядкованими виконавчому 

комiтету та мiському головi. 

Структура Обухівської міської ради та її виконавчого комітету: 

Апарат міської ради: 

Загальний відділ виконавчого комітету Обухівської міської ради 

Юридичний відділ виконавчого комітету Обухівської міської ради 

Відділ фінансово-господарського забезпечення 

Відділ організаційно-кадрової роботи 

Центр надання адміністративних послуг 

Відділ оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами 

Відділ ведення Державного реєстру виборців 

Земельний відділ 

Самостійні відділи, управління та інші структурні підрозділи виконавчого 

комітету: 

Архівний відділ 

Відділ житлово-комунального господарства та транспорту 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

Відділ культури, національностей та релігій 

Відділ розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури 

Служба у справах дітей та сім'ї 

Відділ у справах сім’ї 

Відділ державної реєстрації 

Відділ молоді, фізичної культури та спорту 

Відділ капітального будівництва 

Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення, та комунікації з 

громадськістю 

Відділ з питань благоустрою 

Відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю 
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Відділ реєстрації фізичних осіб та ведення реєстру територіальної 

громади 

Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради 

Управління економіки 

Управління праці та соціального захисту населення 

Фінансове управління  

Обухівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

 

1. Стан усунення недоліків і порушень, виявлених попередніми 

ревізіями/ перевірками 

Ревізією стану усунення недоліків і порушень, виявлених попередніми 

ревізіями/перевірками, встановлено, що останню планову ревізію ревізії 

фінансово – господарської діяльності виконавчого комітету Обухівської міської 

ради Київської області за 01.01.2010 по 31.12.2013 проведено працівниками 

Державної фінансової інспекції в Київській області - акт від 02.04.2014                 

№ 08-08/18.  

За результатами проведеного контрольного заходу, станом на момент 

проведення ревізії окремих питань бюджету та окремих питань фінансово-

господарської діяльності Обухівської міської ради за період з 01.01.2014 по 

30.06.2017, залишається не усунуто порушення законодавства на загальну суму 

79 827,60 грн, а саме: завищення вартості виконаних робіт Акціонерним 

товариством закритого типу БМУ-2. 

До ревізії надано позовну заяву Виконавчого комітету Обухівської 

міської ради до Господарського суду Київської області від 10.03.2015 №500 

щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Монтажно-будівельне 

управління-2» «Про відшкодування шкоди» в сумі 71967,60 гривень.   

Рішенням Господарського суду Київської області від 24.03.2015 (Справа 

№911/211/15) за позовом Виконавчого комітету Обухівської міської ради 

Київської області до Товариства з обмеженою відповідальністю «Монтажно-

будівельне управління-2» «Про відшкодування шкоди» в сумі 71967,60 грн 

відмовлено у задоволенні заяви про забезпечення позову та повністю 

відмовлено у задоволенні позову.  

Згідно банківської виписки від 19.08.2014, ТОВ «МБУ-2» повернуто 

кошти за виконані роботи за минулі роки за результатами перевірки в сумі 

7860,00 гривень.  

Банківська виписка від 19.08.2014 в Додатку _______ до акта ревізії. 

Також, за період, що підлягав ревізії Державною фінансовою інспекцією 

в Київській області проводилась позапланова ревізія окремих питань 

фінансово-господарської діяльності Виконавчого комітету Обухівської міської 

ради щодо підтвердження достовірності обсягів кредиторської заборгованості з 

оплати товарів, робіт і послуг за капітальними видатками, на закупівлю яких не 

поширюється дія Закону України «Про здійснення державних закупівель», 

станом на 01 березня 2014 року (акт від 17.06.2014 № 08-08/50), якою порушень 

не встановлено. 
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Інші контрольні заходи з питань, що належать до повноважень органів 
державного фінансового контролю, в ревізійному періоді, іншими державними 
органами не проводились. 

Таким чином, ревізією стану усунення недоліків і порушень, виявлених 

попередніми контрольними заходами порушень не встановлено. 
 

2. Правильність використання коштів бюджету розвитку 

В ході проведення ревізії Північним офісом Держаудитслужби, на адресу 

Фінансового управління Виконавчого комітету Обухівської міської ради 

направлено запит від 28.08.2017 № 26-07-14-14/8427 про надання інформації 

про надходження до міського бюджету та використання коштів бюджету 

розвитку, в тому числі коштів від пайової участі забудовників у розвитку 

інфраструктури міста Обухів за 2014-2016 роки та І півріччя 2017 року. 

Запит Північного офісу Держаудитслужби в Додатку _______ до акта 

ревізії. 

Згідно відповіді Фінансового управління виконавчого комітету 

Обухівської міської ради від 31.08.2017 № 101 встановлено наступне. 

За 2014 рік до міського бюджету надійшло коштів бюджету розвитку 

загальній сумі 16 757 686,27 грн, а саме: 

- податок на нерухоме майно (КБКД 13050000) – 17 392,37 грн; 

- єдиний податок (КБКД 18050000) – 14 277 888,42 грн; 

- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту (КБКД 24170000) – 1 449 278,00 грн; 

- кошти від продажу землі (КБКД 33010000) – 1 013 127,48 гривень. 

Протягом 2014 року видатки коштів бюджету розвитку Обухівської  

міської ради склали в загальній сумі 10 799 964,61 грн, які спрямовані на 

проведення капітальних видатків, а саме: 

Виконавчий комітет Обухівської міської ради – 10 573 274,04 грн, в тому 

числі: 

- КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» по КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об’єктів» - 12 687,80 грн;  

- КТКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти» по КЕКВ 3132 «Капітальний 

ремонт інших об'єктів» - 1 766 091,46 грн; 

- КТКВ 070201»Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, 

інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» по КЕКВ 

3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 1 467 019,85 грн; 

- КТКВ 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів 

влади» за КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» - 

804 284,20 грн; 

- КТКВ 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 

клубного типу» за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 

709 281,91 грн; 
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- КТКВ 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-

юнацьких спортивних шкіл» за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об’єктів» - 233 616,00 грн; 

- КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» по КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об’єктів» - 1 895 600,29 грн;  

- КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» за КЕКВ 3122 «Капітальне 

будівництво (придбання) інших об'єктів» - 1 015 658,79 грн; за КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об'єктів» - 2 078 811,08 грн; за КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об'єктів» - 590 222,66 гривень. 

Управління освіти Виконавчого комітету Обухівської міської ради – 

226 690,57 гривень. 

За 2015 рік до міського бюджету надійшло коштів бюджету розвитку 

загальній сумі 34 308 725,23 грн, а саме: 

- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту (КБКД 24170000) – 857 984,27 грн; 

- кошти від продажу землі (КБКД 33010000) – 459 240,96 грн; 

- передача коштів із загального фонду - 32 991 500,00 гривень. 

Протягом 2015 року видатки коштів бюджету розвитку Обухівської  

міської ради в загальній сумі 49 784 629,14 грн, які спрямовані на проведення 

капітальних видатків, а саме: 

Виконавчий комітет Обухівської міської ради – 49 462 935,58 грн, в тому 

числі: 

- КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» по КЕКВ 2281 

«Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програм» - 24 942,91 грн; по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання 

і предметів довгострокового користування» - 367 025,48 грн; по КЕКВ 3122 

«Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» - 260 200,00 грн; по КЕКВ 

3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 2 175 835,11 грн;  

- КТКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти» по КЕКВ 3132 «Капітальний 

ремонт інших об'єктів» - 1 550 310,40 грн; 

- КТКВ 070201»Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, 

інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» по КЕКВ 

3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 1 041 144,42 грн; 

- КТКВ 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів 

влади» за КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» - 

2 278 853,43 грн; 

- КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» по КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об'єктів» - 148 503,20 грн; 

- КТКВ 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 

клубного типу» за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 

521 578,97 грн; 
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- КТКВ 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-

юнацьких спортивних шкіл» за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об’єктів» - 913 582,40 грн; 

- КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» по КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» - 744 000,00 грн; по 

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» - 

4 098 152,52 грн; за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 

6 672 562,09 грн; за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» - 

4 689 039,53 грн; 

- КТКВ 150202 «Розробка схем та проектних рішень масового 

застосування» «Органи місцевого самоврядування» по КЕКВ 2282 «Окремі 

заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку» - 244 755,80 грн; 

- КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» по КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об’єктів» - 22 844 002,77 грн;  

- КТКВ 250404 «Інші видатки» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» - 485 908,64 гривень. 

Управління освіти Виконавчого комітету Обухівської міської ради – 

177 625,56 гривень. 

Відділ культури, національностей та релігій – 144 068,00 гривень. 

За 2016 рік до міського бюджету надійшло коштів бюджету розвитку 

загальній сумі 59 692 643,36 грн, а саме: 

- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту (КБКД 24170000) – 508 178,92 грн; 

- кошти від продажу землі (КБКД 33010000) – 7 384 464,44 грн; 

- передача коштів із загального фонду - 50 800 000,00 гривень. 

Протягом 2016 року видатки коштів бюджету розвитку Обухівської  

міської ради в загальній сумі 54 500 206,68 грн, які спрямовані на проведення 

капітальних видатків, а саме: 

Виконавчий комітет Обухівської міської ради – 53 936 355,96 грн, в тому 

числі: 

- КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» по КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 

288 174,00 грн; по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших 

об'єктів» - 47 965,49 грн; по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 

2 534 047,13 грн;  

- КТКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти» по КЕКВ 3132 «Капітальний 

ремонт інших об'єктів» - 963 000,86 грн; 

- КТКВ 070201»Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, 

інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» по КЕКВ 

3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 2 426 903,85 грн; 
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- КТКВ 070401»Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 

102 028,00 грн; 

- КТКВ 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів 

влади» за КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» - 

5 554 371,38 грн; 

- КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» по КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об'єктів» - 1 055 780,56 грн; 

- КТКВ 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 

клубного типу» за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 

1 093 332,52 грн; 

- КТКВ 110205 «Школа естетичного виховання дітей» за КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об'єктів» - 1 253 547,97 грн; 

- КТКВ 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-

юнацьких спортивних шкіл» за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об’єктів» - 840 476,00 грн; 

- КТКВ 130110 «Фінансова підтримка спортивних споруд» за КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об’єктів» - 673 587,87 грн; 

- КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» по КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» - 452 700,84 грн; по 

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» - 

996 344,34 грн; за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 

7 818 887,52 грн; за КЕКВ 3141»Реконструкція житлового фонду (приміщень)» - 

20 133,66 грн; за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» - 

3 769 495,00 грн; 

- КТКВ 150110 «Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 

будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів» за КЕКВ 

3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» - 149 741,00 грн; 

- КТКВ 150202 «Розробка схем та проектних рішень масового 

застосування» «Органи місцевого самоврядування» по КЕКВ 2282 «Окремі 

заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку» - 1 241 664,52 грн; 

- КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» по КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об’єктів» - 22 011 535,55 грн;  

- КТКВ 180409 «Внески органів влади Автономної республіки Крим та 

органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів 

підприємницької діяльності» по КЕКВ 3210 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 351 400,00 грн;  

- КТКВ 250404 «Інші видатки» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» - 291 237,90 гривень. 

Управління освіти Виконавчого комітету Обухівської міської ради – 

276 693,37 гривень. 
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Управління соціального захисту населення Виконавчого комітету 

Обухівської міської ради – 57 025,13 грн; 

Фінансове управління – 25 900,00 грн; 

Відділ культури, національностей та релігій – 204 232,22 гривень. 

За І півріччя 2017 року до міського бюджету надійшло коштів бюджету 

розвитку загальній сумі 3 722 402,33 грн, а саме: 

- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту (КБКД 24170000) – 306 485,75 грн; 

- кошти від продажу землі (КБКД 33010000) – 315 916,58 грн; 

- передача коштів із загального фонду - 3 100 000,00 гривень. 

Протягом І півріччя 2017 року видатки коштів бюджету розвитку 

Обухівської міської ради в загальній сумі 6 090 119,60 грн, які спрямовані на 

проведення капітальних видатків, а саме: 

Виконавчий комітет Обухівської міської ради – 5 853 149,60 грн, в тому 

числі: 

- ТПКВКМБ 0180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення» по 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 

- 97 480,00 грн; по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 

72 502,77 грн;  

- ТПКВКМБ 1010 «Дошкільна освіта» по КЕКВ 3132 «Капітальний 

ремонт інших об'єктів» - 844 923,78 грн; 

- ТПКВКМБ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об'єктів» - 620 106,28 грн; 

- ТПКВКМБ 2180 «Первинна медична допомога населенню» по КЕКВ 

3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 

1 887 644,00 грн; 

- ТПКВКМБ 4090 «Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади 

клубного типу» за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 

2 472,63 грн; 

- ТПКВКМБ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-

юнацьких спортивних шкіл» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об’єктів» - 3 306,31 грн; 

- ТПКВКМБ 5041 «Утримання центрів з інвалідного спорту і 

реабілітаційних шкіл» за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 30 800,00 грн, по КЕКВ 3132 «Капітальний 

ремонт інших об’єктів» - 7 040,00 грн; 

- ТПКВКМБ 6021 «Капітальний ремонт житлового фонду» за КЕКВ 3131 

«Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» - 131 331,39 грн; 
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- ТПКВКМБ 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» за КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об’єктів» - 1 499,40 грн; 

- ТПКВКМБ 6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 

території» за КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» - 

342 188,29 грн; за КЕКВ 3141 «Реконструкція житлового фонду (приміщень)» - 

1 495 011,50 грн; за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» - 

167 101,51 грн; 

- ТПКВКМБ 6650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» за 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 94 741,74 грн;  

- ТПКВКМБ 8600 «Інші видатки» за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» - 25 000,00 гривень. 

Управління освіти Виконавчого комітету Обухівської міської ради – 

170 875,00 гривень. 

Управління соціального захисту населення Виконавчого комітету 

Обухівської міської ради – 50 460,00 гривень. 

Відділ культури, національностей та релігій – 15 635,00 гривень. 

Лист Фінансового управління виконавчого комітету Обухівської міської 

ради від 31.08.2017 № 101 у Додатку _______ до акта ревізії. 

 

Ревізією правильності використання Виконавчим комітетом Обухівської 

міської ради коштів бюджету розвитку встановлено, що видатки з бюджету 

розвитку здійснювалися відповідно до рішень сесій Обухівської міської ради на 

відповідні роки та спрямовувалися на проведення капітальних видатків, а саме: 

на будівництво мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, 

інженерно-транспортної інфраструктури, об’єктів комунальної власності, на 

реконструкцію мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, на 

реконструкцію мереж вуличного освітлення та інших мереж інфраструктури, на 

реконструкцію приміщень бюджетних установ, адміністративних приміщень та 

об'єктів, на капітальний ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення, на капітальний ремонт та реконструкцію житлового фонду, на 

капітальний ремонт ліфтів та ліфтового обладнання багатоквартирних 

житлових будинків по місту Обухові, на капітальний ремонт доріг, тротуарів  та 

інших об’єктів благоустрою, на капітальний ремонт приміщень бюджетних 

установ , адміністративних приміщень та об'єктів та на придбання основних 

засобів. 

Детальна інформація про результати перевірки видатків з бюджету 

розвитку наведена в розділі ревізії «Видатки на капітальне будівництво, 

реконструкцію та ремонт». 
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3. Стан виконання коштів, виділених на здійснення заходів і завдань 

місцевих програм 

 

Ревізію стану виконання коштів, виділених на здійснення заходів і 

завдань місцевих програм проведено вибірковим способом за період з 

01.01.2014 по 30.06.2017, в розрізі програм на які є посилання у акті. 

В ході ревізії встановлено, що за період з 01.01.2014 по 30.06.2017 

Виконавчим комітетом Обухівської міської ради, як головним розпорядником 

бюджетних коштів, проводились видатки на виконання бюджетних програм, а 

саме: «Програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям», 

«Програма соціального захисту населення на території Обухівської міської 

ради», «Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської 

міської ради», «Програма молодіжної політики та розвитку фізичної культури і 

спорту на території Обухівської міської ради», «Програма підтримки та 

розвитку засобів масової інформації на території міської ради», «Програма 

співробітництва Обухівської міської ради з організаціями Всеукраїнської 

асоціації органів місцевого самоврядування», «Програма охорони 

навколишнього природного середовища на території Обухівської міської ради», 

Реалізація проекту «Місцевий економічний розвиток міст України», «Програма 

забезпечення надійного функціонування систем тепло забезпечення населення 

та об’єктів комунальної власності в осінньо-зимовий період», «Комплексна 

міська цільова економічна програма енергоефективності», «Міська цільова 

програма матеріально-технічного забезпечення підготовки та проведення 

місцевих виборів 25 жовтня 2015 року»,  «Міська цільова програма надання 

матеріальної допомоги соціально незахищеним громадянам на території 

Обухівської міської ради», «Програма технічного та матеріального 

забезпечення діяльності депутатів Обухівської міської ради сьомого 

скликання», «Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних 

дат, заохочення та заслуги перед містом Обухів», «Програма реформування і 

розвитку житлово-комунального господарства Обухівської міської ради», 

«Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в місті 

Обухові», «Програма фінансової підтримки КП Обухівської міської ради 

«Обухівтеплотрансбуд», «Програма розвитку ефективного управління 

об’єктами комунальної власності територіальної громади Обухівської міської 

ради», «Програма підтримки охорони здоров’я населення на території 

Обухівської міської ради», «Програма поводження з тваринами та 

врегулювання чисельності безпритульних тварин на території Обухівської 

міської ради», Програма функціонування та розвитку систему регулювання 

дорожнього руху на міських дорогах», «Програма діяльності міськрайонної 

організації Товариства Червоного Хреста України», «Програма по похованню 

на кладовищах міста, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця 

проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених 

невпізнаних трупів», «Програма розробки схеми балансоутримувачів територій 

та встановлення прибудинкових територій в м. Обухів», «Міська цільова 
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програма «Контакт-центр», Програма «Конкурс з благоустрою території 

Обухівської міської ради», «Програма матеріально-технічного забезпечення 

загону оборони №1 та роти оборони Обухівського райвійськкомату», 

«Програма співробітництва із засобами масової інформації», «Програма 

фінансової підтримки комунальних підприємств Обухівської міської ради», 

«Програма реалізації громадського бюджету на території Обухівської міської 

ради», «Міська цільова програма з організації та фінансового забезпечення 

сфері мобілізаційної підготовки та військової служби». 

Перелік програм в Додатку ____ до акта ревізії. 

1.  «Програма співробітництва Обухівської міської ради з 

організаціями Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

на 2014-2015 роки» -- на 2014 рік затверджена рішенням 49 сесії VІ скликання 

від 27.02.2014 №662-49-VІ. На 2015 рік затверджена рішенням 61 позачергової 

сесії VІ скликання від 30.12.2014 № 806-61(позачергова)-VІ.  

На 2016 рік затверджена рішенням 3 сесії VІІ скликання від 24.12.2015 

№42-03-VІІ, зміни затверджені рішенням 13 сесії VІІ скликання від 25.08.2016 

№254-13-VІІ. 

На 2017-2019 роки Програма затверджена рішенням 17 сесії VІІ 

скликання від 22.12.2016 №340-17-VІІ, зміни затверджені рішенням 21 сесії VІІ 

скликання від 30.03.2017 №452-21-VІІ. 

Програму розроблено з метою розширення співпраці міста Обухова з 

іншими містами в України та за кордоном щодо вирішення питань міського 

господарства та комплексного розвитку у соціально-економічній, гуманітарній 

та культурній сферах. 

Основними напрямками реалізації Програми є: 

- проведення заходів та участь у заходах щодо зміцнення 

взаємовідносин і співробітництва територіальних громад міст України та інших 

держав з територіальною громадою міста Обухова; 

- налагодження торговельних та економічних зв’язків, обмін 

продукцією, послугами, досвідом, розвиток культурних та гуманітарних 

зв’язків, дружніх відносин з містами України та інших держав; 

- організація, проведення та участь у роботі конференцій, круглих 

столів, виставок, семінарів, міжнародних форумів тощо; 

- співпраця в законотворчій галузі щодо удосконалення норм чинного 

законодавства, подолання розбіжностей у законодавстві та забезпечення  

захисту прав органів місцевого самоврядування; 

- організація обміну досвідом між депутатами Обухівської міської ради 

і працівниками її виконавчих органів з представниками органів місцевого 

самоврядування міст України та інших держав, у тому числі навчальні поїздки 

до інших міст в України та за кордоном; 

- поширення інформації щодо розвитку місцевого самоврядування в 

інших містах України та інших держав серед членів територіальної громади 

міста Обухова та сіл міської ради.  
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Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених по 

загальному фонду бюджету Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 

КТКВ 250404 «Інші видатки» (ТПКВКМБ 8600 «Інші видатки») по КЕКВ 2800 

«Інші поточні видатки»,  

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2014 рік по                        

загальному фонду ф.2м на виконання програми за КТКВ 250404 «Інші видатки» 

по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» затверджено видатки в сумі 

21 031,00 гривень. Касові та фактичні видатки склали в сумі 21 031,00 гривень. 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2015 рік по                        

загальному фонду ф.2м на виконання програми за КТКВ 250404 «Інші видатки» 

по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» затверджено видатки в сумі 

21 050,00 гривень. Касові та фактичні видатки склали в сумі 21 050,00 гривень. 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2016 рік по                        

загальному фонду ф.2м на виконання програми за КТКВ 250404 «Інші видатки» 

по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» затверджено видатки в сумі 

26 226,00 гривень. Касові та фактичні видатки склали в сумі 26 226,00 гривень. 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за І квартал 2017 року по                        

загальному фонду ф.2м на виконання програми за ТПКВКМБ 8600 «Інші 

видатки» по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» затверджено видатки в сумі 

40 081,00 гривень. Касові та фактичні видатки склали в сумі 40 081,00 гривень. 

Проведеною ревізією встановлено, що на реалізацію програми 

Виконавчим комітетом вносились внески до організацій Всеукраїнської 

асоціації органів місцевого самоврядування. 

2. «Програма енергоефективності м. Обухова» на 2011-2015 роки 

затверджена рішенням 6 сесії VІ скликання від 24.03.2011 №74-6-VІ. Зміни на 

2015 рік затверджені рішенням 66 сесії VІ скликання від 25.06.2015                         

№903-66-VІ, зміни затверджені рішенням 67 сесії VІ скликання від 30.07.2015 

№913-67-VІ, зміни затверджені рішенням 27 сесії VІІ скликання від 07.12.2015 

№20-02-VІІ. 

На 2016 рік програма затверджена рішенням 3 сесії VІІ скликання від 

24.12.2015 №49-03-VІІ, зміни затверджені рішенням 10 сесії VІІ скликання від 

26.05.2016 №180-10-VІІ, зміни затверджені рішенням 13 сесії VІІ скликання від 

25.08.2016 №245-13-VІІ. 

На 2017 рік затверджена рішенням 17 сесії VІІ скликання від 22.12.2016 

№333-17-VІІ, зміни затверджені рішенням 21 сесії VІІ скликання від 30.03.2017 

№461-21-VІІ, зміни затверджені рішенням 23 сесії VІІ скликання від 25.05.2017 

№506-23-VІІ, затверджені рішенням 24 сесії VІІ скликання від 29.06.2017 

№529-24-VІІ, зміни затверджені рішенням 25 сесії VІІ скликання від 27.07.2017 

№547-25-VІІ. 
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Головні цілі: продовження роботи щодо зниження обсягів споживання 

паливно-енергетичних ресурсів за рахунок впровадження інноваційно-

інвестиційних проектів з енергозбереження, включаючи застосування 

альтернативних видів палива. 

З метою зменшення споживання енергоносіїв та зменшенню втрат 

теплової енергії при транспортуванні та розподілу планується: 

- впровадження новітніх енергозберігаючих технологій в усіх галузях 

міського господарства, заміна застарілого неефективного обладнання, заміна та 

підтримка в належному стані мереж; 

- виявлення внутрішніх джерел фінансування заходів з енергозбереження 

та пошук інвесторів і кредиторів; 

- утеплення фасадів житлового фонду, теплосанація об’єктів соціальної 

сфери в населених пунктах міста;  

 - ліквідація ділянок підтоплення теплових мереж; 

 - ізоляція арматури та фасонних частин теплових мереж; 

 - частковий ремонт та відновлення ізоляції трубопроводів; 

 - заміна трубопроводів теплової мережі на попередньо ізольовані 

трубопроводи; 

- ліквідація нещільності в запірній, дренажній, розподільній і регулюючій 

апаратурі, насосному обладнанні та сальникових компенсаторах; 

- заміна традиційної арматури на кульову; 

- забезпечення секціонування на теплових мережах; 

- заміна сальникових компенсаторів на компенсатори герметичні; 

- заміна насосних агрегатів з сальниковим ущільненням на насоси з 

керамічним ущільненням (по потребі); 

- впровадження трубопроводів із внутрішнім емальованим покриттям для 

систем гарячого водопостачання, а також сертифікованих пластикових 

теплоізольованих; 

- ліквідація перегріву приміщень в осінньо-зимовий період; 

- зменшення відпуску теплової енергії в нічний час та в неробочі дні (для 

громадських та виробничих приміщень); 

- зменшення відпуску теплової енергії за рахунок зниження температури 

гарячої води в нічний час; 

- наладка гідравлічного режиму системи опалення; 

- наладка гідравлічного режиму системи гарячого водопостачання; 

- впровадження ПЧТ на насосах підкачки холодної та гарячої води; 

- оперативний контроль та очистка теплообмінників від накипоутворень;  

- реконструкція вуличного освітлення з застосуванням енергоощадних 

ламп; 

 - модернізація теплових пунктів тощо. 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених по 

спеціальному фонду бюджету Виконавчого комітету Обухівської міської ради 

за КТКВ 250404 «Інші видатки» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування». 
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Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2015 рік по                        

спеціальному фонду ф.4-3м на виконання програми за КТКВ 250404 «Інші 

видатки» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» на виконання програми затверджено видатки в сумі 426 000,00 

гривень. Касові та фактичні видатки склали в сумі 425 908,64 гривень. 

Проведеною ревізією встановлено, що на реалізацію програми 

Виконавчим комітетом проводилось видатки на капітальний ремонт зовнішніх 

інженерних мереж теплопостачання, капітальний ремонт теплоізоляції 

магістральних мереж, капітальний ремонт водоводу та заміна насосно-силового 

обладнання тощо. 

3. «Програми управління об’єктами нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади Обухівської міської ради на 2016-2018 

роки» затверджена рішенням 13 сесії VІІ скликання від 25.08.2016 №241-13-

VІІ, зміни затверджені рішенням 17 сесії VІІ скликання від 22.12.2016                

№355-17-VІІ. 

Головна мета Програми є забезпечення збереження та ефективного 

управління об’єктами комунальної власності, що знаходяться на території 

Обухівської міської ради. 

Основними завданнями Програми є: 

- забезпечення раціонального та ефективного використання 

комунального майна, виконання доходної частини міського бюджету від 

надходжень за приватизацією, оренду комунального майна; 

- облік комунального майна територіальної громади міста Обухова, 

ведення реєстру об’єктів комунальної власності, забезпечення технічною та 

правовстановлюючою документацією. 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених по 

загальному фонду бюджету Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 

КТКВ 250404 «Інші видатки» (ТПКВКМБ 8600 «Інші видатки») по КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)». 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2016 рік по                        

загальному фонду ф.2 на виконання програми за КТКВ 250404 «Інші видатки» 

по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на виконання програми 

затверджено видатки в сумі 52 893,05 гривень. Касові та фактичні видатки 

склали в сумі 52 893,05 гривень. 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за І півріччя 2017 року по                        

загальному фонду ф.2 на виконання програми за ТПКВКМБ 8600 «Інші 

видатки» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на виконання 

програми затверджено видатки в сумі 5 000,00 гривень. Касові та фактичні 

видатки склали в сумі 5 000,00 гривень. 
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Проведеною ревізією встановлено, що на реалізацію програми 

Виконавчим комітетом проводились видатки за послуги по проведенню 

оціночних робіт по встановленню ринкової вартості об’єктів нерухомості, 

роботи з проведення основної інвентаризації нежитлових приміщень. 

Протягом 2016 року між Виконавчим комітетом Обухівської міської ради, 

в особі Обухівського міського голови Левченка О.М. (далі – Замовник) та 

Комунальним підприємством Київської обласної ради «Західне бюро технічної 

інвентаризації» (далі – Виконавець) укладено договори: 

➢ Договір на виконання робіт та послуг від 13.10.2016 №42 на загальну 

суму 12 934,18 грн в т.ч. ПДВ 2 155,70 гривень. 

Згідно акту прийому-передачі виконаних робіт від 18.10.2015 №1                   

КП КОР «Західне бюро технічної інвентаризації» забезпечили роботи з 

проведення основної інвентаризації нежитлових приміщень за адресою 

Київська область, м Обухів, вул. Київська, 10, на суму 24 908,51 грн в т.ч. ПДВ 

4 151,42 гривень. 

Акт виконаних робіт про надання послуг підписаний з боку двох Сторін 

та скріплений печатками. 

Платіжним дорученням №1059 від 20.10.2016 кошти в загальній сумі 

12 934,18 грн Виконавчим комітетом Обухівської міської ради перераховані КП 

КОР «Західне бюро технічної інвентаризації». 

➢ Договір на виконання робіт та послуг від 13.10.2016 №43 на загальну 

суму 15 050,36 грн в т.ч. ПДВ 2 508,39 гривень. 

Згідно акту прийому-передачі виконаних робіт від 18.10.2015 №1                   

КП КОР «Західне бюро технічної інвентаризації» забезпечили роботи з 

проведення основної інвентаризації нежитлових приміщень за адресою 

Київська область, м Обухів, вул. Малишка, 6, на суму 15 050,36 грн в т.ч. ПДВ 

2 508,39 гривень. 

Акт виконаних робіт про надання послуг підписаний з боку двох Сторін 

та скріплений печатками. 

Платіжним дорученням №1058 від 20.10.2016 кошти в загальній сумі 

15 050,36 грн Виконавчим комітетом Обухівської міської ради перераховані КП 

КОР «Західне бюро технічної інвентаризації». 

3. Договір на виконання робіт та послуг від 14.12.2016 №51 на загальну 

суму 24 908,51 грн в т.ч. ПДВ 4 151,42 гривень. 

Згідно акту прийому-передачі виконаних робіт від 22.06.2015 №2                   

КП КОР «Західне бюро технічної інвентаризації» забезпечили роботи з 

проведення основної інвентаризації нежитлових приміщень за адресою 

Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 13, м-н Сосновий, 3, Київська 164 

на суму 24 908,51 грн в т.ч. ПДВ 4 151,42 гривень. 

Акт виконаних робіт про надання послуг підписаний з боку двох Сторін 

та скріплений печатками. 

Платіжним дорученням №1386 від 26.12.2016 кошти в загальній сумі 

24 908,51 грн Виконавчим комітетом Обухівської міської ради перераховані КП 

КОР «Західне бюро технічної інвентаризації». 
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Протягом І півріччя 2017 року між Виконавчим комітетом Обухівської 

міської ради, в особі Обухівського міського голови Левченка О.М. (далі – 

Замовник) та ФОП Вірченко О.І. (далі – Виконавець) укладено договори: 

➢ Договір про проведення незалежної оцінки від 08.02.2017 

№0117/04/73. 

Замовник доручає та Виконавець бере на себе зобов’язання в межах своєї 

компетенції надати послуги по проведенню оціночних робіт по встановленню 

ринкової вартості обладнання та матеріалів, що знаходяться за адресою: 

Київська обл., Обухівський р-н, м Обухів, вул. Київська, площа. 

Вартість виконаних робіт становить 3 400,00 гривень. 

Згідно акту прийому-здачі виконаних робіт від 14.02.2017 №1                   

ФОП Вірченко О.І. про проведення незалежної оцінки обладнання та 

матеріалів, що знаходяться за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, 

м Обухів, вул. Київська, площа, на суму 3 400,00 гривень. 

Акт виконаних робіт про надання послуг підписаний з боку двох Сторін 

та скріплений печатками. 

Платіжним дорученням №34 від 16.02.2017 кошти в загальній сумі 

3 400,00 грн Виконавчим комітетом Обухівської міської ради перераховані 

ФОП Вірченко О.І. 

➢ Договір про проведення незалежної оцінки від 23.03.2017 №103. 

Замовник доручає та Виконавець бере на себе зобов’язання в межах своєї 

компетенції надати послуги по проведенню оціночних робіт по встановленню 

ринкової вартості об’єктів нерухомості, а саме: 

- нежиле приміщення по вул. Каштановій, 14 (територія КП ОМР 

«Обухівський ринок»; 

- нежиле приміщення (квартира – музей) за адресою мікрорайон 

Сосновий, 3, кВ. 1; 

- нежиле приміщення вул. Каштановій, 28 (розміщення спортивного 

залу); 

- індивідуальне окреме приміщення по вул. Малишка, 48 (хата – музей 

А.С. Малишка). 

Вартість виконаних робіт становить 1 600,00 гривень. 

Згідно акту прийому-здачі виконаних робіт від 27.03.2017 №2                   

ФОП Вірченко О.І. про проведення незалежної оцінки чотирьох об’єктів 

нерухомості на суму 1 600,00 гривень. 

Акт виконаних робіт про надання послуг підписаний з боку двох Сторін 

та скріплений печатками. 

Платіжним дорученням №126 від 29.03.2017 кошти в загальній сумі 

1 600,00 грн Виконавчим комітетом Обухівської міської ради перераховані 

ФОП Вірченко О.І. 

4. «Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного 

клімату в місті Обухові» затверджена рішенням 3 сесії VІІ скликання від 

24.12.2015 №25-03-VІІ. 
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Головні цілі: створення умов для відновлення інвестиційної активності 

суб’єктів господарювання, підвищення ефективності інвестування шляхом 

збільшення капітальних інвестицій у реалізацію інвестиційних проектів, які 

передбачають впровадження новітніх технологій, модернізацію застарілих 

виробництв, що дозволить підвищити конкурентоспроможність як економіки 

міста в цілому, так і окремих її пріоритетних галузей. 

Подальше сприяння формуванню позитивного іміджу та підвищенню 

інвестиційної привабливості міста для іноземних інвесторів, збереження та 

збільшення темпів залучення обсягів іноземних інвестицій в економіку міста 

для створення нових робочих місць та збереження існуючих, проведення 

реконструкції та технічного переоснащення, розвитку мережі об’єктів 

соціально - культурного та виробничого призначення.  

Основні завдання та заходи: 

▪ забезпечення спрямування інвестиційного капіталу підприємств та 

організацій міста у проведення реконструкції та технічного переоснащення 

основних виробничих фондів, впровадження енергозберігаючих технологій, 

введення нових об`єктів як виробничого, так і соціально-культурного 

призначення; 

▪ подальше розширення і оновлення бази інвестиційних проектів 

підприємств та організацій для потенційних інвесторів; 

▪ активізація у сфері висвітлення інвестиційного потенціалу міста на 

міжнародних форумах, семінарах, конференціях; 

▪ розміщення інформації щодо інвестиційного потенціалу та 

інвестиційної діяльності міста в мережі Internet; 

▪ подальшої ефективної та прозорої системи земельних відносин; 

▪ оновлення основних фондів; 

▪ впровадження енергозберігаючих технологій; 

▪ введення нових об’єктів як виробничого, так і соціально-культурного 

призначення; 

▪ продовження процесу оновлення продукції на базі новітніх науково - 

технічних розробок; 

▪ продовження роботи щодо спрямування фінансових ресурсів в 

енергозберігаючі і енергоефективні інвестиційні проекти та проекти житлово-

комунального господарства; 

▪ залучення страхових, консалтингових та інвестиційних компаній для 

розробки заходів щодо зменшення рівня інвестиційного ризику та захисту 

інтересів суб’єктів інвестиційної діяльності в умовах роботи під впливом 

наслідків світової фінансово-економічної кризи; 

▪ надання науково-методичної допомоги через проведення семінарів з 

керівниками підприємств з питань підготовки інвестиційних проектів, бізнес-

планів та їх презентацій з метою залучення інвесторів; 

▪ налагодження співпраці з іноземними венчурними фондами для 

реалізації інноваційно – інвестиційних проектів міста;  
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▪ організовувати та проводити форуми, конференції, робочі наради, 

семінари, «круглі столи» з питань залучення іноземного інвестування у місті з 

метою вивчення світового досвіту роботи з іноземними інвесторами за участю 

представників міжнародних інвестиційних організацій.  

▪ вжити заходів щодо підготовки та видавництва нового Інвестиційного 

паспорту міста Обухова.  

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених по 

загальному фонду бюджету Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 

КТКВ 250404 «Інші видатки» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)». 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2016 рік по                        

загальному фонду ф.2 на виконання програми за КТКВ 250404 «Інші видатки» 

по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на виконання програми 

затверджено видатки в сумі 7 200,00 гривень. Касові та фактичні видатки 

склали в сумі 7 200,00 гривень. 

Проведеною ревізією встановлено, що на реалізацію програми 

Виконавчим комітетом проводились видатки за надання поліграфічних послуг – 

друк Інвестиційного паспорту. 

Протягом 2016 року між Виконавчим комітетом Обухівської міської ради, 

в особі Обухівського міського голови Левченка О.М. (далі – Замовник) та ФОП 

Єрмакова Світлана Миколаївна (далі – Виконавець) укладено договір від 

12.12.2016 №188 на загальну суму 7 200,00 гривень. 

Акт прийому-передачі підписаний з боку двох Сторін та скріплений 

печатками. 

Платіжними дорученнями №1322 від 12.12.2016 та №1393 від 26.12.2016 

кошти в загальній сумі 7 200,00 грн Виконавчим комітетом Обухівської міської 

ради перераховані ФОП Єрмакова С.М. 

5. «Програма співробітництва із засобами масової інформації» на 

2016 рік затверджена рішенням 3 сесії VІІ скликання від 24.12.2015                            

№34-03-VІІ, зміни затверджені рішенням 15 сесії VІІ скликання від 27.10.2016 

№290-15-VІІ. 

 На 2017 рік затверджена рішенням 17 сесії VІІ скликання від 22.12.2016 

№333-17-VІІ, зміни затверджені рішенням 22 сесії VІІ скликання від 27.04.2017 

№483-22-VІІ, зміни затверджені рішенням 25 сесії VІІ скликання від 27.07.2017 

№548-25-VІІ. 

Головною метою Програми є підвищення рівня взаємодії органів 

місцевого самоврядування та ЗМІ, налагодження ефективної системи 

інформування населення про роботу місцевого самоврядування, забезпечення 

прозорості їх діяльності. 

Принципи, на яких базується Програма: 

▪ Підтримка свободи слова. 
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▪ Забезпечення реалізації конституційного права громадян на 

отримання інформації. 

▪ Забезпечення прозорості діяльності органів місцевого 

самоврядування.  

▪ Підвищення професійної майстерності журналістів, якості 

інформаційних матеріалів, забезпечення плюралізму виступів, висвітлення 

позицій різних соціальних та політичних груп. 

▪ Захист громади від неякісної та шкідливої інформації. 

▪ Забезпечення належного рівня розвитку інформаційного простору в 

місті.  

Основними завданнями Програми є задоволення Конституційних прав 

жителів міста на інформацію, забезпечення доступу мешканців до інформації 

про життєдіяльність територіальної громади міста, міської ради, її структурних 

підрозділів, виконавчого комітету, висвітлення громадсько-політичних, 

соціально-економічних, культурно-просвітницьких подій у місті та інших 

регіонах України, зміцнення матеріально-технічних, фінансових, 

організаційних основ функціонування засобів масової інформації та 

підвищення рівня їх інформаційної діяльності. 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених по 

загальному фонду бюджету Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 

КТКВ 250404 «Інші видатки» (ТПКВКМБ 8600 «Інші видатки») по КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (окрім комунальних)» та за ТПКВКМБ 7212 «Підтримка 

періодичних видань (газет та журналів)» за КЕКВ 2610 «Субвенції та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)». 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2016 рік по                        

загальному фонду ф.2м на виконання програми за КТКВ 250404 «Інші видатки» 

по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (окрім комунальних)» затверджено видатки в 

сумі 311 000,00 гривень. Касові та фактичні видатки склали в сумі 

311 000,00 гривень. 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за І квартал 2017 року по                        

загальному фонду ф.2м на виконання програми за ТПКВКМБ 8600 «Інші 

видатки» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (окрім комунальних)» затверджено 

видатки в сумі 154 600,00 гривень. Касові та фактичні видатки склали в сумі 

154 600,00 гривень. 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за І квартал 2017 року по                        

загальному фонду ф.2м на виконання програми за ТПКВКМБ 7212 «Підтримка 

періодичних видань (газет та журналів)» по 2610 «Субвенції та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» затверджено видатки в 

сумі 410 000,00 гривень. Касові та фактичні видатки склали в сумі 

147 000,00 гривень. 
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Проведеною ревізією встановлено, що на реалізацію програми 

Виконавчим комітетом проводились видатки на підтримку та фінансування 

комунального підприємства «Редакція газети «Обухівські вісті», 

Обслуговування веб – сайту міста з висвітлення та доведення до громадськості 

міста інформації про його життєдіяльність та роботу органів місцевого 

самоврядування на території Обухівської міської ради, тощо. 

6. «Програма культурно-мистецьких заходів на території 

Обухівської міської ради» на 2014 рік затверджена рішенням 47 сесії VІ 

скликання від 23.01.2014 №639-47-VІ, зміни затверджені рішенням 53 сесії VІ 

скликання від 26.06.2014 №709-53-VІ, зміни затверджені рішенням 54 сесії VІ 

скликання від 24.07.2014 №722-54-VІ, зміни затверджені рішенням 59 

позачергова сесії VІ скликання від 11.12.2014 №781-59(позачергова)-VІ. На 

2015 рік затверджена рішенням 61 позачергової сесії VІ скликання від 

30.12.2014 № 805-61-VІ, зміни затверджені рішенням 2 сесії VІІ скликання від 

07.12.2015 №21-02-VІІ.  

На 2017 рік затверджена рішенням 17 сесії VІІ скликання від 22.12.2016 

№333-17-VІІ, зміни затверджені рішенням 21 сесії VІІ скликання від 30.03.2017 

№457-21-VІІ. 

Головні цілі: забезпечення в місті реалізації державної політики у сфері 

культури і мистецтва, створення економічних та організаційних умов для 

функціонування і розвитку закладів культури та сфери туризму; забезпечення 

вільного, творчого, інтелектуального та духовного розвитку дітей у дитячій 

школі мистецтв міста Обухова, гарантування права на здобуття позашкільної та 

фахової мистецької освіти; створення умов для розвитку соціальної 

інфраструктури у сферах культури та мистецтв, підвищення рівня матеріально-

технічного забезпечення такої інфраструктури, розвитку усіх видів 

професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для 

організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти у сфері 

культури і мистецтва. 

Основні завдання та заходи: 

1. Збереження і розвиток мережі закладів культури, недопущення їх 

скорочення та перепрофілювання. 

2. Забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і 

мистецької творчості, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг. 

3. Створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у 

сфері культури та мистецтва, організації їх матеріально-технічного 

забезпечення, а саме поліпшення матеріально-технічної бази: 

- Міського будинку культури (пошиття сценічних костюмів, проведення 

поточних ремонтів, придбання звукопідсилюючої апаратури); 

- Дитячої школи мистецтв міста (забезпечення оргтехнікою, музичними 

інструментами, в тому числі і за рахунок обласної Програми; сприяння 

виданню методичних матеріалів, проведення капітального ремонту фасаду із 

закінченням заміни вікон); 
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- клубних закладів сіл Ленди та Таценки (придбання звукотехніки, 

проведення ремонту даху у с. Ленди, поточних ремонтів, опорядження 

прилеглої території); 

- міських бібліотек (доукомплектування оргтехніки, придбання меблів, 

поповнення фондів).   

4. Створення умов для розвитку та популяризації видів народної 

творчості та традиційних ремесел:  

- організація та проведення майстер-класів, виставок, конференцій 

майстрів народної творчості;  

- сприяння виданню буклетів, довідників, іншої друкованої продукції, 

присвяченої окремим видам народної творчості та роботи кращих майстрів 

міста; 

- сприяння в наданні допомоги автотранспортом для відвідання 

найважливіших заходів Всеукраїнського, обласного та Міжнародного рівнів; 

- сприяння в підтримці організацій персональних виставок майстрів. 

5. Проведення роботи з популяризації та збереження пам`яток історії та 

культури, просвітницької роботи серед населення, залучення підростаючого 

покоління до участі в охороні культурної спадщини міста. 

6. Забезпечення проведення на території міста мистецьких фестивалів  

обласного та Всеукраїнського рівня («Рідна мати моя», «Малишкові стежки», 

«Поетичний рушник» та інші). 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених по 

загальному фонду бюджету Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 

КТКВ 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» по КЕКВ 2730 «Інші 

виплати населення», по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар». 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2014 рік по                        

загальному фонду ф.2м на виконання програми за КТКВ 110502 «Інші 

культурно-освітні заклади та заходи» на виконання програми: 

- по КЕКВ 2730 «Інші виплати населення» затверджено видатки в сумі 

57 600,00 гривень. Касові та фактичні видатки склали в сумі 41 295,15 грн; 

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

затверджено видатки в сумі 9 900,00 гривень. Фактичні видатки склали в сумі 

9 833,50 грн, касові видатки склали в сумі 2 933,50 гривень. Фактичні видатки 

перевищують касові у зв’язку з утворенням кредиторської заборгованості на 

кінець року. 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2015 рік по                        

загальному фонду ф.2м на виконання програми за КТКВ 110502 «Інші 

культурно-освітні заклади та заходи» на виконання програми: 

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

затверджено видатки в сумі 19 200,00 гривень. Фактичні видатки склали в сумі 
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11 879,00 грн, касові видатки склали в сумі 18 779,00 гривень. Касові видатки 

перевищують фактичні внаслідок погашення кредиторської заборгованості на 

кінець року; 

- по КЕКВ 2730 «Інші виплати населення» затверджено видатки в сумі 

48 300,00 гривень. Фактичні та касові видатки склали в сумі 43 059,90 гривень. 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2016 рік по                        

загальному фонду ф.2м на виконання програми за КТКВ 110502 «Інші 

культурно-освітні заклади та заходи» на виконання програми: 

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

затверджено видатки в сумі 9 300,00 гривень. Фактичні та касові видатки 

склали в сумі 9 297,00 грн; 

- по КЕКВ 2730 «Інші виплати населення» затверджено видатки в сумі 

11 000,00 гривень. Фактичні та касові видатки склали в сумі 10 975,46 гривень. 

Проведеною ревізією встановлено, що на реалізацію програми 

Виконавчим комітетом проводилось видатки на грошову винагороду до подяки 

міського голови та на грошову винагороду до грамот міської ради. 

 

7. «Програма молодіжної політики та розвитку фізичної культури і 

спорту на території Обухівської міської ради» на 2014 рік затверджена 

рішенням 47 сесії VІ скликання від 23.01.2014 №639-47-VІ. На 2015 рік 

затверджена рішенням 61 позачергової сесії VІ скликання від 30.12.2014             

№ 805-61-VІ, зміни затверджені рішенням 65 сесії VІ скликання від 30.04.2015 

№882-65-VІ, зміни затверджені рішенням 66 сесії VІ скликання від 26.06.2015 

№900-66-VІ, зміни затверджені рішенням 68 сесії VІ скликання від 03.09.2015 

№928-68-VІ.  

«Програма розвитку молодіжної політики, фізичної культури і 

спорту на 2016-2020 роки» на 2016 рік затверджена рішенням 3 сесії VІІ 

скликання від 24.12.2015 №30-03-VІІ, зміни затверджені рішенням 9 сесії VІІ 

скликання від 27.04.2016 №146-09-VІІ, зміни затверджені рішенням 13 сесії VІІ 

скликання від 25.08.2016 №248-13-VІІ. 

На 2017 рік затверджена рішенням 17 сесії VІІ скликання від 22.12.2016 

№333-17-VІІ, зміни затверджені рішенням 21 сесії VІІ скликання від 30.03.2017 

№459-21-VІІ, зміни затверджені рішенням 22 сесії VІІ скликання від 27.04.2017 

№485-22-VІІ. 

Головні цілі: створення умов для розширення та зміцнення спортивної 

інфраструктури міста, забезпечення розвитку всіх видів спорту шляхом 

підтримки дитячого, дитячо-юнацького, спорту вищих досягнень, спорту 

інвалідів та спорту ветеранів, створення належних умов для проведення 

фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової підготовки з населенням всіх 

вікових груп. 

Основні завдання та заходи: 

• сприяння розширенню мережі сучасних спортивних клубів; 
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• пошук та запровадження інноваційних методів фізкультурно-

спортивної діяльності; 

• залучення та підготовка волонтерів для роботи на території міста у 

сфері фізичної культури і спорту; 

• продовження роботи з придбання спортивного інвентарю, форми  та 

поліпшення матеріально-технічної бази для спортивних закладів; 

• налагодження співпраці з державними та громадськими організаціями з 

питань фізичної культури і спорту за кордоном; 

• надання допомоги провідним спортсменам, командам міста по 

підготовці і участі у всеукраїнських, міжнародних, обласних змаганнях та 

проведенні учбово - тренувальних зборів; 

• сприяння у підтримці шахового клубу; 

• сприяння у підтримці програми розвитку дитячо-юнацького футболу на 

території міської ради 

• сприяння встановленню вуличних тренажерів та облаштування 

майданчиків для стріт – болу та екстремальних видів спорту на мікрорайонах 

міста; 

• сприяння в проведенні змагань та турнірів, молодіжних, сімейних, 

дитячих тощо. 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених по 

загальному фонду бюджету Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 

КТКВ 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань» по КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», по КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (окрім комунальних)», по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження», по 

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки»; за КТКВ 091103 «Соціальні програми і 

заходи державних органів у справах молоді» по КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар», по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (окрім 

комунальних)». 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2014 рік по                        

загальному фонду ф.2м на виконання програми за КТКВ 130102 «Проведення 

навчально-тренувальних зборів і змагань» на виконання програми: 

- по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» затверджено видатки в сумі 

9 300,00 гривень. Касові та фактичні видатки склали в сумі 9 300,00 грн; 

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

затверджено видатки в сумі 11 000,00 гривень. Фактичні видатки склали в сумі 

10 728,00 грн, касові видатки склали в сумі 8 978,00 гривень. Фактичні видатки 

перевищують касові у зв’язку з утворенням кредиторської заборгованості на 

кінець року. 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2015 рік по                        

загальному фонду ф.2м на виконання програми за КТКВ 130102 «Проведення 

навчально-тренувальних зборів і змагань» на виконання програми: 
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- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (окрім комунальних)» затверджено 

видатки в сумі 34 400,00 гривень. Касові видатки склали в сумі 34 331,55 грн, 

фактичні видатки склали в сумі 89 232,00 гривень. Касові видатки 

перевищують фактичні у зв’язку з погашенням на початку року кредиторської 

заборгованості; 

- по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» затверджено видатки в сумі 

49 600,00 гривень. Касові та фактичні видатки склали в сумі 48 766,00 грн; 

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

затверджено видатки в сумі 91 000,00 гривень. Фактичні видатки склали в сумі 

89 232,00 грн, касові видатки склали в сумі 90 982,00 гривень. Фактичні 

видатки менше за касові, внаслідок погашення кредиторської заборгованості, 

що була на початок року. 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2016 рік по                        

загальному фонду ф.2м на виконання програми за КТКВ 130102 «Проведення 

навчально-тренувальних зборів і змагань» на виконання програми: 

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (окрім комунальних)» затверджено 

видатки в сумі 64 050,00 гривень. Касові та фактичні видатки склали в сумі 

64 037,28 грн; 

- по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» затверджено видатки в сумі 

56 900,00 гривень. Касові та фактичні видатки склали в сумі 56 862,00 грн; 

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

затверджено видатки в сумі 58 750,00 гривень. Касові та фактичні видатки 

склали в сумі 58 750,00 грн; 

- по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» затверджено видатки в сумі 

15 300,00 гривень. Касові та фактичні видатки склали в сумі 15 250,00 гривень. 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2016 рік по                        

загальному фонду ф.2м на виконання програми за КТКВ 091103 «Соціальні 

програми і заходи державних органів у справах молоді» на виконання 

програми: 

- по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» затверджено видатки в сумі 

137 300,00 гривень. Касові та фактичні видатки склали в сумі 137 214,42 грн; 

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

затверджено видатки в сумі 111 700,00 гривень. Касові та фактичні видатки 

склали в сумі 111 697,63 гривень. 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за І квартал 2017 року по                        

загальному фонду ф.2м на виконання програми за ТПКВКМБ 0315011 

«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту» на виконання програми: 
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- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (окрім комунальних)» затверджено 

видатки в сумі 230 800,00 гривень. Касові та фактичні видатки склали в сумі 

99 381,75 грн; 

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

затверджено видатки в сумі 100 000,00 гривень. Касові та фактичні видатки 

склали в сумі 99 386,88 грн; 

-  по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» затверджено видатки в 

сумі 267 200,00 гривень. Касові та фактичні видатки склали в сумі 

66 116,00 гривень. 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за І квартал 2017 року по                        

загальному фонду ф.2м на виконання програми за ТПКВКМБ 0313141 

«Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової 

соціальної програми «Молодь України» на виконання програми: 

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (окрім комунальних)» затверджено 

видатки в сумі 445 000,00 гривень. Касові та фактичні видатки склали в сумі 

172 592,00 грн; 

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

затверджено видатки в сумі 254 000,00 гривень. Касові та фактичні видатки 

склали в сумі 142 494,00 гривень. 

Проведеною ревізією встановлено, що на реалізацію програми 

Виконавчим комітетом проводились видатки на турніри по футболу, волейболу, 

настільного тенісу тощо. 

8. «Програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «Назустріч 

дітям» на 2014 рік затверджена зміни рішенням 47 сесії VІ скликання від 

23.01.2014 №639-47-VІ, зміни затверджені рішенням 60 сесії VІ скликання від 

21.12.2014 №797-60-VІ.  

На 2015 рік затверджена рішенням 61 позачергової сесії VІ скликання від 

30.12.2014 № 805-61-VІ, зміни затверджені рішенням 65 сесії VІ скликання від 

21.05.2015 №876-65-VІ, зміни затверджені рішенням 66 сесії VІ скликання від 

25.06.2015 №899-66-VІ, зміни затверджені рішенням 68 сесії VІ скликання від 

30.09.2015 №927-68-VІ.  

На 2016 рік затверджена рішенням 3 сесії VІІ скликання від 24.12.2015 

№36-3-VІІ, зміни затверджені рішенням 16 сесії VІІ скликання від 29.11.2016 

№317-16-VІІ.  

На 2017 рік затверджена рішенням 17 сесії VІІ скликання від 22.12.2016 

№333-17-VІІ, зміни затверджені рішенням 22 сесії VІІ скликання від 27.04.2017 

№486-22-VІІ, зміни затверджені рішенням 25 сесії VІІ скликання від 27.07.2017 

№543-25-VІІ. 

Метою програми є підтримка сім'ї, попередження насильства в сім’ї, 

забезпечення конституційних прав і законних інтересів дітей, оздоровлення та 

відпочинок дітей, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок та чоловіків, сприяння демографічному розвитку. 
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Пріоритетними напрямками в реалізації заходів Програми визначено: 

- підвищення рівня соціального захисту сімей, в тому числі сімей з 

дітьми, та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; 

- створення належних умов для реалізації права кожної дитини на 

виховання в сім'ї або в оточенні максимально наближеному до сімейного; 

- забезпечення якості і доступності надання соціальних послуг дітям та 

сім’ям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; 

- зосередження зусиль громадських, релігійних організацій та 

координація їх діяльності щодо якості та спектру надання соціальних послуг 

дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та сім’ям, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 

У ході виконання Програми передбачається: 

- створити умови для утвердження в суспільстві сімейних цінностей, 

виховання відповідального батьківства, запобігання сімейному 

неблагополуччю, насильству в сім'ї та соціальному сирітству, безпечного 

оздоровлення та змістовного відпочинку дітей; 

- забезпечити комплексну підтримку сімей та дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки; 

- всебічне забезпечення Конституційних прав та законних інтересів дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які залишились 

без піклування батьків; 

- здійснити заходи для побудови цілісної системи протидії торгівлі 

людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, сприяння 

демографічному розвитку. 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених по 

загальному фонду бюджету Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 

КТКВ 091102 «Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді» по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку», КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар», по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)», 

по КЕКВ 2730 «Інші виплати населення»; за КТКВ 091107 «Соціальні програми 

і заходи державних органів у справах сім’ї» по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по 

реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», по КЕКВ 2230 

«Продукти харчування», по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)», 

по КЕКВ 2730 «Інші виплати населення»; за КТКВ 091108 «Заходи з 

оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по 

реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»,  

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2014 рік по                        

загальному фонду ф.2м на виконання програми за КТКВ 091102 «Програми і 

заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» по КЕКВ 2282 
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«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 

до заходів розвитку» затверджено видатки в сумі 6 000,00 гривень. Касові та 

фактичні видатки склали в сумі 5 980,00 гривень. 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2014 рік по                        

загальному фонду ф.2м на виконання програми за КТКВ 091107 «Соціальні 

програми і заходи державних органів у справах сім’ї» по КЕКВ 2282 «Окремі 

заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку» затверджено видатки в сумі 13 600,00 гривень. Касові та фактичні 

видатки склали в сумі 13 572,00 гривень. 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2015 рік по                        

загальному фонду ф.2м на виконання програми за КТКВ 091102 «Програми і 

заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» на виконання 

програми: 

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

затверджено видатки в сумі 4 500,00 гривень. Касові та фактичні видатки 

склали в сумі 4 499,96 грн; 

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» затверджено 

видатки в сумі 1 500,00 гривень. Фактичні та касові видатки склали в сумі 

1 500,00 гривень. 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2015 рік по                        

загальному фонду ф.2м на виконання програми за КТКВ 091107 «Соціальні 

програми і заходи державних органів у справах сім’ї» на виконання програми: 

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

затверджено видатки в сумі 27 700,00 гривень. Касові та фактичні видатки 

склали в сумі 27 643,19 грн; 

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» затверджено 

видатки в сумі 600,00 гривень. Фактичні та касові видатки склали в сумі 600,00 

грн; 

- по КЕКВ 2730 «Інші виплати населення» затверджено видатки в сумі 

47 600,00 гривень. Фактичні та касові видатки склали в сумі 47 600,00 гривень. 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2015 рік по                        

загальному фонду ф.2м на виконання програми за КТКВ 091108 «Заходи з 

оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по 

реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» 

затверджено видатки в сумі 196 000,00 гривень. Касові та фактичні видатки 

склали в сумі 196 000,00 гривень. 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2016 рік по                        
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загальному фонду ф.2м на виконання програми за КТКВ 091102 «Програми і 

заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» на виконання 

програми: 

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» затверджено 

видатки в сумі 4 000,00 гривень. Фактичні та касові видатки склали в сумі 

4 000,00 грн; 

- по КЕКВ 2730 «Інші виплати населення» затверджено видатки в сумі 

11 900,00 гривень. Фактичні та касові видатки склали в сумі 10 200,00 гривень. 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2016 рік по                        

загальному фонду ф.2м на виконання програми за КТКВ 091107 «Соціальні 

програми і заходи державних органів у справах сім’ї» на виконання програми: 

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

затверджено видатки в сумі 62 800,00 гривень. Касові та фактичні видатки 

склали в сумі 62 793,75 грн; 

- по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» затверджено видатки в сумі 

1 200,00 гривень. Фактичні та касові видатки склали в сумі 1 176,60 грн; 

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» затверджено 

видатки в сумі 8 330,00 гривень. Фактичні та касові видатки склали в сумі 

8 323,40 грн; 

- по КЕКВ 2730 «Інші виплати населення» затверджено видатки в сумі 

27 470,00 гривень. Фактичні та касові видатки склали в сумі 27 470,00 гривень. 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2016 рік по                        

загальному фонду ф.2м на виконання програми за КТКВ 091108 «Заходи з 

оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по 

реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» 

затверджено видатки в сумі 277 400,00 гривень. Касові та фактичні видатки 

склали в сумі 277 340,00 гривень. 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за І півріччя 2017 року по                        

загальному фонду ф.2м на виконання програми за ТПКВКМБ 3134 «Заходи 

державної політики з питань сім'ї» на виконання програми: 

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

затверджено видатки в сумі 49 900,00 гривень. Касові та фактичні видатки 

склали в сумі 4 400,00 грн; 

- по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» затверджено видатки в сумі 

2 600,00 гривень. Фактичні та касові видатки склали в сумі 2 600,00 грн; 

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» затверджено 

видатки в сумі 65 000,00 гривень. Фактичні та касові видатки склали в сумі 

5 000,00 грн; 
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- по КЕКВ 2730 «Інші виплати населення» затверджено видатки в сумі 

57 100,00 гривень. Фактичні та касові видатки склали в сумі 7 599,96 гривень. 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за І півріччя 2017 року по 

загальному фонду ф.2м на виконання програми за ТПКВКМБ 3160 

«Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи)» по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по 

реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» 

затверджено видатки в сумі 441 000,00 гривень. Касові та фактичні видатки 

склали в сумі 434 700,00 гривень. 

Проведеною ревізією встановлено, що на реалізацію програми 

Виконавчим комітетом проводились видатки святкування Дня захисту дітей, 

відзначення Дня спільних дій в інтересах дітей, заходи до дня Святого 

Миколая, гру брей-ринг «Підліток і право», відзначення новорічних та 

різдвяних свят; на матеріальну допомогу сім’я військовослужбовців, які 

загинули під час проведення антитерористичної операції на сході країни та 

сім’ям, члени яких загинули під час лютневих подій 2014 року на Майдані 

Незалежності, міста Києва, на придбання одягу, взуття для дітей даних сімей, а 

також придбання продуктових наборів до Великодня для вказаних сімей; на 

матеріальну допомогу на придбання шкільного одягу, взуття, шкільного п 

приладдя для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є 

учнями загальноосвітніх закладів міста тощо. 

 

Протягом 2015-2017 років між Виконавчим комітетом Обухівської 

міської ради, в особі Обухівського міського голови Левченка О.М. (далі – 

Замовник) та ТОВ «Культурно-Оздоровчий центр «Пролісок», в особі 

виконавчого директора Михайлової В.П. (далі – Виконавець) укладено наступні 

договори: 

➢  Договір про надання послуг від 27.05.2015 №25 на загальну суму 

98 000,00 грн без ПДВ. 

Згідно акту виконаних робіт про надання послуг від 22.06.2015                    

ТОВ «Культурно-Оздоровчий центр «Пролісок» забезпечили послуги по 

оздоровленню та відпочинку дітей – 28 осіб в період з 08 червня по 21 червня 

2015 року на загальну суму 98 000,00 грн без ПДВ. 

Акт виконаних робіт про надання послуг підписаний з боку двох Сторін 

та скріплений печатками. 

Платіжним дорученням №268 від 02.06.2015 кошти в загальній сумі 

98 000,00 грн Виконавчим комітетом Обухівської міської ради перераховані 

ТОВ «Культурно-Оздоровчий центр «Пролісок». 

➢ Договір про надання послуг від 27.04.2016 №65 на загальну суму 

277 340,00 грн без ПДВ (Додаткова угода №1 від 20.05.2016). 



32                                                            Примірник №1 

 

  

Згідно акту виконаних робіт про надання послуг від 21.06.2015                    

ТОВ «Культурно-Оздоровчий центр «Пролісок» забезпечили послуги по 

оздоровленню та відпочинку дітей – 70 осіб в період з 07 червня по 20 червня 

2016 року на загальну суму 277 340,00 грн без ПДВ. 

Акт виконаних робіт про надання послуг підписаний з боку двох Сторін 

та скріплений печатками. 

Платіжним дорученням №307 від 25.05.2016 кошти в загальній сумі 

277 340,00 грн Виконавчим комітетом Обухівської міської ради перераховані 

ТОВ «Культурно-Оздоровчий центр «Пролісок». 

➢ Договір про надання послуг від 31.05.2017 №151 на загальну суму 

434 700,00 грн без ПДВ. 

Згідно акту виконаних робіт про надання послуг від 26.06.2017                    

ТОВ «Культурно-Оздоровчий центр «Пролісок» забезпечили послуги по 

оздоровленню та відпочинку дітей – 90 осіб в період з 12 червня по 25 червня 

2017 року на загальну суму 434 700,00 грн без ПДВ. 

Акт виконаних робіт про надання послуг підписаний з боку двох Сторін 

та скріплений печатками. 

Платіжним дорученням №324 від 07.06.2017 кошти в загальній сумі 

434 700,00 грн Виконавчим комітетом Обухівської міської ради перераховані 

ТОВ «Культурно-Оздоровчий центр «Пролісок». 

В ході ревізії з метою підтвердження виду, обсягу і якості операцій та 

розрахунків, що здійснювались з ТОВ «Культурно-Оздоровчий центр 

«Пролісок», для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку 

Північним офісом Держаудитслужби направлено лист від 17.07.2017                   

№26-07-14-14/6939 до ТОВ «Культурно-Оздоровчий центр «Пролісок». 

Лист Північного офісу Держаудитслужби від 17.07.2017                   №26-

07-14-14/6939 в Додатку ____ до акта. 

Згідно отриманої відповіді від ТОВ «Культурно-Оздоровчий центр 

«Пролісок» від 25.07.2017 №25/07-1 встановлено, що в період з 01.01.2014 по 

30.06.2017 між ТОВ «Культурно-Оздоровчий центр «Пролісок» та Виконавчим 

комітетом Обухівської міської ради виникли фінансово-господарські відносини 

на підставі вищезазначених договорів. 

Лист від ТОВ «Культурно-Оздоровчий центр «Пролісок» від 25.07.2017 

№25/07-1 з додатками у Додатку ____ акта. 

Суцільним співставленням списків дітей, які направлялись на 

оздоровлення в ТОВ «Культурно-Оздоровчий центр «Пролісок» та списків 

дітей, які перебували на оздоровленні ТОВ «Культурно-Оздоровчий центр 

«Пролісок» розбіжностей не встановлено. 

9. «Програма охорони навколишнього природного середовища на 

території Обухівської міської ради» -- на 2014 рік затверджена рішенням 47 

сесії VІ скликання від 23.01.2014 №640-47-VІ, зміни затверджені рішенням 50 

сесії VІ скликання від 27.03.2014 №670-50-VІ, зміни затверджені рішенням 55 

сесії VІ скликання від 21.08.2014 №732-55-VІ; зміни на 2015 рік затверджені 

рішенням 64 сесії VІ скликання від 26.03.2015 №862-64-VІ, зміни затверджені 
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рішенням 65 сесії VІ скликання від 30.04.2015 №838-65-VІ, зміни затверджені 

рішенням 65 сесії VІ скликання від 21.05.2015 №881-65-VІ, зміни затверджені 

рішенням 68 сесії VІ скликання від 03.09.2015 №933-68-VІ.  

На 2016 рік затверджена рішенням 9 сесії VІІ скликання від 27.04.2016 

№151-09-VІІ, зміни затверджені рішенням 13 сесії VІІ скликання від 25.08.2016 

№258-13-VІІ, зміни затверджені рішенням 13 сесії VІІ скликання від 25.08.2016 

№259-13-VІІ, зміни затверджені рішенням 16 сесії VІІ скликання від 29.11.2016 

№314-16-VІІ, зміни затверджені рішенням 16 сесії VІІ скликання від 29.11.2016 

№320-16-VІІ. 

Зміни до програми на 2016-2020 роки затверджені рішенням 17 сесії VІІ 

скликання від 22.12.2016 №337-17-VІІ, зміни на 2017 рік затверджені рішенням 

24 сесії VІІ скликання від 29.06.2017 №522-24-VІІ. 

Головні цілі: реалізація заходів, спрямованих на зменшення рівня 

забруднення водного басейну міста і сіл Обухівської міської ради та 

поліпшення якості питної води; впорядкування поводження з твердими 

побутовими та промисловими відходами; охорона і раціональне використання 

земель, охорона рослинного світу, лісів, природоохоронних територій та 

об’єктів.  

Основні завдання та заходи: 

- проведення постійного контролю за станом забруднення 

атмосферного повітря в місті; 

- створення водоохоронних зон з комплексом агротехнічних, 

лісомеліоративних, гідротехнічних, санітарних та інших заходів, спрямованих 

на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів; 

- розроблення, виготовлення та придбання систем, приладів для 

здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих, підземних та стічних 

вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси; 

- придбання та впровадження установок, обладнання та машин для 

збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування 

побутових і промислових відходів виробництва; 

- продовження впровадження роздільного збору окремих видів 

(складових) твердих побутових відходів; 

- проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення про 

необхідність запровадження роздільного збору твердих побутових відходів;       

- створення захисних лісових насаджень на еродованих землях, вздовж 

водних об’єктів (в тому числі водойм, магістральних каналів, тощо) та 

полезахисних смуг; 

- ведення земельного кадастру; 

- заходи з озеленення міста і сіл Обухівської міської ради; 

- проведення заходів з виявлення запасів природних рослинних 

ресурсів, затрати на їх охорону і їх відтворення; 

- будівництво спеціалізованого підприємства з оброблення твердих 

побутових відходів без їх захоронення; 

- проведення заходів для боротьби з шкідливою дією вод; 
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- вжиття заходів щодо обладнання об’єктів підвищеної обладнання 

об’єктів підвищеної небезпеки локальними системами виявлення загрози 

виникнення надзвичайних ситуацій і локальними системами оповіщення.; 

- сприяння відновленню або створенню нових добровільних 

протипожежних та аварійно- рятувальних формувань цивільного захисту 

(цивільної оборони) на об’єктах господарювання всіх форм власності;     

- сприяння створенню запасів засобів індивідуального захисту для 

забезпечення ними непрацюючого населення міста, яке потрапляє до зони 

можливого хімічного забруднення навколо хімічно небезпечних об’єктів, а 

також забезпеченню їх належного зберігання; 

- проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного 

захисту як об’єктів нерухомого майна та з урахуванням її результатів від 

коригування обліку наявного фонду захисних споруд цивільного захисту, 

здійснення розрахунку укриття всіх категорій населення; 

- сприяння забезпеченню вуличних гучномовців у кожний 

радіофікований населений пункт з метою збереження та розвитку системи 

оповіщення населення в сільській місцевості мережею дротового 

радіомовлення; 

- вжиття заходів щодо забезпечення населення біля водних об’єктів 

впродовж купального сезону чергування на пляжах рятувальників на сезонних 

рятувальних постах, оснащених необхідним рятувальним обладнанням. 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених по 

загальному та спеціальному фондах бюджету Виконавчого комітету 

Обухівської міської ради за КТКВ 240601 «Охорона і раціональне 

використання природних ресурсів» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (окрім 

комунальних)»; за КТКВ 240602 «Утилізація відходів» (ТПКВКМБ 9140 «Інші 

видатки діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища») 

по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (окрім комунальних)», по КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»; за КТКВ 

200700 «Інші природоохоронні заходи» (ТПКВКМБ 7700 «Інші 

природоохоронні заходи») по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування», по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об’єктів». 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2014 рік по                        

спеціальному фонду ф.4-3м на виконання програми за КТКВ 240601 «Охорона і 

раціональне використання природних ресурсів» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(окрім комунальних)» затверджено видатки в сумі 467 100,00 гривень. Касові 

видатки склали в сумі 336 782,22 грн, фактичні видатки склали в сумі 

329 553,02 гривень. Касові видатки перевищують фактичні, внаслідок 

погашення кредиторської заборгованості на початок року та утворення 

кредиторської заборгованості на кінець року. 
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Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2014 рік по                        

спеціальному фонду ф.4-3м на виконання програми за КТКВ 240602 

«Утилізація відходів» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (окрім комунальних)» 

затверджено видатки в сумі 188 800,00 гривень. Касові видатки склали в сумі 

178 217,64 грн, фактичні видатки склали в сумі 168 255,84 гривень. Касові 

видатки перевищують фактичні, внаслідок погашення на початок року 

кредиторської заборгованості. 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2015 рік по                        

спеціальному фонду ф.4-3м на виконання програми за КТКВ 240601 «Охорона і 

раціональне використання природних ресурсів» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(окрім комунальних)» затверджено видатки в сумі 52 800,00 гривень. Касові 

видатки склали в сумі 6 718,19 грн, фактичні видатки склали в сумі 

2 597,85 гривень. Касові видатки перевищують фактичні, внаслідок погашення 

на початок року кредиторської заборгованості. 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2015 рік по                        

спеціальному фонду ф.4-3м на виконання програми за КТКВ 200700 «Інші 

природоохоронні заходи» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 

затверджено видатки в сумі 375 000,00 гривень. Касові та фактичні видатки 

склали в сумі 375 000,00 гривень.  

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2015 рік по                        

загальному фонду ф.2м на виконання програми за КТКВ 100203 «Благоустрій 

міст, сіл, селищ» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (окрім комунальних)» 

затверджено видатки в сумі 160 600,00 гривень. Касові та фактичні видатки 

склали в сумі 160 600,00 гривень. 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2016 рік по                        

загальним фонду ф.2м на виконання програми за КТКВ 200700 «Інші 

природоохоронні заходи» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» затверджено видатки в сумі 

220 800,00 гривень. Касові та фактичні видатки склали в сумі 

127 913,98 гривень.  

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2016 рік по                        

спеціальному фонду ф.4-3м за КТКВ 240601 «Охорона і раціональне 

використання природних ресурсів» на виконання програми: 

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (окрім комунальних)» затверджено 

видатки в сумі 186 000,00 гривень. Касові та фактичні видатки склали в сумі 

167 417,43 грн; 
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- по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» затверджено видатки в сумі 30 000,00 гривень. Касові та 

фактичні видатки склали в сумі 29 901,00 гривень. 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2016 рік по                        

спеціальному фонду ф.4-3м за КТКВ 240602 «Утилізація відходів» на 

виконання програми: 

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (окрім комунальних)» затверджено 

видатки в сумі 84 000,00 гривень. Касові та фактичні видатки склали в сумі 

79 990,70 грн; 

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

затверджено видатки в сумі 50 000,00 гривень. Касові та фактичні видатки 

склали в сумі 49 950,00 гривень. 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за І квартал 2017 року по                        

загальним фонду ф.2м на виконання програми за ТПКВКМБ 7700 «Інші 

природоохоронні заходи» по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» затверджено 

видатки в сумі 8 000,00 гривень. Касові та фактичні видатки склали в сумі 

1 529,89 гривень.  

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за І квартал 2017 року по                        

спеціальному фонду ф.4-3м за ТПКВКМБ 9140 «Інші видатки діяльності у 

сфері охорони навколишнього природного середовища» на виконання 

програми: 

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (окрім комунальних)» затверджено 

видатки в сумі 255 000,00 гривень. Касові та фактичні видатки склали в сумі 

7 500,00 грн; 

- по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» затверджено видатки в сумі 45 000,00 гривень. Касові та 

фактичні видатки склали в сумі 44 995,00 гривень. 

Проведеною ревізією встановлено, що на реалізацію програми 

Виконавчим комітетом проводились видатки на роботи, пов’язані з 

поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм (в тому числі 

облаштування та утримання пляжних місць), забезпечення екологічно 

безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, 

видалення, знешкодження і захоронення відходів, ліквідація наслідків 

буреломів, сніголамів, вітровалів, ліквідація негативних наслідків техногенного 

впливу на лісові насадження, озеленення міста тощо. 

10. «Програма розробки схеми балансоутримувачів територій та 

встановлення прибудинкових територій в м. Обухів на 2016 рік» 

затверджена рішенням 3 сесії VІІ скликання від 24.12.2015 №51-03-VІІ. 

Метою Програми є забезпечення механізму взаємодії підприємств з 

утримання об’єктів благоустрою державної та комунальної власності або 



37                                                            Примірник №1 

 

  

балансоутримувачів цих об’єктів з власниками тимчасових споруд 

торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, 

розташованої на території об'єктів благоустрою державної та комунальної 

власності, а також з підприємствами, установами, організаціями, за якими 

закріплені частини території об’єктів благоустрою населених пунктів. 

Досягнення мети здійснюється шляхом встановлення або врегулювання прав та 

обов'язків учасників правовідносин щодо пайової участі в утриманні об’єкта 

благоустрою: підприємств, установ, організацій, які розміщуються на території 

об'єкта благоустрою, щодо утримання закріпленої за ними території, власників 

тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи 

іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності щодо 

утримання прилеглої до тимчасової споруди території, з балансоутримувачем 

об’єкта благоустрою.  

Основні завдання програми : 

1. Визначення та встановлення прибудинкових територій; 

2. Визначення територій біля приватних підприємств та закладів 

роздрібної торгівлі; 

3. Визначення площ земель загального користування: 

- землі під автодорогами з твердим (асфальтовим) покриттям 

- землі під автодорогами без твердого покриття; 

- землі під площами; 

- землі під автостоянками; 

- землі під парками та скверами; 

- землі під дитячими та спортивними майданчиками; 

- землі під пішохідними доріжками та тротуарами. 

4. Визначення територій,  які підлягають санітарному прибиранню; 

5. Визначення територій зелених зон , де необхідно проводити періодичне 

викошування. 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених по 

загальному фонду бюджету Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 

КТКВ 250404 «Інші видатки» по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку». 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2016 рік по                        

загальному фонду ф.2 на виконання програми за КТКВ 250404 «Інші видатки» 

по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку» на виконання програми затверджено видатки 

в сумі 99 900,00 гривень. Касові та фактичні видатки склали в сумі 

99 840,00 гривень. 

Проведеною ревізією встановлено, що на реалізацію програми 

Виконавчим комітетом проводились видатки на виконання топографо-

геодезичних та вишукувальних робіт: «Розробка схеми балансоутримувачів 

територій та встановлення прибудинкових територій в м. Обухів». 
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Протягом 2016 року між Виконавчим комітетом Обухівської міської ради, 

в особі Обухівського міського голови Левченка О.М. (далі – Замовник) та ТОВ 

«Компанія Геонікс», в особі директора Підлісного О.О. (далі – Виконавець) 

укладено договір від 15.02.2016 №29 на загальну суму 99 840,00 гривень. 

Згідно акту прийому-передачі матеріалів з надання послуг з розробки 

схеми балансоутримувачів територій та встановлення прибудинкових територій 

в м. Обухів від 08.08.2016, Виконавець передав, а Замовник прийняв результати 

роботи: матеріали з надання послуг з розробки схеми балансоутримувачів 

територій та встановлення прибудинкових територій в м. Обухів, а саме: 

- диск DVD із матеріалами схеми балансоутримувачів територій; 

- технічний звіт на паперовому носії; 

- комплект схем балансоутримувачів території на паперових носіях. 

Акт прийому-передачі підписаний з боку двох Сторін та скріплений 

печатками. 

Платіжним дорученням №752 від 08.08.2016 кошти в загальній сумі 

99 840,00 грн Виконавчим комітетом Обухівської міської ради перераховані 

ТОВ «Компанія Геонікс». 

11. «Програма відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, заохочення та заслуги перед містом Обухів на 2016-2020 

роки» затверджена рішенням 9 сесії VІІ скликання від 27.04.2016                       

№147-09-VІІ, зміни затверджені рішенням 12 сесії VІІ скликання від 28.07.2016 

№221-12-VІІ, зміни затверджені рішенням 12 сесії VІІ скликання від 28.07.2016 

№221-12-VІІ, зміни затверджені рішенням 15 сесії VІІ скликання від 27.10.2016 

№291-15-VІІ. 

Зміни на 2016-2020 роки затверджені рішенням 17 сесії VІІ скликання від 

22.12.2016 №344-17-VІІ. 

Метою Програми є забезпечення належної організації відзначення 

державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед 

містом Обухів, виховання почуття патріотизму до рідного міста та України. 

Основні завдання Програми: 

- забезпечити моральну та матеріальну підтримку кращим працівникам і 

трудовим колективом міста за результатами їх трудової, громадської діяльності 

та з нагоди відзначення державних та професійних свят, ювілейних та 

пам’ятних дат; 

- створити додаткові організаційні, фінансові та матеріально-технічні 

умови для виконання мети Програми. 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених по 

загальному фонду бюджету Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 

КТКВ 250404 «Інші видатки» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар», по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)», по КЕКВ 

2730 «Інші виплати населенню» та по спеціальному фонду за КТКВ 250404 

«Інші видатки» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування». 
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Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2016 рік по                        

загальному фонду ф.2м на виконання програми за КТКВ 250404 «Інші видатки» 

на виконання програми: 

- по КЕКВ 2730 «Інші виплати населення» затверджено видатки в сумі 

193 500,00 гривень. Касові та фактичні видатки склали в сумі 84 023,77 грн; 

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

затверджено видатки в сумі 175 000,00 гривень. Касові та фактичні видатки 

склали в сумі 174 240,00 грн; 

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» затверджено 

видатки в сумі 70 010,00 гривень. Фактичні та касові видатки склали в сумі 

70 010,00 гривень. 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2016 рік по                        

спеціальному фонду ф.4-3м на виконання програми за КТКВ 250404 «Інші 

видатки» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» на виконання програми затверджено видатки в сумі 27 500,00 

гривень. Касові та фактичні видатки склали в сумі 27 500,00 гривень. 

Проведеною ревізією встановлено, що на реалізацію програми 

Виконавчим комітетом проводились видатки на виготовлення нагрудного знаку 

«Книга громадянської та професійної честі», на виготовлення бланків, Подяк, 

Дипломів Виконавчого комітету Обухівської міської ради, на виготовлення 

значків, посвідчень, емблем, бордів, банерів, брошур, придбання сувенірної 

продукції тощо. 

12. «Програма соціального захисту населення на території 

Обухівської міської ради» на 2014 рік затверджена рішенням 47 сесії VІ 

скликання від 23.01.2014 №639-47-VІ, зміни затверджені рішенням 50 сесії VІ 

скликання від 27.03.2014 №671-50-VІ, зміни затверджені рішенням 53 сесії VІ 

скликання від 26.06.2014 №708-53-VІ, зміни затверджені рішенням 54 сесії VІ 

скликання від 26.06.2014 №721-53-VІ, зміни затверджені рішенням 55 сесії VІ 

скликання від 21.08.2014 №733-55-VІ, зміни затверджені рішенням 56 сесії VІ 

скликання від 25.09.2014 №744-56-VІ, зміни затверджені рішенням 57 сесії VІ 

скликання від 30.10.2014 №758-57-VІ, зміни затверджені рішенням 59 

позачергової сесії VІ скликання від 11.12.2014 №780-59(позачергової)-VІ.  

На 2015 рік затверджена рішенням 61 позачергової сесії VІ скликання від 

30.12.2014 № 805-61-VІ, зміни затверджені рішенням 64 сесії VІ скликання від 

26.03.2015 №857-64-VІ, зміни затверджені рішенням 64 сесії VІ скликання від 

26.03.2015 №857-64-VІ, зміни затверджені рішенням 67 сесії VІ скликання від 

30.07.2015 №910-67-VІ.  

На 2016 рік затверджена рішенням 3 сесії VІІ скликання від 24.12.2015 

№29-3-VІІ.  

Головна ціль: реалізація конституційних гарантій права громадян на 

соціальний захист, забезпечення адресності та матеріальної підтримки 

малозабезпечених, непрацездатних інвалідів та громадян похилого віку, сімей, 
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сприяння розв’язанню проблем щодо соціально-побутової, медичної, 

натуральної і грошової допомоги малозабезпеченим, одиноким громадянам, 

громадянам похилого віку та інвалідам; посилення адресності та поглибленого 

соціального захисту конкретної сім’ї або окремих верств населення у місті, 

застосування нових підходів в оцінюванні доходів громадян, які звертаються за 

призначенням допомоги, із використанням бальної оцінки матеріально-

побутових умов сім’ї. 

Основні завдання та заходи: 

- фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів;   

- удосконалення системи соціальних виплат населенню;  

- проведення роботи у напрямку спрощення процедур призначення усіх 

видів допомоги тощо. 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених по 

загальному фонду бюджету Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 

КТКВ 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» по КЕКВ 2730 

«Інші виплати населення», по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)». 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2014 рік по                        

загальному фонду ф.2м на виконання програми за КТКВ 090412 «Інші видатки 

на соціальний захист населення» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населення» 

затверджено видатки в сумі 1 110 000,00 гривень. Касові та фактичні видатки 

склали в сумі 1 093 922,99 гривень. 

Згідно Звіту про виконання кошторису доходів і видатків на утримання 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 2015 рік по                        

загальному фонду ф.2м на виконання програми за КТКВ 090412 «Інші видатки 

на соціальний захист населення» на виконання програми: 

- по КЕКВ 2730 «Інші виплати населення» затверджено видатки в сумі 

2 206 500,00 гривень. Касові та фактичні видатки склали в сумі 

2 205 125,53 грн; 

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» затверджено 

видатки в сумі 3 500,00 гривень. Фактичні та касові видатки склали в сумі 

2 921,47 гривень. 

Проведеною ревізією встановлено, що на реалізацію програми 

Виконавчим комітетом надавались одноразові матеріальні допомоги соціально-

незахищеним категоріям населення та ветеранам війни і праці (в т.ч. на 

зубопротезування), громадянам, які прибувають з Автономної Республіки 

Крим, м. Севастополя, Луганської та Донецької областей, сім’ям, 

військовослужбовців призваних по частковій мобілізації, фінансова підтримка 

та допомога громадським організаціям (УВП УТОС, спілка ветеранів 

Афганістану, міській раді ветеранів) тощо. 

Отже, ревізією стану виконання коштів, виділених на здійснення заходів і 

завдань місцевих програм порушень не встановлено. 
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3. Правильність визначення потреби у бюджетних коштах, в тому 

числі при складання планових бюджетних показників. Складання 

та затвердження кошторисів та інших документів, що 

застосовуються в процесі виконання бюджету. Внесення змін до 

кошторису. Загальний стан виконання кошторису 

 

Ревізію складання та затвердження кошторису, внесення до нього змін, 

загального стану виконання кошторису проведено суцільним способом за 

період з 01.01.2014 по 30.06.2017. 

Відповідальними особами за правильність складання кошторисів 

протягом ревізійного періоду були: 

- з 01.01.2014 по 24.05.2015 – головний спеціаліст відділу фінансового 

забезпечення Шрамченко П.І.; 

- з 25.05.2015 по теперішній час – начальним відділу фінансово-

господарського забезпечення виконавчого комітету Обухівської міської ради, 

головний бухгалтер Бобкова О.М.  

Відповідно наданих до ревізії документів по вказаному питанню 

встановлено, що Виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської 

області на 2014, 2015, 2016 та І півріччя 2017 роки складені кошториси доходів 

і видатків по всіх КТКВ, за якими в обревізованому періоді проводилось 

фінансування. Вказані кошториси затверджені відповідно до вимог, 

передбачених Порядком складання, розгляду, затвердження та основних вимог 

до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 із змінами і доповненнями 

(далі Порядок № 228). 

Фінансово-господарська діяльність Виконавчого комітету Обухівської 

міської ради здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів 

міського бюджету, по коду функціональної класифікації видатків головного 

розпорядника коштів 001, кодах та назвах тимчасової класифікації видатків 

місцевих бюджетів 010116 «Органи місцевого самоврядування». 

Помісячний розподіл видатків, затверджений у кошторисах для 

загального фонду, відображено у планах асигнувань, які складені індивідуально 

за кожною виконуваною функцією.  

Ревізією дотримання порядку затвердження кошторису доходів і видатків 

та відповідності сум, затверджених в кошторисі, бюджетним асигнуванням, 

доведеним лімітними довідками, порушень не встановлено. 

Ревізією дотримання порядку внесення змін до кошторису порушень не 

встановлено. 

В ході ревізії проведено аналіз правильності та обґрунтованості 

визначення розміру видатків по статтях витрат, а саме в 2014-2017 роках 

Виконавчим комітетом Обухівської міської ради проводились видатки по: 

- КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» (ТПКВКМБ 0180 

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах»); 

- КТКВ 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення»; 
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- КТКВ 091101 «Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді» (ТПКВКМБ 3131 «Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді»); 

- КТКВ 091102 «Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді» (ТПКВКМБ 3132 «Програми і заходи центрів соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді»); 

- КТКВ 091107 «Соціальні програми і заходи державних органів у 

справах сім’ї» (ТПКВКМБ 3134 «Заходи державної політики з питань сім'ї»);  

- КТКВ 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» (ТПКВКМБ 

6010 «Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-

експлуатаційного господарства»); 

- КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» (ТПКВКМБ 6060 

«Благоустрій міст, сіл, селищ»); 

- КТКВ 110502 «Інші культурно-освітні заклади і заходи»; 

- КТКВ 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань»(ТПКВКМБ 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту»); 

- КТКВ 130110 «Фінансова підтримка спортивних споруд»; 

- КТКВ 180410 «Інші заходи пов’язані з економічної діяльністю»;  

- КТКВ 250404 «Інші видатки» (ТПКВКМБ 8600 «Інші видатки»); 

- КТКВ 070201 «Середня освіта» (ТПКВКМБ 1020 «Надання загальної 

середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - 

дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами»); 

- КТКВ 100602 «Погашення заборгованості в тарифах на теплову 

енергію»; 

- КТКВ 110204 «Будинки культури» (ТПКВКМБ 4090 «Палаци і 

будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»); 

- КТКВ 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-

юнацьких спортивних шкіл» (ТПКВКМБ 5022 «Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту»); 

- КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» (ТПКВКМБ 6310 «Реалізація 

заходів щодо інвестиційного розвитку території»); 

- КТКВ 150202 «Розробка схем та проектних рішень масового 

застосування» (ТПКВКМБ 6430 «Розробка схем та проектних рішень масового 

застосування»); 

- КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» 

(ТПКВКМБ 6650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»); 

- КТКВ 240601 «Охорона і раціональне використання природних 

ресурсів»; 

- КТКВ 200200 «Охорона і раціональне використання земель»; 

- КТКВ 240602 «Утилізація відходів»; 
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- КТКВ 250203 «Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських 

голів»; 

- КТКВ 091108 «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів 

з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (ТПКВКМБ 

3160 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи)»); 

- КТКВ 200700 «Інші природоохоронні заходи» (ТПКВКМБ 7700 «Інші 

природоохоронні заходи»); 

- КТКВ 070101 «Дошкільна освіта» (ТПКВКМБ 1010 «Дошкільна 

освіта»); 

- КТКВ 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у 

справах молоді»; 

- КТКВ 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми»; 

- КТКВ 110205 «Школи естетичного виховання дітей»; 

- ТПКВКМБ 3141 «Здійснення заходів та реалізація проектів на 

виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»; 

- ТПКВКМБ 5012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 

з неолімпійських видів спорту»; 

- ТПКВКМБ 7810 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха»; 

- ТПКВКМБ 5041 «Утримання комунальних спортивних споруд»; 

- ТПКВКМБ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»; 

- ТПКВКМБ 6021 «Капітальний ремонт житлового фонду»; 

- ТПКВКМБ 9140 «Інші видатки діяльності у сфері охорони 

навколишнього природного середовища». 

Кошториси доходів та видатків Виконавчого комітету сформовані з двох 

складових: 

- загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду 

бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на 

виконання бюджетною установою основних функцій; 

- спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального 

фонду бюджету та їх розподіл за повною економічною класифікацією на 

здійснення видатків спеціального призначення. 

Ревізією обґрунтованості потреби в бюджетних асигнуваннях за 

загальним та спеціальним фондами кошторису Виконавчого комітету за кодами 

економічної класифікації порушень не встановлено. Потребу підтверджено 

відповідними розрахунками. 

В ході ревізії проведено аналіз виконання кошторисів доходів і видатків 

за 2014-2016 та І півріччя 2017 року та встановлено наступне: 
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➢ за 2014 рік по загальному фонду: 

По КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» за загальним  

фондом Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 5 010 700,00 грн Надійшло асигнувань на 

суму 4 750 525,35 грн, тобто 94,81% від кошторисних призначень. Касові 

видатки відповідають сумі отриманих асигнувань. Фактичні видатки складають 

4 689 436,63 грн, що на 61 088,72 грн менше касових видатків.  

Аналізом проведених видатків в розрізі КЕКВ встановлено перевищення 

касових видатків над фактичними за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» на суму 38 718,16 грн, та перевищення фактичних 

видатків над касовими за КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 

суму 22 370,56 грн, що пояснюється залишком невикористаних матеріальних 

цінностей, відповідно до даних бухгалтерського обліку установи та фінансової 

звітності. Касові видатки перевищують фактичні у зв’язку з погашенням 

кредиторської заборгованості на початок року в сумі 25 070,56 грн та утворення 

кредиторської заборгованості на кінець року – 2 700,00 гривень 

По КТКВ 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» за 

загальним фондом Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 1 110 000,00 гривень. Надійшло 

асигнувань на загальну суму 1 093 922,99 грн, або 98,55% від кошторисних 

призначень. Фактичні та касові видатки склали 1 093 922,99 гривень. 

По КТКВ 091101 «Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді» за загальним фондом Виконавчого комітету Обухівської міської 

ради затверджено уточнений кошторис на загальну суму 183 800,00 гривень. 

Надійшло асигнувань на загальну суму 178 729,50 грн, або 97,24% від 

кошторисних призначень. Фактичні і касові видатки склали 178 729,50 гривень. 

По КТКВ 091102 «Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді» за загальним фондом Виконавчого комітету Обухівської 

міської ради затверджено уточнений кошторис на загальну суму 6 000,00 

гривень. Надійшло асигнувань на загальну суму 5 980,00 грн, або 99,67% від 

кошторисних призначень. Фактичні і касові видатки склали 5 980,00 гривень. 

По КТКВ 091107 «Соціальні програми і заходи державних органів у 

справах сім’ї» за загальним фондом Виконавчого комітету Обухівської міської 

ради затверджено уточнений кошторис на загальну суму 13 600,00 гривень. 

Надійшло асигнувань на загальну суму 13 572,00 грн, або 99,79% від 

кошторисних призначень. Фактичні і касові видатки склали 13 572,00 гривень. 

По КТКВ 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» за загальним 

фондом Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 45 000,00 грн Надійшло асигнувань на 

загальну суму 40 670,22 грн, або 90,38% від кошторисних призначень. Фактичні 

і касові видатки склали 40 670,22 гривень. 

По КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» за загальним фондом 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено уточнений 

кошторис на загальну суму 2 295 000,00 гривень. Надійшло асигнувань на 
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загальну суму 2 129 527,06 грн, або 92,78% від кошторисних призначень. 

Касові видатки відповідають сумі отриманих асигнувань. Фактичні видатки 

складають 2 079 842,44 грн, що на 49 684,62 грн менше за касові видатки. 

Касові видатки перевищують фактичні на 49 684,62 грн внаслідок списання 

кредиторської заборгованості, що була на початок року. 

По КТКВ 110502 «Інші культурно-освітні заклади і заходи» за загальним 

фондом Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 67 500,00 гривень. Надійшло асигнувань 

на загальну суму 44 228,65 грн, або 65,52% від кошторисних призначень. Касові 

видатки відповідають сумі отриманих асигнувань. Фактичні видатки складають 

51 128,65 грн, що на 6 900,00 грн більше за касові видатки. Фактичні видатки 

перевищують касові у зв’язку з утворенням кредиторської заборгованості на 

кінець року. 

По КТКВ 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань» 

за загальним фондом Виконавчого комітету Обухівської міської ради 

затверджено уточнений кошторис на загальну суму 60 000,00 гривень. 

Надійшло асигнувань на загальну суму 18 278,00 грн, або 30,46% від 

кошторисних призначень. Касові видатки відповідають сумі отриманих 

асигнувань. Фактичні видатки складають 22 028,00 грн, що на 3 750,00 грн 

більше за касові видатки. Фактичні видатки перевищують касові у зв’язку з 

утворенням кредиторської заборгованості на кінець року. 

По КТКВ 130110 «Фінансова підтримка спортивних споруд» за 

загальним фондом Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 165 600,00 грн Надійшло асигнувань на 

загальну суму 156 616,38 грн, або 94,58% від кошторисних призначень. Касові 

та фактичні видатки склали 156 616,38 гривень. 

По КТКВ 180410 «Інші заходи пов’язані з економічної діяльністю» за 

загальним фондом Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 45 000,00 гривень. Асигнування не 

надходили. Касові видатки не проводились. Фактичні видатки складають 

13 500,00 гривень. Фактичні видатки перевищують касові у зв’язку з 

утворенням кредиторської заборгованості на кінець року. 

По КТКВ 250404 «Інші видатки» за загальним фондом Виконавчого 

комітету Обухівської міської ради затверджено уточнений кошторис на 

загальну суму 260 728,00 гривень. Надійшло асигнувань на загальну суму 

177 317,63 грн, або 68% від кошторисних призначень. Касові видатки склали 

177 317,63 гривень. Фактичні видатки складають 245 097,63 грн, що на 

67 780,00 грн більше за касові видатки. Фактичні видатки перевищують касові 

внаслідок погашення на початок року кредиторської заборгованості в сумі 

8 300,00 грн та утворення на початок року кредиторської заборгованості в сумі 

76 080,00 гривень. 

➢ за 2014 рік по спеціальному фонду: 

По КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» за спеціальним 

фондом (ф.4-1м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради залишок 
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коштів на початок року склав 8 994,21 грн, затверджено коштів на загальну 

суму 15 538,53 грн, надійшло асигнувань – 17 166,50 гривень. Касові та 

фактичні видатки склали 13 708,45 гривень. Залишок коштів станом на кінець 

року склав 12 452,26 гривень. 

По КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» за спеціальним  фондом 

(ф.4-1м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради залишок коштів на 

початок року склав 92 280,64 грн, затверджено коштів на загальну суму 

692 200,00 грн, надійшло асигнувань – 524 662,22 гривень. Касові та фактичні 

видатки склали 596 844,49 гривень. Залишок коштів станом на кінець року 

склав 20 098,37 гривень. 

По КТКВ 130110 «Фінансова підтримка спортивних споруд» за  

спеціальним фондом (ф.4-1м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради 

залишок коштів на початок року склав 105 118,09 грн, затверджено коштів на 

загальну суму 90 000,00 грн, надійшло асигнувань – 8 750,00 гривень. Касові 

видатки склали 57 275,40 грн, фактичні видатки – 57 139,90 гривень. Залишок 

коштів на кінець року склав 56 592,69 гривень. Касові видатки перевищують 

фактичні у зв’язку з погашенням на початок року кредиторської заборгованості 

в сумі 33 859,80 гривень. 

По КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» за спеціальним 

фондом (ф.4-2м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 3 368,00 гривень. Надійшло коштів на 

загальну суму 3 368,00 гривень. Фактичні та касові видатки склали в сумі 

3 368,00 гривень.  

По КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» за спеціальним 

фондом (ф.4-3м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради  затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 726 970,00 гривень. Надійшло 

асигнувань на загальну суму 12 687,80 грн, або 1,75% від кошторисних 

призначень. Касові та фактичні видатки склали 12 687,80 гривень.  

По КТКВ 070201 «Середня освіта» за спеціальним фондом (ф.4-3м) 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено уточнений 

кошторис на загальну суму 2 011 183,00 гривень. Надійшло асигнувань на 

загальну суму 1 4674 019,85 грн, або 72,94% від кошторисних призначень. 

Касові видатки склали в сумі 1 467 019,85 грн, та фактичні видатки –                          

1 258 113,94 гривень. Фактичні видатки менше касових на суму 208 905,91 

гривень. Касові видатки перевищують фактичні у зв’язку з утворенням на 

кінець року дебіторської заборгованості в сумі 221 265,60 грн та утворення на 

кінець року кредиторської заборгованості на суму 12 359,69 гривень. 

По КТКВ 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду» за 

спеціальним фондом (ф.4-3м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради 

затверджено уточнений кошторис на загальну суму 2 164 815,00 гривень. 

Надійшло асигнувань на загальну суму 804 284,20 грн, або 37,15% від 

кошторисних призначень. Касові видатки склали в сумі 804 284,20 грн, 

фактичні видатки – 768 832,29 гривень. Фактичні видатки менше касових на 

суму 35 451,91 гривень. Касові видатки перевищують фактичні у зв’язку з 
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утворенням на кінець року дебіторської заборгованості в сумі 252 294,28 грн та 

утворенням на кінець року кредиторської заборгованості на суму 

216 842,37 гривень. 

По КТКВ 100602 «Погашення заборгованості в тарифах на теплову 

енергію» за спеціальним фондом (ф.4-3м) Виконавчого комітету Обухівської 

міської ради затверджено уточнений кошторис на загальну суму                              

18 474 000,00 гривень. Надійшло асигнувань на загальну суму                    

18 473 993,25 грн, або 99,99% від кошторисних призначень. Касові та фактичні 

видатки склали в сумі 18 473 993,25 гривень.  

По КТКВ 110204 «Будинки культури» за спеціальним фондом (ф.4-3м) 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено уточнений 

кошторис на загальну суму 893 386,00 гривень. Надійшло асигнувань на 

загальну суму 709 281,91 грн, або 79,39% від кошторисних призначень. Касові 

видатки склали в сумі 709 281,91 грн, фактичні видатки – 878 848,08 гривень. 

Фактичні видатки більше касових на суму 165 566,17 гривень. Фактичні 

видатки перевищують касові у зв’язку з утворенням на кінець року 

кредиторської заборгованості на суму 169 566,17 гривень. 

По КТКВ 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл» за спеціальним фондом (ф.4-3м) 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено уточнений 

кошторис на загальну суму 1 150 000,00 гривень. Надійшло асигнувань на 

загальну суму 233 616,00 грн, або 20,31% від кошторисних призначень. Касові 

та фактичні видатки склали в сумі 233 616,00 гривень.  

По КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» за спеціальним фондом                   

(ф.4-3м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 8 861 920,00 грн Надійшло асигнувань на 

загальну суму 3 684 692,53 грн, або 41,58% від кошторисних призначень. 

Касові видатки склали 3 684 692,53 гривень. Фактичні видатки склали 

2 265 393,47 грн, що на 1 419 299,06 грн менше за кошторисні призначення. 

Касові видатки перевищують фактичні на 1 419 299,06 грн, внаслідок 

погашення на початок року кредиторської заборгованості в сумі 

1 630 652,96 грн та виникненням на кінець року кредиторської заборгованості 

на суму 211 353,90 гривень. 

По КТКВ 150202 «Розробка схем та проектних рішень масового 

застосування» за спеціальним фондом (ф.4-3м) Виконавчого комітету 

Обухівської міської ради затверджено уточнений кошторис на загальну суму 

238 000,00 гривень. Асигнування не надходили. Касові та фактичні видатки не 

проводились.  

По КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних 

доріг» за спеціальним фондом (ф.4-3м) Виконавчого комітету Обухівської 

міської ради затверджено уточнений кошторис на загальну суму                

5 554 349,00 гривень. Надійшло асигнувань на загальну суму 2 493 778 грн, або 

44,9% від кошторисних призначень. Касові видатки відповідають сумі 
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отриманих асигнувань. Фактичні видатки склали 3 279 668,36 грн, що на 

785 889,74 грн більше за касові видатки. Фактичні видатки перевищують касові 

в сумі 785 889,74 грн, внаслідок утворення на кінець року дебіторської 

заборгованості на суму 180 480,00 грн, погашення на початок кредиторської 

заборгованості в сумі 212 541,18 грн та утворення на кінець року кредиторської 

заборгованості в сумі 1 178 910,92 гривень. 

По КТКВ 240601 «Охорона і раціональне використання природних 

ресурсів» за спеціальним фондом (ф.4-3м) Виконавчого комітету Обухівської 

міської ради затверджено уточнений кошторис на загальну суму                  

467 100,00 гривень. Надійшло асигнувань на загальну суму 336 782,22 грн, або 

72,10% від кошторисних призначень. Касові видатки склали в сумі 336 782,22 

гривень. Фактичні видатки склали 329 553,02 грн, що на 7 229,20 грн менше за 

касові видатки. Касові видатки перевищують фактичні, внаслідок погашення 

кредиторської заборгованості на початок року на суму 11 349,54 грн та 

утворення кредиторської заборгованості на кінець року в сумі 4 120,34 гривень. 

По КТКВ 200200 «Охорона і раціональне використання земель» за 

спеціальним фондом (ф.4-3м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради 

затверджено уточнений кошторис на загальну суму 15 000,00 гривень. 

Асигнування не надходили. Касові та фактичні видатки не проводились.  

По КТКВ 240602 «Утилізація відходів» за спеціальним фондом (ф.4-3м) 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено уточнений 

кошторис на загальну суму 188 800,00 гривень. Надійшло асигнувань на 

загальну суму 178 217,64 грн, або 94,40% від кошторисних призначень. Касові 

видатки склали в сумі 178 217,64 грн, фактичні видатки – 168 255,84 грн, що на 

9 961,80 грн менше за касові видатки. Касові видатки перевищують фактичні, 

внаслідок погашення на початок року кредиторської заборгованості в сумі 

9 961,80 гривень. 

➢ за 2015 рік по загальному фонду:  

По КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» за загальним  

фондом Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 6 063 700,00 грн Надійшло асигнувань на 

суму 5 958 598,12 грн, тобто 98,27% від кошторисних призначень. Касові 

видатки  відповідають сумі отриманих асигнувань. Фактичні видатки 

складають 4 689 436,63 грн, що на 61 088,72 грн менше касових видатків. 

Касові видатки перевищують фактичні, внаслідок погашення на початок року 

кредиторської заборгованості в сумі 2 700,00 гривень. 

Аналізом проведених видатків в розрізі КЕКВ встановлено перевищення 

касових видатків над фактичними за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» на суму 14 041,36 грн, та перевищення фактичних 

видатків над касовими за КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 

суму 2 700,00 грн, що пояснюється залишком невикористаних матеріальних 

цінностей на кінець року, відповідно до даних бухгалтерського обліку установи 

та фінансової звітності.  
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По КТКВ 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» за  

загальним фондом Виконавчого комітету Обухівської міської ради  

затверджено уточнений кошторис на загальну суму 2 210 000,00 гривень. 

Надійшло асигнувань на загальну суму 2 208 047,00 грн, або 99,91% від 

кошторисних призначень. Фактичні і касові видатки склали в сумі 

2 208 047,00 гривень. 

По КТКВ 250404 «Інші видатки» за загальним фондом Виконавчого 

комітету Обухівської міської ради затверджено уточнений кошторис на 

загальну суму 186 600,00 гривень. Надійшло асигнувань на загальну суму 

128 675,11 грн, або 68,96% від кошторисних призначень. Касові видатки  

склали 128 675,11 гривень. Фактичні видатки склали 52 595,11 грн, що на 

76 080,00 грн менше за касові видатки. Касові видатки перевищують фактичні 

внаслідок погашення кредиторської заборгованості на кінець року на 

відповідну суму. 

По КТКВ 250203 «Проведення виборів народних депутатів Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів» за загальним фондом Виконавчого комітету Обухівської міської 

ради затверджено уточнений кошторис на загальну суму 2 000,00 гривень. 

Надійшло асигнувань на загальну суму 2 000,00 грн, або 100% від кошторисних 

призначень. Фактичні і касові видатки склали в сумі 2 000,00 гривень. 

По КТКВ 180410 «Інші заходи пов’язані з економічної діяльністю» за 

загальним фондом Виконавчого комітету Обухівської міської ради  

затверджено уточнений кошторис на загальну суму 45 000,00 гривень. 

Надійшло асигнувань на загальну суму 45 000,00 грн, або 100% від 

кошторисних призначень. Касові видатки склали 45 000,00 гривень. Фактичні  

видатки склали 31 500,00 грн, що на 13 500,00 грн менше за касові видатки. 

Касові видатки перевищують фактичні внаслідок погашення кредиторської 

заборгованості на кінець року на суму 13 000,00 гривень. 

По КТКВ 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань» 

за загальним фондом Виконавчого комітету Обухівської міської ради  

затверджено уточнений кошторис на загальну суму 175 000,00 гривень. 

Надійшло асигнувань на загальну суму 174 079,55 грн, або 99,47% від 

кошторисних призначень. Касові видатки відповідають сумі отриманих 

асигнувань. Фактичні видатки складають 170 329,55 грн, що на 3 750,00 грн 

менше за касові видатки, внаслідок погашення кредиторської заборгованості, 

що була на початок року. 

По КТКВ 130110 «Фінансова підтримка спортивних споруд» за 

загальним фондом Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 362 300,00 гривень. Надійшло 

асигнувань на загальну суму 285 830,08 грн, або 78,89% від кошторисних 

призначень. Касові та фактичні видатки склали 285 830,08 гривень. 

По КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних 

доріг» за загальним фондом Виконавчого комітету Обухівської міської ради 
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затверджено уточнений кошторис на загальну суму 2 164 400,00 гривень. 

Надійшло асигнувань на загальну суму 2 123 642,42 грн, або 98,12% від 

кошторисних призначень. Касові та фактичні видатки 

склали 2 123 642,42 гривень. 

По КТКВ 100602 «Погашення заборгованості в тарифах на теплову 

енергію» за загальним фондом Виконавчого комітету Обухівської міської ради 

затверджено уточнений кошторис на загальну суму 417 800,00 гривень. 

Надійшло асигнувань на загальну суму 417 775,00 грн, або 99,99% від 

кошторисних призначень. Касові та фактичні видатки склали в сумі 

417 775,00 гривень.  

По КТКВ 110502 «Інші культурно-освітні заклади і заходи» за  загальним 

фондом Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 67 500,00 гривень. Надійшло асигнувань 

на загальну суму 61 838,90 грн, або 91,61% від кошторисних призначень. Касові 

видатки відповідають сумі отриманих асигнувань. Фактичні видатки складають 

54 938,90 грн, що на 6 900,00 грн більше за касові видатки. Касові видатки 

перевищують фактичні внаслідок погашення кредиторської заборгованості на 

кінець року на суму 6 900,00 гривень. 

По КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» за загальним фондом 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено уточнений 

кошторис на загальну суму 5 357 100,00 гривень. Надійшло асигнувань на 

загальну суму 4 566 089,29 грн, або 85,23% від кошторисних призначень. 

Касові та фактичні видатки склали 4 566 089,29 гривень. 

По КТКВ 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» за  загальним 

фондом Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 85 000,00 грн Надійшло асигнувань на 

загальну суму 84 994,56 грн, або 99,99% від кошторисних призначень. Фактичні 

і касові видатки складають 84 994,56 гривень. 

По КТКВ 091108 «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім 

заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» за загальним фондом Виконавчого комітету Обухівської міської 

ради затверджено уточнений кошторис на загальну суму 196 000,00 гривень. 

Надійшло асигнувань на загальну суму 196 000,00 грн, або 100% від 

кошторисних призначень. Фактичні і касові видатки склали 196 000,00 гривень. 

По КТКВ 091107 «Соціальні програми і заходи державних органів у 

справах сім’ї» за загальним фондом Виконавчого комітету Обухівської міської 

ради затверджено уточнений кошторис на загальну суму 75 900,00 гривень. 

Надійшло асигнувань на загальну суму 75 843,19 грн, або 99,93% від 

кошторисних призначень. Фактичні і касові видатки складають                 

75 843,19 гривень. 

По КТКВ 091102 «Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді» за загальним фондом Виконавчого комітету Обухівської 

міської ради  затверджено уточнений кошторис на загальну суму 6 000,00 
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гривень. Надійшло асигнувань на загальну суму 5 999,96 грн, або 99,99% від 

кошторисних призначень. Фактичні і касові видатки 

складають 5 999,96 гривень. 

По КТКВ 091101 «Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді» за загальним фондом Виконавчого комітету Обухівської міської 

ради затверджено уточнений кошторис на загальну суму 201 600,00 гривень. 

Надійшло асигнувань на загальну суму 192 482,67 грн, або 95,48% від 

кошторисних призначень. Фактичні і касові видатки складають 

192 482,67 гривень. 

➢ за 2015 рік по спеціальному фонду: 

По КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» за  спеціальним  

фондом (ф.4-1м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради залишок 

коштів на початок року склав 25 412,30 грн, затверджено коштів на загальну 

суму 30 362,26 грн, надійшло асигнувань – 25 412,30 гривень. Касові та 

фактичні видатки склали 13 708,45 гривень. Залишок коштів станом на кінець 

року склав 12 452,26 гривень. 

По КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» за спеціальним  фондом 

(ф.4-1м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради залишок коштів на 

початок року склав 20 098,37 грн, затверджено коштів на загальну суму 

550 000,00 грн, надійшло асигнувань – 673 295,13 гривень. Касові та фактичні 

видатки склали 290 810,67 гривень. Залишок коштів станом на кінець року 

склав 402 582,83 гривень. 

По КТКВ 130110 «Фінансова підтримка спортивних споруд» за 

спеціальним фондом (ф.4-1м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради 

залишок коштів на початок року склав 56 592,69 грн, затверджено коштів на 

загальну суму 105 300,00 грн, надійшло асигнувань – 92 550,00 гривень. Касові 

та фактичні видатки склали 89 039,60 гривень. Залишок коштів станом на 

кінець року склав 60 103,09 гривень. 

По КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» за спеціальним 

фондом (ф.4-3м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради  затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 3 349 200,00 гривень. Надійшло 

асигнувань на загальну суму 2 828 003,50 грн, або 84,44% від кошторисних 

призначень. Касові та фактичні видатки склали 2 828 003,50 гривень.  

По КТКВ 250404 «Інші видатки» за спеціальним фондом (ф.4-3м) 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено уточнений 

кошторис на загальну суму 496 600,00 гривень. Надійшло асигнувань на 

загальну суму 485 908,64 грн, або 97,85% від кошторисних призначень. Касові 

та фактичні видатки склали 485 908,64 гривень. 

По КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» за спеціальним фондом 

(ф.4-3м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 232 500,00 гривень. Надійшло коштів на 

загальну суму 148 503,20 грн, або 63,87% від кошторисних призначень. Касові 

та фактичні видатки склали 148 503,20 гривень. 
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По КТКВ 240601 «Охорона і раціональне використання природних 

ресурсів» за спеціальним фондом (ф.4-3м) Виконавчого комітету Обухівської 

міської ради затверджено уточнений кошторис на загальну суму                               

52 800,00 гривень. Надійшло асигнувань на загальну суму 6 718,19 грн, або 

12,72% від кошторисних призначень. Касові видатки склали в сумі 

6 718,19 гривень. Фактичні видатки склали 2 597,85 грн, що на 4 120,34 грн 

менше за касові видатки. Касові видатки перевищують фактичні, внаслідок 

погашення на початок року кредиторської заборгованості в сумі 

4 120,34 гривень. 

По КТКВ 200200 «Охорона і раціональне використання земель» за 

спеціальним фондом (ф.4-3м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради 

затверджено уточнений кошторис на загальну суму 12 500,00 гривень. 

Асигнування не надходили. Касові та фактичні видатки не проводились.  

По КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних 

доріг» за спеціальним фондом (ф.4-3м) Виконавчого комітету Обухівської 

міської ради затверджено уточнений кошторис на загальну суму                

23 081 352,00 гривень. Надійшло асигнувань на загальну суму                   

23 009 207,97 грн, або 99,69% від кошторисних призначень. Касові видатки 

відповідають сумі отриманих асигнувань. Фактичні видатки склали 

22 010 777,05 грн, що на 998 430,92 грн менше за касові видатки. Фактичні 

видатки перевищують касові, внаслідок виникнення на кінець року дебіторської 

заборгованості в сумі 180 480,00 грн та виникнення на початок року 

кредиторської заборгованості в сумі 1 178 910,92 гривень.  

По КТКВ 150202 «Розробка схем та проектних рішень масового 

застосування» за спеціальним фондом (ф.4-3м) Виконавчого комітету 

Обухівської міської ради затверджено уточнений кошторис на загальну суму                

1 472 500,00 гривень. Надійшло асигнувань на загальну суму                   

244 755,80 грн, або 16,62% від кошторисних призначень. Касові видатки склали 

244 755,80 гривень. Фактичні видатки склали 543 555,80 грн, що на 

298 800,00 грн більше за касові видатки. Фактичні видатки перевищують касові, 

внаслідок виникнення на кінець року кредиторської заборгованості в сумі 

298 800,00 гривень.  

По КТКВ 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл» за спеціальним фондом (ф.4-3м) 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено уточнений 

кошторис на загальну суму 920 000,00 гривень. Надійшло асигнувань на 

загальну суму 913 582,40 грн, або 99,30% від кошторисних призначень. Касові 

та фактичні видатки склали в сумі 913 582,40 гривень.  

По КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» за спеціальним фондом                   

(ф.4-3м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 18 729 900,00 грн Надійшло асигнувань 

на загальну суму 16 203 754,14 грн, або 86,51% від кошторисних призначень. 

Касові видатки склали 16 203 754,14 гривень. Фактичні видатки склали 
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15 992 400,24 грн, що на 211 353,90 грн менше за касові видатки. Касові 

видатки перевищують фактичні, внаслідок погашення на початок року 

кредиторської заборгованості в сумі 211 353,90 гривень. 

По КТКВ 110204 «Будинки культури» за спеціальним фондом (ф.4-3м) 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено уточнений 

кошторис на загальну суму 809 100,00 гривень. Надійшло асигнувань на 

загальну суму 521 578,97 грн, або 64,46% від кошторисних призначень. Касові 

видатки склали в сумі 521 578,97 грн, фактичні видатки – 352 012,80 грн, що на 

169 566,17 грн менше за касові видатки. Касові видатки перевищують фактичні, 

внаслідок погашення на початок року кредиторської заборгованості в сумі 

169 566,17 гривень.  

По КТКВ 200700 «Інші природоохоронні заходи» за спеціальним фондом 

(ф.4-3м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 375 000,00 гривень. Надійшло 

асигнувань на загальну суму 375 000,00 грн, або 100% від кошторисних 

призначень. Касові та фактичні видатки склали в сумі 375 000,00 гривень.  

По КТКВ 070101 «Дошкільна освіта» за спеціальним фондом (ф.4-3м) 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено уточнений 

кошторис на загальну суму 2 041 900,00 гривень. Надійшло асигнувань на 

загальну суму 1 952 848,31 грн, або 95,64% від кошторисних призначень. 

Касові видатки склали в сумі 1 952 848,31 грн, та фактичні видатки –                          

1 806 565,91 гривень. Касові видатки перевищують фактичні, внаслідок 

погашення на початок року кредиторської заборгованості в сумі 

146 282,40 гривень. 

По КТКВ 070201 «Середня освіта» за спеціальним фондом (ф.4-3м) 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено уточнений 

кошторис на загальну суму 1 062 800,00 гривень. Надійшло асигнувань на 

загальну суму 1 041 144,42 грн, або 97,96% від кошторисних призначень. 

Касові видатки склали в сумі 1 041 144,42 грн, та фактичні видатки –                          

1 250 050,33 гривень. Фактичні видатки перевищують касові, внаслідок 

погашення на початок року дебіторської заборгованості в сумі 212 265,60 грн та 

погашення на початок року кредиторської заборгованості в сумі 

12 359,69 гривень. 

По КТКВ 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду» за 

спеціальним фондом (ф.4-3м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради 

затверджено уточнений кошторис на загальну суму 3 192 710,00 гривень. 

Надійшло асигнувань на загальну суму 2 278 853,43 грн, або 37,15% від 

кошторисних призначень. Касові видатки склали в сумі 2 278 853,43 грн, 

фактичні видатки – 2 314 305,34 гривень. Фактичні видатки перевищують 

касові, внаслідок погашення на початок року дебіторської заборгованості в сумі 

252 294,28 грн та погашення на початок року кредиторської заборгованості в 

сумі 216 842,37 гривень. 

➢ за 2016 рік по загальному фонду:  
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По КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» за загальним  

фондом Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 10 029 600,00 грн Надійшло асигнувань 

на суму 9 103 607,59 грн, тобто 90,77% від кошторисних призначень. Касові 

видатки відповідають сумі отриманих асигнувань. Фактичні видатки складають 

8 965 980,35 грн, що на 137 627,24 грн менше касових видатків.  

Аналізом проведених видатків в розрізі КЕКВ встановлено перевищення 

касових видатків над фактичними за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» на суму 137 627,24 грн, що пояснюється залишком 

невикористаних матеріальних цінностей на кінець року, відповідно до даних 

бухгалтерського обліку установи та фінансової звітності.  

По КТКВ 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» за  

загальним фондом Виконавчого комітету Обухівської міської ради  

затверджено уточнений кошторис на загальну суму 2 821 600,00 гривень. 

Надійшло асигнувань на загальну суму 2 633 725,50 грн, або 93,34% від 

кошторисних призначень. Фактичні і касові видатки склали в сумі 2 633 725,50 

гривень. 

По КТКВ 091101 «Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді» за загальним фондом Виконавчого комітету Обухівської міської 

ради затверджено уточнений кошторис на загальну суму 261 700,00 гривень. 

Надійшло асигнувань на загальну суму 221 996,17 грн, або 84,83% від 

кошторисних призначень. Фактичні і касові видатки складають 221 996,17 

гривень. 

По КТКВ 091102 «Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді» за загальним фондом Виконавчого комітету Обухівської 

міської ради  затверджено уточнений кошторис на загальну суму 15 900,00 

гривень. Надійшло асигнувань на загальну суму 14 200,00 грн, або 89,31% від 

кошторисних призначень. Фактичні і касові видатки складають                 

14 200,00 гривень. 

По КТКВ 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у 

справах молоді» за загальним фондом Виконавчого комітету Обухівської 

міської ради затверджено уточнений кошторис на загальну суму                     

249 000,00 гривень. Надійшло асигнувань на загальну суму 248 912,05 грн, або 

99,96% від кошторисних призначень. Фактичні і касові видатки складають 

248 912,05 гривень. 

По КТКВ 091107 «Соціальні програми і заходи державних органів у 

справах сім’ї» за загальним фондом Виконавчого комітету Обухівської міської 

ради затверджено уточнений кошторис на загальну суму 99 800,00 гривень. 

Надійшло асигнувань на загальну суму 99 763,75 грн, або 99,96% від 

кошторисних призначень. Фактичні і касові видатки складають                 

99 763,75 гривень. 

По КТКВ 091108 «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім 

заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
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катастрофи» за загальним фондом Виконавчого комітету Обухівської міської 

ради затверджено уточнений кошторис на загальну суму 277 400,00 гривень. 

Надійшло асигнувань на загальну суму 277 340,00 грн, або 99,98% від 

кошторисних призначень. Фактичні і касові видатки склали 277 340,00 гривень. 

По КТКВ 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» за  загальним 

фондом Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 131 100,00 грн Надійшло асигнувань на 

загальну суму 129 325,08 грн, або 98,65% від кошторисних призначень. 

Фактичні і касові видатки складають 129 325,08 гривень. 

По КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» за загальним фондом 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено уточнений 

кошторис на загальну суму 6 255 700,00 гривень. Надійшло асигнувань на 

загальну суму 5 825 757,85 грн, або 93,13% від кошторисних призначень. 

Касові та фактичні видатки склали 5 825 757,85 гривень. 

По КТКВ 110502 «Інші культурно-освітні заклади і заходи» за  загальним 

фондом Виконавчого комітету Обухівської міської ради  затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 20 300,00 гривень. Надійшло асигнувань 

на загальну суму 20 272,46 грн, або 99,86% від кошторисних призначень. Касові 

та фактичні видатки склали 20 272,46 гривень. 

По КТКВ 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань» 

за загальним фондом Виконавчого комітету Обухівської міської ради  

затверджено уточнений кошторис на загальну суму 195 000,00 гривень. 

Надійшло асигнувань на загальну суму 194 855,28 грн, або 99,96% від 

кошторисних призначень. Касові та фактичні видатки склали                           

194 855,28 гривень. 

По КТКВ 130110 «Фінансова підтримка спортивних споруд» за  

загальним фондом Виконавчого комітету Обухівської міської ради  

затверджено уточнений кошторис на загальну суму 413 600,00 гривень. 

Надійшло коштів на загальну суму 342 269,50 грн, або 82,75% від кошторисних 

призначень. Касові та фактичні видатки склали 342 269,50 гривень. 

По КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних 

доріг» за загальним фондом Виконавчого комітету Обухівської міської ради 

затверджено уточнений кошторис на загальну суму 2 907 800,00 гривень. 

Надійшло асигнувань на загальну суму 2 548 537,19 грн, або 87,64% від 

кошторисних призначень. Касові та фактичні видатки склали                   

2 548 537,19 гривень. 

По КТКВ 200700 «Інші природоохоронні заходи» за загальним фондом 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено уточнений 

кошторис на загальну суму 220 800,00 гривень. Надійшло асигнувань на 

загальну суму 127 913,98 грн, або 57,93% від кошторисних призначень. Касові 

та фактичні видатки склали в сумі 127 913,98 гривень.  

По КТКВ 250404 «Інші видатки» за загальним фондом Виконавчого 

комітету Обухівської міської ради затверджено уточнений кошторис на 
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загальну суму 1 522 200,00 гривень. Надійшло асигнувань на загальну суму 

1 281 550,83 грн, або 84,19% від кошторисних призначень. Касові та фактичні 

видатки склали в сумі 1 281 550,83 гривень. 

➢ за 2016 рік по спеціальному фонду: 

По КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» за спеціальним  

фондом (ф.4-1м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 24 699,00 гривень. Кошти не надходили. 

Залишок на початок року склав 24 699,00 гривень. Фактичні і касові видатки 

склали 20 699,00 гривень. Залишок на кінець року склав 4 000,56 гривень. 

По КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» за спеціальним фондом 

(ф.4-1м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 1 202 582,00 гривень. Надійшло коштів 

на загальну суму 810 610,91 гривень. Залишок на початок року склав 

402 582,83 гривень. Фактичні та касові видатки склали 815 324,11,67 гривень. 

Залишок на кінець року склав 397 869,63 гривень. 

По КТКВ 130110 «Фінансова підтримка спортивних споруд» за 

спеціальним фондом (ф.4-1м) платні послуги Виконавчого комітету 

Обухівської міської ради затверджено уточнений кошторис на загальну суму 

140 103,00 гривень. Надійшло коштів на загальну суму 60 950,00 гривень. 

Залишок на початок року склав 60 103,09,69 гривень. Фактичні і касові видатки 

складають 93 585,19 гривень. Залишок на кінець року склав                             

27 468,26 гривень. 

По КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» за спеціальним 

фондом (ф.4-3м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 4 113 200,00 гривень. Надійшло 

асигнувань на загальну суму 2 870 186,62 грн, або 69,78% від кошторисних 

призначень. Касові та фактичні видатки склали 2 870 186,62 гривень.  

По КТКВ 250404 «Інші видатки» за спеціальним фондом (ф.4-3м) 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено уточнений 

кошторис на загальну суму 360 200,00 гривень. Надійшло асигнувань на 

загальну суму 291 237,90 грн, або 80,85% від кошторисних призначень. Касові 

та фактичні видатки склали 291 237,90 гривень. 

По КТКВ 070101 «Дошкільна освіта» за спеціальним фондом (ф.4-3м) 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено уточнений 

кошторис на загальну суму 1 977 400,00 гривень. Надійшло асигнувань на 

загальну суму 963 000,86 грн, або 48,70% від кошторисних призначень. Касові 

та фактичні видатки склали в сумі 963 000,86 гривень. 

По КТКВ 070201 «Середня освіта» за спеціальним фондом (ф.4-3м) 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено уточнений 

кошторис на загальну суму 4 688 900,00 гривень. Надійшло асигнувань на 

загальну суму 2 426 903,85 грн, або 51,76% від кошторисних призначень. 

Касові та фактичні видатки склали в сумі 2 426 903,85 гривень.  

По КТКВ 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми» за спеціальним фондом (ф.4-3м) Виконавчого комітету 
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Обухівської міської ради затверджено уточнений кошторис на загальну суму 

105 000,00 гривень. Надійшло асигнувань на загальну суму 102 028,00 грн, або 

97,17% від кошторисних призначень. Касові та фактичні видатки склали в сумі 

102 028,00 гривень.  

По КТКВ 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду» за 

спеціальним фондом (ф.4-3м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради 

затверджено уточнений кошторис на загальну суму 8 343 800,00 гривень. 

Надійшло асигнувань на загальну суму 5 554 371,38 грн, або 37,15% від 

кошторисних призначень. Касові видатки склали в сумі 5 554 371,38 грн, 

фактичні видатки – 5 204 236,98 гривень. Касові видатки перевищують 

фактичні у зв’язку з утворенням на кінець року дебіторської заборгованості в 

сумі 350 134,40 гривень. 

По КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» за спеціальним фондом 

(ф.4-3м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 1 086 000,00 гривень. Надійшло коштів 

на загальну суму 1 055 780,56 грн, або 97,22% від кошторисних призначень. 

Касові та фактичні видатки склали 1 055 780,56 гривень.  

По КТКВ 110204 «Будинки культури» за спеціальним фондом (ф.4-3м) 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено уточнений 

кошторис на загальну суму 1 447 900,00 гривень. Надійшло асигнувань на 

загальну суму 1 093 332,52 грн, або 75,51% від кошторисних призначень. 

Касові видатки склали в сумі 1 093 332,52 грн, фактичні видатки –                 

698 510,92 гривень. Перевищення касових видатків над фактичними на суму 

394 821,60 грн, що пояснюється залишком невикористаних матеріальних 

цінностей на кінець року, відповідно до даних бухгалтерського обліку установи 

та фінансової звітності.  

По КТКВ 110205 «Школи естетичного виховання дітей» за спеціальним 

фондом (ф.4-3м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 1 347 000,00 гривень. Надійшло коштів 

на загальну суму 1 253 547,97 грн, або 93,06% від кошторисних призначень. 

Касові та фактичні видатки склали 1 253 547,97 гривень. 

По КТКВ 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл» за спеціальним фондом (ф.4-3м) 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено уточнений 

кошторис на загальну суму 1 250 000,00 гривень. Надійшло асигнувань на 

загальну суму 840 476,00 грн, або 67,24% від кошторисних призначень. Касові 

видатки склали в сумі 840 476,00 грн, фактичні видатки –                 756 680,40 

гривень. Перевищення касових видатків над фактичними на суму 83 795,60 грн, 

що пояснюється залишком невикористаних матеріальних цінностей на кінець 

року, відповідно до даних бухгалтерського обліку установи та фінансової 

звітності. 

По КТКВ 130110 «Фінансова підтримка спортивних споруд» за 

спеціальним фондом (ф.4-3м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради 

затверджено уточнений кошторис на загальну суму 677 300,00 гривень. 



58                                                            Примірник №1 

 

  

Надійшло асигнувань на загальну суму 673 587,87 грн, або 99,45% від 

кошторисних призначень. Касові та фактичні видатки склали                      

673 587,87 гривень. 

По КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» за спеціальним фондом                   

(ф.4-3м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 25 110 400,00 гривень. Надійшло 

асигнувань на загальну суму 13 057 561,36 грн, або 52% від кошторисних 

призначень. Касові та фактичні видатки склали 13 057 561,36 гривень. 

По КТКВ 150110 «Проведення невідкладних відновлюваних робіт, 

будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів» за 

спеціальним фондом (ф.4-3м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради 

затверджено уточнений кошторис на загальну суму 829 600,00 гривень. 

Надійшло асигнувань на загальну суму 149 741,00 грн, або 18,05% від 

кошторисних призначень. Касові та фактичні видатки склали                        

149 741,00 гривень. 

По КТКВ 150202 «Розробка схем та проектних рішень масового 

застосування» за спеціальним фондом (ф.4-3м) Виконавчого комітету 

Обухівської міської ради затверджено уточнений кошторис на загальну суму 

1 299 700,00 гривень. Надійшло асигнувань на загальну суму                       

1 241 664,52 грн, або 95,53% від кошторисних призначень. Касові видатки 

склали 1 241 664,52 гривень. Фактичні видатки склали 942 864,52 гривень. 

Касові видатки перевищують фактичні у зв’язку з погашенням на початок року 

кредиторської заборгованості на суму 298 800,00 гривень. 

По КТКВ 240602 «Утилізація відходів» за спеціальним фондом (ф.4-3м) 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено уточнений 

кошторис на загальну суму 134 000,00 гривень. Надійшло асигнувань на 

загальну суму 129 940,70 грн, або 96,97% від кошторисних призначень. Касові 

та фактичні видатки склали 129 940,70 гривень. 

По КТКВ 240601 «Охорона і раціональне використання природних 

ресурсів» за спеціальним фондом (ф.4-3м) Виконавчого комітету Обухівської 

міської ради затверджено уточнений кошторис на загальну суму                               

216 000,00 гривень. Надійшло асигнувань на загальну суму 197 318,43 грн, або 

91,35% від кошторисних призначень. Касові та фактичні видатки склали 

197 318,43 гривень. 

По КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних 

доріг» за спеціальним фондом (ф.4-3м) Виконавчого комітету Обухівської 

міської ради затверджено уточнений кошторис на загальну суму                

27 206 900,00 гривень. Надійшло асигнувань на загальну суму                   

22 011 535,55 грн, або 80,90% від кошторисних призначень. Касові та фактичні 

видатки склали 22 011 535,55 гривень. 

➢ за І півріччя 2017 року по загальному фонду: 

По ТПКВКМБ 0180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах, селищах, селах» за загальним фондом Виконавчого комітету 
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Обухівської міської ради затверджено уточнений кошторис на загальну суму 

13 576 100,00 грн Надійшло асигнувань на суму 5 068 848,74 грн, тобто 37,34% 

від кошторисних призначень. Касові та фактичні склали в сумі 5 039 281,79 

гривень.  

По ТПКВКМБ 3131 «Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді» за загальним фондом Виконавчого комітету Обухівської міської ради 

затверджено уточнений кошторис на загальну суму 457 400,00 гривень. 

Надійшло асигнувань на загальну суму 128 433,94 грн, або 28,08% від 

кошторисних призначень. Фактичні і касові видатки складають 

128 276,94 гривень. 

По ТПКВКМБ 3132 «Програми і заходи центрів соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді» за загальним фондом Виконавчого комітету 

Обухівської міської ради затверджено уточнений кошторис на загальну суму 

27 500,00 гривень. Асигнування не надходили. Фактичні і касові видатки не 

проводились. 

По ТПКВКМБ 3134 «Заходи державної політики з питань сім'ї» за 

загальним фондом Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 174 600,00 гривень. Надійшло 

асигнувань на загальну суму 22 199,96 грн, або 12,71% від кошторисних 

призначень. Фактичні і касові видатки складають 19 599,96 гривень. 

По ТПКВКМБ 3141 «Здійснення заходів та реалізація проектів на 

виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» за 

загальним фондом Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 699 000,00 гривень. Надійшло 

асигнувань на загальну суму 315 086,00 грн, або 45,08% від кошторисних 

призначень. Фактичні і касові видатки складають 315 086,00 гривень. 

По ТПКВКМБ 3160 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» за 

загальним фондом Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 441 000,00 гривень. Надійшло 

асигнувань на загальну суму 434 700,00 грн, або 98,57% від кошторисних 

призначень. Фактичні і касові видатки складають 434 700,00 гривень. 

По ТПКВКМБ 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 

з олімпійських видів спорту» за загальним фондом Виконавчого комітету 

Обухівської міської ради затверджено уточнений кошторис на загальну суму 

615 000,00 гривень. Надійшло асигнувань на загальну суму 281 884,63 грн, або 

45,83% від кошторисних призначень. Фактичні і касові видатки складають 

281 884,63 гривень. 

По ТПКВКМБ 5012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 

з неолімпійських видів спорту» за загальним фондом Виконавчого комітету 

Обухівської міської ради затверджено уточнений кошторис на загальну суму 

111 600,00 гривень. Надійшло асигнувань на загальну суму 33 806,68 грн, або 
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29,40% від кошторисних призначень. Фактичні і касові видатки складають 

32 806,68 гривень. 

По ТПКВКМБ 5022 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 

та заходів з інвалідного спорту» за загальним фондом Виконавчого комітету 

Обухівської міської ради затверджено уточнений кошторис на загальну суму 

35 800,00 гривень. Надійшло асигнувань на загальну суму 7 150,00 грн, або 

19,97% від кошторисних призначень. Фактичні і касові видатки складають 

7 150,00 гривень. 

По ТПКВКМБ 6010 «Забезпечення надійного та безперебійного 

функціонування житлово-експлуатаційного господарства» за загальним 

фондом Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 162 000,00 гривень. Асигнування не 

надходили. Фактичні і касові видатки не проводились. 

По ТПКВКМБ 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» за загальним фондом 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено уточнений 

кошторис на загальну суму 12 634 400,00 гривень. Надійшло асигнувань на 

загальну суму 4 992 977,31 грн, або 39,52% від кошторисних призначень. 

Касові видатки склали 4 975 868,68 грн, фактичні видатки – 

4 781 468,68 гривень. Фактичні видатки менші від касових по КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» за рахунок залишку цінностей, 

які рахувалися в обліку на початок та на кінець звітного періоду.  

По ТПКВКМБ 7700 «Інші природоохоронні заходи» за загальним фондом 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено уточнений 

кошторис на загальну суму 273 800,00 гривень. Надійшло асигнувань на 

загальну суму 1 529,89 грн, або 0,56% від кошторисних призначень. Фактичні і 

касові видатки складають 1 529,89 гривень. 

По ТПКВКМБ 7810 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха» за загальним фондом Виконавчого 

комітету Обухівської міської ради затверджено уточнений кошторис на 

загальну суму 39 485,69 гривень. Надійшло асигнувань на загальну суму 

39 485,69 грн, або 100% від кошторисних призначень. Фактичні і касові 

видатки складають 39 485,69 гривень. 

По ТПКВКМБ 8600 «Інші видатки» за загальним фондом Виконавчого 

комітету Обухівської міської ради затверджено уточнений кошторис на 

загальну суму 3 601 700,00 гривень. Надійшло асигнувань на загальну суму 

680 218,37 грн, або 18,89% від кошторисних призначень. Фактичні і касові 

видатки складають 643 218,37 гривень. 

По ТПКВКМБ 6650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» за 

загальним фондом Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 3 273 000,00 гривень. Надійшло 

асигнувань на загальну суму 2 074 760,48 грн, або 63,39% від кошторисних 

призначень. Фактичні і касові видатки складають 2 074 760,48 гривень. 

➢ за І півріччя 2017 року по спеціальному фонду: 
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По ТПКВКМБ 0180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах, селищах, селах» за спеціальним фондом (ф.4-1м) Виконавчого комітету 

Обухівської міської ради асигнування не затверджувались. Касові та фактичні 

видатки не проводились. Залишок на початок та на кінець року склав 4 000,56 

гривень.  

По ТПКВКМБ 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» за спеціальним 

фондом (ф.4-1м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради залишок 

коштів на початок року склав 397 869,63 грн, затверджено коштів на загальну 

суму 750 000,00 грн, надійшло асигнувань – 388 933,61 гривень. Залишок 

коштів на кінець року склав 710 964,02 гривень. Фактичні і касові видатки 

склали 75 839,22 гривень. 

По ТПКВКМБ 5041 «Утримання комунальних спортивних споруд» за 

спеціальним фондом (ф.4-1м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради 

асигнування не затверджувались. Касові та фактичні видатки не проводились. 

Залишок на початок та на кінець року склав 27 468,26 гривень. 

По ТПКВКМБ 0180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах, селищах, селах» за спеціальним фондом (ф.4-3м) Виконавчого комітету 

Обухівської міської ради затверджено уточнений кошторис на загальну суму 

882 100,00 гривень. Надійшло асигнувань на загальну суму 169 982,77 грн, або 

19,27% від кошторисних призначень. Касові та фактичні видатки склали 

169 982,77 гривень.  

По ТПКВКМБ 1010 «Дошкільна освіта» за спеціальним фондом                 

(ф.4-3м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 1 499 000,00 гривень. Надійшло 

асигнувань на загальну суму 844 923,78 грн, або 56,37% від кошторисних 

призначень. Касові та фактичні видатки склали 844 923,78 гривень.  

По ТПКВКМБ 1020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» за спеціальним фондом (ф.4-3м) Виконавчого комітету 

Обухівської міської ради затверджено уточнений кошторис на загальну суму 

7 498 300,00 гривень. Надійшло асигнувань на загальну суму 650 106,28 грн, 

або 8,67% від кошторисних призначень. Касові та фактичні видатки склали 

650 106,28 гривень.  

По ТПКВКМБ 4090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 

клубного типу» за спеціальним фондом (ф.4-3м) Виконавчого комітету 

Обухівської міської ради затверджено уточнений кошторис на загальну суму 

336 000,00 гривень. Надійшло асигнувань на загальну суму 2 472,63 грн, або 

0,74% від кошторисних призначень. Касові та фактичні видатки склали 2 472,63 

гривень.  

По ТПКВКМБ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» за спеціальним фондом (ф.4-

3м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено уточнений 

кошторис на загальну суму 9 664 000,00 гривень. Надійшло асигнувань на 
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загальну суму 3 306,31 грн, або 0,03% від кошторисних призначень. Касові та 

фактичні видатки склали 3 306,31 гривень.  

По ТПКВКМБ 5041 «Утримання комунальних спортивних споруд» за 

спеціальним фондом (ф.4-3м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради 

затверджено уточнений кошторис на загальну суму 273 100,00 гривень. 

Надійшло асигнувань на загальну суму 7 040,00 грн, або 2,58% від 

кошторисних призначень. Касові та фактичні видатки склали 7 040,00 гривень.  

По ТПКВКМБ 6021 «Капітальний ремонт житлового фонду» за 

спеціальним фондом (ф.4-3м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради 

затверджено уточнений кошторис на загальну суму 6 270 100,00 гривень. 

Надійшло асигнувань на загальну суму 131 331,39 грн, або 2,09% від 

кошторисних призначень. Касові та фактичні видатки склали 

131 331,39 гривень.  

По ТПКВКМБ 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» за спеціальним 

фондом (ф.4-3м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 2 574 700,00 гривень. Надійшло коштів 

на загальну суму 1 499,40 грн, або 0,06% від кошторисних призначень. Касові 

та фактичні видатки склали 1 499,40 гривень. 

По ТПКВКМБ 6330 «Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 

будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів» за 

спеціальним фондом (ф.4-3м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради 

затверджено уточнений кошторис на загальну суму 595 100,00 гривень. 

Асигнування не надходили. Фактичні і касові видатки не проводились. 

По ТПКВКМБ 6430 «Розробка схем та проектних рішень масового 

застосування» за спеціальним фондом (ф.4-3м) Виконавчого комітету 

Обухівської міської ради затверджено уточнений кошторис на загальну суму 

1 050 000,00 гривень. Асигнування не надходили. Фактичні і касові видатки не 

проводились. 

По ТПКВКМБ 6650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» за 

спеціальним фондом (ф.4-3м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради 

затверджено уточнений кошторис на загальну суму 28 313 000,00 гривень. 

Надійшло коштів на загальну суму 94 741,74 грн, або 3,35% від кошторисних 

призначень. Касові та фактичні видатки склали 94 741,74 гривень. 

По ТПКВКМБ 6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 

території» за спеціальним фондом (ф.4-3м) Виконавчого комітету Обухівської 

міської ради затверджено уточнений кошторис на загальну суму 

31 396 200,00 гривень. Надійшло асигнувань на загальну суму 2 004 301,30 грн, 

або 6,38% від кошторисних призначень. Касові видатки склали в сумі 

2 004 301,30 грн, фактичні видатки – 512 983,40 гривень. Касові видатки 

перевищують фактичні у зв’язку з утворенням на кінець року дебіторської 

заборгованості на суму 1 491 317,90 гривень. 

По ТПКВКМБ 18600 «Інші видатки» за спеціальним фондом                  

(ф.4-3м) Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено 

уточнений кошторис на загальну суму 818 400,00 гривень. Надійшло 
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асигнувань на загальну суму 25 000,00 грн, або 3,05% від кошторисних 

призначень. Касові та фактичні видатки склали 25 000,00 гривень. 

По ТПКВКМБ 9140 «Інші видатки діяльності у сфері охорони 

навколишнього природного середовища» за спеціальним фондом (ф.4-3м) 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджено уточнений 

кошторис на загальну суму 350 000,00 гривень. Надійшло асигнувань на 

загальну суму 52 495,00 грн, або 15% від кошторисних призначень. Касові та 

фактичні видатки склали 52 495,00 гривень. 

 

Ревізією дотримання порядку затвердження кошторису доходів і видатків 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради на 2014-2017 роки за 

вищезазначеними кодами функціональної класифікації порушень не 

встановлено. 

Ревізією відповідності сум затверджених у кошторисах бюджетних 

асигнувань та планів асигнувань загального та спеціального фондів бюджету за 

період 2014 – 2017 роки, порушень не встановлено. 

Ревізією дотримання порядку внесення змін до кошторисів порушень не 

встановлено. 

 

Виконавчим комітетом Обухівської міської ради в періоді, що підлягав 

ревізії здійснювались видатки наступним одержувачам коштів:  

- Комунальне підприємство «Обухівтеплотрансбуд»; 

- Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство; 

- Обухівська міськрайонна організація Товариство Червоного Хреста 

України; 

- Обухівська міська організація ветеранів України;  

- Громадська організація «Спілка інвалідів Чорнобиля»; 

- Громадське формування з охорони громадського порядку в м. Обухові 

та Обухівському районі «Афганська сотня»; 

- Обухівська міжрайонна організація Української спілки ветеранів 

Афганістану; 

- Громадська організація «Спілка учасників АТО-Обухівщини»; 

- Громадська організація «Материнське серце»; 

- Обухівське учбово-виробниче підприємство УТОС 

- Комунальне підприємство «Редакція газети «Обухівські вісті»; 

- Обухівська міська виборча комісія. 

Інформація щодо проведених видатків на 2014, 2015, 2016 роки та І 

півріччя 2017 року в Додатку_____  до акта ревізії. 

Отже, ревізією правильність визначення потреби у бюджетних коштах, 

в тому числі при складанні планових бюджетних показників, складання та 

затвердження кошторису та інших документів, що застосовуються в процесі 

виконання бюджету, внесення змін до кошторису, а також загальний стан 

виконання кошторису, порушень не встановлено. 
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4. Операції на реєстраційних рахунках, відкритих в органах 

Державної казначейської служби, та на рахунках в установах 

банків 

Ревізію операцій на реєстраційних рахунках, відкритих в органах 

Державної казначейської служби, та на рахунках в установах банків проведено 

суцільним методом. 

В періоді, що ревізувався, згідно з розподілом посадових обов’язків 

провідний спеціаліст з ведення бухгалтерського обліку фінансово-

господарського забезпечення Кирилюк Л.П. здійснювала контроль за 

банківськими виписками, заповнювала меморіальний ордер №2 

«Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах 

Державного казначейства України (установах банків)», вела облік надходжень 

та касові, фактичні видатки по спец коштам всіх установ міської ради 

(меморіальний ордер № 3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів 

спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах 

банків)».   

Для забезпечення проведення розрахункових операцій Виконавчого 

комітету Обухівської міської ради відкрито рахунки в ГУ ДКСУ у Київській 

області відповідно до кодів функціональної класифікації видатків (КТКВ). 

Довідка про перелік рахунків в Додатку ____ до акта ревізії. 

Ревізією банківських операцій встановлено наявність усіх казначейських 

(банківських) виписок за кожним рахунком, наявність всіх додатків до виписок 

(платіжних доручень, рахунків), які засвідчують здійснення операції. Суми 

перераховані згідно виписок банку, повністю віднесені на розрахунки з 

відповідними організаціями та установами.  

В ході ревізії перевірено наявності всіх необхідних штампів і підписів 

працівників Державної казначейської служби та установи банку на 

казначейських (банківських) документах. 

Методом звірки записів по реєстраційних рахунках, відкритих в 

Управлінні Держказначейства з даними платіжних доручень, а також касовими 

звітами і чековими книжками, розбіжностей не встановлено. 

Ревізією дотримання законодавства при здійсненні операцій по 

зарахуванню коштів на рахунки порушень не встановлено. 

Аналітичний облік руху коштів здійснюється по кожному рахунку 

окремо. Інформація про наявність і рух грошових коштів відображається на 

рахунках 321 «Реєстраційні рахунки» та 323 «Спеціальні реєстраційні рахунки 

для обліку спеціальних коштів» за дебетом яких відображається надходження 

коштів на відповідний рахунок, а списання - за кредитом відповідного 

субрахунку і систематизуються в меморіальному ордері № 2 «Накопичувальна 

відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного 

казначейства України (установах банків)» та в меморіальному ордері № 3 

«Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в 

органах Державного казначейства України (установах банків)».   
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Залишок коштів на кінець дня по кожній виписці попереднього періоду 

відповідає залишку коштів по виписці наступного банківського дня на початок 

періоду та оборотно-сальдовим відомостям по субрахунках 321 «Реєстраційні 

рахунки» та 323 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних 

коштів». 

Проведеною звіркою відповідності контрагентів за платіжними 

документами та оборотно-сальдовими відомостями по субрахунках                           

364 «Розрахунки з іншими дебіторами», 675 «Розрахунки з іншими 

кредиторами», розбіжностей не встановлено. 

Зіставленням сум, відображених в фінансовій звітності форма 1 «Баланс» 

із залишками коштів оборотно-сальдової відомості по субрахунках                          

321 «Реєстраційні рахунки» та 323 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку 

спеціальних коштів», розбіжностей не встановлено. 

Ревізією законності списання коштів з рахунків, в тому числі щодо їх 

цільового використання, порушень не встановлено. 

Ревізією дотримання граничних сум витрат на придбання автомобілів, 

меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів, 

проведеною шляхом співставлення первинних платіжних документів, 

накладних та отримання матеріальних цінностей та кошторисів порушень 

вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про граничні суми витрат на 

придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних 

телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та 

організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів» 

від 04.04.2001 № 332 не встановлено. 

Фактів використання бюджетних коштів на приховане кредитування 

суб’єктів підприємницької діяльності шляхом попередньої оплати послуг, не 

встановлено. 

Отже, ревізією операцій на реєстраційних рахунках, відкритих в органах 

Державної казначейської служби, та на рахунках в установах банків порушень 

не встановлено. 

 

5. Штатна дисципліна. Видатки на оплату праці працівників та 

нарахування на заробітну плату 

Ревізія штатної дисципліни, видатків на оплату праці працівників та 

нарахування на заробітну плату щодо всіх працівників Виконавчого комітету 

Обухівської міської ради, проведено вибірковим способом за період з 

01.01.2014 по 30.06.2017 . 

Згідно функціональних обов’язків працівників Виконавчого комітету, 

відповідальною за нарахування заробітної плати, складання меморіального 

ордеру №5 протягом періоду, що підлягав ревізії, були: 

- з 01.01.2014 по 04.04.2017 – головний спеціаліст відділу фінансового 

забезпечення Шрамченко П.І.; 

- з 05.04.2017 по 31.05.2017 – провідний спеціаліст відділу фінансового 

забезпечення Ковриженко А.О.; 
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- з 01.06.2017 по теперішній час – головний спеціаліст відділу 

фінансового забезпечення Карамаш Н.М. 

 

На 2014 рік асигнування по КТКВ 010116 «Органи місцевого 

самоврядування» за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» за загальним фондом 

кошторису затверджено на суму 2 861 000,00 грн, касові та фактичні видатки 

становлять 2 840 090,59 гривень. 

Асигнування за КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» за 

загальним фондом кошторису на 2014 рік затверджено на суму                                

1 038 600,00 грн, касові та фактичні видатки становлять 1 011 840,99 гривень. 

По КТКВ 091101 «Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді» за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» за загальним фондом кошторису 

затверджено на суму 119 500,00 грн, касові та фактичні видатки становлять 

118 757,24 гривень. 

Асигнування за КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» за 

загальним фондом кошторису на 2014 рік затверджено на суму                                

50 000,00 грн, касові та фактичні видатки становлять 49 603,58 гривень. 

По КТКВ 130110 «Фінансова підтримка спортивних споруд» за КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» за загальним фондом кошторису затверджено на суму 

109 300,00 грн, касові та фактичні видатки становлять 109 104,25 гривень. 

Асигнування за КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» за 

загальним фондом кошторису на 2014 рік затверджено на суму                                

39 700,00 грн, касові та фактичні видатки становлять 39 604,84 гривень. 

 

На 2015 рік асигнування по КТКВ 010116 «Органи місцевого 

самоврядування» за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» за загальним фондом 

кошторису затверджено на суму 3 316 600,00 грн, касові та фактичні видатки 

становлять 3 296 905,29 гривень. 

Асигнування за КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» за 

загальним фондом кошторису на 2015 рік затверджено на суму 

1 221 700,00 грн, касові та фактичні видатки становлять 1 209 008,94 гривень. 

По КТКВ 091101 «Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді» за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» за загальним фондом кошторису 

затверджено на суму 131 100,00 грн, касові та фактичні видатки становлять 

122 942,14 гривень. 

Асигнування за КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» за 

загальним фондом кошторису на 2015 рік затверджено на суму                                

47 600,00 грн, касові та фактичні видатки становлять 47 464,53 гривень. 

По КТКВ 130110 «Фінансова підтримка спортивних споруд» за КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» за загальним фондом кошторису затверджено на суму 

222 100,00 грн, касові та фактичні видатки становлять 166 610,82 гривень. 

Асигнування за КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» за 

загальним фондом кошторису на 2015 рік затверджено на суму                                

80 700,00 грн, касові та фактичні видатки становлять 64 464,89 гривень. 
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На 2016 рік асигнування по КТКВ 010116 «Органи місцевого 

самоврядування» за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» за загальним фондом 

кошторису затверджено на суму 6 420 100,00 грн, касові та фактичні видатки 

становлять 5 965 396,70 гривень. 

Асигнування за КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» за 

загальним фондом кошторису на 2016 рік затверджено на суму 

1 460 700,00 грн, касові та фактичні видатки становлять 1 292 028,71 гривень. 

По КТКВ 091101 «Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді» за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» за загальним фондом кошторису 

затверджено на суму 169 700,00 грн, касові та фактичні видатки становлять 

147 446,09 гривень. 

Асигнування за КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» за 

загальним фондом кошторису на 2016 рік затверджено на суму                                

41 100,00 грн, касові та фактичні видатки становлять 36 397,74 гривень. 

По КТКВ 130110 «Фінансова підтримка спортивних споруд» за КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» за загальним фондом кошторису затверджено на суму 

174 300,00 грн, касові та фактичні видатки становлять 170 087,15 гривень. 

Асигнування за КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» за 

загальним фондом кошторису на 2016 рік затверджено на суму                                

38 800,00 грн, касові та фактичні видатки становлять 37 419,18 гривень. 

 

На 2017 рік асигнування по ТПКВКМБ 0310180 «Керівництво і 

управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» за КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» за загальним фондом кошторису затверджено на суму 

9 201 900,00 грн, касові та фактичні видатки І квартал 2017 року становлять 

3 510 844,90 гривень. 

Асигнування за КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» за 

загальним фондом кошторису на 2017 рік затверджено на суму                     

2 024 000,00 грн, касові та фактичні видатки на І квартал 2017 року становлять 

775 414,17 гривень. 

По ТПКВКМБ 0313131 «Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді» за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» за загальним фондом кошторису 

затверджено на суму 329 700,00 грн, касові та фактичні видатки становлять 

87 320,54 гривень. 

Асигнування за КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» за 

загальним фондом кошторису на 2017 рік затверджено на суму                                

72 600,00 грн, касові та фактичні видатки на І квартал 2017 року становлять 

19 245,20 гривень. 

 

Ревізією дотримання порядку складання та затвердження штатних 

розписів встановлено, що відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР структура, чисельність 

працівників апарату ради, виконавчого комітету, витрати на їх утримання, 

протягом 2014-2016 та І півріччя 2017 років затверджені міським головою, 
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структура Виконавчого комітету Обухівської міської ради затверджена 

рішеннями сесій. 

Ревізією з питань наявності фактів утримання понадштатних чи 

понаднормативних посад працівників порушень не встановлено. 

Нарахування заробітної плати працівникам установ здійснюється 

відповідно до штатних розписів та на підставі табелів обліку робочого часу. 

Табелі обліку використання робочого часу підприємства ведуться 

відповідно до вимог наказу Міністерства статистики України від 09.10.1995                 

№ 253 «Про затвердження типових форм первинного обліку». 

Ревізією встановлено, що аналітичний облік розрахунків із заробітної 

плати працівникам міської ради здійснюється в меморіальному ордері № 5 

«Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати» на субрахунку 661 

«Розрахунки по заробітній платі» у відповідності з вимогами Інструкції про 

форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядку їх складання, 

затвердженої наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 № 68. 

В Виконавчому комітеті ведеться журнал обліку та видачі трудових 

книжок, як це і передбачено «Інструкцією про порядок ведення трудових 

книжок на підприємствах, в установах і організаціях», затвердженої наказом 

Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства 

соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58.  

Трудові книжки працівників зберігаються в сейфі начальника відділу 

організаційно-кадрової роботи Кулініченко С.В. 

Під час ревізії для перевірки надано 90 трудових книжок працівників 

Виконавчого комітету. 

Проведеною перевіркою наявності трудових книжок з даними 

розрахунково-платіжної відомості по нарахуванню заробітної плати за січень 

2017 року розбіжностей не встановлено. 

Умови оплати праці, схеми посадових окладів та надбавки працівникам  

Виконавчого комітету Обухівської міської ради на 2014-2016 роки та І півріччя 

2017 року визначені у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України 

від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів», Закону України «Про державну службу» 16.12.1993 №3723-ХІІ 

(чинний до 31.12.2016), Закону України «Про державну службу» 10.12.2015 

№889-VIII та Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994 № 283 (чинний до 

31.12.2016), Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби 

Постанови КМУ від 25.03.2016 № 229; наказу Міністерства праці України від 

02.10.1996 №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих 

обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх 

виконавчих органів, органів прокуратури, суддів та інших органів» із змінами 

та доповненнями, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.10.1996 за 

№ 593/1618. 

До ревізії надано Колективний договір між Виконавчим комітетом 
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Обухівської ради Київської області та трудовим колективом апарату 

Обухівської міської ради, виконавчого комітету та його структурних 

підрозділів, який схвалено на Спільних загальних зборах трудового колективу 

та членів профспілкової організації Обухівської міської ради та її виконавчого 

комітету 10.12.2013 року, підписаний Обухівським міським головою                

Левченко О.М. та головою профспілкової організації Сопрун Т.О. та відповідно 

до Положення про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних 

угод, колективних договорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 05.04.1994 № 225 (чинний до 12.02.2013) та Порядку повідомної 

реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних 

договорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

13.02.2013 №115, зареєстрований Управлінням соціального захисту населення 

виконавчого комітету Обухівської міської ради від 12.12.2013 №68. 

В дотримання вимог п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» в Виконавчому комітеті Обухівської міської ради розроблені 

Положення про умови та порядок преміювання Обухівського міського голови, 

заступників міського голови, секретаря міської ради, посадових осіб місцевого 

самоврядування та інших працівників виконавчого комітету міської ради 

(надалі - Положення про преміювання), яким передбачені конкретні умови, 

порядок та розміри преміювання працівників Виконавчого комітету 

Обухівської міської ради. 

Ревізією первинних документів по заробітній платі, відомостей по 

нарахуванню заробітної плати, рішень сесій Обухівської міської ради та 

розпоряджень Виконавчого комітету Обухівської міської ради проведена 

перевірка правильності преміювання та надання матеріальних допомог 

міському голові Левченко О.М., заступникам міського голови, секретарю 

міської ради, посадовим особам місцевого самоврядування та інших 

працівників виконавчого комітету міської ради. Порушень не встановлено.  

Ревізією законності виплати премій та матеріальних допомог працівникам 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради встановлено, що протягом 

періоду, що підлягав ревізії, працівникам виплачувалася матеріальна допомога 

на оздоровлення та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових 

питань, премія та надбавка за високі досягнення у праці або за виконання 

особливо важливої роботи, як передбачено постановою Кабінету Міністрів 

України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати 

праці працівників апарату органів виконавчої влади органів прокуратури, судів 

та інших органів» (із внесеними змінами та доповненнями), постановою 

Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 «Порядок обчислення 

середньої заробітної плати» та Положенням. 

Матеріальні допомоги на оздоровлення та на вирішення соціально-

побутових питань працівникам Виконавчого комітету Обухівської міської ради 

надавалась на підставі письмової заяви одержувача та розпорядження міського 
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голови, премії – на підставі розпоряджень міського голови, в межах 

затвердженого фонду заробітної плати. 

Суцільною ревізією січень-квітень 2014 року, червень-серпень 2015 року 

та вересень-грудень 2016 року та березень-травень 2017 року відповідності 

розпоряджень Виконавчого комітету Обухівської міської ради фактичним 

виплатам заробітної плати працівникам, порушень не встановлено. 

Надбавка за вислугу років посадовим особам Виконавчого комітету 

Обухівської міської ради встановлена у відповідності з вимогами постанов 

Кабінету Міністрів України від 03.05.1994 № 283 «Про порядок обчислення 

стажу державної служби» (в період дії) та від 25.03.2016 № 229 «Про 

затвердження Порядку обчислення стажу державної служби».  

Вибірковою ревізією за червень-жовтень 2014 року, серпень-листопад 

2015 року, липень-вересень 2016 року та лютий-березень 2017 дотримання 

законодавства при встановленні доплат за виконання обов'язків тимчасово 

відсутніх працівників та за суміщення професій (посад), у періоді, що 

ревізувався порушень не встановлено. 

Ревізією оплати праці працівників, що працюють за трудовими угодами 

(договорами цивільно-правового характеру), фактів залучення працівників 

(укладення з ними договорів) для виконання обов'язків, які покладені на 

штатних працівників не встановлено. 

Ревізією дотримання порядку розрахунків кошторисів доходів і видатків 

на заробітну плату встановлено, що Виконавчим комітетом Обухівської міської 

ради складені розрахунки на 2015-2016 та І півріччя 2017 року робітникам 

Виконавчого комітету (оператор копіювальних машин, оператор 

комп’ютерного набору, водії, завгосп, двірники, прибиральники службових 

приміщень) заплановано 2 матеріальні допомоги: матеріальна допомога на 

оздоровлення та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових 

питань. 

По даному зазначеному факту надано запитання Обухівському міському 

голові Левченку О.М., відповідь на яке надано начальником відділу фінансово-

господарського забезпечення Виконавчого комітету Обухівської міської ради, 

головним бухгалтером Бобковою О.М.: «При плануванні видаткової частини 

міського бюджету на 2015-2017 роки в розрахунок фонду оплати праці 

працівникам Виконавчого комітету Обухівської міської ради, а саме: водіям, 

прибиральникам службових приміщень, завгоспу, оператору копіювальних 

машин, включено 2 матеріальні допомоги, так як наказом Міністерства праці 

України №77 від 02.10.1996 року п.2 передбачена виплата матеріальної 

допомоги у розмірі середньомісячного заробітку працівникам, зайнятих 

обслуговуванням органів місцевого самоврядування. За період 2015- І пів. 2017 

року фактично виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі 

посадового окладу, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових 

питань не виплачувалася, а бюджетні призначення, заплановані на їх виплату 

залишилися не використані». 
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Лист на пояснення Обухівському міському голові Левченку О.М. та 

пояснення начальника відділу фінансово-господарського забезпечення 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради, головним бухгалтером 

Бобковою О.М. в Додатку ___ до акта ревізії. 
 

Ревізією дотримання законодавства при нарахуванні та здійсненні виплат 

заробітної плати працівникам, які працюють за сумісництвом встановлено, що 

протягом періоду, що підлягав ревізії працівників, які працюють за зовнішнім 

сумісництвом відсутні. 

Вибірковою перевіркою наявності фактів оплати праці за 

невідпрацьований час за період з травень-червня 2016 року, шляхом 

співставлення табелів обліку робочого часу, порушень не встановлено.  

Вибірковою ревізією липень-серпень 2014 року, лютий-березень 2015 

року та квітень-червень 2016 року відповідності розпоряджень Виконавчого 

комітету фактичним виплатам заробітної плати працівникам, порушень не 

встановлено. 

Вибірковою ревізією за жовтень-грудень 2014 року, січень-травень 2016 

року дотримання законодавства при нарахуванні та здійсненні виплат 

заробітної плати працівникам за час відпустки порушень Порядку обчислення 

середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 08.02.1995 № 100 не встановлено. 

Під час ревізії правильності встановлення посадових окладів, проведеної 

вибірково за серпень-жовтень 2014 року, березень-липень 2015 року, листопад-

грудень 2016 року та січень-лютий 2017 року випадків відсутності 

розпоряджень про прийняття на посаду і підтверджуючих документів про 

присвоєння відповідного рангу державного службовця не встановлено. 

Ревізією законності встановлення виплат надбавок та доплат, проведено 

вибірковим способом за серпень-жовтень 2014 року, березень-липень 2015 

року, листопад-грудень 2016 року. Випадків відсутності розпоряджень про 

встановлення надбавки, доплати не виявлено. 

Співставленням даних, зазначених в табелях обліку фактично 

відпрацьованого робочого часу, розпоряджень про відпуски, заяв працівників, 

розпоряджень про відрядження з даними по нарахуванню заробітної плати в 

частині фактично відпрацьованих годин робочого часу, проведеною вибірковим 

способом за червень-жовтень 2014 року, серпень-листопад 2015 року, липень-

вересень 2016 року та лютий-березень 2017 року порушень не встановлено. 

Вибірковою ревізією за період червень-жовтень 2014 року, серпень-

листопад 2015 року, липень-вересень 2016 року та лютий-березень 2017 року 

правильності проведення обрахунку заробітної плати працівникам Виконавчого 

комітету Обухівської міської ради, які перебували у відрядженнях, 

встановлено, що працівники Виконавчого комітету за ревізійний період у 

відрядженні не перебували. 

Ревізією дотримання термінів виплати заробітної плати порушень не 

встановлено. 
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Ревізією з питань наявності фактів несвоєчасних виплат та простроченої 

заборгованості з оплати праці станом на 01.01.2014, на 01.01.2015, на 

01.01.2016, на 01.01.2017 та 01.07.2017 порушень не встановлено.  

Фактів виплат депонованої заробітної плати за період з 01.01.2014 по 

01.07.2017 року ревізією не виявлено. 

Індексація заробітної плати проводиться у відповідності до Порядку 

проведення індексації коштів населення, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.07.2003 № 1078. Вибірковою ревізією за травень-

грудень 2014 року та січень-березень 2015 року правильності нарахування 

індексації грошових доходів порушень не встановлено. 

Вибірковою ревізією (з січня-квітня 2015 року та серпень-жовтень 2016 

року) дотримання законодавства при нарахуванні та виплаті працівникам 

компенсаційних виплат, а також при нарахуванні та виплаті працівникам 

допомог по тимчасовій непрацездатності порушень не встановлено. 

Порушень з питання достовірності відповідних даних, що подаються до 

органів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності для 

відшкодування цих виплат ревізією не встановлено (обревізовано вибірково за 

ІІ квартал 2014 року, ІV квартал 2015 року та І квартал 2016 року).  

Фонд заробітної плати та інших виплат, на які нараховуються страхові 

внески та суми утриманих та нарахованих внесків згідно звітів по формі Ф-

4ФССзТВП підтверджено. За даними розділу ІV «Витрати за рахунок 

страхових внесків» у колонках 5 і 6 «У тому числі пільги та допомоги 

постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи» пільгові виплати за 

рахунок коштів Фонду не надавались, що відповідає даним бухгалтерського 

обліку. 

Ревізією встановлено, що взаєморозрахунки страхувальника з Фондом 

проводились своєчасно. 

Ревізією стану бухгалтерського обліку та звітності по коштах Фонду 

встановлено, що облік і звітність виконується у відповідності до вимог чинного 

законодавства.  

Дані первинних документів відповідають даним, відображеним у 

звітності по коштах соціального страхування. 

Порушень з відповідного питання ревізією не встановлено. 
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2015 року, з травня-липня 2016 року та січень-березень 2017 року) дотримання 

законодавства при використанні коштів на сплату обов’язкових платежів, крім 

тих, що відзначені в тексті акту вище, порушень не встановлено.  

Отже, ревізією питання «Штатна дисципліна. Оплата праці 

працівників та нарахування на заробітну плату» порушень не встановлено. 
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6. Взяття на облік зобов’язань, у тому числі відповідність взятих 

бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням. 

Стан розрахунково-платіжної дисципліни та виконання 

господарських договорів. Правильність відображення дебіторської 

та кредиторської заборгованості. Стан претензійно – позовної 

роботи 

Ревізію стану розрахункової дисципліни та виконання господарських 

угод проведено вибірковим методом по контрагентах, на яких є посилання у 

акті. 

В періоді, що ревізувався, згідно з розподілом посадових обов’язків 

провідний спеціаліст з ведення бухгалтерського обліку фінансово-

господарського забезпечення Кирилюк Л.П. заповнювала меморіальний ордер 

№6, 6-А «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами», 

проводила інвентаризацію розрахунків з дебіторами та кредиторами, складала 

акти звірок та акти інвентаризації та щомісячні звіти про заборгованість за 

бюджетними коштами (форма 7м). 

Ревізією стану розрахункової дисципліни та виконання господарських 

угод встановлено, що операції з обліку кредиторської та дебіторської 

заборгованості групуються в меморіальному ордері №6 «Накопичувальна 

відомість за розрахунками з іншими кредиторами» (операції за розрахунками  з 

кредиторами, що здійснюються за рахунок коштів загального фонду) та в 

меморіальному ордері № 6-А «Накопичувальна відомість за розрахунками з 

іншими кредиторами» (спеціальний фонд), які складаються за субрахунком 

№ 675 «Розрахунки з іншими кредиторами», а також в меморіальному ордері 

№ 4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами», який 

складається за субрахунком № 364 «Розрахунки з іншими дебіторами», що 

відповідає вимогам Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних 

установ та порядок їх складання, затвердженої наказом Держказначейства 

України від 27.07.2000 № 68. 

Ревізією обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості 

встановлено, що по даним Звітів про заборгованість за бюджетними коштами 

(форма №7м), Балансів (форма №1), станом на 01.01.2014 за загальним фондом 

кошторису дебіторська заборгованість відсутня.  

Кредиторська заборгованість за загальним фондом на зазначену дату 

складала в загальній сумі 82 984,62 грн, а саме:  

➢ КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» складала в 

загальній сумі 25 070,56 грн, а саме:  

за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 25 000,00 грн 

(ПП »Кобра -2008» за послуги по охороні об’єкта по вул. Київська 10 по дог. 

№1 вiд 04.07.2013 – 15 000,00 грн та ТОВ »Студія БАРД» за надання ефірного 

часу по дог. №БК-13 вiд 08.02.2013- 10 000,00 грн); 

за КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 70,56 грн; 

➢ КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» за КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» в сумі 49 684,62 грн (ТОВ «Монкор» за послуги з 
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техобслуговування та поточного ремонту об’єктів зовнішнього освітлення по 

дог. №20 вiд 14.03.2013 – 1 286,40 грн; ДП МВС України «Київщина-Інформ-

Ресурси» за послуги по обслуговуванню світлових об’єктів по дог. №5 вiд 

21.01.2013 – 5 322,07 грн; ТОВ »Міський житловий центр» за послуги по 

благоустрою території по дог. №41 вiд 22.03.2013 – 23 830,11 грн; 

КП »Житлово-комунальна контора №1» за послуги по утриманню доріг в 

зимовий період (авто послуги очищення снігу) по дог. №190 вiд 20.12.2013 – 

2 472,68 грн; КП Обухівської міської ради »Обухівтеплотрансбуд» за послуги 

по утриманню доріг в зимовий період (авто послуги з очищення снігу) по 

дог. №9п/13 вiд 20.12.2013 – 16 773,36 грн); 

➢ КТКВ 250404 «Інші видатки» за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» в сумі 8 300,00 грн (ФОП Варганич М.В. за створення дизайну 

веб-сайту по дог. №42113121301 вiд 18.12.2013). 

Кредиторська заборгованість за спеціальним фондом складала в 

загальній сумі 1 939 718,54 грн, а саме:  

➢ КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» складала в загальній сумі 

1 630 652,96 грн, а саме:  

за КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» в 

сумі 484 527,20 грн (КП Обухівської міської ради »Обухівтеплотрансбуд» за 

будівництво теплового пункту по дог. №02 вiд 26.03.2013); 

 за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» в сумі 778 942,40 грн 

(ТОВ »Українська енергетична компанія» за капітальний ремонт доріг в 

м. Обухів по дог.№177 вiд 22.11.2013 – 140 877,60 грн, по дог. №174 вiд 

22.11.2013 – 56 193,60 грн, по дог. №176 вiд 22.11.2013 – 93 607,20 грн, по 

дог. №178 вiд 22.11.2013 – 294 705,60 грн, по дог. №189 вiд 20.12.2013 – 

152 218,94 грн);  

за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» в сумі 

367 183,36 грн (ТДВ ПТІ «Укрторгводбуд» за реконструкцію головного 

напiрного водоводу по дог. №180 вiд 27.11.2013 – 17 924,80 грн; 

ТОВ »Енергоресурс-монтаж» за реконструкцію мереж теплопостачання на 

автошляху Київ-Знам’янка по дог. №144 вiд 20.08.13 – 349 258,56 грн); 

➢ КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов'язаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» 

складала в загальній сумі 212 541,18 грн, а саме:  

за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 147 717,42 грн 

(Приватна фірма «СЕНС» за поточний ремонт доріг в м. Обухів по дог. №44 вiд 

2811.2013 – 3 285,60 грн, по дог. № 45 вiд 28.011.2013 – 2 853,60 грн, по 

дог. № 41 вiд 28.11.2013 – 5 210,40 грн, по дог. № 43 вiд 28.11.2013 – 

6 358,80 грн, по дог. № 42 вiд 28.11.2013 – 1 351,20 грн, по дог. № 40 вiд 

28.11.2013 – 4 470,00 грн, по дог. № 39 вiд 28.11.2013 – 5 275,20 грн, по 

дог. № 37 вiд 28.11.2013 – 15 669,60 грн, по дог. № 38 вiд 28.11.2013 – 

12 999,60 грн, по дог. № 36 вiд 28.11.2013 – 3 085,20 грн, по дог. № 35 вiд 

28.11.2013 – 14 427,60 грн, по дог. № 34 вiд 27.11.2013 – 13 225,20 грн; 

ТОВ »Українська енергетична компанія»  за поточний ремонт доріг в м. Обухів 
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по дог. №179 вiд 25.11.2013 – 27 198,67 грн, по дог. №148 вiд 17.09.2013 – 

2 496,01 грн; Конча-Заспiвське ДЕУ ДП «Київоблдорупр» за поточний ремонт 

дорожнього покриття по дог.№13-09 вiд 29.11.2013 – 22 304,69 грн, по 

дог. №13-08 вiд 18.12.2013 – 7 506,05 грн); 

за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» в сумі 64 823,76 грн 

(ТОВ »Українська енергетична компанія»  за капітальний ремонт доріг в 

м. Обухів по дог. №141 від 02.09.2013 – 19 324,32 грн та по дог. №142 від 

02.09.2013 – 45 499,44 грн); 

➢ КТКВ 240601 «Охорона та раціональне використання природних 

ресурсів» за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 

11 349,54 грн (КП ЖКК №1 за заходи по боротьбі з омелою, зрізання сухих 

гілок по дог. №181 вiд 27.11.2013); 

➢ КТКВ 240602 «Утилізація відходів» за КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» в сумі 9 961,80 грн (ТОВ »Міський житловий центр» за 

збирання побутових відходів по дог. № 184 вiд 16.12.2013); 

➢ КТКВ 130110 «Фінансова підтримка спортивних споруд» складала 

в загальній сумі 33 859,80 грн, а саме: за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» в сумі 19 976,30 грн, за КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» в сумі 135,50 грн, за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» 13 748,00 грн; 

➢ КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» кредиторська 

заборгованість по доходам склала в сумі 41 353,26 гривень. 

За спеціальним фондом кошторису станом на 01.01.2014 за КТКВ 100203 

«Благоустрій міст, сіл, селищ» дебіторська заборгованість по доходам (оренда) 

склала в сумі 60 765,61 гривень. 

Станом на 01.01.2015 за загальним фондом кошторису дебіторська 

заборгованість відсутня.  

Кредиторська заборгованість за загальним фондом станом на 01.01.2015 

складала в загальній сумі 102 930,00 грн, а саме:  

➢ КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» за КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 2 700,00 грн (ФОП Заблоцька В.П. 

за обслуговування програмного обслуговування по договору № 015 від 

25.03.2014); 

➢ КТКВ 180410 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» за 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 13 500,00 грн 

(ФОП Бойко Н.І. за надання інформаційно-консультативних послуг по договору 

№94 від 16.12.2014); 

➢ КТКВ 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань» в загальній сумі 3 750,00 грн, а саме: 

за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 

1 750,00 грн (ФОП Мостовий В.І. за кубки спортивні, статуетки та медалі по 

договору №76-е від 17.11.2014); 
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за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 2 000,00 грн 

(ГО СК «Зміна» за надання послуг з організації та проведення Чемпіонату з 

баскетболу по договору №83 від 12.12.2014); 

➢ КТКВ 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» за КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 6 900,00 грн 

(ФОП Пінігін І.К. за постачання фоторамок А4 по договору №09/12 від 

09.12.2014); 

➢ КТКВ 250404 «Інші видатки» за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» в сумі 76 080,00 гривень. 

Кредиторська заборгованість за спеціальним фондом станом на 

01.01.2015 складала в загальній сумі 1 976 480,42 грн, а саме:  

➢ КТКВ 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 

клубного типу» за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» в сумі 

169 566,17 грн (ТОВ »Українська енергетична компанія» за капітальний ремонт 

покрiвлi будинку культури на м-н. Петрiвський по дог. № 46 вiд 19.09.2014); 

➢ - КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» в загальній сумі 

211 353,90 грн, а саме: 

за КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» в 

сумі 101 704,00 грн (ТОВ ВВП »ТЕРМО» за виготовлення проектно - 

кошторисної документації на будівництво водоводу Алеї пам’яті по дог. 

№01/09 вiд 18.11.2014 в сумі 5 000,00 грн; ТОВ «Дитячі та спортивні 

майданчики» за придбання та встановлення спортивного майданчика м/рн. 

Лікарня по дог. №1125 вiд 01.12.2014 в сумі 61 900,00 грн; ФОП Голубчик Ю.В. 

за будівництво водоводу та автоматичного поливу паркової зони Алеї пам’яті 

по дог.№97 вiд 22.12.2014 в сумі 34 804,00 грн); 

за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» в сумі 109 649,90 грн 

(ТОВ »А Плюс Буд» за капітальний ремонт адмінбудівлі вул. Київська, 10 по 

дог. №39 вiд 05.09.14); 

➢ КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов'язаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» 

в загальній сумі 1 178 910,92 грн, а саме: 

за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 80 652,00 грн 

(ПМП »Пульс» за поточний ремонт доріг в м. Обухів по дог. №82 вiд 

10.12.2014 – 21 399,60 грн, по дог. №81 вiд 10.12.2014 – 48 950,40 грн, по 

дог. №87 вiд 12.12.2014 – 10 302,00 грн); 

за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» в сумі 

1 098 258,92 грн (ПМП »Пульс» за капітальний ремонт доріг в м. Обухів по 

дог. №70 вiд 10.11.2014 – 9 062,40 грн, по дог. №71 вiд 10.11.2014 – 

43 527,60 грн, по дог. №72 вiд 10.11.2014 – 128 718,00 грн, по дог. №78 вiд 

03.12.2014 - 332 443,20 грн та за робочий проект на улаштування пiдпiрної 

стiнки вул. Малишка по дог. №35 вiд 27.08.2014 – 24 864,50 грн; 

ТОВ »Українська енергетична компанія» за капітальний ремонт доріг в 

м. Обухів по дог. №69 вiд 04.11.2014 – 160 874,26 грн, по дог. №86 вiд 

12.12.2014 – 113 973,60 грн, по дог. №85 вiд 12.12.2014 – 38638,36 грн, по 
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дог. №84 вiд 12.12.2014 – 125 971,20 грн, по дог. №88 вiд 12.12.2014 – 

120 185,80 грн); 

➢ КТКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти» за КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об'єктів» в сумі 146 282,40 грн (ПМП »Пульс» за 

капітальний ремонт покрівлі та фасадної частини ДНЗ «Свiтлячок» в м. Обухів 

по дог. №34 вiд 26.08.2014 – 80 428,80 грн та за капітальний ремонт будівлі 

(утеплення) ДНЗ «Свiтлячок» по дог. №49 вiд 03.10.2014 – 65 853,60 грн); 

➢ КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, 

інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» за КЕКВ 

3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» в сумі 12 359,69 грн (ТОВ «Міський 

житловий центр» по дог. №9 вiд 20.03.2014); 

➢ КТКВ 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих 

органів влади» за КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду 

(приміщень)» в сумі 216 842,37 грн (ПАТ «ОТІС» за капітальний ремонт ліфтів 

в м. Обухів); 

➢ КТКВ 240601 «Охорона та раціональне використання природних 

ресурсів» за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 

4 120,34 грн; 

➢ КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» кредиторська 

заборгованість по доходам склала в сумі 37 044,63 гривень. 

Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом станом на 01.01.2015 

складала в загальній сумі 785 317,80 грн, а саме:  

➢ КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов'язаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» 

за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» в сумі 180 480,00 грн 

(ПМП »Пульс» за капітальний ремонт дороги по вул. Осипенка (до кладовища 

мікрорайон Петровський) по договору №74 від 10.11.2014); 

➢ КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, 

інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» за КЕКВ 

3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» в сумі 221 265,60 грн (ПМП »Пульс» 

капітальний ремонт приміщень та інженерних комунікацій басейну ЗОШ №5 по 

вул. Лермонтова, 24 в м. Обухів по договору №74 від 10.11.2014); 

➢ КТКВ 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих 

органів влади» за КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду 

(приміщень)» в сумі 252 294,28 грн (ТОВ »Міський житловий центр» за 

капітальний ремонт покрівлі житлових будинків по вул. Каштанова, 30, 26, 

вул. Миру, 9, 8, вул. Жовтнева, 2, м-н Петровський, 16, 20 в м. Обухів по 

договору №59 від 17.10.2014); 

➢ КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» дебіторська 

заборгованість по доходам (оренда) склала в сумі 131 277,92 гривень. 

Станом на 01.01.2016 за загальним фондом кошторису дебіторська та 

кредиторська заборгованість відсутня.  

Кредиторська заборгованість за спеціальним фондом на зазначену дату 

складала в загальній сумі 326 015,06 грн, а саме:  
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➢ КТКВ 150202 «Розробка схем та проектних рішень масового 

застосування» за КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку 

по реалізації державних (регіональних) програм» в сумі 298 800,00 грн 

(ТОВ »БломІнфо-Юкрейн» за послуги картографічні (створення топографічної 

основи в цифровому вигляді по договору №62 від 07.10.2015) ; 

➢ КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» кредиторська 

заборгованість по доходам (оренда) склала в сумі 27 215,06 гривень. 

За спеціальним фондом станом на 01.01.2016 по КТКВ 100203 

«Благоустрій міст, сіл, селищ» рахувалась дебіторська заборгованість по 

доходам (оренда) в сумі 248 154,63 гривень. 

Станом на 01.01.2017 за загальним фондом кошторису дебіторська та 

кредиторська заборгованість відсутня.  

За спеціальним фондом станом на 01.01.2017 по КТКВ 100203 

«Благоустрій міст, сіл, селищ» рахувалась кредиторська заборгованість по 

доходам (оренда) в сумі 21 170,61 гривень. 

Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом станом на 01.01.2017 

складала в загальній сумі 583 917,10 грн, а саме:  

➢ КТКВ 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих 

органів влади» за КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду 

(приміщень)» в загальній сумі 350 134,340 грн (ТОВ «ПРОФЕНЕРГО 

ІНЖИНІРИНГ» за капітальний ремонт покрівлі будинку №28 по 

вул. Чумацький шлях по договору підряду №141/16 від 21.06.2016 в сумі 

186 654,80 грн та за капітальний ремонт покрівлі будинку №24 по 

вул. Чумацький шлях по договору підряду № 142/16 від 21.06.2016 в сумі 

163 479,60 грн); 

➢  КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» дебіторська 

заборгованість по доходам (оренда) склала в сумі 233 782,70 гривень. 

Станом на 01.07.2017 за загальним фондом кошторису дебіторська та 

кредиторська заборгованість відсутня.  

За спеціальним фондом станом на 01.01.2017 по ТПКВКМБ 6060 

«Благоустрій міст, сіл, селищ» рахується кредиторська заборгованість по 

доходам (оренда) в сумі 22 501,52 гривень. 

Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом на зазначену дату 

складала в загальній сумі 1 756 014,10 грн, а саме:  

➢ ТПКВКМБ 6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 

території» за КЕКВ 3141 «Реконструкція житлового фонду (приміщень)» в 

загальній сумі 1 491 317,90 грн (ТОВ »Спільне підприємство «Укрінтерм» за 

реконструкцію внутрішніх систем теплопостачання житлового будинку по 

вул. Миру, 1 по договору №152/17 (додаткова угода № 1 від 15.06.2017) в сумі 

475 694,29 грн, за реконструкцію внутрішніх систем теплопостачання 

житлового будинку по вул. Київська, 121 по договору № 151/17 (додаткова 

угода №1 від 15.06.2017) в сумі 485 242,33 грн та за реконструкцію внутрішніх 

систем теплопостачання житлового будинку по вул. Миру, 2 по договору 

№153/17 (додаткова угода №1 від 15.06.2017) в сумі 530 381,28 грн); 
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➢ ТПКВКМБ 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» дебіторська 

заборгованість по доходам (оренда)  склала в сумі 264 696,20 гривень. 

Довідки про стан заборгованості Виконавчого комітету Обухівської 

міської ради в Додатку ____ до акта ревізії. 

Ревізією достовірності дебіторської та кредиторської заборгованості, яку 

проведено шляхом співставлення первинних документів (договорів, рахунків – 

фактур, накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, 

актів виконаних робіт, наданих послуг, платіжних доручень, казначейських 

виписок) з даними меморіальних ордерів №2 «Накопичувальна відомість руху 

грошових коштів загального фонду в органах державного казначейства України 

(установах банків)», №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів 

спеціального фонду в органах державного казначейства України (установах 

банків)», №6 та №6А «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими 

кредиторами», книги «Журнал-головна», форм фінансової звітності №7м «Звіт 

про заборгованість бюджетних установ» по загальному та спеціальному фондах 

та форм звітності №1 «Баланс» встановлено, що вся заборгованість, яка 

рахувалася в обліку Виконавчого комітету, підтверджена наявними 

документами, порушень не встановлено,.  

Ревізією дотримання строків та порядку проведення інвентаризацій 

розрахунків з дебіторами та кредиторами порушень вимог п.п 1.4 та 1.5 

Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-

матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших 

статей балансу, затвердженої наказом Головного управління ДКУ від 

30.10.1998 за № 90 (термін дії до 31.12.2014), п. 10 Положення про 

інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України 02.09.2014 № 879 та вимог ст. 10 п.1 Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-

ХІV, не встановлено. 

Ревізією наявності простроченої дебіторської та кредиторської 

заборгованості (в межах терміну позовної давності) встановлено, що зазначеної 

заборгованості не встановлено. 

Ревізією наявності дебіторської та кредиторської заборгованості, термін 

позовної давності якої минув встановлено, що зазначеної заборгованості не 

встановлено. 

Протягом періоду, що підлягав ревізії, списання дебіторської та 

кредиторської заборгованості не проводилося.  

 

З метою підтвердження реальності дебіторської та кредиторської  

заборгованості за окремими суб’єктами господарювання, в ході ревізії 

проведено 15 зустрічних звірок, а саме:  

- ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ»;  

- ПП «Автомагістраль»; 

- ТОВ »Ф-АРТ-ПЛЮС»; 

- ТОВ «Ф-АРТ»; 
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- ТОВ »Міжнародна торгова компанія «ІНТЕРА»; 

- ТОВ «А ПЛЮС БУД» 

- ТОВ »Спільне підприємство «Укрінтерм»; 

- ТОВ »Сервіс-Укрінтерм»; 

- Приватне мале підприємство »Пульс»; 

- ТОВ »А Плюс Буд»; 

- ТОВ »Хрещатикновобуд»; 

- ТОВ »Українська енергетична компанія»; 

- ТОВ »ДАХ-БУДСЕРВІС»; 

- ТОВ  «Монкор»; 

- ПП »Обухівшляхбуд». 

За результатами проведених зустрічних звірок в ТОВ »Спільне 

підприємство «Укрінтерм», ТОВ »Монкор», ПП »Обухівшляхбуд», 

ТОВ »Сервіс-Укрінтерм», в ТОВ »Хрещатикновобуд», в ПП «Автомагістраль», 

в ТОВ »А Плюс Буд», в ТОВ »ДАХ-БУДСЕРВІС» та ТОВ »Міжнародна 

торгова компанія «ІНТЕРА» розбіжностей з даними бухгалтерського обліку 

Виконавчого комітету не встановлено, окрім порушень зазначених в розділі 

акту «Видатки на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт». 

Матеріали зустрічних звірок у Додатках _____________  до акта ревізії. 

Проведеною зустрічною звіркою в Товаристві з обмеженою 

відповідальністю «Ф-АРТ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ – 40007834, м. Київ, 

Голосіївський район, вул. Академіка Заболотного, буд. 150 А, офіс 25) 

встановлено, що фінансово-господарські документи ТОВ »Ф-АРТ-ПЛЮС» за 

2016-2017 роки було викрадено, про що було проінформовано державні органи 

- Фастівський відділ поліції та контролюючі органи – Державну фіскальну 

службу України. Таким чином, провести зустрічну звірку в ТОВ »Ф-АРТ-

ПЛЮС» не можливо, у зв’язку з відсутністю всіх необхідних документів. 

Матеріали зустрічної звірки в ТОВ »Ф-АРТ-ПЛЮС» у Додатку ________ 

до акта ревізії. 

Таким чином, обсяг розрахунків між Виконавчим комітетом Обухівської 

міської ради та ТОВ »Ф-АРТ-ПЛЮС» на загальну суму 2 017 040,40 грн 

звірити не вдалося. 

Для проведення зустрічної звірки в Товаристві з обмеженою 

відповідальністю «Українська енергетична компанія» (код ЄДРПОУ – 

33287794) працівниками Північного офісу Держаудитслужби 07.07.2017 

здійснено вихід за адресами, які зазначені в договорах, укладених з Виконавчим 

комітетом Обухівської міської ради: юридична адреса: 08131, Київська обл., 

м. Вишневе, вул. Балукова, 1; поштова адреса: 08600, Київська обл., 

м. Васильків, вул. Шевченка, буд. 44, оф. 3. 

Провести зустрічну звірку в ТОВ »Українська енергетична компанія» не 

представлялось можливим у зв’язку з тим, що ТОВ »Українська енергетична 

компанія» за вказаними адресами відсутнє. Будь-яких вивісок чи інших 
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розпізнавальних знаків з надписом ТОВ »Українська енергетична компанія» не 

виявлено. 

При цьому слід зазначити, що згідно безкоштовного запиту в мережі 

Інтернет на сайті Міністерства юстиції України в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

встановлено, що місцезнаходження юридичної особи ТОВ »Українська 

енергетична компанія» (код ЄДРПОУ – 33287794): 14055, Чернігівська обл., 

місто Чернігів, проспект Миру, будинок 49 А; Дата та номер запису про 

державну реєстрацію припинення юридичної особи: дата запису: 28.11.2016; 

номер запису: 10641170025012496; стан суб'єкта: припинено. 

Акт про неможливість проведення зустрічної звірки в ТОВ »Українська 

енергетична компанія» від 07.07.2017 №07-31/631 у Додатку ____ до акта 

ревізії. 

Таким чином, обсяг розрахунків між Виконавчим комітетом Обухівської 

міської ради та ТОВ »Українська енергетична компанія» на загальну суму 

8 331 938,32 грн звірити не вдалося. 

Також, Північний офіс Держаудитслужби листом від 05.07.2017 №26-07-

18-18/6857 звернувся до Управління Східного офісу Держаудитслужби у 

Запорізькій області щодо проведення зустрічної звірки в ТОВ »Ф-АРТ». 

Лист Північного офісу Держаудитслужби від 05.07.2017 №26-07-18-

18/6857  у Додатку _____ до акта ревізії. 

Зустрічну звірку в ТОВ »Ф-АРТ» (код ЄДРПОУ - 36937340, 

м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, буд. 27, кім. 403) не проведено через 

відсутність суб'єкта господарювання за юридичною адресою, про що 

Управлінням Східного офісу Держаудитслужби у Запорізькій області складено 

Акт про неможливість проведення зустрічної звірки від 10.07.2017 та 

направлено лист Управлінню захисту економіки в Запорізькій області 

Департаменту захисту економіки Національної поліції України від 11.07.2017 

№ 04-08-08-17/3424 щодо сприяння проведення зустрічної звірки в ТОВ »Ф-

АРТ» та направлено лист Запорізькій об’єднаній державній податковій 

інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області від 11.07.2017 № 04-

08-08-14/3425 про надання інформації про останній період подання податкової 

звітності Товариства. 

Акт про неможливість проведення зустрічної звірки від 10.07.2017, 

листи від 11.07.2017 № 04-08-08-17/3424 та № 04-08-08-14/3425 у Додатку 

_____ до акта ревізії. 

Таким чином, обсяг розрахунків між Виконавчим комітетом Обухівської 

міської ради та ТОВ «Ф-АРТ» на загальну суму 2 763 297,28 грн звірити не 

вдалося. 

Станом на момент завершення ревізії відповідь від Управління захисту 

економіки в Запорізькій області ДЗЕ НП України та від Запорізької об’єднаної 

державної податкової інспекції ГУ ДФС у Запорізькій області не надходила. 
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В ході проведення ревізії встановлено, що в період з 01.01.2014 по 

30.06.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю                 

«ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» (далі – ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ») 

та Виконавчим комітетом Обухівської міської ради виникли фінансово-

господарські відносини на підставі укладених договорів на проведення 

капітального ремонту вулиць та інших робіт на території Виконавчого комітету 

Обухівської міської ради на загальну суму 19 721 802,18 гривень. 

В ході проведення контрольного заходу, головним державним аудитором 

відділу контролю в органах влади, оборони, правоохоронних органах та за 

місцевими бюджетами Північного офісу Держаудитслужби Клименком О.В., 

відповідно до направлення від 05.07.2017 №1085 здійснено вихід на об’єкт 

(ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ») за адресою: 08700, Київська область, 

м. Обухів, вул. Малишка, буд. 2, код ЄДРПОУ – 38274512 для початку 

проведення зустрічної звірки. 

При виході на об’єкт, директору ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» 

Насібяну С.Г. вручено примірник направлення на проведення зустрічної звірки, 

про що зроблено відповідний підпис про його отримання. 

Також, 06.07.2017 директору ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» 

Насібяну С.Г. вручено лист про надання всіх необхідних для проведення 

зустрічної звірки документів, в якому стоїть підпис директора про його 

отримання. 

ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» направлено лист до Північного 

офісу Держаудитслужби №14-2616 від 12.07.2017 з проханням продовжити 

термін проведення зустрічної звірки до 27.07.2017, у зв’язку з великим об’ємом 

виготовлення копій всіх необхідних документів. 

Станом на 27.07.2017, підтверджуючі документи, що стосуються 

взаєморозрахунків між Виконавчим комітетом Обухівської міської ради та  

ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» за період з 01.01.2014 по 30.06.2017, на 

адресу Північного офісу Держаудитслужби не надходили. 

У зв’язку з ненаданням посадовими особами ТОВ «ПРОФЕНЕРГО 

ІНЖИНІРИНГ» всіх необхідних документів для проведення зустрічної звірки, 

складено акт про неможливість проведення зустрічної звірки від 31.07.2017 

№07-31/699. 

Акт про неможливість проведення зустрічної звірки від 31.07.2017 №07-

31/699 у Додатку _____ до акта ревізії. 

Таким чином, обсяг розрахунків між Виконавчим комітетом Обухівської 

міської ради та ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» на загальну суму 

19 721 802,18 грн звірити не вдалося. 

 

Також, в ході проведення ревізії встановлено, що в період з 01.01.2014 по 

30.06.2017 між Приватним малим підприємством «ПУЛЬС» (далі – 

ПМП »ПУЛЬС», Підприємство) та Виконавчим комітетом Обухівської міської 

ради виникли фінансово-господарські відносини на підставі укладених 

договорів на проведення капітального ремонтів об’єктів та інших робіт на 
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території Виконавчого комітету Обухівської міської ради на загальну суму 

9 989 848,42 гривень. 

Головним державним аудитором відділу контролю в аграрній галузі, 

екології та природокористування Північного офісу Державної аудиторської 

служби Вознюком В.В., відповідно до направлення від 10.07.2017 №1100 

здійснено вихід на об’єкт (ПМП «ПУЛЬС») за адресою: 03045, м. Київ, 

вул. Новопирогівська, буд. 60, код ЄДРПОУ – 19261832 для початку 

проведення зустрічної звірки. 

При виході на об’єкт 11.07.2017, примірники направлення та запит від 

11.07.2017 № 1 – КБ отримано Насібяном С.Г., про що зроблено відповідний 

підпис на зазначених документах, який відповідно до довіреності від 10.07.2017 

№ 1 виданої директором ПМП «ПУЛЬС» Кедіком А.А. представляє інтереси 

Підприємства. 

ПМП «ПУЛЬС» направлено звернення до Північного офісу 

Держаудитслужби з проханням провести зустрічну звірку в період з 24.07.2017 

по 04.08.2017 року у зв’язку з великим об’ємом виготовлення копій всіх 

необхідних документів, згідно якого направлення на проведення зустрічної 

звірки від 10.07.2017 № 1100 було подовжено на період до 04.08.2017.  

Однак, станом на 04.08.2017, документи, що стосуються відносин і 

взаєморозрахунків між Виконавчим комітетом Обухівської міської ради та 

ПМП «ПУЛЬС» за період з 01.01.2014 по 30.06.2017 року, а також, додаткової 

інформації від керівництва (представника/представників) Підприємства, на 

адресу Північного офісу Держаудитслужби не надходило.  

З огляду на зазначене, провести зустрічну звірку в                                             

ПМП »ПУЛЬС» в зазначені терміни неможливо, у зв’язку з ненаданням 

документів для її проведення та відповідно складено акт про неможливість 

проведення зустрічної звірки від 04.08.2017 № 10-31/714. 

Акт про неможливість проведення зустрічної звірки від 04.08.2017 № 10-

31/714 у Додатку _____ до акта ревізії. 

Таким чином, обсяг розрахунків між Виконавчим комітетом Обухівської 

міської ради та ПМП »ПУЛЬС» на загальну суму 9 989 848,42 грн звірити не 

вдалося. 

Північним офісом Держаудитслужби до Управління захисту економіки в 

Київській області Департаменту захисту економіки Національної поліції 

України направлено лист від 28.07.2017 № 26-07-17-17/7655 «Про сприяння у 

проведенні зустрічної звірки» в ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ», 

ТОВ »Українська енергетична компанія», в ТОВ »Ф-АРТ-ПЛЮС» та в 

ПМП »ПУЛЬС». 

Станом на момент завершення ревізії відповідь від Управління захисту 

економіки в Київській області Департаменту захисту економіки Національної 

поліції України не надходила. 

Лист до Управління захисту економіки в Київській області 

Департаменту захисту економіки Національної поліції України від 28.07.2017 

№ 26-07-17-17/7655 у Додатку _____ до акта ревізії. 
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В ході ревізії з метою підтвердження повноти та своєчасності проведення 

розрахунків направлено 20 запитів на підприємства і установи, з якими 

Виконавчий комітет мав розрахунки в частині виконання робіт, надання послуг, 

придбання товарно-матеріальних цінностей тощо, а саме: Приватне акціонерне 

товариство «УХЛ-МАШ», ТОВ «Обухівський вентиляційний завод ЛТД», 

ТОВ »Антап Україна», ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики», ТОВ «Обухів-

Екоресурс», ФОП Муляренко К.В., ФОП Озеред Ю.В., ТОВ «Культурно-

оздоровчий центр Пролісок», ТОВ »Компанія Європейський парк», ФОП 

Верещак С.В., ФОП Клочай М.П., ФОП Оганнесян П.Г., ФОП Погосян Г.Л., 

ФОП Хачатрян А., ФОП Черняхівська Г.Г., ФОП Кучеренко С.В., 

ФОП Ковальов І.В., ФОП Морозюк А.А., ФОП Аветисян А.Г. та 

ТОВ »БломІнфо-Юкрейн». 

Листи-запити у Додатках _______ до акта ревізії. 

За результатами отриманих на запити відповідей від 

ФОП Черняхівська Г.Г., ФОП Морозюк А.А., ТОВ »Обухів-Екоресурс», 

ТОВ »Культурно-оздоровчий центр Пролісок», ПАТ »УХЛ-МАШ», 

ТОВ »Антап Україна», ТОВ »БломІнфо-Юкрейн» та ФОП Клочай М.П. 

розбіжностей в обліку контрагентів з обліком з Виконавчого комітету 

Обухівської міської ради не встановлено.  

Відповіді на запити в Додатку _______ до акта ревізії. 

Згідно листа арбітражного керуючого Гусара І.О. від 21.07.2017 №02-

01/21/29 встановлено, що постановою господарського суду Київської області 

від 20.12.2016 у справі №911/3179/16 ТОВ «Обухівський вентиляційний завод 

ЛТД» визнано банкрутом, відкрито його ліквідаційну процедуру та 

ліквідатором Банкрута призначено арбітражного керуючого Гусара Івана 

Олексійовича. Відповідно до переданої фінансово-господарської діяльності 

ТОВ »Обухівський вентиляційний завод ЛТД» попереднім керівником 

ТОВ »Обухівський вентиляційний завод ЛТД» ліквідатору ТОВ »Обухівський 

вентиляційний завод ЛТД» арбітражному керуючому Гусару І.О. не передано 

документації щодо фінансово-господарських відносин з Виконавчим комітетом 

Обухівської міської ради. Таким чином, ліквідатор ТОВ »Обухівський 

вентиляційний завод ЛТД» арбітражний керуючий Гусар І.О. позбавлений 

можливості надати запитувану інформацію та документацію. 

Лист Арбітражного керуючого Гусара І.О. від 21.07.2017 №02-01/21/29 у 

Додатку _______ до акта ревізії. 

Отже, обсяг розрахунків між Виконавчим комітетом Обухівської міської 

ради та ТОВ »Обухівський вентиляційний завод ЛТД» на загальну суму 

440 143,00 грн звірити не вдалося. 

Також, не підтверджено обсяг розрахунків між Виконавчим комітетом 

Обухівської міської ради та ФОП Верещак С.В. на суму 152 383,65 грн, 

ФОП Кучеренко С.В. на суму 84 280,00 грн, ФОП Ковальов І.В. на суму 

20 000,00 грн та ФОП Аветисян А.Г. на суму 79 354,00 грн в зв’язку з 

поверненням запитів за закінченням встановленого строку зберігання. 
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Станом на момент закінчення ревізії відповідей на запити від 

ФОП Озеред Ю.В., ФОП Оганнесян П.Г., ФОП Погосян Г.Л., 

ФОП Хачатрян А., ФОП Ковальов І.В., ТОВ «БломІнфо-Юкрейн», 

ТОВ »Дитячі та спортивні майданчики», ФОП Муляренко К.В. та 

ТОВ »Компанія Європейський парк» не надходило. 

Таким чином, у зв’язку з ненаданням на запити Північного офісу 

Держаудитслужби суб’єктами господарювання інформації, не вдалося звірити 

обсяг розрахунків на загальну суму 14 830 775,82 грн, а саме:  

ФОП Озеред Ю.В. – 1 731 152,79 грн; 

ФОП Оганнесян П.Г. – 1 527 462,80 грн;  

ФОП Погосян Г.Л. – 6 215 584,23 грн; 

ФОП Хачатрян А. – 3 057 241,00 грн; 

ФОП Барандич О.М. – 1 995,00 грн; 

ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» - 1 618 944,00 грн; 

ФОП Муляренко К.В. – 613 068,00 грн; 

ТОВ »Компанія Європейський парк» - 65 328,00 гривень. 

  

Ревізією застосування  норм законодавства при здійсненні розрахункових 

і кредитних операцій встановлено, що всі господарські відносини з 

постачальниками товарів, робіт та послуг Виконавчого комітету оформляються 

угодами.  

Ревізією відповідності сплаченої вартості товарів, робіт та послуг умовам 

укладених договорів, а також відповідність кількості та асортименту отриманих 

товарів, робіт та послуг умовам договорів, порушень не встановлено. 

Ревізією дотримання законодавства при взятті зобов’язань за рахунок 

бюджетних асигнувань, порушень не встановлено. 

Отже, проведеною ревізією даного розділу фінансових порушень не 

встановлено. 

 

7. Стан збереження майна, використання оборотних та необоротних 

активів. 

Ревізію стану збереження майна, використання оборотних та необоротних 

активів проведено вибірковим способом за період з 01.01.2014 по 30.06.2017. 

В періоді, що ревізувався, згідно з розподілом посадових обов’язків  

відповідальними особами за ведення обліку нематеріальних активів, 

малоцінних та швидкозношуваних предметів і матеріалів були: 

- з 01.01.2014 по 21.04.2017 року – головний спеціаліст відділу 

фінансового забезпечення Луговська Ю.В.; 

- з 22.04.2017 по теперішній час – провідний спеціаліст відділу 

фінансового забезпечення Ковриженко А.О. 

Ревізією стану закріплення необоротних активів та запасів за 

матеріально-відповідальними особами встановлено, що всі основні засоби, інші 

необоротні активи, запаси, що рахуються в обліку Виконавчого комітету 
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Обухівської міської ради, закріплено за 36 матеріально-відповідальними 

особами, з якими укладено договори про повну індивідуальну матеріальну 

відповідальність. Порушень з відповідного питання ревізією не встановлено. 

Ревізією дотримання періодичності проведення інвентаризацій 

необоротних активів та запасів, правильності оформлення та відображення в 

бухгалтерському обліку їх результатів проведеною за 2014-2016 роки, 

встановлено, що відповідно до розпоряджень міського голови, Інструкції по 

інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних 

цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом 

Міністерства фінансів України від 11.08.1994 №69 та Положення про 

інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 02.09.2014 №879, в Виконавчому комітеті Обухівської 

міській раді проводилися щорічні інвентаризації, за результатами яких складені 

та оформлені належним чином інвентаризаційні описи та протоколи 

інвентаризаційної комісії, лишків та нестач не встановлено.  

Ревізією встановлено, що протягом періоду з 01.01.2014 по 30.06.2017 

Виконавчим комітетом Обухівської міської ради здійснено придбання, в тому 

числі отримання за рахунок безоплатної передачі основних засобів на загальну 

суму 28 291 643,50 грн, крім того, збільшено вартість основних засобів за 

рахунок проведеної індексації вартості об’єктів житлового фонду на суму 

718 811 761,00 грн та за рахунок проведених оцінок вартості майна на суму 

2 472 599,20 грн, а саме: 

✓ Залишок основних засобів станом на 01.01.2014 становить 

1 420 408 545,00 грн; протягом 2014 року за рахунок безоплатної передачі 

надійшло основних засобів на суму 233 401,00 грн (згідно рішення 57 сесії VІ 

скликання від 30.10.2014 №761-57-VІ взято на баланс підпірна стінка по 

вул. Лермонтова, площа забудови 15,8 м2, сходи та пішохідні доріжки по вул. 8 

Березня, площею 41,5 м2; контейнери для сміття; дитячі майданчики) та за 

рахунок власних коштів придбано основних засобів на загальну суму 

315 925,00 грн (дитячі майданчики; додаткові елементи (каруселі); додаткові 

елемент (качелі); пішохідний місток; ноутбуки; веб-камери; USB подовжувачі; 

мережеві подовжувачі Defender; металева шафа з замком; тросик безпеки; 

настінне кріплення; патчкорди Ethernet 1; інформацйний кіоск СК-І.П1 та 

інше). 

Списано основних засобів на загальну суму 80 076,90 грн, також, 

протягом 2014 року згідно рішення 56 сесії VІ скликання Обухівської міської 

ради від 25.09.2014 №752-56-VІ передано із комунальної власності Обухівської 

міської ради у власність ПАТ »Київобленерго» енергетичні об’єкти, що 

розташовані в м. Обухів, ж/м Лукавиця на суму 80 271,00 гривень. 

✓ Залишок основних засобів станом на 01.01.2015 становить 

1 420 797 823,10 грн; протягом 2015 року за рахунок безоплатної передачі 

надійшло основних засобів на суму 2 168 129,68 грн (згідно рішення 67 сесії VІ 

скликання Обухівської міської ради від 30.07.2015 №915-67-VІ отримано 

автомобіль DAEWO Sens від КП «Житлова-комунальна контора №1»; згідно 
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рішення 68 сесії VІ скликання Обухівської міської ради від 03.09.2015 №938-

68-VІ отримано автомобіля САЗ 3507 від Обухівського водопровідно-

каналізаційного підприємства та інше; також, збільшено вартість основних 

засобів за рахунок проведеної індексації вартості об’єктів житлового фонду на 

суму 359 148 038,00 грн; крім того, відповідно до експертного звіту проведення 

оцінки вартості майна гідротехнічні споруди, обладнання та елементи 

облаштування «Верхнього ставка» та «Нижнього ставка» на загальну суму 

1 534 037,71 грн збільшено вартість основних засобів на відповідну суму) та за 

рахунок власних коштів придбано основних засобів на загальну суму 

11 507 010,82 грн (устаткування пожежно-охоронної сигналізації та 

пожежогасіння в приміщеннях архіву адмінбудівлі; екскаватор Борекс 2203 з 

поворотним відвалом; ноутбуки, БФП Canon MF 3010; теплолічильники; 

лічильники тепла; шредер, факс, телефони, комп’ютери; насос з автоматикою; 

будівництво світлофорних об’єктів; лічильники тепла, комп’ютерна техніка та 

інше). 

Списано основних засобів на загальну суму 16 082,00 грн (комп’ютери;  

принтер та інше). Також, відповідно до рішення 7 сесії VІ скликання 

Обухівської міської ради від 28.04.2011 №108-07-VІ продано об’єкт нерухомого 

майна – магазин на мікрорайоні Петровський, 24 на суму 53 812,00 гривень. 

✓ Залишок основних засобів станом на 01.01.2016 становить 

1 793 551 107,60 грн; протягом 2016 року за рахунок безоплатної передачі 

надійшло основних засобів на суму 3 424 125,00 грн (отримано земельної 

ділянки площею 2,192 га згідно витягу із рішення 6 сесії VІІ скликання від 

28.01.2016 №86 від Садівницького товариства «Вікторія» до земель 

комунальної власності Обухівської міської ради; згідно рішення 10 сесії VІІ 

скликання Обухівської міської ради від 26.05.2016 №186-10-VІІ від 

Департаменту житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного 

комплексу Київської обласної державної адміністрації отримано об’єкти 

водопостачання; комп’ютерна техніка; спортивно-розважальний майданчик; 

пам’ятник «Героїв Небесної Сотні» та інше; також, збільшено вартість 

основних засобів за рахунок проведеної індексації вартості об’єктів житлового 

фонду на суму 359 663 723,00 грн; крім того, відповідно до експертного звіту 

проведення оцінки по визначенню ринкової вартості матеріалів та обладнання 

систем зрошення на загальну суму 74 374,00 грн збільшено вартість основних 

засобів на відповідну суму) та за рахунок власних коштів придбано основних 

засобів на загальну суму 9 148 657,98 грн (взято на баланс реконструкцію 

головного напірного водоводу; взято на баланс реконструкцію мереж 

зовнішнього освітлення; комп’ютерна техніка; робочі проекти та інше). 

Списано основних засобів на загальну суму 70 448,00 грн (комп’ютерна 

техніка, принтер; люстри та інше). Також, відповідно до рішення 42 сесії VІ 

скликання Обухівської міської ради від 26.09.2013 №578-42-VІ передано 

інженерні мережі господарсько-фекальної каналізації на суму 1 153 029,00 грн 

на баланс Обухівському водопровідно-каналізаційному підприємству; 

відповідно до рішення 10 сесії VІІ скликання Обухівської міської ради від 
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26.05.2016 №186-10-VІІ передано об’єкти водопостачання на суму 

1 062 978,00 грн на баланс Обухівському водопровідно-каналізаційному 

підприємству; відповідно до рішення 13 сесії VІІ скликання Обухівської міської 

ради від 25.08.2016 №244-13-VІІ передано житловий будинок по 

вул. Каштанова, 15 на суму 47 861 859,00 грн на баланс ОСББ »Каштан 15». 

✓ Залишок основних засобів станом на 01.01.2017 становить 

2 113 602 044,58 грн; протягом І півріччя 2017 року за рахунок безоплатної 

передачі надійшло основних засобів на суму 610 102,68 грн (нежитлове 

приміщення (Київська обл., м. Обухів, мікрорайон «Сосновий», буд. 3, кв. 1);  

згідно рішення 21 сесії VІІ скликання Обухівської міської ради від 27.04.2017 

№499-21-VІІ з оперативного управління комунального закладу Обухівської 

міської ради «Обухівський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» прийнято транспортного засобу DAEWO Sens; крім того, відповідно 

до висновку проведеної оцінки по визначенню ринкової вартості об’єктів площі 

по вул. Київська міста Обухів на загальну суму 864 187,49 грн збільшено 

вартість основних засобів на відповідну суму) та за рахунок власних коштів 

придбано основних засобів на загальну суму 884 291,34 грн (комп’ютерна 

техніка, ноутбуки, проектори; проектно-кошторисної документації; експертиза 

кошторисної документація; дитячі майданчики та інше). 

Списано, в тому числі передано, основних засобів на загальну суму 

136 867,93 грн (спортивне обладнання та інше). Також, передано на баланс 

ОСББ «Каштан 15» лічильник тепла в сумі 12 457,20 грн; згідно рішення 18 

сесії VІІ скликання Обухівської міської ради від 26.01.2017 №384-18-VІІ 

передано на баланс КП »Обухівський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» транспортний засіб DAEWO Sens в сумі 61 906,68 грн та 

обладнання на суму 273 494,49 грн; згідно рішення 16 сесії VІІ скликання 

Обухівської міської ради від 29.11.2016 №311-16-VІІ передано на баланс 

Управління освіти Виконавчого комітету Обухівської міської ради робочий 

проект, тепломеханічне устаткування, реконструкція систем опалення та 

гарячого водопостачання на суму 396 081,35 грн; згідно рішення 18 сесії VІІ 

скликання Обухівської міської ради від 26.01.2017 №385-18-VІІ передано на 

баланс Управління освіти Виконавчого комітету Обухівської міської ради 

контейнери для сміття на суму 62 688,00 грн; згідно рішення 18 сесії VІІ 

скликання Обухівської міської ради від 26.01.2017 №386-18-VІІ передано на 

баланс Управління освіти Виконавчого комітету Обухівської міської ради 

кондиціонери, шафи та столи на суму 16 482,08 грн; згідно рішення 18 сесії VІІ 

скликання Обухівської міської ради від 26.01.2017 №387-18-VІІ передано на 

баланс Обухівський міський спортивний комплекс ім. Мельника В.О. основні 

засоби (стадіони, розтрушувач добрив, пилосос садовий, офісні меблі та інше) 

на суму 2 864 013,75 гривень. Залишок основних засобів станом на 01.07.2017 

становить 2 112 136 635,12 гривень. 

Ревізією встановлено, що протягом періоду з 01.01.2014 по 30.06.2017 

Виконавчим комітетом Обухівської міської ради здійснено придбання інших 

необоротних матеріальних активів на загальну суму 1 309 954,80 грн, а саме: 
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✓ Залишок інших необоротних матеріальних активів станом на 

01.01.2014 становить 542 065,00 грн; протягом 2014 року за рахунок власних 

коштів надійшло інших необоротних матеріальних активів на суму 

131 814,93 грн (вогнегасники, флешки, текстові штампи, діркопробивач, замки, 

кубки, дипломи, медалі, статуетки та інше); списано інших необоротних 

матеріальних активів на загальну суму 11 006,65 грн (картриджі, статуетки, 

кубки та інше). 

✓ Залишок інших необоротних матеріальних активів станом на 

01.01.2015 становить 662 873,28 грн; протягом 2015 року за рахунок власних 

коштів надійшло інших необоротних матеріальних активів на суму 

199 775,65 грн (медалі, грамоти, статуетки, шланг для води, форма ігрова, 

футболки з логотипом міста Обухів, білборди, стільці, фоторамки, телефони,   

форма спортивна, костюми спортивні, медалі, прапори, картриджи, меблі для 

архіву, вивіски та інше); списано інших необоротних матеріальних активів на 

загальну суму 106 801,65 грн (медалі, грамоти, статуетки, шланг для води 

виборчі скриньки, світильники, фоторамки та інше). 

✓ Залишок інших необоротних матеріальних активів станом на 

01.01.2016 становить 755 847,35 грн; протягом 2016 року за рахунок 

безоплатної передачі надійшло інших необоротних матеріальних активів на 

суму 16 200,00  грн (металеві лавки, дошки меморіальні) та за рахунок власних 

коштів на суму 905 621,34 грн (світильники, печатки, стиплери, діркопробивачі 

та інше); списано інших необоротних матеріальних активів на загальну суму 

214 451,91 грн (світильники, прапор, медалі, дипломи та інше). 

✓ Залишок інших необоротних матеріальних активів станом на 

01.01.2017 становить 1 463 216,78 грн; протягом І півріччя 2017 року за рахунок 

безоплатної передачі надійшло інших необоротних матеріальних активів на 

суму 26 680,00  грн (меблі) та за рахунок власних коштів на суму 239 862,88 грн 

(накопичувач USB, мишка, лічильники, диктофон, канцтовари та інше); 

списано інших необоротних матеріальних активів на загальну суму 

209 095,41 грн (канцтовари, стільці, тумби та інше). Залишок основних засобів 

станом на 01.07.2017 становить 1 520 664,25 гривень. 

Всі отримані товарно-матеріальні цінності придбані за кошти загального 

та спеціального фонду за період з 01.01.2013 по 30.06.2017 оприбутковані 

своєчасно та в повному обсязі, що відображено по меморіальним ордерам №6 

«Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами», №6-а 

«Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» 

(спеціальний фонд) та списання №13 «Накопичувальна відомість витрачання 

матеріалів», №16 «Накопичувальна відомість позабалансового обліку». 

Порушень не встановлено.       

 

В ході ревізії організації фактичного контролю за збереженням 

необоротних активів відповідно до розпорядження Виконавчого комітету від 

23.06.2017 №242 проведено  інвентаризацію основних засобів та товарно-

матеріальних цінностей у 11 матеріально відповідальних осіб на загальну суму 
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9 882 217,62 гривень. 

За результатами інвентаризації в матеріально-відповідальної особи 

завідуючого господарством Савонік І.І. встановлено розбіжності між даними 

бухгалтерського обліку та фактичною наявністю, а саме: лишки матеріальних 

цінностей на загальну суму 2 200,00 грн (металолом, квітники пластмасові 4-х 

ярусні, квітники бетоні (середні), квітники (малі)), які відсутні за даними 

бухгалтерського обліку Виконавчого комітету Обухівської міської ради, що є 

порушенням п. 1 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV. 

Розпорядження на проведення інвентаризації від 23.06.2017 №242 та 

матеріали проведеної інвентаризації у Додатках _____ до акта ревізії.  

По даному факту порушення надано письмове питання начальнику 

відділу фінансово-господарського забезпечення Виконавчого комітету 

Обухівської міської ради, головному бухгалтеру Бобковій О.М., яка в своєму 

поясненні зазначила: «Під час інвентаризації виявлені лишки матеріальних 

цінностей на суму 2 200,00 гривень. Під час проведення матеріальних 

цінностей, яка проводилась в ІV кварталі 2016 року, даних квітників і 

металолому не було виявлено в наявності. Як пояснив мені завідуючий 

господарством Савонік І.І., квітники були завезені підприємством, яке надає 

послуги з благоустрою міста в червні 2017 року безоплатно, про що не було 

оформлено акт передачі. Металолом також було завезено в гараж в серпні 

2017 року після проведення ремонту адміністративного приміщення міської 

ради». 

Лист про надання пояснень та пояснення начальника відділу фінансово-

господарського забезпечення Виконавчого комітету Обухівської міської ради, 

головним бухгалтером Бобкової О.М. у Додатку ______ до акта ревізії. 

В період ревізії інвентаризаційною комісією проведено оцінку 

матеріальних цінностей, зазначених в інвентаризаційних описах, як лишки, на 

суму 2 200,00 грн, оприбутковано в бухгалтерському обліку на субрахунок 113 

(квітники пластмасові 4-х ярусні, квітники бетоні (середні), квітники (малі)) та 

на субрахунок 234 (металолом), що відображено в бухгалтерській довідці. 

Інших фактів не оприбуткування матеріальних цінностей, ревізією не 

встановлено. 

Бухгалтерська довідка у Додатку ____  до акта ревізії. 

Станом на момент закінчення ревізії лишки матеріальних цінностей 

оприбутковані. 

Інших порушень щодо організації фактичного контролю за 

збереженням необоротних активів ревізією не встановлено.  

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 

Ревізією витрачання коштів на утримання автотранспорту, оплату 

транспортних послуг проведено вибірковим методом (лютий-квітень 2015 

року, липень-жовтень 2016 року та квітень-червень 2017 року).  
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Ревізією наявності власних, орендованих транспортних засобів, 

користування транспортними послугами сторонніх підприємств, установ та 

організацій встановлено, що на балансі Виконавчого комітету Обухівської 

міської ради по субрахунку 105 «Транспортні засоби» станом на 30.06.2017 

рахується 7 (сім) транспортних одиниць балансовою вартістю 1 162 072,68 грн, 

а саме: 

1. ДЕУ ЛАНОС державний номер 071-11AO – закріплений за водієм 

міської ради Черненко Р.М.; 

2. УАЗ-3962 державний номер AI5925АН – закріплений за начальником 

відділу житлово-комунального господарства та транспорту Шевченко Л.М.; 

3. ДЕУ СЕНС державний номер АІ9833АН – закріплений за завідуючим 

господарством Савонік І.І.; 

4. ДЕУ ЛАНОС JOF-699 державний номер АІ0222ВК – закріплений за 

завідуючим господарством Савонік І.І.; 

5. Екскаватор БОРЄКС 2203 державний номер 07913ВА – закріплений за 

начальником відділу житлово-комунального господарства та транспорту 

Шевченко Л.М.; 

6. Автомобіль САЗ 3507 державний номер АІ0447ВА – закріплений за 

начальником відділу житлово-комунального господарства та транспорту 

Шевченко Л.М.; 

7. Обладнання піскорозкидальне МДК 1-08 АІ0447ВА – закріплене за 

начальником відділу житлово-комунального господарства та транспорту 

Шевченко Л.М. 

Крім того, в ході ревізії встановлено, що протягом періоду з 01.01.2014 по 

30.06.2017 щорічно між Виконавчим комітетом Обухівської міської ради, в 

особі Обухівського міського голови Левченка О.М., з одного боку, і 

працівниками Виконавчого комітету Обухівської міської ради, з другого боку 

укладались договори на використання транспортного засобу працівника, а саме: 

1. DAIHATSU державний номер АІ5075ВІ - оренда (заступник міського 

голови) Цельора В.В.; 

2. Renault Megan державний номер АІ3475АО - оренда (перший 

заступник міського голови) Верещак А.М.; 

3. TOYOTA PRADO державний номер АІ0098ВН - оренда (міський 

голова) Левченко О.М.; 

4. GRAND CHEROKEE державний номер АА8818СВ - оренда (секретар 

ради) Клочко С.М.; 

5. TOYOTA CAMRY державний номер АІ8811СК - оренда (начальник 

відділу капітального будівництва) Вяхірєв М.О.; 

6. MERCEDES-BENZ E200 державний номер АІ4835ЕІ - оренда 

(начальник відділу благоустрою) Кулініч І.В. 

Відповідно до п.1.5 договорів на використання особистих транспортних 

засобів працівників використовуючи транспортний засіб у службових цілях 

Працівники самостійно несуть витрати за платежами і зборами до бюджету, 

передбаченими для власників транспортних засобів. 
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Протягом строку користування транспортними засобами, Працівники 

здійснюють за власний рахунок технічне обслуговування та поточний ремонт 

автомобіля (п. 1.6 Договорів). 

За власний рахунок Працівники несуть витрати по оплаті стоянки та 

мийки транспортних засобів (п. 1.7 Договорів). 

Згідно п. 1.8 Договорів за власний рахунок Працівників усуває наслідки 

аварій і пошкоджень транспортних засобів, що виникли під час їх експлуатації 

у службових цілях. 

Працівники самостійно несуть витрати, пов’язані зі сплатою податків та 

інших платежів (п. 1.9 Договорів). 

Відповідно до п. 1.10 Договорів Виконавчий комітет відшкодовую 

Працівникам витрати на придбання пально-мастильних матеріалів після 

надання дорожніх листів та відповідних чеків. 

Договори підписані сторонами. 

Також в ході ревізії, встановлено, що в 2015 році між Виконавчим 

комітетом Обухівської міської ради, в особі Обухівського міського голови 

Левченка О.М. (Орендодавець), з одного боку, та Обухівським РВ ГУМВС 

України в Київській області в особі начальника Орлюка М.В. (Орендар), з іншої 

сторони, укладено договори оренди легкових автомобілів: 

1. договір від 01.01.2015 №1-15, УАЗ – 3962, номерний знак – АІ 5925 

АН, рік випуску – 2006; 

2. договір від 01.01.2015 №2-15, DAEWOO Lanos, номерний знак – АІ 

0222 ВК, рік випуску – 2008. 

Згідно договорів, орендна плата встановлюється в розмірі 1 гривня за рік 

користування автомобілем, що орендується. 

Договори вважаються укладеними і набирають чинності з моменту їх 

підписання сторонами та закінчуються 01.01.2016. 

Договори підписані та скріплені печатками сторін. 

До договорів надані Акти приймання-передачі від 01.01.2015 про 

передачу автомобілів Виконавчим комітетом Обухівської міської ради 

Обухівському РВ ГУМВС України в Київській області. 

Акти приймання-передачі підписані та скріплені печатками сторін. 

Також, надані Акти приймання-передачі від 02.01.2016 про передачу 

Виконавчому комітету Обухівської міської ради автомобілів УАЗ – 3962 та 

DAEWOO Lanos Обухівським РВ ГУМВС України в Київській області.     

Акти приймання-передачі підписані та скріплені печатками сторін. 

До ревізії надано договір оренди транспортного засобу від 01.11.2016 

№1/0 між Виконавчим комітетом Обухівської міської ради, в особі 

Обухівського міського голови Левченка О.М. (Орендодавець), з одного боку, та 

Комунальним підприємством Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» 

в особі директора Демченка П.Г. (Орендар), з другого боку, на оренду 

Екскаватора БОРЕКС 2203 з поворотним відвалом.  

Щомісячний розмір орендної плати становить 62,00 гривні. 
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Строк дії договору встановлений: з моменту підписання строком на 12 

місяців. 

Також, надано договір оренди обладнання від 01.11.2016 №2/0 між 

Виконавчим комітетом Обухівської міської ради, в особі Обухівського міського 

голови Левченка О.М. (Орендодавець), з одного боку, та Комунальним 

підприємством Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» в особі 

директора Демченка П.Г. (Орендар), з другого боку, на оренду обладнання 

піскорозкидального МДК 1-08.  

Щомісячний розмір орендної плати становить 16,66 гривень. 

Строк дії договору встановлений: з моменту підписання строком на 12 

місяців. 

Договори підписані та скріплені печатками сторін. 

До договорів надані Акт приймання-передачі транспортного засобу та 

Акт приймання-передачі обладнання від 01.11.2016 про передачу Виконавчим 

комітетом Обухівської міської ради Екскаватора БОРЕКС 2203 з поворотним 

відвалом та обладнання піскорозкидального МДК 1-08 Комунальному 

підприємству Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд». 

Акти приймання-передачі підписані та скріплені печатками сторін. 

 

Ревізією дотримання порядку оформлення подорожніх листів 

встановлено, що на автомобілі Renault Megan, DAIHATSU, TOYOTA PRADO, 

TOYOTA CAMRY, GRAND CHEROKEE, MERCEDES-BENZ E200, DAEWOO 

Lanos подорожні листи виписувались на окремі дні, крім вихідних та 

святкових днів. 

В ході ревізії організації фактичного контролю за використанням 

автомобілів проведено зняття показника спідометра та залишків пального в 

автомобілі DAEWOO Lanos, за результатами якого, розбіжностей між 

показниками спідометра, залишками пального та даними подорожнього листа, 

ревізією не встановлено.   

Акт зняття показників спідометру в Додатку _____  до акта ревізії. 

Затвердження лімітів на використання пального та встановлення норм 

витрат бензину на автомобілі здійснюється згідно з розпорядженнями міського 

голови щорічно. 

Ревізією правильності списання пального за період січень – липень 2016 

року встановлено, що списання пального здійснювалося на підставі подорожніх 

листів автотранспорту за фактичною витратою в межах базових лінійних норм 

витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, 

затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10.02.1998 № 43 

«Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті» 

та згідно актів на списання матеріальних цінностей – бензину. Порушень не 

встановлено. 

За період, що підлягав ревізії відчуження та списання транспортних 

засобів у Виконавчому комітеті Обухівської міської ради не проводилось. 
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Отже, ревізією стану збереження майна, використання оборотних та 

необоротних активів встановлено лишки необоротних активів на суму 

2 200,00 грн та оприбутковані в ході ревізії. 

 

8. Видатки на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт 

Ревізією видатків на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт 

проведено вибірковим способом за період з 01.01.2014 по 30.06.2017 в розрізі 

Виконавців (Підрядників) робіт та договорів підряду, на яких є посилання у 

акті. 

Відповідальність за укладання договорів підряду за період, що 

обревізувався, покладена на Обухівського міського голову Левченка О.М. 

Ревізією виділення сум асигнувань на будівництво, капітальний ремонт і 

реконструкцію та фактичного їх використання встановлено, що за період, що 

підлягав ревізії за загальним фондом кошторису такі асигнування не 

планувались, не затверджувались, касові та фактичні видатки не здійснювались. 

За спеціальним фондом кошторису в 2014 році виділялись асигнування 

на будівництво, капітальний ремонт і реконструкцію по наступних кодах 

функціональної класифікації: 

- по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» (ф.4-3м) за КЕКВ 

3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» затверджено асигнування в сумі 

492 170,00 грн, касові та фактичні видатки склали 12 687,80 грн; 

- по КТКВ 070201»Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, 

інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» (ф.4-3м) 

за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» затверджено асигнування в 

сумі 2 011 183,00 грн, касові видатки склали 1 467 019,85 грн та фактичні – 

1 258 113,94 гривень. Фактичні видатки менші за касові на 208 905,91 грн за 

рахунок виникнення на кінець 2014 року дебіторської заборгованості в сумі 

221 265,60 грн та кредиторської заборгованості в сумі 12 359,69 грн; 

- по КТКВ 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих 

органів влади» (ф.4-3м) за КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду 

(приміщень)» затверджено асигнування в сумі 2 164 815,00 грн, касові видатки 

склали 804 284,20 грн та фактичні – 768 832,29 гривень. Фактичні видатки 

менші за касові на 35 451,91 грн за рахунок утворення на кінець року 

дебіторської заборгованості в сумі 252 294,28 грн та кредиторської 

заборгованості в сумі 216 842,37 грн; 

- по КТКВ 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 

клубного типу» (ф.4-3м) за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» 

затверджено асигнування в сумі 893 386,00 грн, касові видатки 

склали 709 281,91 грн та фактичні – 878 848,08 гривень. Фактичні видатки 

більші  за касові на 169 566,17 грн за рахунок виникнення на кінець року 

кредиторської заборгованості в сумі 169 566,17 грн; 

- по КТКВ 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл» (ф.4-3м) за КЕКВ 3132 «Капітальний 
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ремонт інших об’єктів» затверджено асигнування в сумі 1 150 000,00 грн, 

касові та фактичні видатки склали 233 616,00 грн; 

- по КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» (ф.4-3м) за КЕКВ 3122 

«Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» затверджено асигнування 

в сумі 1 841 990,00 грн, касові видатки склали 1 015 658,79 грн та фактичні – 

632 832,59 грн (фактичні видатки менші за касові на 382 823,20 грн за рахунок 

погашення існуючої на початок 2014 року кредиторської заборгованості в сумі 

484 527,20 грн та утворення на кінець року кредиторської заборгованості в сумі 

169 566,17 грн); за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» 

затверджено асигнування в сумі 4 350 220,00 грн, касові видатки склали 

2 078 811,08 грн та фактичні – 1 409 518,58 грн (фактичні видатки менші за 

касові на 669 292,50 грн за рахунок погашення існуючої на початок року 

кредиторської заборгованості в сумі 778 942,40 грн та утворення на кінець року 

кредиторської заборгованості в сумі 109 649,90 грн); за КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об'єктів» затверджено асигнування в сумі 

2 669 710,00 грн, касові видатки склали 590 222,66 грн та фактичні – 

223 039,30 грн (фактичні видатки менші за касові на 367 183,36 грн за рахунок 

погашення існуючої на початок року кредиторської заборгованості в сумі 

367 183,36 грн); 

- по КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов'язаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних 

доріг» (ф.4-3м) за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» 

затверджено асигнування в сумі 4 872 949,00 грн, касові видатки склали 

1 989 424,80 грн та фактичні – 2 842 379,96 гривень. Фактичні видатки більші за 

касові на 852 955,16 грн за рахунок погашення існуючої на початок року 

кредиторської заборгованості в сумі 64 823,76 грн та утворення на кінець року 

кредиторської заборгованості в сумі 1 098 258,92 грн та дебіторської в сумі 

180 480,00 гривень). 

Проведеною ревізією встановлено, що в 2014 році Виконавчим комітетом 

Обухівської міської ради видатки на капітальне будівництво, реконструкцію та 

ремонт проведені на: 

капітальний ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення - 2 166 466,71 грн, а саме: 

- виготовлення проекту реконструкції головного напірного водоводу діам. 

400мм. в районі АЗС «WOG» та автодороги Київ-Знам’янка - 59 749,66 грн; 

- реконструкція головного напірного водоводу діам. 400мм. в районі АЗС 

«WOG» та автодороги Київ-Знам’янка – 349 258,56 грн; 

- капітальний ремонт зовнішньої водопровідної мережі, шафи керування 

свердловиною по вул. Жовтневій – 153 900,00 грн; 

- капітальний ремонт теплових мереж КТЕП № 8 – вул. Каштанова, 9 , 11 

(133 – 108) – 137 880,00 грн;  

- капітальний ремонт стін, покрівель, фасадів КТЕП № 1 - 14, пункт 

розподілу № 1 та № 2 – 99 531,60 грн; 
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- капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж тепло-водопостачання 

по вулиці Київська, 166 (ТК 1,03) – 936 208,80 грн; 

- капітальний ремонт мереж теплопостачання із заміною ізоляції 

магістрального зовнішнього трубопроводу по вул. Київській, 154 – 

175 789,20 грн; 

- реконструкція каналізаційного колектору в районі транспортної 

прохідної ПАТ «ККПК», м. Обухів – 166 669,00 грн; 

- капітальний ремонт системи опалення ЦТДЮ «Романтік» по 

вул. Каштанова, 4 в місті Обухові, Київської області – 35 844,30 грн 

капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду – 

1 462 062,78 грн, а саме: 

- будівництво теплового пункту будинку №16 по вулиці Миру в 

м. Обухів, Київської області – 656 117,16 грн; 

- виготовлення проекту реконструкції вузлів обліку газу котельних по 

вулиці 8-го Березня, 52 -54 у місті Обухові, Київської області – 14 545,40 грн; 

- капітальний ремонт покрівель  багатоквартирних житлових будинків 

вул. Київська, 115 (під. 3, 9, 11), вул. Каштанова, 22, вул. Лермонтова, 22 (під. 

1, 2), вул. Київська, 64  міста Обухів – 188 853,40 грн; 

- капітальний ремонт покрівлі житлових будинків: вул. Каштанова -30, 26 

вул. Миру -9, 8  вул. Жовтнева, 2, м-рн Петровський, 16, 20 – 602 546,82 грн 

капітальний ремонт ліфтів та ліфтового обладнання 

багатоквартирних житлових будинків по місту Обухову – 12 883,98 грн, а 

саме: 

- капітальний ремонт пасажирського ліфта за адресою: м. Обухів 

Київської області  вул. Миру 14 (1п.)  Рег.№32519 – 3 601,98 грн  

- капітальний ремонт пасажирського ліфта за адресою: м. Обухів 

Київської області  вул. Каштанова 9(3п.) Рег.№17097 - 3 618,00 грн; 

- капітальний ремонт пасажирського ліфта за адресою: м. Обухів 

Київської області  вул. Київська 111 гр. Рег.№24757 – 5 664,00 грн 

капітальний ремонт доріг, тротуарів та інших об’єктів благоустрою 

– 2 145 391,09 грн, а саме: 

- капітальний ремонт тротуару по вул. Київській (від №18 до №20) – 

294 705,60 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Калініна - 93 607,20 грн; 

- капітальний ремонт доріг житлового масиву Лукавиця (від №232 до 

№278) – 140 877,60 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вулиці Каштанова (під’їзд до м-ну 

«Сосновий») – 56 193,60 грн; 

- капітальний ремонт дороги  по вулиці 8-го Листопада - 114 238,80 грн 

- капітальний ремонт тротуарів по вулиці Київській в р-ні будинків 146-

148 - 19 710,43 грн; 

- капітальний ремонт тротуарів по вулицях в р-ні будинків Київська,7 та 

Черняхівського,1 - 190 392,00 грн; 
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- капітальний ремонт пішохідних доріжок Алеї пам'яті героїв Небесної 

сотні  по вулиці Миру в р-ні будинків 11-13 - 163 732,80 грн; 

- капітальний ремонт внутрішньо-дворового проїзду по вулиці Миру, 13 - 

69 821,74 грн; 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на улаштування 

підпірної стіни по вул. а. Малишка - 24 864,50 грн; 

- капітальний ремонт підпірної стіни по вул. Лєрмонтова, 2-а – 

249 790,80 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Осипенка - (до кладовища 

мкрн. Петровський) - 305 110,20 грн; 

- капітальний ремонт дороги в мкрн. Петровський 20 А, 21 (до 

амбулаторії) – 8 239,32 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Колгоспна 1-11(мкрн. Петровський) - 

255 186,48 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Садова (мкрн. Петровський) – 

133 685,70 грн; 

- капітальний ремонт дороги по мкрн. Лукавиця - (до кладовища) - 

3 155,88 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Паризької Комуни від буд.№83 до 

буд№99 – 2 029,20 грн; 

- капітальний ремонт дороги по  вул. Піщана - 15 590,40 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Пушкіна від буд.42 до буд. 62 в 

м. Обухів Київської області - 1 833,60 грн; 

- капітальний ремонт дороги по пров. Малишківський від вул. Малишко 

до буд.№17 від буд.№2 до буд.№4.Обухів Київської області - 644,04 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Гайдамацька від буд. №22 до 

буд.№42 м. Обухів Київської області – 1 981,20 грн 

капітальний ремонт та реконструкція приміщень бюджетних 

установ, адміністративних приміщень та об'єктів соціально-культурної 

сфери міської комунальної власності – 4 480 167,05 грн, а саме: 

- капітальний ремонт спортивних залів, та липневих каналізацій ЗОШ №3 

-  66 226,05 грн;  

- капітальний ремонт несучих конструкцій та стелі басейну ДЮСШ з 

заміною вікон та утеплення фасаду по вулиці Миру, 12 у місті Обухові 

Київської області - 233 616,00 грн; 

- капітальний ремонт ДНЗ «Дударик» (1-й  поверх) - 242 413,79 грн  

- капітальний ремонт вузлів обліку води бюджетних установ (ДНЗ та 

ЗОШ міста Обухів) - 52 557,57 грн; 

- капітальний ремонт вхідних приміщень адмінбудівлі по 

вул.Каштанова,13 м. Обухів - 12 687,80 грн; 

- капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі по вул. Київській, 10 – 

274 756,68 грн; 

- капітальний ремонт приміщень дитячої групи «Сонечко» та покрівлі 

ДНЗ »Рушничок» по вулиці Київська, 170-а у місті Обухові – 210 193,20 грн 
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- капітальний ремонт приміщень дитячої групи «Дзвіночок» та покрівлі 

ДНЗ »Катруся» по вулиці Київська,160 у місті Обухові – 304 891,40 грн 

- капітальний ремонт дитячої групи «Сонечко» ДНЗ «Веселка», вул. Миру 

10-А в м. Обухів Київської області – 201 767,86 грн ; 

- капітальний ремонт покрівлі ДНЗ «Веселка», вул. Миру 10-А в 

м. Обухів Київської області – 111 778,00 грн 

- капітальний ремонт інженерних комунікацій технічного підпілля 

ДНЗ »Веселка», вул. Миру 10-А в м. Обухів Київської області – 224 886,09 грн; 

- капітальний ремонт покрівлі будинку культури м-рн Петровський – 

709 281,91 грн; 

- капітальний ремонт приміщень харчоблоку із заміною вікон приміщень 

ЗОШ №4 м-рн Петровський -  466 036,24 грн;  

- виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному 

ремонту системи вентиляції харчоблоку ЗОШ №4 м-рн Петровський – 

6 008,91 грн; 

- капітальний ремонт приміщень спортивного  залу ЗОШ №3 по вулиці 

Миру,12 у місті Обухові - 180 908,00 грн; 

- капітальний ремонт приміщень та інженерних комунікацій басейну 

ЗОШ №5 по вулиці Лермонтова, 24 – 616 965,60 грн; 

- капітальний ремонт покрівлі та приміщень ДНЗ «Зірочка» – 

191 541,60 грн; 

- капітальний ремонт покрівлі та фасадної частини ДНЗ «Світлячок» 

вул. В. Чаплінського, 18 у м. Обухові Київської області – 77 071,20 грн; 

- капітальний ремонт будівлі (утеплення) ДНЗ «Світлячок» 

вул. В. Чаплінського, 18 у м. Обухові Київської області – 205 028,40 грн; 

- капітальний ремонт учбової кімнати початкових навчальних класів 

навчального виховного  комплексу «Спеціалізована школа -ЗОШ№1 1-3го 

ступенів ім. А.С. Малишка» по вул. Київська 18 в м. Обухові Київської області 

– 91 550,75 гривень. 

В 2015 році за спеціальним фондом кошторису виділялись асигнування 

на будівництво, капітальний ремонт і реконструкцію по наступних кодах 

функціональної класифікації: 

- по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» (ф.4-3м) за КЕКВ 

3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» затверджено 

асигнування в сумі 260 200,00 грн, касові та фактичні видатки склали 

260 200,00 грн; за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 

затверджено асигнування в сумі 2 684 900,00 грн, касові та фактичні видатки 

склали 2 175 835,11 грн; 

- по КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» (ф.4-3м) за КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об’єктів» затверджено асигнування в сумі 

232 500,00 грн, касові та фактичні видатки склали 148 503,20 грн; 

- по КТКВ 070101»Дошкільні заклади освіти» (ф.4-3м) за КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об'єктів» затверджено асигнування в сумі 

1 639 000,00 грн, касові видатки склали 1 550 310,40 грн та фактичні – 
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1 404 028,00 грн (фактичні видатки менші за касові на 146 282,40 грн за рахунок 

погашення існуючої на початок року кредиторської заборгованості на 

відповідну суму); за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» 

затверджено асигнування в сумі 402 900,00 грн, касові та фактичні видатки 

склали в сумі 402 537,91 грн); 

- по КТКВ 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих 

органів влади» (ф.4-3м) за КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду 

(приміщень)» затверджено асигнування в сумі 3 192 710,00 грн, касові видатки 

склали 2 278 853,43 грн та фактичні – 2 314 305,34 гривень. Фактичні видатки 

більші за касові на 35 451,91 грн за рахунок погашення існуючої на початок 

року дебіторської заборгованості в сумі 252 294,28 грн та кредиторської 

заборгованості в сумі 216 842,37 грн; 

- по КТКВ 070201»Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, 

інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» (ф.4-3м) 

за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» затверджено асигнування в 

сумі 1 062 800,00 грн, касові видатки склали 1 041 144.42 грн та фактичні – 

1 250 050,33 гривень. Фактичні видатки більші за касові на 208 905,91 грн за 

рахунок погашення існуючої на початок року дебіторської заборгованості в 

сумі 221 265,60 грн та кредиторської заборгованості в сумі 12 359,69 грн; 

- по КТКВ 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 

клубного типу» (ф.4-3м) за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» 

затверджено асигнування в сумі 809 100,00 грн, касові видатки 

склали 521 578,97 грн та фактичні – 352 012,80 гривень. Фактичні видатки 

менші за касові в сумі 169 566,17 грн за рахунок погашення існуючої на 

початок року кредиторської заборгованості; 

- по КТКВ 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл» (ф.4-3м) за КЕКВ 3132 «Капітальний 

ремонт інших об’єктів» затверджено асигнування в сумі 920 000,00 грн, касові 

та фактичні видатки склали 913 582,40 грн; 

- по КТКВ 200700 «Інші природоохоронні заходи» (ф.4-3м) за КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об’єктів» затверджено асигнування в сумі 

375 000,00 грн, касові та фактичні видатки склали 375 000,00 грн; 

- по КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» (ф.4-3м) за КЕКВ 3122 

«Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» затверджено асигнування 

в сумі 5 843 300,00 грн, касові видатки склали 4 098 152,52 грн та фактичні – 

3 996 448,52 грн (фактичні видатки менші за касові в сумі 101 704,00 грн за 

рахунок погашення існуючої на початок 2015 року кредиторської 

заборгованості); за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» 

затверджено асигнування в сумі 6 974 800,00 грн, касові видатки склали 

6 672 562,09 грн та фактичні – 6 562 912,19 грн (фактичні видатки менші за 

касові в сумі 109 649,90 грн за рахунок погашення існуючої на початок року 

кредиторської заборгованості); за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація 
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інших об'єктів» затверджено асигнування в сумі 5 167 800,00 грн, касові та 

фактичні видатки склали в сумі 4 689 039,53 грн); 

- по КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов'язаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних 

доріг» (ф.4-3м) за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» 

затверджено асигнування в сумі 22 908 200,00 грн, касові видатки склали 

22 844 002,77 грн та фактичні – 21 926 223,85 гривень. Фактичні видатки менші 

за касові в сумі 917 778,92 грн за рахунок погашення існуючої на початок року 

кредиторської заборгованості в сумі 1 098 258,92 грн та дебіторської 

заборгованості в сумі 180 480,00 гривень). 

Проведеною ревізією встановлено що Виконавчим комітетом Обухівської 

міської ради в 2015 році проведені наступні видатки на капітальне будівництво, 

реконструкцію та ремонт, а саме: 

капітальний ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення – 2 145 391,09 грн, а саме: 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 

водоводу та автоматичного поливу паркової зони «Алеї пам'яті героїв небесної 

сотні» у м. Обухові (залишок) – 5 000,00 грн;      

- будівництво водоводу та автоматичного поливу паркової зони «Алеї 

пам'яті героїв небесної сотні» у м. Обухові (залишок)34 804,00 грн;  

- капітальний ремонт мереж теплопостачання по вул. Київський 

(ТК№6.01) в м. Обухів Київської області 221 874,40 грн;   

- будівництво напірного каналізаційного колектору та насосної станції від 

житлових будинків по вул. Жовтнева, 24,26,28 до самопливного колектору в м. 

Обухів Київської обл. - 1 076 768,80 грн;      

- реконструкція головного напірного водоводу діам.400мм в р-ні АЗС 

«WOG» та автодороги Київ–Знам’янка – 1 419,59 грн;      

- капітальний ремонт мереж теплопостачання (р-он ринку Піщана 

Тк 1.02.1) по вул. Київській, 174 в місті Обухові, Київської області – 

1 149 722,06 грн; 

- реконструкція мереж теплопостачання по вул. Київській – 

227 548,00 грн; 

- капітальний ремонт мереж теплопостачання мкрн. Петровський (ТК5- 

буд.№14), (ТК11-ТК12- буд.№11, ТК13-буд.№10,9), (ТК14-ДНЗ Пролісок), 

(ТК22-буд.№12), (ТК9- Амбулаторія) - 953 886,29 грн;      

- виготовлення коригування проектно-кошторисної документації 

«Реконструкція головного напірного водоводу діам.400мм в р-ні АЗС «WOG» 

та автодороги Київ –Знам’янка» - 20 874,00 грн; 

- капітальний ремонт вузлів обліку води на свердловинах (Таценківський 

водозабір, м-рн «Петровський», Центр) міста Обухів київської області – 

114 640,89 грн;      
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- капітальний ремонт мереж тепловодопостачання по вул. Київська, 113 

(КТЕП-9) – 417 927,80 грн;      

- виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція 

системи опалення та ГВП житлового будинку по вул.Київська,174 в м. Обухові 

Київської області» - 19 615,51 грн;      

- виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція 

системи опалення та ГВП житлового будинку по вул.Київська,172 в м. Обухові 

Київської області» - 19 616,10 грн;      

- виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція 

системи опалення та ГВП житлового будинку по вул. Київська,166 в м. Обухові 

Київської області» - 19 643,60 грн;      

- виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція 

системи опалення та ГВП ДНЗ «Рушничок» в м. Обухові Київської області» - 

19 627,56 грн;      

- виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція 

системи опалення та ГВП житлового будинку по вул. Київська, 176а в 

м. Обухові Київської області» - 19 610,86 грн;      

- виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція 

системи опалення та ГВП житлового будинку по вул.Київська,176 в м. Обухові 

Київської області» - 19 610,93 грн;      

- виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція 

системи опалення та ГВП житлового будинку по вул.Київська,178 в м. Обухові 

Київської області» - 19 616,24 грн;      

- виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція 

системи опалення та ГВП житлового будинку по вул.Київська,180 в м. Обухові 

Київської області» - 19 615,60 грн;   

- капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж теплопостачання 

(КТЕП№5,ТК6.03) по вул. Каштанова в м. Обухів Київської області – 

630 331,06 грн;      

- капітальний ремонт теплоізоляції магістральних мереж теплопостачання 

(від вул. Піщана 101б до автодороги Обухів – Українка-Трипілля) – 

517 237,20 грн; 

- капітальний ремонт  теплових мереж  мікрорайону Петровський (від ТК 

2 до Ж/Б №№15,16) в м. Обухів Київської області – 1 137 978,74 грн;      

- капітальний ремонт водоводу та заміна насосно-силового обладнання по 

вул. Київська, 64 – 190 479,80 грн;     

- виготовлення робочого проекту вузлів обліку теплової енергії 

приміщень адмінбудівлі (ЦНАП, Архів, Управління соцзахисту) по 

вул. Каштанова,13 в м. Обухів Київської області – 13 482,00 грн; 

- виготовлення робочого проекту вузлів обліку теплової енергії 

ДНЗ »Світлячок», ДНЗ »Пролісок» в м. Обухів Київської області – 8 988,00 грн;      
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- виготовлення робочого проекту вузла обліку теплової енергії міського 

Будинку Культури мкрн. Петровський в м. Обухів Київської області - 

4 494,00 грн;      

- капітальний ремонт дощової каналізації в районі вул. Київська №113 -

вул. Каштанова №16/13 – 107 978,20 грн;      

капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду – 

2 145 391,09 грн, а саме: 

- реконструкція системи газопостачання ВОГ котельні 60-квартирного 

житлового будинку, №52 по вулиці 8-го Березня у місті Обухові, Київської 

області (залишок) -80 538,20 грн 

- реконструкція вузла обліку газу котельні 60-квартирного житлового 

будинку за адресою : м. Обухів , вул. 8-го Березня, 54 - 115 821,00 грн; 

- капітальний ремонт покрівлі житлових будинків: вул. Каштанова, 30, 26 

вул. Миру 9, 8, вул. Жовтнева, 2, м-рн Петровський, 16, 20 – 181 037,11 грн 

- капітальний ремонт котельні 60-квартирного житлового будинку №54 

по вулиці 8-го Березня у місті Обухові, Київської області – 999 909,40 грн;      

- капітальний ремонт покрівлі буд.№2, №16 мкрн. Петровський; буд.№22 

вул. Каштанова, буд.№2 вул. Жовтнева – 177 674,79 грн;      

- капітальний ремонт вимощення буд. №38, №40, №24 по вул. Каштанова, 

буд. №14 мкр. Петровський, буд. №4, №6, вул. Жовтнева, буд.2, 

вул. Чаплінського, 2А м. Обухів Київської області – 127 617,52 ГРН;      

- реконструкція системи опалення та гарячого водопостачання-ж/будинку 

по вул. Київській №166 – 793 086,73 грн;      

- реконструкція системи опалення та гарячого водопостачання-ж/будинку 

по вул. Київській №172 – 412 515,69 грн;      

- реконструкція системи опалення та гарячого водопостачання-ж/будинку 

по вул. Київській №174 – 431 431,11 грн;           

- реконструкція системи опалення та гарячого водопостачання-ж/будинку 

по вул. Київській №176 – 435 766,86 грн;      

- реконструкція системи опалення та гарячого водопостачання-ж/будинку 

по вул. Київській №176а – 409 008,00 грн;      

- реконструкція системи опалення та гарячого водопостачання-ж/будинку 

по вул. Київській №178 – 459 075,62 грн;      

- реконструкція системи опалення та гарячого водопостачання- 

ж/будинку по вул. Київській №180 – 419 409,69 грн;      

- капітальний ремонт відмостки та цокольної частини фасаду житлового 

будинку №7 вул. Київська – 114 009,20 грн;      

- капітальний ремонт покрівлі ж\б №17, 13, 12 мкрн. Петровський в 

м. Обухів Київської області – 63 544,97 грн;      

- капітальний ремонт місць загального користування ж\б №16 по 

вул. Каштанова в м. Обухові Київської області – 195 571,81 грн;      
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- капітальний ремонт місць загального користування ж\б №13, №16, №12 

мкрн. Петровський  в м. Обухові Київської області – 37 413,32 грн;      

- капітальний ремонт мереж опалення (заміна запірної арматури) по ж/б 

№109 по вул. Київська, мереж холодного та гарячого водопостачання нижче 

0.000 в ж/б №8 по вул. Миру; мереж холодного водопостачання та опалення ж/б 

№115 по вул. Київська; мереж опалення в ж/б №9 по вул. Миру (заміна запірної 

арматури); мереж опалення в ж/б №113 по вул. Київська(заміна запірної 

арматури) в м. Обухів Київської області – 394 292,00 грн;      

капітальний ремонт ліфтів та ліфтового обладнання 

багатоквартирних житлових будинків по місту Обухів - 220 768,44 грн 

капітальний ремонт доріг, тротуарів та інших об’єктів благоустрою 

– 23 454 772,34 грн, а саме: 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на улаштування    

підпірної стіни по  вул. А. Малишка, в м. Обухів, Київської області (залишок) -

24 864,50 грн; 

- улаштування підпірної стіни за адресою: вул. А. Малишка в м. Обухові 

Київської області - 249 460,80 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Осипенко - (до кладовища 

мкрн. Петровський) (залишок) - 114 870,00 грн; 

- капітальний ремонт дороги в мкрн. Петровський 20 А ,21 (до 

амбулаторії) (залишок) - 332 443,20 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Колгоспна 1-11 (мкрн. Петровський) 

(залишок) - 43 527,60 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Садова (мкрн. Петровський) 

(залишок) 26 274,00 грн; 

- капітальний ремонт дороги по мкрн. Лукавиця - (до кладовища ) 

(залишок) - 729 709,12 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Паризької Комуни від буд.№83 до 

буд№99 (залишок) - 125 971,20 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Піщана (залишок) - 261 006,00 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Будьонного - 362 815,60 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. 8-го Березня (коригування робочого 

проекту) -215 232,12 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Пушкіна від буд. 42 до буд. 62 в 

м. Обухів Київської області (залишок) - 113 973,60 грн; 

- капітальний ремонт дороги по пров. Малишківський від вул. Малишко 

до буд.№17 від буд.№2 до буд.№4 в м. Обухів Київської області (залишок) – 

51 033,36 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Гайдамацька від буд.№22 до 

буд.№42м.Обухів Київської області (залишок) - 120 185,80 грн; 
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- капітальний ремонт тротуару по вул. Київська в районі будинків № 63- 

№73 та відводу води в районі будинків №73 -81-124 - 157 717,81 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Крупської – 160 874,26 грн; 

- капітальний ремонт сходів пішохідної доріжки по вул. 8-го Березня 

м. Обухова Київської області – 92 207,92 грн; 

- виготовлення робочого проекту на Будівництво світлофорного об’єкта 

по  вул. Київській ( перехрестя в р-ні буд. 121) в м. Обухів Київської області – 

40 565,42 грн; 

- будівництво світлофорного об’єкта по вул. Київській (перехрестя в р-ні 

буд. 121) в м. Обухів, Київської області – 319 991,99 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Піщана (від №66 до вул. Загребля 13) 

в м. Обухів Київської області - 120 791,88 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Паризької Комуни (від. буд.№ 108 до 

№99) в м. Обухів Київської області - 452 229,60 грн; 

- капітальний ремонт дороги по провул. Київський 19-28 в м. Обухів 

Київської області – 240 150,00 грн; 

 капітальний ремонт дороги по вул. Пасічна ( від. Кладовища Шкільна 19 

до буд.№9 Пасічна)  ) в м. Обухів Київської області - 272 692,80 грн; 

- капітальний ремонт  дороги по вул. Яворівська (№45 -№74) в м. Обухів, 

Київської області - 522 627,60 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Петровського (№126 -№92) в 

м. Обухів, Київської області - 557 422,56 грн 

- капітальний ремонт дороги по вул. Зінченка (№1 -№34) (коригування 

робочого проекту) в м. Обухів, Київської області - 534 772,80 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Раскової (11-а - вул. Зінченка 1, 

вул. Жовтнева 36-вул.Раскової 11) в м. Обухів Київської області 871 238,40 грн; 

- капітальний ремонт  дороги по вул. Крупської (№13 -№95) в м. Обухів, 

Київської області - 278 466,00 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Виноградна(№1 -№13) в м. Обухів, 

Київської області – 250 651,20 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Профінтерна (№36 - перехрестя з 

вул. Тельмана , Радгоспна 21.2)  в м. Обухів Київської області – 399 014,40 грн; 

- капітальний ремонт дороги по провул. Польовий (№13 - до 

вул. Шевченка 8) в м. Обухів - 278 466,00 грн; 

- капітальний ремонт  дороги по вул. Молодіжна (№23 -70 А. Малишко) в 

м. Обухів, Київської – 325 128,00 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Ковалевської (№7-№21) в м. Обухів, 

Київської області – 305 014,56 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Ватутіна (№45 -№61) в м. Обухів, 

Київської області – 305 013,60 грн; 
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- капітальний ремонт дороги по вул. Першотравнева (№2 -№19) в 

м. Обухів, Київської області – 357 507,60 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Польок в м. Обухів, Київської 

області – 479 589,26 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Гайдамацька (№36-№42) в м. Обухів, 

Київської області – 226 576,80 грн; 

- капітальний ремонт дороги по с. Таценки (від входу до кладовища до  

перехрестя з автодорогою Київ-Знам’янка) Обухівського району Київської 

області - 169 084,24 грн; 

- капітальний ремонт тротуару по вул. Київська ( в р-ні будинків №76-

№78, зуп. Парникова - №126, №130-№136А) - 469 035,90 грн; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 

ремонт гідротехнічної споруди «Верхнього ставка» із поліпшенням 

екологічного стану та благоустрою на мікрорайоні №2 , в м. Обухові, Київської 

області - 45 000,00 грн; 

- капітальний ремонт гідротехнічної споруди «Верхнього ставка» із 

поліпшенням екологічного стану та благоустрою на мікрорайоні №2 , в м. 

Обухові, Київської області - 379 934,12 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Профінтерна (№18-№24) – 

125 341,20 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Гайдамацька (№44-№52) – 

73 202,40 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Ватутіна (№49-№51) - 23 562,00 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Петровського  (№128-№138) – 

240 798,00 грн; 

- капітальний ремонт дороги від кладовища мкрн. Лукавиця до бетонної 

дороги на ж/м Польок – 573 987,60 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Жуковського (№4-№4а – №6 

вул. Загребля) - 390 201,60 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Зелений Гай (№31-№94) – 

484 579,20 грн; 

- капітальний ремонт дороги по провул. Київський (№12-№19) – 

128 585,32 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. 8-го Листопада (заїзд до буд.№168) – 

41 558,39 грн; 

- капітальний ремонт дороги від буд.№53 вул. Жеваги до буд.№11 вул. 

Джамбула - 220 835,44 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Пушкіна ( №4-№7,№15,16- до заїзду 

до буд.№66) – 623 569,30 грн; 

- капітальний ремонт дороги від буд.№11-А вул. Раскової до буд.№34  

вул. Зінченка (через вул. Джамбула) – 1 093 530,00 грн; 
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- капітальний ремонт дороги по вул. 9-го Травня (№9 -№49), №51-

вул.Крупська №20 в м. Обухові Київської області – 1 041 088,80 грн; 

- капітальний ремонт дороги по провулку Травневий №2-№8 в м. Обухові 

Київської області – 170 135,80 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Яровівська (№13-№74) в м .Обухові 

Київської області – 548 743,20 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. П.Мирного (№16 - №51-перехрестя з 

вул. Будьонного) в м. Обухові Київської області – 182 130,00 грн; 

- капітальний ремонт дороги по провулку Київській (  №30-№38 ) в 

м. Обухові Київської області – 169 874,00 грн; 

- капітальний ремонт дороги по провулку Пасічний (№13/1-№19) в 

м. Обухові Київської області – 183 670,80 грн; 

- капітальний ремонт тротуару по вул. Київській(№95-№87, №63-№33, 

зуп. Парникова-№ 112) в м. Обухові Київської обл. – 547 053,20 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Крупська (№14-№30) в м. Обухові 

Київської області – 88 683,60 грн; 

- капітальний ремонт тротуару по вул. Малишка в м. Обухові Київської 

області – 63 325,00 грн; 

- капітальний ремонт дороги та тротуару вздовж підпірної стіни 

Молокозаводу (від вул. Каштанова до вул. Піщана) в м. Обухові Київської 

області – 1 320,00 грн; 

- капітальний ремонт тротуару по вул. Каштанова (від вул. Миру до 

мкрн. Лукавиця) – 1 164 000,00 грн; 

- капітальний ремонт дороги на мкрн. Дзюбівка – 1 124 563,00 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Робоча (№101-№103, заїзд до №13А, 

№48-№50-№54, №84-№101-№113, №55-№57) – 343 310,19 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Криничній (№24-№42) – 

276 077,00 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Піщана (№21-№31) -152 726,40 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Лугова – 434 769,60 грн; 

- капітальний ремонт тротуару в р-ні буд.№17 Б,В по вул. Миру – 

294 731,83 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Зарічна (від буд. №6 до перехрестя з 

вул. Київська) – 64 960,00 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Терешкової (буд.№2-буд.№6) – 

46 226,40 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Профінтерна (буд.№28 -буд.№24 ) – 

30 488,18 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Шпаківка (від вул. Раскової до 

буд.№4 ) – 58 522,87 грн; 
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- капітальний ремонт дороги по вул. Профінтерна (від буд. №3 до 

вул. Київська) – 198 990,40 грн; 

- капітальний ремонт пішохідної зони в р-ні вул.Миру,16 – 

278 255,60 грн; 

- капітальний ремонт дороги на мкрн. Лукавиця (№283-№430) – 

224 626,80 грн; 

- капітальний ремонт доріг на мкрн. Дзюбівка (вул.Малишка№23 - 

Дзюбівка №24, Дзюбівка №210-№183, вул. Малишка - Дзюбівка №133) – 

293 138,40 грн; 

- капітальний ремонт пішохідної зони по вул. Київська, 111, 

вул. Київська, 111а, вул. Київська, 113б, вул. Київська, 115 – 70 479,20 грн 

реконструкція мереж вуличного освітлення та інших мереж – 

1 183 288,20 грн, а саме: 

- реконструкція вуличного освітлення житлового масиву «Лукавиця» в 

м. Обухів Київської області - 176 749,00 грн; 

- реконструкція вуличного освітлення по вул. Черняхівського в м. Обухів 

Київської області – 16 545,60 грн 

- реконструкція вуличного освітлення по вул. Першотравнева в м. Обухів 

Київської області – 43 471,00 грн 

- реконструкція вуличного освітлення по вул. Пушкіна в м. Обухів 

Київської області - 21 302,00 грн 

- реконструкція вуличного освітлення по вул. Івана Франка – 

37 605,60 грн 

- реконструкція вуличного освітлення по вул. Крупської в м. Обухів 

Київської області - 35 708,00 грн 

- реконструкція вуличного освітлення по вул. Тельмана в м. Обухів 

Київської області - 45 032,00 грн 

- реконструкція вуличного освітлення по вул. Терешкової в м. Обухів 

Київської області - 18 078,00 грн 

- реконструкція вуличного освітлення по вул. 9-го Травня в м. Обухів 

Київської області - 36 650,00 грн 

- капітальний ремонт освітлення по вул. 8-го Березня в м. Обухів 

Київської області - 64 495,00 грн 

- реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Зелений Гай в 

м. Обухів Київської області - 97 429,00 грн 

- реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Криничній в 

м. Обухів Київської області - 54 660,00 грн 

- реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Шпаківка в 

м. Обухів Київської області - 98 617,00 грн 

- реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Раскової в м. Обухів 

Київської області - 30 370,00 грн 
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- реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Незалежності в 

м. Обухів Київської області - 32 999,00 грн 

- капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Яровівська в 

м. Обухів Київської області - 90 496,00 грн 

- капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Садова в 

м. Обухів Київської області - 75 995,00 грн 

- капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Гоголя в 

м. Обухів Київської області - 95 290,00 грн 

- капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Джамбула в 

м. Обухів Київської області - 56 496,00 грн 

- капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Осіпенко та 

пров. Пасічному в м. Обухів Київської області – 55 300,00 грн; 

капітальний ремонт та реконструкція приміщень бюджетних 

установ , адміністративних приміщень та об'єктів соціально-культурної 

сфери міської комунальної власності – 8 555 253,36 грн, а саме: 

- капітальний ремонт спортивних залів, та ливневих каналізацій ЗОШ №3  

(залишок) - 10 631,65 грн; 

- капітальний ремонт несучих конструкцій та стелі басейну ДЮСШ з 

заміною вікон та утеплення фасаду по вулиці Миру, 12 у місті Обухові 

Київської області (залишок) - 165 274,80 грн; 

- капітальний ремонт приміщень та  покрівлі  гімнастичного залу ДЮСШ 

з заміною вікон та утепленням фасаду по вулиці Миру, 12 у місті Обухові 

Київської області - 748 307,60 грн; 

- капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі по вул. Київській, 10 

(залишок) - 109 649,90 грн; 

- капітальний ремонт приміщень архіву адмінбудівлі по 

вул. Каштанова,13 м. Обухові Київської області - 384 741,7 грн; 

- улаштування пожежно-охоронної сигналізації та пожежотушіння в 

приміщеннях архіву адмінбудівлі по вул. Каштанова, 13 в м. Обухові Київської 

області - 260 200,00 грн; 

- капітальний ремонт покрівлі будинку культури м-рн Петровський 

(залишок) - 169 566,17 грн; 

- капітальний ремонт приміщень та інженерних комунікацій басейну  

ЗОШ №5  по вулиці Лермонтова, 24 (залишок) - 362 417,40 грн; 

- капітальний ремонт покрівлі та фасадної частини ДНЗ «Світлячок» 

вул. В.Чаплінського 18 у м. Обухові Київської області (залишок) – 

80 428,80 грн; 

- капітальний ремонт будівлі (утеплення) ДНЗ «Світлячок» 

вул. В.Чаплінського, 18 у м. Обухові Київської області (залишок) – 

189 574,80 грн 
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- капітальний ремонт учбової кімнати початкових навчальних класів 

навчального виховного комплексу «Спеціалізована школа ЗОШ№1 1-3го 

ступенів ім. А.С.Малишка» по вул. Київська 18 в м. Обухові Київської області 

(залишок) - 1 209,83 грн; 

- капітальний ремонт приміщень дитячої групи «Струмочок» 

ДНЗ »Веселка» по вул. Миру 10-А в м. Обухів Київської області – 

200 222,80 грн; 

- капітальний ремонт приміщень дитячої групи «Калинка» 

ДНЗ »Веселка» по вул. Миру 10-А в м. Обухів Київської області - 193 168,00 

грн; 

- капітальний ремонт приміщень центру надання адміністративних послуг 

по вул. Каштановій 13 в м. Обухові Київської області - 450 002,00 грн; 

- капітальний ремонт приміщень управління освіти по вул. Каштановій 13 

в м. Обухові Київської області - 401 320,00 грн; 

- капітальний ремонт приміщень управління соцзахисту по 

вул. Каштановій 13 в м. Обухові Київської області - 313 803,51 грн; 

- капітальний ремонт віконних відкосів з заміною вікон ЗОШ№4 

мкрн. Петровський - 534 580,00 грн; 

- капітальний ремонт приміщень будинку культури мкрн. Петровський в 

м. Обухові Київській області - 352 012,80 грн; 

- капітальний ремонт огорожі на території ЗОШ№3 по вул. Миру 12 – 

53 987,94 грн; 

- капітальний ремонт пішохідної доріжки в р-ні вул.Миру,16 (до джерела) 

в м. Обухів Київської області - 597 550,48 грн; 

- будівництво спортивного майданчика в р-ні вул. Миру, 16 в м. Обухів 

Київської області - 950 000,00 грн; 

- будівництво спортивного майданчика мкрн. «Дзюбівка» - 1 320,00 грн; 

- виготовлення робочого проекту «Будівництво спортивного майданчика 

мкрн. «Дзюбівка»« - 14 710,34 грн; 

- виготовлення робочого проекту «Будівництво скейтполя з спортивним 

майданчиком ( в р-ні вул. Миру 16)» - 25 000,00 грн; 

- капітальний ремонт спортивного залу на 1-му поверсі ЗОШ №3 по 

вул. Миру 12 в м. Обухів Київської області - 50 317,60 грн; 

- капітальний ремонт вхідної групи та вхідних приміщень ДНЗ «Дударик» 

по вул.Б.Хмельницького,22 в м. Обухів Київської області – 173 704,00 грн; 

- капітальний ремонт інженерних комунікацій підвального приміщення   

ДНЗ «Дударик» по вул. Б.Хмельницького, 22 в м. Обухів Київської області – 

341 341,00 грн; 

- капітальний ремонт приміщень харчоблоку ДНЗ «Рушничок» по 

вул.Київська,170а в м. Обухів Київської області – 271 871,00 грн; 
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- виготовлення робочого проекту з улаштування пожежно-охоронної 

сигналізації та пожежотушіння в приміщеннях архіву адмінбудівлі по 

вул. Каштанова,13 в м. Обухів Київської області – 11 460,91 грн; 

- виготовлення робочого проекту санації ЗОШ №4 по вул. П. Осипенко в  

м. Обухів Київської області – 28 000,00 грн; 

- виготовлення робочого проекту санації ДНЗ «Рушничок» по 

вул. Київська, 170а в м. Обухів Київської області – 25 000,00 грн; 

- виготовлення робочого проекту санації ДНЗ «Веселка» по вул. Миру, 10 

в м. Обухів Київської області  - 24 000,00 грн; 

- виготовлення робочого проекту санації ДНЗ «Зірочка» по 

вул. Каштанова, 5 в м. Обухів Київської області – 26 000,00 грн; 

- виготовлення робочого проекту санації ДНЗ «Дударик» по 

вул. Б.Хмельницького, 22 в м. Обухів Київської області – 25 000,00 грн; 

- капітальний ремонт фасадної частини та вхідних груп адмінбудівлі по 

вул. Каштанова,13 в м. Обухів Київської області – 625 968,00 грн; 

- реконструкція системи опалення та гарячого водопостачання по 

вул. Київській №170a ДНЗ «Рушничок» - 382 910,35 грн 

розроблення містобудівної документації по місту Обухів – 

244 756,10 грн, а саме: 

- створення топографічної основи в цифровому вигляді масштабу 1:500 

ж\м «Полянський», ж\м «Полянський 2» - 89 328,65 грн; 

- проект детального планування району з територією від 30 до 50 га ж\м 

«Полянський» - 66 982,25 грн; 

- проект детального планування району з територією від 30 до 50 га ж\м 

«Полянський-2» - 88 445,2 гривень. 

В 2016 році за спеціальним фондом кошторису виділялись асигнування 

на будівництво, капітальний ремонт і реконструкцію по наступних кодах 

функціональної класифікації: 

- по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» (ф.4-3м) за КЕКВ 

3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» затверджено 

асигнування в сумі 127 000,00 грн, касові та фактичні видатки склали 

47 965,49 грн; за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» затверджено 

асигнування в сумі 3 692 200, грн, касові та фактичні видатки склали 

2 534 047,13 грн; 

- по КТКВ 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми» (ф.4-3м) за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 

затверджено асигнування в сумі 105 000,00 грн, касові та фактичні видатки 

склали 102 028,00 грн; 

- по КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» (ф.4-3м) за КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об’єктів» затверджено асигнування в сумі 

1 086 000,00 грн, касові та фактичні видатки склали 1 055 780,56 грн; 
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- по КТКВ 070101»Дошкільні заклади освіти» (ф.4-3м) за КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об'єктів» затверджено асигнування в сумі 

1 977 400,00 грн, касові та фактичні видатки склали 963 000,86 грн; 

- по КТКВ 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих 

органів влади» (ф.4-3м) за КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду 

(приміщень)» затверджено асигнування в сумі 8 343 800,00 грн, касові видатки 

склали 5 554 371,38 грн та фактичні – 5 204 236,98 гривень. Фактичні видатки 

менші за касові на 350 134,40 грн за рахунок утворення на кінець 2016 року 

дебіторської заборгованості в сумі 350 134,40 грн; 

- по КТКВ 070201»Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, 

інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» (ф.4-3м) 

за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» затверджено асигнування в 

сумі 4 688 900,00 грн, касові та фактичні видатки склали 2 426 903,85 грн; 

- по КТКВ 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 

клубного типу» (ф.4-3м) за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» 

затверджено асигнування в сумі 1 447 900,00 грн, касові видатки склали 

1 093 332,52 грн та фактичні – 698 510,92 гривень. Фактичні видатки менші за 

касові в сумі 394 821,60 грн за рахунок погашення дебіторської заборгованості 

перед ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» за аванс по капітальному ремонту 

приміщень Будинку Культури, мкрн. Яблуневий в м. Обухові, згідно договору 

підряду № 98/16 від 25.05.2016 (передача ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» 

Виконавчому комітету Обухівської міської ради матеріалів та устаткування на 

загальну суму 394 821,60 гривень); 

- по КТКВ 110205 «Школа естетичного виховання дітей» (ф.4-3м) за 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» затверджено асигнування в 

сумі 1 347 000,00 грн, касові та фактичні видатки склали 1 253 547,97 грн; 

- по КТКВ 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл» (ф.4-3м) за КЕКВ 3132 «Капітальний 

ремонт інших об’єктів» затверджено асигнування в сумі 1 250 000,00 грн, 

касові видатки склали 840 476,00 грн та фактичні – 756 680,40 гривень. 

Фактичні видатки менші за касові в сумі 83 795,60 грн за рахунок погашення 

дебіторської заборгованості перед ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» за 

аванс по капітальному ремонту інженерних комунікацій і приміщень басейну 

ДЮСШ по вулиці Миру, 12 у місті Обухові, Київської області, згідно договору 

підряду №99/16 від 25.05.2016 (передача ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» 

Виконавчому комітету Обухівської міської ради матеріалів та устаткування на 

загальну суму 83 795,60 гривень); 

- по КТКВ 130110 «Фінансова підтримка спортивних споруд» (ф.4-3м) за 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» затверджено асигнування в 

сумі 677 300,00 грн, касові та фактичні видатки склали 673 587,87 грн; 

- по КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» (ф.4-3м) за КЕКВ 3122 

«Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» затверджено асигнування 

в сумі 3 263 400,00 грн, касові та фактичні видатки склали 996 344,34 грн; за 
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КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» затверджено асигнування в 

сумі 8 808 300,00 грн, касові та фактичні видатки склали 7 818 887,52 грн; за 

КЕКВ 3141 «Реконструкція житлового фонду (приміщень)» затверджено 

асигнування в сумі 2 376 000,00 грн, касові та фактичні видатки склали 

20 133,66 грн; за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» 

затверджено асигнування в сумі 7 636 500,00 грн, касові та фактичні видатки 

склали в сумі 3 769 495,00 грн); 

- по КТКВ 150110 «Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 

будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів» (ф.4-3м) 

за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» затверджено 

асигнування в сумі 829 600,00 грн, касові та фактичні видатки склали 

149 741,00 грн; 

- по КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов'язаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних 

доріг» (ф.4-3м) за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» 

затверджено асигнування в сумі 27 206 900,00 грн, касові та фактичні видатки 

склали 22 011 535,55 гривень). 

Проведеною ревізією встановлено що Виконавчим комітетом Обухівської 

міської ради в 2016 році проведені наступні видатки на капітальне будівництво, 

реконструкцію та ремонт, а саме: 

капітальний ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення – 6 653 525,54 грн, а саме: 

- реконструкція головного напірного водоводу діам.400мм в р-ні АЗС 

«WOG» та автодороги Київ –Знам’янка – 1 406 826,89 грн; 

- капітальний ремонт каналізаційного колектору діам. 300мм по 

вул. Київська 154 в м. Обухів Київської області – 83 632,71 грн; 

- капітальний ремонт стін, фасадів, покрівлі КТЕП №1 та №9 по 

вул. Київська в м. Обухів Київської області – 175 489,72 грн; 

- виготовлення робочого проекту «Реконструкція водопровідної мережі 

по вул. 9го Травня та 8-го Листопада» - 15 000,00 грн; 

- капітальний ремонт теплових магістральних трубопроводів та запірної 

арматури ТК 1.021 – ТК 1.02 вул. Київська, 174 А – 1 423 135,94 грн; 

- капітальний ремонт теплових магістральних трубопроводів та запірної 

арматури КТЕП 10 – вул. Миру, 17 А – 75 661,60 грн; 

- капітальний ремонт теплових магістральних трубопроводів та запірної 

арматури ТК 3.17, ТК 12.02 – вул. Київська, 164 – 868 152,61 грн; 

- капітальний ремонт теплових магістральних трубопроводів та запірної 

арматури КТЕП14-ТК 14.01 – вул. Київська, 123 – 746 757,74 грн; 

- капітальний ремонт між будинкових водопровідних мереж по 

вул. Миру, 1, вул. Миру, 2, та по вул. Київська, 123 – 124 549,83 грн; 

- капітальний ремонт насосно-силового обладнання на насосній станції по  

вул. Київська, 64, в м. Обухові  Київської області – 85 194,00 грн; 

- капітальний ремонт свердловини № 3 м-н «Яблуневий» в м. Обухові 

Київської області – 86 587,30 грн; 



113                                                            Примірник №1 

 

  

- капітальний ремонт свердловини № 4 м-н «Яблуневий» в м. Обухові 

Київської області – 86 587,30 грн; 

- виготовлення проекту на встановлення утилізатора тепла котельна 

мікрорайон Яблуневий Економайзер ВЕФГ – 100 (шт 2) – 44 941,87 грн; 

- виготовлення проекту на реконструкцію зовнішніх мереж 

водопостачання вул. Каштанова, 26, 30, 22 – 50 000,00 грн; 

- капітальний ремонт теплових мереж м. Обухів, вул. Чумацький Шлях, 

24, 26, 28 – 375 295,01 грн; 

- реконструкція котельні з встановленням утилізаторів тепла мікрорайону 

Яблуневий в м. Обухів, Київської області – 469 888,47 грн; 

- капітальний ремонт квартальних мереж тепло- та водопостачання КТЕП 

№ 6 – вул. Київська, 148, м. Обухів – 186 648,95 грн; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації водопостачання та 

водовідведення с. Таценки – 49 980,00 грн; 

- капітальний ремонт теплових квартальних трубопроводів та запірної 

арматури по вул. Київська, 121 в м. Обухові Київської області – 8 642,42 грн; 

- капітальний ремонт теплових квартальних трубопроводів та запірної 

арматури по вул. Миру,1 в м. Обухові Київської області – 8 642,42 грн; 

- капітальний ремонт теплових квартальних трубопроводів та запірної 

арматури по вул. Миру,2 в м. Обухові Київської області – 8 642,42 грн; 

- капітальний ремонт котельні по вул. Чумацький Шлях, 24 в м. Обухові 

Київської області – 190 016,29 грн; 

- капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання насосної 

станції водопостачання мікрорайону Яблуневий в м. Обухів Київської області – 

67 694,60 грн; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації теплових 

трубопроводів та запірної арматури ТК 15.5-ТК15.4 по вул. Каштанова, 23 в 

м. Обухові Київської області – 15 557,45 грн; 

капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду– 

5 385 263,20 грн, а саме: 

- капітальний ремонт покрівлі буд.№52 (під.1) вул.8-го Березня в м. 

Обухів Київської області – 36 421,28 грн; 

- капітальний ремонт покрівлі буд.№7б,14 (ліве крило),15(під.4) 

вул. Каштанова в  м. Обухів Київської області – 193 629,95 грн; 

- капітальний ремонт вимощення буд. №101, №103, №1 вул. Київська в 

м. Обухів Київської області – 60 469,22 грн; 

- капітальний ремонт вимощення буд. №1, №2, №3, №12, №13, №15, 

№16, №17, №18, №20 м-н Яблуневий в м. Обухів Київської області – 

385 568,08 грн; 

- капітальний ремонт вимощення буд. №2, 24 вул. Чумацький шлях в 

м. Обухів Київської області – 44 267,77 грн; 

- капітальний ремонт вимощення буд.№11, буд.№13 вул. Малишка в 

м. Обухів Київської області - 15082,07 грн; 
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- виготовлення проектної документації на  Реконструкцію комерційного 

вузла обліку газу дахової котельні за адресою: м. Обухів вул. Київська, 64 – 

31 646,16 грн; 

- капітальний ремонт вимощення житлових будинків по вул. Чумацький 

шлях 24, 26, 28  - 142 025,82 грн; 

- капітальний ремонт вхідної групи  по вул. Київська 164 – 130 236,20 грн; 

- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку вул. Київська, 148 (1, 2, 

3 під’їзди) м. Обухів, Київської області – 128 743,35 грн; 

- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку вул. Каштанова, 28, 15 

(1 п), м. Обухів, Київської області – 83 028,59 грн; 

- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку вул. Миру, 7 (1 під’їзд), 

8 (3 під’їзд),17 (5 під’їзд) м. Обухів, Київської області – 144 219,82 грн; 

- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку вул.8-Березня, 52 (2 

під’їзд) м. Обухів, Київської області – 48 563,71 грн; 

- капітальний ремонт трубопроводів холодного водопостачання нижче 

0.00 під’їздів 1, 2, 3, 4, 5 буд.№115, мереж холодного водопостачання буд.№7, 

трубопроводів опалення ,гарячого водопостачання ,каналізації нижче 0.000 із 

заміною арматури буд.№109 по вул. Київська в м. Обухів Київської області – 

253 876,94 грн; 

- капітальний ремонт мереж холодного водопостачання ж/ буд. № 26 

вул. Каштанова – 48 936,03 грн; 

- капітальний ремонт мереж холодного водопостачання ж/б № 28 

вул. Чумацький шлях на відмітці нижче 0.00 – 17 610,90 грн; 

- капітальний ремонт каналізаційних мереж житлових будинків №6, №8, 

№9, №10 мікрорайону Яблуневий в місті Обухів, Київської області – 

44 069,46 грн; 

- капітальний ремонт електроосвітлення житлових будинків мікрорайону 

Яблуневий № 1-№17, №20 – 516 639,25 грн; 

- капітальний ремонт електроосвітлення житлових будинків 

№31,№101,№103 вул. Київська в місті Обухів, Київської області – 

61 197,18 грн; 

- капітальний ремонт електроосвітлення житлових будинків №22, №24, 

№32, №36, №38, №40 вул. Каштанова в місті Обухів, Київської області – 

87 856,47 грн; 

- капітальний ремонт вузлів обліку електричної енергії модулів гарячого 

водопостачання житлового будинку №13, №15 по вулиці Каштановій в місті 

Обухів, Київської області - 618,00 грн; 

- капітальний ремонт вузлів обліку електричної енергії модулів гарячого 

водопостачання житлового будинку 17А по вулиці Миру в місті Обухів, 

Київської області - 618,00 грн; 

- капітальний ремонт міжпанельних швів житлового будинку 16 по вулиці 

Миру в місті Обухів, Київської області - 121669,70 грн; 

- капітальний ремонт міжпанельних швів житлового будинку 20 

мікрорайону Яблуневий, м. Обухів, Київська область – 64 447,10 грн; 
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- капітальний ремонт сходових клітин житлових будинків 

№6,№7,№9,№10,№11,№13 мікрорайону Яблуневий, м. Обухів, Київська 

область – 117 438,56 грн; 

- капітальний ремонт сходових клітин житлових будинків №36, №38,  

заміна віконних та дверних блоків житлового будинку №22 по вул. Каштанова, 

м. Обухів, Київська область – 128 098,53 грн; 

- капітальний ремонт сходових клітин житлових будинків № 28, №24, №6 

по вул. Чумацький шлях, м. Обухів, Київська область – 35 104,61 грн; 

- капітальний ремонт сходових клітин житлових буд.№101 (2підїзд), №56 

заміна віконних блоків на сходових клітинах житлового буд.№109 по 

вул. Київська в м. Обухів Київської області – 94 787,35 грн; 

- капітальний ремонт дахової котельні м. Обухів, вул. Київська, 64 – 

1 233 037,42 грн; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію 

внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку вул. Миру, 1, 

м. Обухів – 17 000,00 грн; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію 

внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку вул. Миру, 2, 

м. Обухів - 17922,00 грн; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію 

внутрішньої системи тепло, водопостачання житлового будинку по 

вул. Київська, 121 м. Обухів Київська обл. - 29350,00 грн; 

- капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку по 

вул.Київська,№178 під.1в м. Обухові Київської області – 47 434,33 грн; 

- капітальний ремонт житлового будинку по вул. Київська, №1 сходові 

клітини під.2,під.1 (частково) в м. Обухові Київської області - 1522,63 грн; 

- капітальний ремонт міжпанельних швів житлового будинку №8 по 

вулиці Миру в місті Обухів, Київської області – 48 033,55 грн; 

- капітальний ремонт міжпанельних швів житлового будинку №52 по 

вул.8-го Березня в м. Обухів Київської області – 47 564,73 грн; 

- капітальний ремонт вимощення №38, 24, 40 по вул. Каштанова, №14 м-н 

Яблуневий, Чумацький шлях №6, №4, Чаплінського№2 в м. Обухові Київської 

області – 10 300,00 грн; 

- капітальний ремонт коридорів загального користування в житловому 

будинку №6 по м-н Яблуневий м. Обухів Київської області – 44 270,02 грн 

капітальний ремонт ліфтів та ліфтового обладнання 

багатоквартирних житлових будинків по місту Обухів  – 1 497 169,10 грн; 

капітальний ремонт доріг, тротуарів та інших об’єктів благоустрою 

– 22 151 169,50 грн, а саме: 

- капітальний ремонт дороги та тротуару вздовж підпірної стіни 

Молокозаводу (від вул. Каштанова до вул. Піщана) в м. Обухові Київської 

області – 565 309,20 грн; 
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- капітальний ремонт дороги по вул. Мічуріна №25-№1-№2 в м. Обухові 

Київської області – 474 277,20 грн; 

- капітальний ремонт по вул. Волошкова (№78-пров.Затишний №12)в м. 

Обухові Київської області – 227 231,74 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Незалежності (№1-№39-перехрестя з 

вул. Джамбула) в м. Обухові Київської області – 618 671,00 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Шпаківка( №4-№42-перехрестя з 

вул. Джамбула) в м. Обухові Київської області – 565 493,00 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Стрілецька (№1-№9) – 

236 756,74 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Козацька (№50-№64) – 

107 871,49 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Шкільна (№2- № 13- перехрестя з 

вул. Козацький шлях) – 453 930,00 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Калинова№1-№53, №22-№38-

перехрестя з вул. Трипільська) – 935 122,60 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Соборна (№74-№87, №38-№48, №62-

№68) – 458 520,72 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Садова (№25-№36), (№37-до 

перехрестя з вул. Солов’їна №3) – 576 302,40 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Ковалевська (№32-№30/3-30/11) – 

696 268,80 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Квітнева (№36-№38) – 47 931,70 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. П.Невгада (№1-№13) – 

147 292,01 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Петрусенка (№2-№27,№3-№11) в 

м. Обухові Київської області – 204 745,44 грн; 

- капітальний ремонт дороги по провул. Привітний (№2-№14) в 

м. Обухові Київської області – 160 599,28 грн; 

- капітальний ремонт дороги від провул. Польовий №13 до вул. Шевченко 

№ 42 в м. Обухові Київської області - 321 291,97 грн; 

- капітальний ремонт дороги м-н Підгірний (буд.№13-№23), (буд.№34-до 

40-річчя Перемоги), (до 40-річчя Перемоги – буд.№49), (40-річчя Перемоги –

буд.№28)в м. Обухові Київської області – 876 857,80 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Малишка (№54а- №58) в м. Обухові 

Київської області – 679 228,40 грн; 

- капітальний ремонт внутрішньодворових проїздів між житловими 

будинками № 14, №15 та №16 на м-ні Яблуневий в м. Обухові Київської 

області – 780 710,40 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. К. Краськова (№33- вул. Чумацький 

шлях) в м. Обухові Київської області – 492 292,80 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вулиці Квітнева (№70-№37, №36-№34) в 

м. Обухові Київської області – 368 413,27 грн; 
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- капітальний ремонт дороги по вул. Гайдамацька (№ 20-№25)в 

м. Обухові Київської області – 331 178,22 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. 8-го Листопада (№128 - 138А)в 

м. Обухові Київської області – 211 458,97 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. І.Франка (№34-№42,№53-перехрестя 

2 а вулиця мкрн. Сонячний ) в м. Обухові Київської області – 388 007,06 грн; 

- капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул. Піщана, 101 в 

м. Обухові Київської області – 147 078,00 грн; 

- капітальний ремонт пішохідної доріжки від вул. Калинова до 

вул. Чумацький шлях в м. Обухові Київської області – 135 068,00 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка (від буд №60 до буд.№47 

вул. Київська) в м. Обухові Київської області – 823 711,32 грн; 

- капітальний ремонт пішохідної зони на мкрн. Лукавиця (від буд.№ 367 

до буд. №479) в м. Обухові Київської області – 1 067 766,43 грн; 

- капітальний ремонт дороги по мкрн. Вікторія в м. Обухові Київської 

області – 655 709,81 грн; 

- капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Київська,56 в 

м. Обухові Київської області – 116 489,00 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Київська 75-87–81 – 118 324,00 грн; 

- капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та тротуару по 

вул. Каштанова 22, 34 – 177 682,84 грн; 

- капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Миру,13 – 

349 602,20 грн; 

- капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по 

вул.Каштанова,15 – 238 334,52 грн; 

- капітальний ремонт тротуару в р-ні вул. Каштанова 7в-11 – 

268 925,63 грн; 

- капітальний ремонт дороги по мкрн. Лукавиця (№356-№372) – 

105 772,00 грн; 

- капітальний ремонт тротуару по вул. Київська (№32- перехрестя з 

вул. 8-го березня) – 556 704,00 грн; 

- капітальний ремонт тротуару по вул. Київська (№99- 105а) – 

166 136,88 грн; 

- капітальний ремонт дороги від вул. Каштанова 2а до вул. Піщана №44, 

№16-№32) – 171 736,80 грн; 

- капітальний ремонт по вул. Волошкова (№78-№86) – 236 066,70 грн; 

- капітальний ремонт пішохідної зони по вул. Миру 14 – 347 127,33 грн; 

- капітальний ремонт пішохідної зони по вул. Каштанова №22, №34 - 

УВП УТОС – 66 647,26 грн; 

- капітальний ремонт внутрішньодворових проїздів по вул. Чумацький 

шлях 24, 26, 28  - 630 450,71 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. 8-го березня №8-№14, 32-40 – 

192 625,95 грн; 
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- капітальний ремонт пішохідної доріжки на ділянці вул. Каштанова,9 – 

41 468,67 грн; 

- капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по 

вул. Київська 148 – 201 580,38 грн; 

- капітальний ремонт тротуару по вул. Київська (№113а-№115) – 

173 385,78 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Соборна (№7-вул.Дружби,17) – 

64 483,43 грн; 

- капітальний  ремонт дороги по вул. Малишка (№87-№93, №19-№27) – 

150 742,40 грн; 

- капітальний ремонт тротуару по вул. Миру 16 - Каштанова 16 – 

116 126,62 грн; 

- капітальний ремонт пішохідної зони по вул. Миру, 16 – 189 195,60 грн; 

- капітальний ремонт пішохідної зони по вул. Миру,17 – 143 361,49 грн; 

- капітальний ремонт вул. Козацька (№18-№20, №109-101А, №24-№66) – 

484 367,81 грн; 

- капітальний ремонт підпірної стінки по вул. Каштанова 9-11 – 

152 792,05 грн; 

- капітальний ремонт тротуару до мкрн. Лікарня по вул. Каштанова, 13 – 

831 838,57 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Б.Хмельницького – 301 522,55 грн; 

- капітальний ремонт пішохідної зони в р-ні вул. Миру, 13 та алеї 

Небесної Сотні - 216 287,94 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Соборна (в районі буд. №62, дорога 

до кладовища) – 63 498,21 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Калинова (№41-№47) – 

72 769,10 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Солов’їна (в районі буд.№3-№11) в 

м. Обухові Київської області – 98 838,19 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Першотравнева (№1-№3-перехрестя 

з вул. Трипільська) в м. Обухові Київської області – 1 231,20 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Б.Хмельницького (№22- 37,37а, 31а) 

- 1230,00 грн; 

- капітальний ремонт пішохідної доріжки між вул. Малишка 81-83 та 

вул. 8 го Листопада 168 в м. Обухові Київської області - 1230,00 грн; 

- капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон 

мкрн. Яблуневий 17 в м. Обухові Київської області - 1230,00 грн; 

- капітальний ремонт тротуару по вул. Київська 113-а в м. Обухові 

Київської області - 90621,75 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Лугова з перевлаштуванням труб та 

малих мостів, які є не окремими інвентарними об’єктами – 119 201,30 грн; 

- капітальний ремонт пішохідної доріжки із заміною виду покриття з 

досконалішим покриттям та виправленням основи між «Нижнім та Верхнім 

ставом» на м-ні №2 у місті Обухові, Київської області – 1 136 444,87 грн 
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реконструкція мереж вуличного освітлення та інших мереж– 

2 234 233,83 грн, а саме: 

- капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Трипільській 

(39-№47А) в м. Обухів Київської області – 142 850,00 грн; 

- реконструкція вуличного освітлення по вул. Лугова -  25 248,66 грн; 

- реконструкція вуличного освітлення по вул.9-го Травня – 22 742,13 грн; 

- реконструкція вуличного освітлення по провулок Травневий – 

23 350,49 грн; 

- реконструкція вуличного освітлення по вул. Волошкова від будинку 

№18, № 20, № 22 - 37872,31 грн; 

- реконструкція вуличного освітлення по вул. Виноградна – 22 954,83 грн; 

- реконструкція вуличного освітлення по вул. Петра Невгада - 

17 560,79 грн; 

- реконструкція вуличного освітлення вул. Васильківська – 18 462,02 грн; 

- реконструкція вуличного освітлення вул.8-го Листопада (№ 128-№ 138) 

– 18 801,20 грн; 

- реконструкція вуличного освітлення вул. Зелений Гай – 12 374,45 грн; 

- реконструкція вуличного освітлення по вул. Стрілецька – 12 211,20 грн; 

- реконструкція вуличного освітлення по вул. Шкільна – 66 710,40 грн; 

- реконструкція вуличного освітлення по вул. Лермонтова, за 

вул. Київська, 148 – 47 596,80 грн; 

- реконструкція вуличного освітлення по вул. Соборна – 117 766,17 грн; 

- реконструкція вуличного освітлення по м-н Підгірний – 102 797,85 грн; 

- реконструкція вуличного освітлення по вул.8-го Березня – 78 591,60 грн; 

- реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Квітнева (№60-

№88) – 63 577,00 грн; 

- реконструкція мереж зовнішнього освітлення по пров. Листопадовий – 

49 046,00 грн; 

- реконструкція мереж зовнішнього освітлення по мікрорайону Дзюбівка 

– 272 766,00 грн; 

- реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Польок, 194 – 

190 770,90 грн; 

- реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул.8 Листопада – 

179 666,40 грн; 

- реконструкція мереж зовнішнього освітлення пішохідної доріжки між 

вул. Малишка та вул.8 Листопада – 18 200,00 грн; 

- реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Івана Франка 

(№28-№46) – 45 487,00 грн; 

- будівництво мереж зовнішнього освітлення по мікрорайону Сонячний – 

118 917,03 грн; 

- будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Малишка (№19-

№27) – 112 964,40 грн; 

- будівництво мереж зовнішнього освітлення по пров. Малишківському – 

39 954,00 грн; 
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- реконструкція мереж зовнішнього освітлення ДНЗ «Катруся» - 

89 257,48 грн; 

- реконструкція мереж зовнішнього освітлення ДНЗ «Рушничок» - 

89 018,66 грн; 

- реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Трипільська (від 

автостанції до вул. Козацька) – 157 636,80 грн; 

- капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання 

адміністративних та виробничих приміщень по вулиці Каштанова, 23 у місті 

Обухові – 39 081,26 грн 

капітальний ремонт та реконструкція приміщень бюджетних 

установ та адміністративних приміщень - 13252649,47 грн, а саме: 

- капітальний ремонт приміщень управління соц.захисту по 

вул. Каштановій 13 в м. Обухів Київської області (залишок) – 470 964,69 грн; 

- капітальний ремонт приміщень будинку культури мкрн. Яблуневий в 

м. Обухові Київській області – 887 589,60 грн; 

- виготовлення проектної документації створення паркової зони в районі 

джерела – 39 990,24 грн; 

- будівництво спортивного майданчика мкрн. Дзюбівка (залишок) – 

287 256,84 грн; 

- капітальний ремонт вхідної групи та вхідних приміщень ДНЗ «Дударик» 

по вул.Б.Хмельницького,22 в м. Обухів Київської області (залишок) – 

16 391,00 грн; 

- виготовлення проектної документації реконструкції «Площі матері» по 

вулиці Київській у місті Обухові, Київської області – 148 356,28 грн; 

- виготовлення робочого проекту капітального ремонту гідротехнічної 

споруди «Нижнього ставка» із поліпшенням екологічного стану та благоустрою 

на мкрн. №2 в р-ні вул. Київська, 113 в м. Обухові Київської області – 

69 042,62 грн; 

- капітальний ремонт  інженерних комунікацій і приміщень басейну 

ДЮСШ  по вулиці Миру, 12 у місті Обухові , Київської області – 

840 476,00 грн; 

- капітальний ремонт покрівлі та фасаду навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №3 – ліцей» по вулиці Миру, 12 у місті 

Обухові , Київської області – 299 887,04 грн; 

- капітальний ремонт системи вентиляції ДНЗ «Зірочка» (ясла-садок) 

комбінованого типу по вулиці Каштанова, 5 у місті Обухові, Київської області – 

6 277,10 грн; 

- капітальний ремонт покрівлі та фасаду  навчально-виховного комплексу 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5 з поглибленим 

вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5по вулиці 

Лєрмонтова,24 у місті Обухові – 226 349,97 грн; 

- виготовлення проектної документації реконструкції приміщень 

майстерні ЗОШ І-ІІІ ступеня № 2 по вулиці Козацький шлях,1 у місті Обухові, 

Київської області – 149 741,00 грн; 
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- капітальний ремонт даху старого корпусу ЗОШ І-ІІІ ступеня №2 по 

вулиці Козацький шлях,1 у місті Обухові, Київської області, Київської області – 

292 607,38 грн; 

- капітальний ремонт приміщень ЦТДЮМ «Романтик» по вулиці 

Каштанова, 4 у місті Обухові, Київської області – 102 028,00 грн; 

- капітальний ремонт приміщень адмінбудівлі по вул. Каштанова, 13 в 

м. Обухів, Київської області – 566 702,40 грн; 

- капітальний ремонт приміщень басейну ДНЗ «Зірочка» (ясла-садок) 

комбінованого типу по вулиці Каштанова, 5 у місті Обухові, Київської області – 

129 769,61 грн; 

- капітальний ремонт приміщень адмінбудівлі по вулиці Київській, 10 у 

місті Обухові , Київської області – 1 453 000,00 грн; 

- капітальний ремонт приміщень дитячої школи мистецтв по вулиці 

Київській,76 у місті Обухові , Київської області – 1 253 547,97 грн; 

- капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі по вул. Київська, 148 

м. Обухів Київської області – 43 380,14 грн; 

- капітальний ремонт гідротехнічної споруди «Нижнього ставка» із 

поліпшенням екологічного стану та благоустрою на мкрн. №2 в р-ні 

вул. Київська,113 в м. Обухові Київської області – 1 420 454,51 грн; 

- капітальний ремонт інженерних комунікацій навчально-виховного 

комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 з 

поглибленим вивченням української мови та літератури – загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступеня №1 ім. А.С. Малишка» по вулиці Київська,18 у місті 

Обухові – 246 471,76 грн; 

- капітальний ремонт вхідних приміщень із заміною вікон навчально-

виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 з 

поглибленим вивченням української мови та літератури – загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступеня №1 ім. А.С. Малишка» по вулиці Київська,18 у місті 

Обухові – 545 797,90 грн; 

- капітальний ремонт даху із заміною вікон 1-го поверху  ЗОШ І-ІІІ 

ступеня № 4 по вулиці Осипенка,26 у місті Обухові – 439 881,78 грн; 

- капітальний ремонт приміщень харчоблоку ДНЗ «Катруся» (ясла-садок) 

комбінованого типу по вулиці Київська, 172-А у місті Обухові – 286 278,68 грн; 

- капітальний ремонт даху Клубу села Ленди по вулиці Боженка, 13 – 

218 904,52 грн; 

- капітальний ремонт огорожі території навчально-виховного комплексу 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 з поглибленим 

вивченням української мови та літератури – загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня 

№1 А.С. Малишка» по вулиці Київська,18 у місті Обухові, Київської області – 

190 541,86 грн; 

- капітальний ремонт покрівлі ДНЗ «Веселка» по вул.Миру10 в 

м. Обухові Київської області – 331 668,00 грн; 

- капітальний ремонт приміщень пральні ДНЗ «Дударик» по 

вул. Б. Хмельницького, 22в м. Обухові Київської області – 192 616,47 грн; 
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- капітальний ремонт спортивної площадки по вул. Київська, 113 в 

м. Обухові Київської області – 141 862,37 грн; 

- капітальний ремонт огорожі та приміщень центрального стадіону 

ім. В. Мельника в м. Обухові Київської області – 305 442,00 грн; 

- капітальний ремонт спортивної площадки для гри в мініфутбол по 

вул. Київська 154-156 в м. Обухові Київської області – 914 928,71 грн; 

- капітальний ремонт спортивної площадки для гри в мініфутбол 

центрального стадіону ім. В. Мельника по вул. Київська 142а, в м. Обухові 

Київської області – 319 497,47 грн; 

- капітальний ремонт мереж каналізації та приміщень НВК «Гімназія-ЗНЗ 

1степеня м. Обухів ім. В. Мельника» - 42969,83 грн; 

 -капітальний ремонт спортивного баскетбольного майданчика по 

вул. Миру, 12 - 180931,00 грн; 

- капітальний ремонт інженерних мереж навчально-виховного комплексу 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5 з поглибленим 

вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5 по вулиці 

Лермонтова, 24 у місті Обухові, Київської області – 142 396,33 грн; 

- капітальний ремонт приміщень із заміною вікон адмінбудівлі 

КО »Обухівський міський спортивний комплекс імені В.О. Мельника» по 

вулиці Київській, 142А – 48 648,40 грн 

розроблення містобудівної документації по місту Обухів – 

891 862,39 грн, а саме: 

- створення топографічної основи в цифровому вигляді масштабу 1:500 – 

842 778,61 грн; 

- створення топографічної основи села Таценки масштабу М 1:2000 – 

24 541,89 грн; 

- створення топографічної основи села Ленди масштабу М 1:2000 – 

24 541,89 гривень. 

 

В І півріччі 2017 року за спеціальним фондом кошторису виділялись 

асигнування на будівництво, капітальний ремонт і реконструкцію по наступних 

кодах функціональної класифікації: 

- по ТПКВКМБ 0180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення» 

(ф.4-3м) за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» затверджено 

асигнування в сумі 335 000,00 грн, касові та фактичні видатки склали 

72 502,77 грн; 

- по КТКВ 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» (ф.4-3м) за КЕКВ за 

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» затверджено 

асигнування в сумі 1 095 700,00 грн, касові та фактичні видатки протягом січня-

червня 2017 року не проводились; за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об’єктів» затверджено асигнування в сумі 1 364 000,00 грн, касові та фактичні 

видатки склали 1 499,40 грн; 
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- по ТПКВКМБ 1010 «Дошкільна освіта» (ф.4-3м) за КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об'єктів» затверджено асигнування в сумі 

1 499 000,00 грн, касові та фактичні видатки склали 844 923,78 грн; 

- по ТПКВКМБ 6021 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих 

органів влади» (ф.4-3м) за КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду 

(приміщень)» затверджено асигнування в сумі 6 270 100,00 грн, касові та 

фактичні видатки склали 131 331,39 грн; 

- по ТПКВКМБ 1020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» (ф.4-3м) за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» 

затверджено асигнування в сумі 7 498 300,00 грн, касові та фактичні видатки 

склали 650 106,28 грн; 

- по ТПКВКМБ 4090 «Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади 

клубного типу» (ф.4-3м) за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» 

затверджено асигнування в сумі 336 000,00 грн, касові та фактичні видатки 

склали 2 472,63 грн); 

- по ТПКВКМБ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл» (ф.4-3м) за КЕКВ 3132 «Капітальний 

ремонт інших об’єктів» затверджено асигнування в сумі 9 664 000,00 грн, 

касові та фактичні видатки склали 3 306,31 грн); 

- по ТПКВКМБ 5041 «Утримання центрів з інвалідного спорту і 

реабілітаційних шкіл» (ф.4-3м) за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об’єктів» затверджено асигнування в сумі 273 100,00 грн, касові та фактичні 

видатки склали 7 040,00 грн; 

- по ТПКВКМБ 6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 

території» (ф.4-3м) за КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших 

об'єктів» затверджено асигнування в сумі 9 761 000,00 грн, касові та фактичні 

видатки склали 342 188,29 грн; за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об'єктів» затверджено асигнування в сумі 3 540 100,00 грн, касові та фактичні 

видатки протягом січня-червня 2017 року не проводились; за КЕКВ 3141 

«Реконструкція житлового фонду (приміщень)» затверджено асигнування в 

сумі 2 438 700,00 грн, касові видатки склали 1 495 011,50 грн, та фактичні – 

3 693,60 грн (фактичні видатки менші за касові на 1 491 317,90 грн за рахунок 

утворення станом на 30.06.2017 дебіторської заборгованості в сумі 

1 491 317,90 грн); за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» 

затверджено асигнування в сумі 15 656 400,00 грн, касові та фактичні видатки 

склали в сумі 167 101,51 грн); 

- по ТПКВКМБ 6330 «Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 

будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів» (ф.4-3м) 

за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» затверджено 

асигнування в сумі 595 100,00 грн, касові та фактичні видатки протягом січня-

червня 2017 року не проводились; 
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- по ТПКВКМБ 6350 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» 

(ф.4-3м) за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» затверджено 

асигнування в сумі 28 313 000,00 грн, касові та фактичні видатки склали 

94 741,74 гривень. 

Проведеною ревізією встановлено що Виконавчим комітетом Обухівської 

міської ради в І півріччі 2017 року проведені наступні видатки на капітальне 

будівництво, реконструкцію та ремонт, а саме: 

Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду- 

130 100,19 грн, а саме: 

- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Каштанова 26 в 

м. Обухів Київської області – 1 230,00 грн;     

- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,№30 

під’їзд 6 в м. Обухів Київської області - 28 212,23 грн;      

- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,№13 

під’їзд 1 в м. Обухів Київської області - 46 789,24 грн;          

- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,№ 7-

В  в м. Обухів Київської області у тому числі ПКД - 960,00 грн;         

- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,32 в 

м. Обухів Київської області в т.ч. ПКД - 5 000,00 грн;       

- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,34 в 

м. Обухів Київської області в т.ч. ПКД - 5 000,00 грн;        

- капітальний ремонт міжпанельних швів житлового будинку по 

вул.Миру11(7п) в м. Обухів Київської області в т.ч. ПКД – 5 000,00 грн;         

- капітальний ремонт місць загального користування житлового будинку 

№14(4,3п) мкрн. Яблуневий в м. Обухів Київської області в т.ч. ПКД – 

5 000,00 грн;          

- капітальний ремонт місць загального користування житлового будинку 

№15(4,1п) мкрн. Яблуневий в м. Обухів Київської області в т.ч. ПКД – 

5 000,00 грн;      

- капітальний ремонт місць загального користування житлового будинку 

№16(2п) мкрн. Яблуневий в м. Обухів Київської області в т.ч. ПКД – 

5 000,00 грн;          

- капітальний ремонт місць загального користування житлового будинку 

№17(2,3п) мкрн. Яблуневий в м. Обухів Київської області в т.ч. ПКД – 

5 000,00 грн;          

- капітальний ремонт місць загального користування житлового будинку 

№20(2,3п) мкрн. Яблуневий в м. Обухів Київської області в т.ч. ПКД – 

4 909,92 грн;          

- капітальний ремонт відмостки  житлового будинку по вул.Київська,56 в 

м. Обухів Київської області в т.ч. ПКД – 5 000,00 грн;         

- капітальний ремонт місць загального користування ( заміна вікон  ) 

житлового будинку по вул. Київська ,166 в м. Обухів Київської області в т.ч. 

ПКД – 5 000,00 грн;         
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- капітальний ремонт місць загального користування ( заміна дверей ) 

житлового будинку по вул. Миру ,1 в м. Обухів Київської області в т.ч. ПКД – 

1 499,40 грн;         

- капітальний ремонт місць загального користування ( заміна дверей ) 

житлового будинку по вул. Миру ,13 в м. Обухів Київської області в т.ч. ПКД – 

1 499,40 грн          

капітальний ремонт ліфтів та ліфтового обладнання 

багатоквартирних житлових будинків по місту Обухів – 1 231,20 грн, а 

саме: 

- капітальний ремонт ліфта вул. Каштанова 28 р.№22544 у тому числі 

ПКД – 1 231,20 грн; 

капітальний ремонт доріг, тротуарів та інших об’єктів благоустрою 

– 96 241,14 грн, а саме: 

- капітальний ремонт дороги по вул. Зелений Гай в м. Обухів Київської 

області у тому числі ПКД – 4 449,55 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Лугова (від вул. Жеваги 58 - до ж/б. 

№18а вул. Лугова) в м. Обухів Київської області у тому числі ПКД – 

4 449,55 грн; 

- капітальний ремонт дороги з укріпленням узбіччя по вул.Гоголя,35 в 

м. Обухів Київської області у тому числі ПКД – 38 000,00 грн; 

- капітальний ремонт тротуару та автостоянки по вул. Київська 154 в 

м. Обухів Київської області у тому числі ПКД – 4 449,55 грн; 

- капітальний ремонт тротуару в р-ні вул. Київська 160 в м. Обухів 

Київської області у тому числі ПКД – 4 449,55 грн; 

- капітальний ремонт тротуару (заміна поручнів) в районі вул. Каштанова 

15 до мкрн. Сосновий в м. Обухів Київської області в т.ч. ПКД – 1 499,40 грн; 

- капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон 

житлового будинку №113 (2черга) по вул. Київській в м. Обухів Київської 

області в т.ч. ПКД – 1 231,20 грн; 

- капітальний ремонт дороги по вул. Каштанова (від ринку до вул. Миру) 

в м. Обухів Київської області в т.ч. ПКД – 9 039,19 грн; 

- капітальний ремонт тротуару мкрн. Дзюбівка в м. Обухів Київської 

області в т.ч. ПКД – 8 728,20 грн; 

- капітальний ремонт дороги по мкрн. Польок в м. Обухів Київської 

області в т.ч. ПКД – 4 986,45 грн; 

- капітальний ремонт підпірної стінки по вул.Київська,164 в м. Обухів 

Київської області в т.ч. ПКД – 4 983,50 грн; 

- капітальний ремонт дороги до житлових будинків по 

вул. Трипільська, 14а, 16, 18 в м. Обухів Київської області в т.ч. ПКД – 

4 987,50 грн; 

- капітальний ремонт дороги до житлового будинку по 

вул. Малишка, 184а в м. Обухів Київської області в т.ч. ПКД – 4 987,50 грн 
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капітальний ремонт приміщень бюджетних установ, 

адміністративних приміщень та об'єктів соціально-культурної сфери 

міської комунальної власності – 1 580 351,77 грн, а саме: 

- капітальний ремонт приміщень будинку культури мкрн. Яблуневий в 

м. Обухів Київській області (залишок) – 2 472,63 грн; 

- капітальний ремонт приміщень басейну ДНЗ «Зірочка» (ясла-садок) 

комбінованого типу по вулиці Каштанова, 5 у місті Обухові, Київської області 

(залишок) – 463 748,96 грн; 

- капітальний ремонт приміщень навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №3 – ліцей» по вул. Миру, 12 у місті 

Обухів, Київської області (залишок) – 370 408,18 грн; 

- капітальний ремонт системи вентиляції ДНЗ «Зірочка» (ясла-садок) 

комбінованого типу по вулиці Каштанова, 5 у місті Обухів, Київської області 

(залишок) – 382 482,98 грн; 

- капітальний ремонт інженерних мереж навчально-виховного комплексу 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5 з поглибленим 

вивченням іноземних мов - загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5» по вулиці 

Лєрмонтова,24 у місті Обухів, Київської області (залишок) – 205 614,00 грн; 

- капітальний ремонт туалетних приміщень навчально-виховного 

комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 з 

поглибленим вивченням української мови та літератури-загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступеня №1 А.С. Малишка» по вулиці Київська, 18 у місті Обухів 

Київської області - 6150,00 грн; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 

покрівлі, фасаду (санації) та приміщень адмінбудівлі по вул. Малишка, 6 в 

м. Обухів Київської області» - 45 000,00 грн; 

- капітальний ремонт покрівлі гаражу адмінбудівлі по вул. Київська, 10 в  

м. Обухів Київської області – 5 000,00 грн; 

- капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності по 

вулиці Київська, 148 у тому числі ПКД – 22 502,77 грн; 

- капітальний ремонт приміщень із заміною вікон адмінбудівлі 

КО »Обухівський міський спортивний комплекс імені В.О. Мельника» по 

вулиці Київській, 142А – 2 040,00 грн; 

- капітальний ремонт покрівлі спортивного комплексу по 

вул. Каштанова, 28 в т.ч. ПКД в м. Обухів Київської області в т.ч. ПКД – 

5 000,00 грн; 

- капітальний ремонт відкосів з заміною вікон ЗОШ№2 по вул. Козацький 

шлях 1 м. Обухів Київської області у т.ч. ПКД – 1 998,15 грн; 

- капітальний ремонт туалетного приміщення 1 поверху навчально-

виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 з 

поглибленим вивченням української мови та літератури-загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступеня №1 А.С. Малишка» по вулиці Київська,18 у місті Обухів Київської 

області в т.ч. ПКД – 5 000,00 грн; 
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- капітальний ремонт туалетних приміщень навчально-виховного 

комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5 з 

поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня 

№5» по вулиці Лєрмонтова,24 у місті Обухів, Київської області в т.ч. ПКД – 

7 500,00 грн; 

- капітальний ремонт туалетних приміщень навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №3 – ліцей» по вулиці Миру, 

12 у місті Обухів, Київської області в т.ч. ПКД – 53 435,95 грн; 

- капітальний ремонт відкосів з заміною вікон групи «Подоляночка» та 

дверей технічних приміщень ДНЗ «Зірочка» м. Обухів, Київської області у т.ч. 

ПКД – 1 998,15 грн 

реконструкція мереж теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення – 1 550 971,50 грн, а саме: 

- виготовлення проектно-кошторисної документації: «Реконструкція 

головного напірного водоводу дм. 400мм в р-ні промзони та прохідної 

ПрАТ »ККПК» із заміною запірної арматури» - 48 960,00 грн; 

- реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового 

будинку по вул. Київська, 121, в м. Обухів Київської області у тому числі ПКД -

485 242,33 грн;     

- реконструкція  внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового 

будинку по вул. Миру, 1, в м. Обухів Київської області у тому числі ПКД – 

475 694,29 грн;      

- виготовлення  проектно-кошторисної документації: «Реконструкція 

мереж водопостачання по провулку Малишківському у місті Обухів» - 

7 000,00 грн; 

- реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового 

будинку по вул. Миру, 2,в м. Обухів Київської області у тому числі ПКД – 

530 381,28 грн;      

- виготовлення проектно-кошторисної документації: «Реконструкція  

внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по 

вул. Миру 1, Миру, 2, Київська, 121 (альтернативний варіант) в м. Обухів  

Київської області – 3 693,60 грн      

реконструкція мереж вуличного освітлення та інших мереж 

інфраструктури – 44 774,01 грн, а саме: 

- реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Шевченко (в бік 

кладовища) в м. Обухів Київської області – 24 885,59 грн; 

- реконструкція мереж зовнішнього освітлення верхньої частини 

вул. Лугова в м. Обухів Київської області – 19 888,42 грн 

реконструкція приміщень бюджетних установ, адміністративних 

приміщень та об'єктів соціально-культурної сфери міської комунальної 

власності – 66 367,50 грн, а саме: 

- реконструкція «Площі матері» по вулиці Київській у місті Обухів у тому 

числі ПКД – 42 000,00 грн; 
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- виготовлення проектно-кошторисної документації: «Реконструкція 

адміністративно-побутових приміщень 1-го поверху адміністративно-

побутового корпусу по вул. Каштанова, 23 під центр первинної медико-

санітарної допомоги(амбулаторія) в м. Обухові Київської області» - 

24 367,50 грн 

будівництво мереж теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення, інженерно-транспортної інфраструктури, об’єктів 

комунальної власності – 59 728,29 грн, а саме: 

- будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол в р-ні 

ДЮСШ по вул. Миру, 12 в м. Обухові Київської області – 6 552,62 грн; 

- будівництво теплових трубопроводів та запірної арматури ТК 15.5-

ТК15.4 по вул. Каштанова,23 в м. Обухів Київської області у тому числі ПКД – 

38 177,96 грн 

- будівництво спортивного майданчика на мкрн. Лукавиця в м. Обухів 

Київської області у т.ч. ПКД – 4 999,10 грн 

- будівництво спортивного майданчика на стадіоні «Колос» в м. Обухів 

Київської області у т.ч. ПКД – 4 999,10 грн 

- будівництво спортивного майданчика для вигулу та дресирування собак 

по вул. Миру в м. Обухів Київської області у т.ч. ПКД – 4 999,51 гривень. 

 

Ревізію використання коштів на виконання будівельних (ремонтних 

робіт) проведено вибірковим способом, а саме: ревізію використання коштів на 

виконання робіт, які проводилися підрядним способом. 

Проведеною ревізією встановлено, що у договорах на виконання робіт 

вказується місце і дата укладання договору, предмет договору, вартість робіт, 

строки виконання робіт, права та обов’язки сторін, порядок призупинення робіт 

і розірвання договору, порядок врегулювання спорів, інші умови 

Ревізією забезпеченості проектно-кошторисною документацією, 

дотримання порядку її затвердження, при виконанні будівельних робіт 

порушень не встановлено. Кошторисна документація визначалася зведеними та 

локальними кошторисами, складеними у відповідності до вимог ДСТУ Б Д.1.1-

1-2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 

№ 293, згідно програмного комплексу АВК та із застосуванням Ресурсних 

елементних кошторисних норм на будівельні роботи.  

Виконані роботи Підрядниками оформлялися актами приймання 

виконаних підрядних робіт (пр. форма КБ-2в) та довідками про вартість 

виконаних підрядних робіт (пр. форма КБ-3), складені у відповідності до ДСТУ 

Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» згідно програмного 

комплексу АВК-5 підписані з боку Підрядника та з боку Замовника і скріплені 

печатками сторін (з розшифровкою підпису). 

Оплата виконаних робіт Виконавчим комітетом Обухівської міської ради 

проводилася на підставі довідок про вартість виконаних підрядних робіт 

представлених Підрядниками. 
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З метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і 

якості операцій та розрахунків, що здійснювались Виконавчим комітетом 

Обухівської міської ради з підприємствами, для з’ясування їх реальності та 

повноти відображення в обліку, в ході ревізії проведено зустрічні звірки в 

наступних Виконавців (Підрядників) робіт: 

- ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ»;  

- ПП «Автомагістраль» 

- ТОВ »Ф-АРТ-ПЛЮС»; 

- ТОВ »Ф-АРТ»; 

- ТОВ »Міжнародна торгова компанія «ІНТЕРА»; 

- ТОВ «А ПЛЮС БУД» 

- ТОВ »Спільне підприємство «Укрінтерм»; 

- ТОВ »Сервіс-Укрінтерм»; 

- Приватне мале підприємство »Пульс»; 

- ТОВ »А Плюс Буд»; 

- ТОВ »Хрещатикновобуд»; 

- ТОВ »Українська енергетична компанія»; 

- ТОВ »ДАХ-БУДСЕРВІС»; 

- ТОВ »МОНКОР»; 

- ПП »Обухівшляхбуд». 

Зустрічною звіркою в ТОВ »А Плюс Буд» встановлено, що Виконавчий 

комітет Обухівської міської ради, в особі Обухівського міського голови 

Левченка Олександра Миколайовича, що діє на підставі Закону України «Про 

місцеве самоврядування» (Замовник) та ТОВ «А ПЛЮС БУД», в особі 

директора Свинцицького Ярослава Івановича, який діє на підставі Статуту 

(Підрядник), уклали договір підряду від 29.07.2016 № 300/16 про наступне: 

Підрядник зобов’язується власними матеріалами та засобами виконати 

комплекс робіт по реконструкції головного водопроводу Д 400 мм на об’єкті 

«Реконструкція головного напірного водопроводу Д 400 мм в р-ні АЗС «WOG» 

та автодороги Київ – Знам’янка» (далі – Договір), а Замовник зобов’язується 

прийняти та оплатити виконаний комплекс Робіт на умовах Договору (пп. 1.1., 

1.2. Договору). 

Інші роботи, необхідність у яких може виникнути в процесі проведення 

Робіт і непередбачені Договором, повадяться й оплачуються Замовником по 

додатковій угоді Сторін на підставі окремих кошторисів, узгоджених із 

Замовником (п. 1.3. Договору). 

Характер, обсяги та вартість Робіт, виконуваних Підрядником за 

Договором, визначаються та погоджуються Сторонами на підставі проектно-

кошторисної документації та протоколу погодження договірної ціни (додаток 

№ 1) (п. 2.1. Договору). 

Термін виконання монтажних робіт складає 60 робочих днів з моменту 

підписання даного Договору, наявності будівельної готовності Об’єкту для 

виконання Робіт (фронту робіт), про що Замовник повідомляє Підрядника, 

отримання від Замовника Технічного Завдання на виконання робіт, та 
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отримання авансу визначеного Договором (п. 2.2.1. Договору).  

Загальна вартість Робіт за Договором погоджена та затверджена 

Сторонами на підставі проектно-кошторисної документації та протоколу 

погодження договірної ціни (Додаток № 1), становить 1 417 221,20 грн (з ПДВ). 

Договірна ціна є невід’ємною частиною цього Договору та наводиться в 

Додатку № 2 до Договору (п. 3.1. Договору). 

Замовник проводить розрахунки з Підрядником шляхом перерахування 

коштів на розрахунковий рахунок останнього в такий спосіб: 

Аванс на закупівлю матеріалів згідно постанови Кабінету Міністрів 

України від 23.04.2014 № 117, строком не більше трьох місяців в розмірі: 

851 945,57 грн (з ПДВ) Замовник перераховує Підряднику протягом 3-х 

банківських днів після підписання Сторонами Договору; 

Оплату в розмірі 565 275,63 грн (з ПДВ) Замовник перераховує 

Підряднику після прийому виконаних робіт та підписання Акту здачі-

прийняття виконаних робіт (п. 3.2. Договору).  

Сторони погодили та затвердили, що Договірна ціна за даним Договором 

є динамічною (п. 3.4. Договору). 

Підрядник зобов’язаний виконати передбачені Договором Роботи 

відповідно до проектно-кошторисної документації, що визначає обсяг, зміст 

Робіт і інші, висунуті до них вимоги (п. 4.1. Договору). 

Забезпечення Робіт матеріалами несе Підрядник (п. 4.3. Договору). 

Забезпечення робіт механізмами й устаткуванням несе Підрядник (п. 4.4. 

Договору). 

Підрядник несе відповідальність за якість наданих і використаних ним 

матеріалів під час виконання Робіт та за збереження цілісності конструкції 

будинку під час проведення та по закінченню виконання Робіт, якщо буде 

доведено, що шкода завдана саме через вину Підрядника (п. 4.5. Договору). 

Замовник зобов’язаний забезпечити якісну і безперебійну подачу 

електроенергії на об’єкті де проводяться Роботи, включаючи підключення 

електричної частини зварювального устаткування, інших пристроїв (п. 4.13. 

Договору).  

Здача Роботи Підрядником і приймання Замовником оформляються 

Актом здачі – прийняття, що підписуються обома Сторонами (п. 5.3. Договору). 

У випадку виявлення недоліків у виконаних Підрядником Роботах, 

Сторони складають дефектний акт, у якому вказуються всі недоліки і 

визначаються терміни їх усунення. Усунення недоліків здійснюється за рахунок 

Підрядника, якщо сталися з вини останнього (п. 5.4. Договору). 

У випадку порушення встановленого Договором терміну виконання 

Робіт, Підрядник сплачує Замовнику за кожний прострочений день пеню в 

розмірі 0,1% вартості невиконаних Робіт, але не більше 1% від загальної 

вартості Робіт за Договором (п. 6.2. Договору). 

За затримку або відмову від оплати виконаних Робіт, з вини Замовника, 

останній сплачує Підряднику пеню у розмірі – 0,1% від вартості не прийнятих 

або неоплачених Робіт за кожний день прострочення, але не більше 1% від 
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загальної вартості Робіт за Договором (п. 6.3. Договору). 

Відповідальність за дотримання працівниками Підрядника та залучених 

ним субпідрядних організацій правил з охорони праці та техніки безпеки при 

виконанні Робіт несе керівник Підрядника (п. 6.7. Договору). 

Підрядник гарантує якість закінчених виконаних Робіт і змонтованих 

конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та 

можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку (п. 11.1. Договору). 

Гарантія на змонтоване обладнання згідно умов виробника та 

постачальників даної продукції складає 1 рік з дати вводу системи в 

експлуатацію (згідно акту вводу в експлуатацію) (п. 11.1.1. Договору). 

Початком гарантійних строків вважається день підписання акта про 

приймання-передачу закінчених Робіт (п. 11.1.2. Договору).  

Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 

повного виконання своїх зобов’язань (п. 12.1. Договору). 

Також, ТОВ »А Плюс Буд» до зустрічної звірки надано завдання на 

коригування робочого проекту «Реконструкція головного напірного водоводу 

Д=400 мм в р-ні промислової зони та прохідної ПРАТ «ККПК» із заміною 

запірної арматури довжиною 180 метрів» та акт здачі-приймання проектної 

документації № 1 до Договору від 16.01.2017 № 06/17/17. 

Слід відмітити, що Договір від 16.01.2017 № 06/17/17, кошторисний 

розрахунок вартості проектних робіт та робочий проект «Реконструкція 

головного напірного водоводу Д=400 мм в р-ні промислової зони та прохідної 

ПРАТ «ККПК» із заміною запірної арматури довжиною 180 метрів», ТОВ »А 

Плюс Буд», на запит від 17.07.2017 № 1 – КБ, до зустрічної звірки не надано. 

Однак, в акті здачі-приймання проектної документації № 1 до Договору від 

16.01.2017 № 06/17/17 зазначено, що вказаний робочий проект передано 

Замовнику згідно накладної від 30.03.2017 № 1, яка також, Товариством до 

зустрічної звірки не надана.  

Таким чином, встановити відповідність вартості проектних робіт 

зазначених в акті здачі-приймання проектної документації № 1 до Договору від 

16.01.2017 № 06/17/17, кошторисному розрахунку (договірній ціні) до 

зазначеного Договору та нормативам (правилам) з визначення вартості 

проектно-вишукувальних робіт на будівництво, згідно наданих Товариством на 

момент проведення зустрічної звірки документів, не можливо.   

Згідно акта здачі-приймання проектної документації № 1 до Договору від 

16.01.2017 № 06/17/17, акта приймання виконаних будівельних робіт (форма 

КБ-2в) від 02.11.2016 № 1 до Договору підряду від 29.07.2016 № 300/16 та 

довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) від 02.11.2016 

року в період з 01.01.2014 по 30.06.2017 ТОВ «А ПЛЮС БУД» виконано 

проектних та будівельних робіт по об’єктам виконання на загальну суму 

1 445 743,20 грн (з ПДВ), а саме: 

- Договір підряду від 29.07.2016 № 300/16 – 1 396 783,620 грн (з ПДВ). 

- Договір на розробку проектної документації від 16.01.2017 № 06/17/17 

– 48 960,00 грн (з ПДВ); 
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Відповідно до даних бухгалтерського обліку ТОВ »А Плюс Буд» 

(оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними 

покупцями») Виконавчим комітетом в період з 01.01.2014 по 30.06.2017 року 

сплачено ТОВ «А ПЛЮС БУД» за виконані роботи згідно вказаних Договорів 

грошових коштів у сумі 1 444 638,00 грн (з ПДВ), а саме: 

- Договір підряду від 29.07.2016 № 300/16 – 1 395 678,00 грн (з ПДВ). 

- Договір на розробку проектної документації від 16.01.2017 № 06/17/17 

– 48 960,00 грн (з ПДВ); 

❖ Договір підряду від 29.07.2016 № 300/16 на виконання робіт по об’єкту 

«Реконструкція головного напірного водопроводу Д 400 мм в р-ні АЗС «WOG» 

та автодороги Київ – Знам’янка»: 

В ході зустрічної звірки встановлено, що Договірна ціна є динамічною та 

складена в поточних цінах саном на 21.06.2016 року.  

Слід відмітити, що проектно-кошторисна документація по виконанню 

робіт на об’єкті «Реконструкція головного напірного водопроводу Д 400 мм в р-

ні АЗС «WOG» та автодороги Київ – Знам’янка», на запит від 17.07.2017   № 1-

КБ, Товариством до зустрічної звірки не надано. 

Таким чином, встановити відповідність видів, обсягів, вартості робіт та 

витрат передбачених договірною ціною та локальним кошторисом на 

виконання будівельних робіт № 2-1-1, проектно-кошторисній документації по 

об’єкту «Реконструкція головного напірного водопроводу Д 400 мм в р-ні АЗС 

«WOG» та автодороги Київ – Знам’янка» не можливо. Однак, потрібно 

відмітити, що вартість робіт визначена Договором (п. 3.1. Договору) і зазначена 

в договірній ціні та акті приймання виконаних будівельних робіт 02.11.2016 № 

1 до Договору від 29.07.2016 № 300/16 знаходиться в межах загальної 

кошторисної вартості робіт визначеної зведеним кошторисним розрахунком 

вартості об’єкта будівництва з «Реконструкції головного напірного 

водопроводу Д 400 мм в р-ні АЗС «WOG» та автодороги Київ – Знам’янка» яка 

становить 1 430,810 тис. грн (з ПДВ) затвердженої Замовником (розпорядження 

від 28.07.2016 № 457) та враховує обсяги робіт передбачені відомістю обсягів 

робіт наданій Товариством до зустрічної звірки по зазначеному об’єкту . 

В складі договірної ціни та локального кошторису на виконання 

будівельних робіт № 2-1-1 враховано заробітну плату з розрахунку 

середньомісячної заробітної плати 3400,00 грн для розряду 3,8 – будівельних, 

монтажних і ремонтних робіт, на підставі усередненої вартості людино-години 

по розрядах робіт з урахуванням рекомендацій Мінрегіонбуду України (лист 

від 29.12.2011  №7/15-18443). 

Загальновиробничі та адміністративні витрати з прибутком у договірній 

ціні враховані на підставі усереднених показників рекомендованих Держбудом 

для їх визначення згідно Додатків Б, Д, Е ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 «Настанова 

щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у 

вартості будівництва», а саме: усереднений показник для визначення розміру 

кошторисного прибутку – 3,82 грн/люд.-год.; усереднений показник для 
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визначення розміру адміністративних витрат – 1,52 грн/люд.-годин, що 

відповідають показникам об’єктів будівництва ІІІ категорії складності. 

Слід відмітити, що показники загальновиробничих і адміністративних 

витрат розраховані Підрядною організацією за попередній звітний період, які 

погоджені із Замовником, Товариством до зустрічної звірки не надано (в 

супереч вимог п. 4.3.5, 5.3.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 «Настанова щодо 

визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у 

вартості будівництва»). 

Перевіркою достовірності витрат та нарахувань зазначених у акті 

приймання виконаних будівельних робіт від 02.11.2016 № 1 (далі – акт 

виконаних робіт) до Договору підряду від 29.07.2016 № 300/16 на виконання 

робіт по об’єкту «Реконструкція головного напірного водопроводу Д 400 мм в 

р-ні АЗС «WOG» укладеного з Виконавчим комітетом Обухівської міської 

ради за період з 01.01.2014 по 30.06.2017 року, встановлено: 

Вартість робіт та витрат зазначених в акті приймання виконаних 

будівельних робіт знаходиться в межах вартості робіт передбачених  

договірною ціною і локальним кошторисом на виконання будівельних робіт № 

2-1-1 по укладеному Договору. 

Слід відмітити, що Товариством в акті приймання виконаних будівельних 

робіт (розділ V. Інші супутні витрати) та договірній ціні (п. 6, посилання на 

розрахунок № 8 який Товариством до зустрічної звірки не надано) 

необґрунтовано враховано інші супутні витрати, такі як: вартість проектних 

робіт – 17 395,00 грн (без НДС); кошти на здійснення авторського нагляду – 

2 575,00 грн (без ПДВ) з посиланням на пп. 49, 51 Додатку К, ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013, які стосуються номенклатури зведеного кошторисного розрахунку 

вартості об’єкта будівництва і не мають відношення до складу номенклатури 

Договірної ціни (в супереч вимог пп. 6.2.7.4 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила 

визначення вартості будівництва»: кошти на покриття інших витрат 

визначаються обгрунтувальними розрахунками на підставі положень чинного 

законодавства, даних проектної документації, вихідних даних замовника щодо 

здійснення будівництва, умов виконання будівельних робіт, розташування 

майданчика будівництва стосовно місця дислокації будівельної організації 

тощо). Крім того, договір/договори на виконання робіт з розробки проектно-

кошторисної документації, здійснення авторського нагляду (з відповідними 

розрахунки по їх виконанню), акти приймання-передачі, накладні щодо 

передачі проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція 

головного напірного водопроводу Д 400 мм в р-ні АЗС «WOG», Товариством 

до зустрічної звірки не надано і відсутні у додатках до Договору від 29.07.2016 

№ 300/16, умови якого, крім того, не передбачено їх виконання (проектування 

та авторський нагляд) (в супереч вимог: п.5 Порядку розроблення проектної 

документації на будівництво об’єктів затвердженого наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 16.05.2011 № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

від 01.06.2011 за № 651/19389; п. 1.2 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення 
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вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної 

документації на будівництво»; п. 2 Порядку здійснення авторського нагляду 

під час будівництва об'єкта архітектури затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903; п. 4.5 ДСТУ-Н Б А.2.2-

11:2014 «Настанова щодо проведення авторського нагляду за будівництвом»). 

Також, відповідно до наданої Товариством до зустрічної звірки копії 

Декларації про початок виконання будівельних робіт від 28.07.2016 

№ 083162102546 по об’єкту «Реконструкції головного напірного водопроводу Д 

400 мм в р-ні АЗС «WOG» та автодороги Київ – Знам’янка» відділу з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю Виконавчого комітету 

Обухівської міської ради, Київської області, розробником проектної 

документації зазначено – ТОВ «ІНЖБУДКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ – 

30433844); головний інженер проекту – Кваша Олександр Кирилович (наказ на 

призначення від 01.03.2016 № 24-к ТОВ «ІНЖБУДКОМПЛЕКС»). 

Крім того, слід відмітити, що відповідно до наданого Товариством до 

зустрічної звірки зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта 

будівництва по «Реконструкції головного напірного водопроводу Д 400 мм в р-

ні АЗС «WOG» та автодороги Київ – Знам’янка», він був затверджений 

розпорядженням Виконавчого комітету Обухівської міської ради від 28.07.2016 

№ 457, тобто, на момент укладання Договору підряду від 29.07.2016 № 300/16 

проектно-кошторисна документація по виконанню робіт на зазначеному об’єкті 

вже була затверджена.  

Таким чином, згідно наданих документів на момент проведення 

зустрічної звірки, встановлено, що Товариством в акті приймання виконаних 

будівельних робіт від 02.11.2016 № 1 та договірній ціні до Договору від 

29.07.2016 № 300/16, необґрунтовано враховано інші супутні витрати 

загальною вартістю 23 964,00 грн (з ПДВ) (вартість проектних робіт, кошти на 

здійснення авторського нагляду), що оплачені Замовником у повному обсязі (в 

супереч вимог: пп. 6.2.7.4, 6.4.4, 6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення 

вартості будівництва»; п.5 Порядку розроблення проектної документації на 

будівництво об’єктів затвердженого наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

16.05.2011 № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 

01.06.2011 за № 651/19389; п. 1.2 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення 

вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної 

документації на будівництво»; п. 2 Порядку здійснення авторського нагляду 

під час будівництва об'єкта архітектури затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903; п. 4.5 ДСТУ-Н Б А.2.2-

11:2014 «Настанова щодо проведення авторського нагляду за будівництвом»).    

В акті приймання виконаних будівельних робіт від 02.11.2016 № 1 та 

підсумковій відомості ресурсів до Договору підряду від 29.07.2016 № 300/16 

зазначені витрати на придбання, транспортування (доставку), заготівельно-

складські витрати та використання будівельних матеріалів, виробів та 

конструкцій, використання та роботу будівельних машин та механізмів, 
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заробітну плату робочих. Однак, слід відмітити, що на запит від 17.07.2017 № 

1-КБ, Товариством до зустрічної звірки не надано: первинних документів та 

регістрів бухгалтерського обліку (накладні, акти пооб’єктного списання 

матеріалів, товарно-транспортні накладні, матеріальні звіти, обігово-сальдові 

відомості по бухгалтерському рахунку 20 «Запаси», 23 «Виробництво», 

банківські виписки, оборотно-сальдові відомості по бухгалтерському рахунку 

10 «Основні засоби», договори оренди будівельної техніки, змінні рапорти на 

роботу будівельних машин та механізмів, подорожні листи, товарно-

транспортні накладні, розрахунки вартості (калькуляції) маш./год. роботи 

будівельних машин та механізмів, акти списання пального, штатний розклад, 

відомості нарахування та виплати заробітної плати, наряди, оборотно-сальдові 

відомості по рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» тощо) щодо 

підтвердження факту придбання, транспортування (доставки), відображення та 

використання (списання) основних матеріалів, виробів і конструкцій, 

будівельних машин та механізмів, заробітної плати робочих зазначених в акті 

приймання виконаних будівельних робіт від 02.11.2016 № 1 та підсумковій 

відомості ресурсів до Договору підряду від 29.07.2016 № 300/16. 

Таким чином, підтвердити або спростувати зазначені фактично понесені 

витрати включені в акт приймання виконаних будівельних робіт від 02.11.2016 

№ 1 та підсумковій відомості ресурсів до Договору підряду від 29.07.2016 

№ 300/16, згідно даних бухгалтерського обліку Товариства, на момент 

проведення зустрічної звірки, не можливо.  

Матеріали зустрічної звірки проведеної в ТОВ »А ПЛЮС БУД» в 

Додатку ______ до акта ревізії. 

Видатки на оплату робіт по договорах Виконавчим комітетом 

Обухівської міської ради проведено в повному обсязі за рахунок коштів 

спеціального фонду по КТКВ 150101 «Капітальні вкладення», КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об'єктів». 

Оплата виконаних робіт здійснювалася на підставі акту приймання 

виконаних будівельних робіт від 02.11.2016 № 1 до Договору підряду від 

29.07.2016 № 300/16, який підписаний: з боку Замовника – Обухівський міський 

голова Левченко О.М. (завізований: заступником міського голови – Цельора В. 

та інженер технічного нагляду – підписано та проставлено печатку (якість копії 

не дозволяє визначити прізвище особи); з боку Товариства – директор 

Свинцицький Я.І. 

Дані порушення призвели до завищення видатків за КТКВ 150101 

«Капітальні вкладення», КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших 

об'єктів» по Звіту про надходження і використання інших надходжень 

спеціального фонду (форма № 4-3м), як наслідок, призвели до недостовірного 

відображення даних у звітності, що є порушенням вимог ч. 1 ст. 9 Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 

16.07.1999 №996-ХІV. 

Внаслідок вищезазначеного Виконавчому комітету Обухівської міської 

ради завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 23 964,00 гривень.  
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В ході ревізії порушення усунуто в повному обсязі. 

Підтверджуючі документи у Додатку _____ до акта ревізії. 

Зустрічною звіркою в ТОВ »МОНКОР» встановлено, що між                                      

Виконавчим комітетом Обухівської міської ради, в особі міського голови 

Левченко Олександра Миколайовича (Замовник), з однієї сторони, та 

ТОВ »МОНКОР» в особі директора Хрустальова Віктора Федоровича 

(Підрядник) з іншої сторони, з 01.01.2014 по 30.06.2017 виникли фінансово-

господарські відносини на підставі укладених 58-ох договорів на загальну суму 

6 256 753,11 грн, а саме: 

✓ в 2014 році укладено 1 договір на суму 592 875,36 грн – ремонтування 

та технічне обслуговування іншого електричного устаткування (Послуги з 

технічного обслуговування та поточного ремонту об’єктів зовнішнього 

освітлення) міста Обухів, Київської області ДК 016:2010 (33.14.1); 

✓ в 2015 році укладено 21 договір на загальну суму 1 857 717,12 грн, а 

саме: 

20 договорів на суму 1 196 292,20 грн по реконструкції вуличного 

освітлення в м. Обухові Київської області; 

1 договір на суму 661 424,92 грн – ремонтування та технічне 

обслуговування іншого електричного устаткування (Послуги з технічного 

обслуговування та поточного ремонту об’єктів зовнішнього освітлення) міста 

Обухів, Київської області ДК 016:2010 (33.14.1) на 2015 рік; 

✓ в 2016 році укладено 32 договорів на загальну суму 2 885 966,10 грн, а 

саме: 

31 договорів на суму 2 269 725,30 грн по реконструкції та капітальному 

ремонту вуличного освітлення, будівництву мереж зовнішнього освітлення в 

м. Обухові Київської області; 

1 договір на суму 616 240,80 грн – ремонтування та технічне 

обслуговування іншого електричного устаткування Код ДК 016:2010 (33.14.1), 

Послуги з технічного обслуговування систем освітлення вулиць і громадських 

місць та світлофорів Код ДК 021:2015-5023200-0, (Послуги з технічного 

обслуговування та поточного ремонту об’єктів зовнішнього освітлення) міста 

Обухів, Київської області на 2016 рік; 

✓ в 2017 році укладено 4 договори на загальну суму 920 194,53 грн, а 

саме: 

3 договори на суму 64 022,01 грн по реконструкції вуличного освітлення 

та роботи з відновлення щитів керування вуличним освітленням; 

1 договір на суму 856 172,52 грн – послуги з ремонту, технічного 

обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні 

послуги Код ДК 021:2015:50230000-6 (Експлуатація і поточний ремонт 

вуличного освітлення) міста Обухів, Київська область на 2017 рік. 

Зустрічною звіркою встановлено, що до актів приймання виконаних 

будівельних робіт включені інші супутні витрати – кошторисна вартість 

комплексу державної експертизи кошторисної документації. 
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Посадовими особами Товариства до зустрічної звірки надані договори на 

виконання експертизи кошторисної документації проекту будівництва, які 

укладались між ТОВ «МОНКОР» та Державним підприємством 

«Спеціалізована державна експертна організація — Центральна служба 

Української державної будівельної експертизи». До договорів надані Експертні 

звіти (Експертні оцінки). 

Проте, слід зазначити, що в акті приймання виконаних будівельних робіт 

№1 за липень 2016 до Договору від 06.06.2016 № 112/16 по роботах з 

«Реконструкції вуличного освітлення по вул. Шкільна в м. Обухові, Київської 

області» інші супутні витрати складають 1100,00 грн без ПДВ, а договір на 

виконання експертизи кошторисної документації проекту будівництва (№10-

0191-16/ЕО від 30.03.2016) укладено на суму 976,00 грн без ПДВ. Отже, до акту 

приймання виконаних будівельних робіт зайво включено інші супутні витрати 

на суму 148,80 грн з ПДВ. 

Також, в акті приймання виконаних будівельних робіт №1 за червень 

2016 до Договору від 06.06.2016 № 114/16 по роботах з «Реконструкції мереж 

зовнішнього освітлення Мікрорайону Дзюбівка в м. Обухові, Київської 

області» інші супутні витрати складають 976,00 грн без ПДВ, а договір на 

виконання експертизи кошторисної документації проекту будівництва №10-

0192-16/КД від 30.03.2016) укладено на суму 438,80 грн без ПДВ. Отже, до акту 

приймання виконаних будівельних робіт зайво включено інші супутні витрати 

на суму 526,56 грн з ПДВ. 

Таким чином, ТОВ »МОНКОР» до актів приймання виконаних 

будівельних робіт зайво включено, а Виконавчим комітетом Обухівської 

міської ради зайво сплачено інші сукупні витрати за загальну суму 675,36 грн з 

ПДВ. 

Матеріали зустрічної звірки проведеної в ТОВ »МОНКОР» в Додатку 

______ до акта ревізії. 

Отже, проведеною в ТОВ »МОНКОР» зустрічною звіркою встановлено 

завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 675,36 грн, з ПДВ, чим 

порушено п. 6.2.7.4 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості 

будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 

№ 293, яким передбачено, що кошти на покриття інших витрат 

визначаються обґрунтувальними розрахунками на підставі положень чинного 

законодавства, даних проектної документації, вихідних даних замовника щодо 

здійснення будівництва, умов виконання будівельних робіт, розташування 

майданчика будівництва стосовно місця дислокації будівельної організації 

тощо. 

Видатки на оплату робіт по договорах Виконавчим комітетом 

Обухівської міської ради проведено в повному обсязі за рахунок коштів 

спеціального фонду за КТКВ 150101 «Капітальні вкладення», КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об'єктів». 
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Оплата виконаних робіт здійснювалася на підставі актів приймання 

виконаних будівельних робіт №1 за червень 2016 до Договору від 06.06.2016 

№ 114/16 та №1 за липень 2016 до Договору від 06.06.2016 № 112/16, які 

підписані: з боку Замовника – Обухівський міський голова Левченко О.М., 

завізовано – Власенко (проставлено печатку КП Обухівської районної ради 

«Відділ капітального будівництва»); з боку Підрядника – директор 

ТОВ «МОНКОР» Хрустальов В.Ф. 

Дані порушення призвели до завищення видатків за КТКВ 150101 

«Капітальні вкладення», КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших 

об'єктів» по Звіту про надходження і використання інших надходжень 

спеціального фонду (форма № 4-3м), як наслідок, призвели до недостовірного 

відображення даних у звітності, що є порушенням вимог ч. 1 ст. 9 Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 

16.07.1999 №996-ХІV. 

Внаслідок вищезазначеного Виконавчому комітету Обухівської міської 

ради завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 675,36 гривень.  

В ході ревізії порушення усунуто в повному обсязі. 

Підтверджуючі документи у Додатку _____ до акта ревізії. 

 

Проведеною зустрічною звіркою в ПП »ОБУХІВШЛЯХБУД» 

встановлено, що між Виконавчим комітетом Обухівської міської ради, в особі 

міського голови Левченко Олександра Миколайовича (Замовник), з однієї 

сторони, та ПП «ОБУХІВШЛЯХБУД» в особі директора Закаржеєва Анатолія 

Володимировича (Підрядник) з іншої сторони, з 01.01.2014 по 30.06.2017 

виникли фінансово-господарські відносини на підставі укладених 26-ти 

договорів на загальну суму 4 300 803,67 гривень. 

Відповідно до представлених актів приймання виконаних будівельних 

робіт (ф. № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт                           

(ф. № КБ-3) встановлено, що за період з 01.01.2014 по 30.06.2017                            

ПП «ОБУХІВШЛЯХБУД» виконано робіт на загальну суму 

4 262 423,57 гривень. 

Перевіркою достовірності витрат, включених до актів приймання 

виконаних будівельних робіт по договорах з виконання капітального ремонту 

встановлено, необґрунтовано включені витрати води на загальну суму 

3 150,64 грн (3 000,61*1,05 (єдиний податок)), які не підтверджені первинними 

документами та даними бухгалтерського обліку ПП »ОБУХІВШЛЯХБУД», чим 

не дотримано вимоги п. 4.2.1 Настанови щодо визначення прямих витрат у 

вартості будівництва ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013, затверджених наказом 

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 05.07.2013 № 293, що призвело до завищення вартості 

прямих витрат на відповідну суму. 

Перевіркою правильності визначення вартості робіт машин і механізмів, 

застосованих під час проведення будівельних робіт встановлено, що до 

підсумкових відомостей ресурсів за включено вартість робіт машин і 
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механізмів, а саме: машини поливально-мийні, місткість 6000 л. на загальну 

суму 10 188,41 грн, (9 703,25*1,05 (єдиний податок)), використання яких 

ПП »ОБУХІВШЛЯХБУД» фактично не підтверджено, чим не дотримано 

вимоги п. 4.1 Настанови щодо визначення вартості експлуатації будівельних 

машин та механізмів у вартості  будівництва ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013 та п. 4.3.1 

Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва ДСТУ-Н Б 

Д.1.1-2:2013, затверджених наказом Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 

№ 293, що призвело до завищення вартості прямих витрат на відповідну суму. 

Матеріали зустрічної звірки проведеної в ПП «ОБУХІВШЛЯХБУД» в 

Додатку ______ до акта ревізії. 

Таким чином, в порушення вимог п. 4.1 та п. 4.2.1 Настанови щодо 

визначення вартості експлуатації будівельних машин та механізмів у вартості 

будівництва ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013 та п. 4.3.1 Настанови щодо визначення 

прямих витрат у вартості будівництва ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013, затверджених 

наказом Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 в акти приймання 

виконаних будівельних робіт ПП »ОБУХІВШЛЯХБУД» не обґрунтовано 

включено витрати на загальну суму 13 339,05 грн, що призвело до завищення 

вартості виконаних робіт на відповідну суму. 

Видатки на оплату робіт Виконавчим комітетом Обухівської міської ради 

проведено в повному обсязі за рахунок коштів спеціального фонду по КТКВ 

170703 «Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг», КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об'єктів». 

Оплата виконаних робіт здійснювалася на підставі актів приймання 

виконаних будівельних робіт, які підписані: з боку Замовника – Обухівський 

міський голова Левченко О.М.; з боку Підрядника – директор Закаржеєв А.В. 

Дані порушення призвели до завищення видатків по КТКВ 170703 

«Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, 

ремонтом та утриманням автомобільних доріг», КЕКВ 3132 «Капітальний 

ремонт інших об'єктів» по Звіту про надходження і використання інших 

надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м), як наслідок, призвели до 

недостовірного відображення даних у звітності, що є порушенням вимог ч. 1 

ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV. 

Внаслідок вищезазначеного Виконавчому комітету Обухівської міської 

ради завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 13 339,05 гривень.  

В ході ревізії порушення усунуто в повному обсязі. 

Підтверджуючі документи у Додатку _____ до акта ревізії. 

Проведеною в ПП »Автомагістраль» зустрічною звіркою встановлено, що 

за період з 01.01.2014 по 30.06.2017 між Підприємством та Виконавчим 

комітетом Обухівської міської ради укладено 8 договорів підряду на 
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капітальний та поточний ремонт доріг в м. Обухів та в с. Таценки Обухівського 

району Київської області на загальну суму 1 301 576,01 гривень.  

На виконання умов вищезазначених договорів за період з 01.01.2014 по 

30.06.2017, відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт 

(пр. ф. КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат 

(пр. ф. КБ-3) Підприємством виконано робіт на загальну суму 1 290 113,14 грн, 

оплата за виконані роботи Виконавчим комітетом Обухівської міської ради 

проведена в повному обсязі. 

Порушень за результатами зустрічної звірки не встановлено.  

Матеріали зустрічної звірки проведеної в ПП »Автомагістраль» в 

Додатку ______ до акта ревізії. 

Таким чином, розрахунки між Виконавчим комітетом Обухівської міської 

ради та ПП «Автомагістраль» підтверджені в повному обсязі. 

Проведеною зустрічною звіркою в ТОВ «ДАХ-БУДСЕРВІС» 

встановлено, що за період з 01.01.2014 по 30.06.2017 між Підприємством та 

Виконавчим комітетом Обухівської міської ради укладено 6 договорів підряду 

на загальну суму 2 046 625,97 грн, а саме: 

- договір підряду від 26.07.2016 №02/16-238/16 на виконання 

капітального ремонту інженерних комунікацій навчально-виховного комплексу 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 з поглибленим 

вивчанням української мови та літератури загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня 

№1 А.С. Малишка» по вул. Київська, 18 у м. Обухові Київської області на суму 

244 851,50 гривень. 

- договір підряду від 26.07.2016 №03/16-239/16 на виконання 

капітального ремонту вхідних приміщень із заміною вікон навчально-вихідного 

комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 з 

поглибленим вивчанням української мови та літератури загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступеня №1 А.С. Малишка» по вул. Київська, 18 у м. Обухові Київської 

області на суму 542 223,55 гривень. 

- договір підряду від 14.12.2016 №435/16 на виконання капітального 

ремонту приміщень басейну ДНЗ «Зірочка» (ясла-садок) комбінованого типу по 

вул. Каштанова, 5 у м. Обухів, Київська обл. на суму 586 308,23 гривень. 

- договір підряду від 27.07.2016 №01/16-250/16 на виконання 

капітального ремонту огорожі території навчально-виховного комплексу 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 з поглибленим 

вивчанням української мови та літератури загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня 

№1 А.С. Малишка» по вул. Київська, 18 у м. Обухові Київської області на суму 

198 344,14 гривень. 

- договір підряду від 28.04.2017 №53/17 на виконання капітального 

ремонту туалетних приміщень навчально-виховного комплексу «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 з поглибленим вивчанням української 

мови та літератури загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 А.С. Малишка» по 

вул. Київська, 18 у м. Обухові Київської області на суму 264 999,35 гривень  
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- договір підряду від 28.04.2017 №54/17 на виконання капітального 

ремонту вхідних груп та приміщень житлового будинку по вул. Миру,13 у 

м. Обухові Київської області на суму 209 899,20 гривень. 

На виконання умов вищезазначених договорів за період з 01.01.2014 по 

30.06.2017, відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт 

(пр. ф. КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат 

(пр. ф. КБ-3) ТОВ «ДАХ-БУДСЕРВІС» виконано робіт на загальну суму 

1 562 360,24 грн, оплата за виконані роботи Виконавчим комітетом Обухівської 

міської ради проведена в повному обсязі. 

Проведеною в ТОВ «ДАХ-БУДСЕРВІС» зустрічною звіркою встановлено, 

що Товариством порушено строки виконання зобов'язань, в зв’язку з чим 

Товариству донараховано пеню в сумі 41 007,44 грн та 31 951,05 грн за 

прострочення строків виконання робіт понад 30 днів.  

Також, до зустрічної звірки надано 3 договори підряду на виготовлення 

проектно-кошторисної документації та на проведення експертизу кошторисної 

документації на загальну суму 11 150,00 грн, оплата за виконані роботи 

проведена на підставі актів здачі-прийняття виконаних робіт Виконавчим 

комітетом Обухівської міської ради в повному обсязі. 

Матеріали зустрічної звірки проведеної в ТОВ »ДАХ-БУДСЕРВІС» в 

Додатку ______ до акта ревізії. 

Таким чином, розрахунки між Виконавчим комітетом Обухівської міської 

ради та ТОВ »ДАХ-БУДСЕРВІС» підтверджені в повному обсязі. 

При цьому слід зазначити, що ревізією дотримання Виконавчим 

комітетом умов договорів, укладених з ТОВ »ДАХ-БУДСЕРВІС» в частині 

застосування штрафних санкцій встановлено, що строк позовної давності про 

стягнення пені відповідно до пп.1 п.2 ст. 258 Цивільного кодексу України ще не 

минув. 

 

Проведеною в ТОВ «Спільне підприємство «Укрінтерм» зустрічною 

звіркою встановлено, що за період з 01.01.2014 по 30.06.2017 між Виконавчим 

комітетом Обухівської міської ради Київської області, в особі міського голови 

Левченка О.М. (надалі – Замовник), з однієї сторони та ТОВ «Спільне 

підприємство «Укрінтерм» в особі генерального директора Мороза П.М. 

(Підрядник), з другої сторони, укладались договори на виконання проектних 

робіт, робіт з реконструкції внутрішньої системи тепло-водопостачання 

житлових будинків у м. Обухів Київської області та договір поставки на 

загальну суму 2 206 332,59 грн, а саме: 

- в 2015 році укладено 8 договорів на проектні роботи в загальній 

сумі 156 956,40 грн 

Згідно актів здачі-приймання проектно-вишукувальної, науково-технічної 

продукції, ТОВ «Спільне підприємство «Укрінтерм» передано Виконавчому 

комітету Обухівської міської ради робочі проекти «Реконструкція системи 

опалення та гарячого водопостачання мікрорайону по вул. Київській, в                 

м. Обухів Київської області, а саме: 
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- житлового будинку по вул. Київській, №176-А; 

- дитячого садочка «Рушничок»; 

- житлового будинку по вул. Київській, №172; 

- житлового будинку по вул. Київській, №174; 

- житлового будинку по вул. Київській, №176; 

- житлового будинку по вул. Київській, №166;  

- житлового будинку по вул. Київській, №178; 

-   житлового будинку по вул. Київській, №180. 

Згідно даних бухгалтерського обліку Товариства по рах. 361 «Розрахунки 

з покупцями», Виконавчим комітетом Обухівської міської ради перераховано 

кошти за виконання проектних робіт ТОВ «Спільне підприємство «Укрінтерм» 

в загальній сумі 156 956,40 гривень. 

Зустрічною звіркою встановлено, що для виконання робіт за укладеними 

договорами з Виконавчим комітетом Обухівської міської ради (проектні 

роботи), Товариством здійснювалось залучення субпідрядних організацій. 

Так, між ТОВ «Спільне підприємство «Укрінтерм» в особі генерального 

директора Мороза П.М. (Замовник) та Приватним підприємством 

«ПроектТеплоПлюс» (далі по тексту – ПП «ПроектТеплоПлюс») в особі 

директора Гончарова А.О. (Підрядник) укладено договір на проектні роботи 

№62 від 16.06.2015. 

Предмет договору: Підрядник зобов’язується за плату та за завданням 

Замовника виконати проектні роботи, а Замовник зобов’язується прийняти та 

оплатити їх (п. 1.1 Договору). 

Об’єкт, щодо якого виконуватимуться роботи: Робочий проект 

«Реконструкція системи опалення та гарячого водопостачання мікрорайону по 

вул. Київській, в м. Обухів Київської області, а саме: 

- житлового будинку по вул. Київській, №176-А; 

- дитячого садочка «Рушничок»; 

- житлового будинку по вул. Київській, №172; 

- житлового будинку по вул. Київській, №174; 

- житлового будинку по вул. Київській, №176; 

- житлового будинку по вул. Київській, №166;  

- житлового будинку по вул. Київській, №178; 

- житлового будинку по вул. Київській, №180 (п. 1.2 Договору). 

Вартість виконаних робіт за договірною ціною становить 120 000,00 грн 

(п. 2.1 Договору). 

- в 2016 році укладено договір поставки №1/2016-п від 01.02.2016 на 

поставку пластинчатого теплообмінника для модуля ГВП для котельної по 

вул. 8 Березня, 52 в  м. Обухів на загальну суму 32 600,00 грн з ПДВ. 

Згідно рахунку №194 від 01.02.2016 та видаткової накладної №104 від 

02.02.2016, виписаної ТОВ «Спільне підприємство «Укрінтерм», Виконавчим 

комітетом Обухівської міської ради отримано пластинчатий теплообмінник для 

модуля ГВП СВ110-24М (4х2» НР, аналог СВ76-30М) для котельної по вул. 8 

Березня, 52 в м. Обухів у кількості 1 шт. на загальну суму 32 600,00 грн з ПДВ. 
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Виробником пластинчатого теплообмінника для модуля ГВП є                 

ТОВ «Спільне підприємство «Укрінтерм». 

Зустрічною звіркою встановлено, що згідно даних бухгалтерського обліку 

Товариства по рах. 361 «Розрахунки з покупцями», Виконавчим комітетом 

Обухівської міської ради перераховано кошти за пластинчатий теплообмінник 

для модуля ГВП в загальній сумі 32 600,00 гривень. 

- в 2017 році укладено 3 договори на проектні роботи та 4 договори 

підряду на загальну суму 2 016 776,19 грн з ПДВ, зокрема: 

 договір підряду №151/17 від 12.06.2017 на виконання робіт з 

реконструкції внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку 

по вул. Київська, 121 в м. Обухові Київської області», вартість робіт за 

договірною ціною становить 628 018,71 грн, з ПДВ;   

 договір підряду №152/17 від 12.06.2017 на виконання робіт з 

реконструкції внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку 

по вул. Миру, 1 в м. Обухові Київської області», вартість робіт за договірною 

ціною становить 625 208,87 грн, з ПДВ; 

 договір підряду №153/17 від 12.06.2017 на виконання робіт з 

реконструкції внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку 

по вул. Миру, 2 в м. Обухові Київської області», вартість робіт за договірною 

ціною становить 749 955,01 грн, з ПДВ. 

Згідно даних бухгалтерського обліку Товариства по рах. 361 «Розрахунки 

з покупцями», Виконавчим комітетом Обухівської міської ради перераховано 

авансовий платіж за укладеними договорами з ТОВ «Спільне підприємство 

«Укрінтерм» в загальній сумі 1 491 317,90 гривень. 

Станом на 30.06.2017 договори підряду №151/17, №152/17 та №153/17 від 

12.06.2017 знаходиться в стадії виконання. 

Також, було договір підряду №64/17 від 11.05.2017 на виготовлення 

проектно-кошторисної документації: «Капітальний ремонт бойлерів з 

фасонними частинами КТЕП №13 в м. Обухові Київської області», вартість 

виконаних робіт за договірною ціною становить 9 900,00 грн, термін дії 

договору – до 31.12.2017. Станом на 30.06.2017 договір знаходиться в стадії 

виконання.  

Кошти на рахунки ТОВ «Спільне підприємство «Укрінтерм» від 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради за укладеним договором 

№64/17 від 11.05.2017 не надходили. 

Таким чином, отримані кошти в сумі 1 684 567,90 грн за укладеними 

договорами з Виконавчим комітетом Обухівської міської ради, ТОВ «Спільне 

підприємство «Укрінтерм» здійснювало тільки виготовлення кошторисної 

частини документації по об’єкту: «Реконструкція системи опалення та гарячого 

водопостачання мікрорайону по вул. Київській, в м. Обухів Київської області» 

на суму 12 956,40 грн з ПДВ та постачання пластинчатого теплообмінника для 

модуля ГВП для котельної по вул. 8 Березня, 52 на суму 32 600,00 грн, решту 

робіт виконували субпідрядні організації, зокрема: 
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- ПП «ПроектТеплоПлюс» проектні роботи на загальну суму               

159 000,00 грн (не являється платником ПДВ); 

- Державне підприємство Державний науково-дослідний та проектно-

вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» на загальну суму               

3 693,60 гривень. 

Порушень за результатами зустрічної звірки не встановлено. 

Матеріали зустрічної звірки проведеної в ТОВ «Спільне підприємство 

«Укрінтерм» в Додатку ______ до акта ревізії. 

Проведеною в ТОВ »Сервіс-Укрінтерм» зустрічною звіркою встановлено, 

що за період з 01.01.2014 по 30.06.2017 між Підприємством та Виконавчим 

комітетом Обухівської міської ради укладено 8 договорів на загальну суму 

3 686 900,05 грн, а саме: 

- договір №235/15 від 22.09.2015 на виконання робіт з реконструкції 

системи опалення та гарячого водопостачання житлового будинку по вул. 

Київській, №176 в м. Обухів Київської області, вартість робіт за договором 

становить 435 766,86 грн, в т.ч. ПДВ – 72 627,86 грн, що складається з вартості 

устаткування - 322 023,66 грн, в т.ч. ПДВ – 53 670,66 грн та вартості монтажних 

та пусконалагоджувальних робіт - 113 743,20 грн, в т.ч. ПДВ – 18 957,20 грн; 

- договір №247/15 від 24.09.2015 на виконання робіт з реконструкції 

системи опалення та гарячого водопостачання по вул. Київській, №170-А, ДНЗ 

«Рушничок» в м. Обухів Київської області, вартість робіт за договором 

становить 376 454,35 грн, в т.ч. ПДВ – 62 742,39 грн, що складається з вартості 

обладнання та матеріалів - 284 973,55 грн, в т.ч. ПДВ – 47 495,59 грн та вартості 

монтажних та пусконалагоджувальних робіт - 91 480,80 грн, в т.ч. ПДВ – 

15 246,80 грн;; 

- договір №248/15 від 24.09.2015 на виконання робіт з реконструкції 

системи опалення та гарячого водопостачання житлового будинку по вул. 

Київській, №174 в м. Обухів Київської області, вартість робіт за договором 

становить 424 159,11 грн, в т.ч. ПДВ – 70 693,11 грн, що складається з вартості 

обладнання та матеріалів - 331 357,11 грн, в т.ч. ПДВ – 55 226,11 грн та вартості 

монтажних та пусконалагоджувальних робіт - 92 802,00 грн, в т.ч. ПДВ – 

15 467,00 грн; 

- договір №249/15 від 25.09.2015 на виконання робіт з реконструкції 

системи опалення та гарячого водопостачання житлового будинку по вул. 

Київській, №176-А в м. Обухів Київської області, вартість робіт за договором 

становить 402 108,00 грн, в т.ч. ПДВ – 67 018,00 грн, що складається з вартості 

обладнання та матеріалів - 311 188,80 грн, в т.ч. ПДВ – 51 864,80 грн та вартості 

монтажних та пусконалагоджувальних робіт - 90 919,20 грн, в т.ч. ПДВ – 

15 153,20 грн; 

- договір №250/15 від 25.09.2015 на виконання робіт з реконструкції 

системи опалення та гарячого водопостачання житлового будинку по вул. 

Київській, №172 в м. Обухів Київської області, вартість робіт за договором 

становить 405 555,69 грн, в т.ч. ПДВ – 67 592,69 грн, що складається з вартості 

обладнання та матеріалів - 323 136,09 грн, в т.ч. ПДВ – 53 856,09 грн та вартості 
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монтажних та пусконалагоджувальних робіт - 82 419,60 грн, в т.ч. ПДВ – 

13 736,60 грн; 

- договір №251/15 від 25.09.2015 на виконання робіт з реконструкції 

системи опалення та гарячого водопостачання житлового будинку по вул. 

Київській, №178 в м. Обухів Київської області, вартість робіт за договором 

становить 451 311,62 грн, в т.ч. ПДВ – 75 218,62 грн, що складається з вартості 

обладнання та матеріалів - 349 280,42 грн, в т.ч. ПДВ – 58 213,42 грн та вартості 

монтажних та пусконалагоджувальних робіт - 102 031,20 грн, в т.ч. ПДВ – 

17 005,20 грн; 

- договір №252/15 від 25.09.2015 на виконання робіт з реконструкції 

системи опалення та гарячого водопостачання житлового будинку по вул. 

Київській, №180 в м. Обухів Київської області, вартість робіт за договором 

становить 412 329,69 грн, в т.ч. ПДВ – 68 721,69 грн, що складається з вартості 

обладнання та матеріалів - 323 136,09 грн, в т.ч. ПДВ – 53 856,00 грн та вартості 

монтажних та пусконалагоджувальних робіт - 89 193,60 грн, в т.ч. ПДВ – 

14 865,60 грн; 

- договір №266/15 від 12.10.2015 на виконання робіт з реконструкції 

системи опалення та гарячого водопостачання житлового будинку по 

вул. Київській, №166 в м. Обухів Київської області, вартість робіт за договором 

становить 779 214,73 грн, в т.ч. ПДВ – 129 869,12 грн, що складається з вартості 

обладнання та матеріалів - 474 947,53 грн, в т.ч. ПДВ – 79 157,92 грн та вартості 

монтажних та пусконалагоджувальних робіт - 304 267,20 грн, в т.ч. ПДВ – 

50 711,20 гривень. 

Відповідно до представлених Актів приймання виконаних будівельних 

робіт (ф. № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (ф. 

№ КБ-3) встановлено, що ТОВ »Сервіс-Укрінтерм» виконано робіт за 

укладеними договорами з Виконавчим комітетом Обухівської міської ради на 

загальну суму 3 686 900,05 грн, оплата за виконані роботи проведена 

Виконавчим комітетом Обухівської міської ради в повному обсязі. 

Зустрічною звіркою встановлено, що для виконання робіт за укладеними 

договорами з Виконавчим комітетом Обухівської міської ради, Товариством 

здійснювалось залучення субпідрядних організацій. 

Так, між ТОВ «Сервіс-Укрінтерм» в собі директора Тири О.С. (Замовник) 

та Публічним акціонерним товариством «Енергія», в особі голови правління 

Шигірта Ю.Ф. (Підрядник) укладено 8 договорів на загальну суму 

939 256,80 гривень. 

Таким чином, за укладеними договорами з Виконавчим комітетом 

Обухівської міської ради на загальну суму 3 686 900,05 грн, ТОВ «Сервіс-

Укрінтерм» здійснювало тільки придбання модульних теплових пунктів на суму                            

2 720 043,60 грн, монтаж та встановлення яких здійснювало ПАТ «Енергія» на 

суму 939 256,80 гривень. Також, ТОВ «Сервіс-Укрінтерм» здійснювало 

проведення експертизи на суму 10 560,00 грн та авторського нагляду на суму 

17 040,00 гривень. 

Порушень за результатами зустрічної звірки не встановлено. 
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Матеріали зустрічної звірки проведеної в ТОВ »Сервіс-Укрінтерм» в 

Додатку ______ до акта ревізії. 

 

Проведеною в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Міжнародна 

торгова компанія «ІНТЕРА» (далі – ТОВ «МТК «ІНТЕРА», Товариство) 

зустрічною звіркою встановлено, що між Виконавчим комітетом Обухівської 

міської ради (далі – Виконавчий комітет) та ТОВ «МТК «ІНТЕРА» за період з 

01.01.2014 по 30.06.2017 було укладено 9 (дев’ять) Договорів на виконання 

проектних та будівельних робіт загальною вартістю 1 720 890,55 грн (з ПДВ). 

Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та 

довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), актів здачі-

прийняття робіт (надання послуг), актів прийому-передачі робіт до зазначених 

Договорів в період з 01.01.2014 по 30.06.2017 ТОВ «МТК «ІНТЕРА» виконано 

проектних та будівельних робіт на загальну суму 1 707 009,36 грн (з ПДВ) 

В актах приймання виконаних будівельних робіт до Договорів включено 

витрати на придбання, транспортування (доставку), заготівельно-складські 

витрати та використання будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, 

використання та роботу будівельних машин та механізмів, заробітну плату 

робочих, інші супутні витрати (вартість експертизи проектної документації, 

згідно п. 1.1.1. Договорів). Однак, слід відмітити, що первинні документів та 

регістрів бухгалтерського обліку (накладні, акти пооб’єктного списання 

матеріалів, товарно-транспортні накладні, матеріальні звіти, обігово-сальдові 

відомості по бухгалтерському рахунку 20 «Запаси», 23 «Виробництво», 

банківські виписки, оборотно-сальдові відомості по бухгалтерському рахунку 

10 «Основні засоби», договори оренди будівельної техніки, змінні рапорти на 

роботу будівельних машин та механізмів, подорожні листи, товарно-

транспортні накладні, розрахунки вартості (калькуляції) маш./год. роботи 

будівельних машин та механізмів, акти списання пального, штатний розклад, 

відомості нарахування та виплати заробітної плати, наряди, оборотно-сальдові 

відомості по рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» тощо) щодо 

підтвердження фактично понесених вказаних витрат зазначених в актах 

приймання виконаних будівельних робіт до Договорів за період з 01.01.2014 по 

30.06.2017 року, Товариством, на запит від 01.08.2017 № 1-КБ, до зустрічної 

звірки не надано. 

Таким чином, підтвердити або спростувати зазначені фактично понесені 

витрати включені в акти приймання виконаних будівельних робіт до 

вищезазначених Договорів за період з 01.01.2014 по 30.06.2017 року, згідно 

даних бухгалтерського обліку Товариства, на момент проведення зустрічної 

звірки, не можливо.  

Матеріали зустрічної звірки проведеної в ТОВ »МТК »ІНТЕРА» в 

Додатку ______ до акта ревізії. 

 

Також, в ході проведення зустрічної звірки ТОВ »Хрещатикновобуд» 

встановлено, що між Виконавчим комітетом Обухівської міської ради та 
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ТОВ »Хрещатикновобуд» з 01.01.2014 по 30.06.2017 виникли фінансово-

господарські відносини на підставі укладених 19-ти договорів на виконання 

робіт з капітального ремонту доріг в м. Обухів Київської області на загальну 

суму 4 417 584,34 гривень. 

Відповідно до представлених актів приймання виконаних будівельних 

робіт (ф. № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт                           

(ф. № КБ-3) встановлено, що за період з 01.01.2014 по 30.06.2017                                       

ТОВ »Хрещатикновобуд» виконано робіт на загальну суму 

4 386 506,85 гривень. 

Слід відмітити, що на запит від 07.07.2017 Товариством до зустрічної 

звірки не надано первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку 

щодо підтвердження прямих витрат на здійснення робіт з капітального ремонту 

доріг в м. Обухів, у зв’язку з чим підтвердити або спростувати фактично 

понесені витрати придбання, транспортування, заготівельно-складські витрати 

та використання будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, на 

використання та роботу будівельних машин та механізмів та на виплату 

заробітної плати робочим, не зайнятих обслуговуванням машин у загальній 

сумі 4 236 871,96 грн не можливо. 

Матеріали зустрічної звірки в ТОВ »Хрещатикновобуд» у Додатку 

________ до акта ревізії. 

 

При цьому слід зазначити, що відповідно до листа 

ТОВ »Хрещатикновобуд» від 26.07.2017 №66/1 щодо проведення повторної 

зустрічної звірки, заступником начальника відділу контролю в органах влади, 

оборони, правоохоронних органах та за місцевими бюджетами Північного 

офісу Держаудитслужби Левчук В.П. проведена повторна зустрічна звірка 

ТОВ »Хрещатикновобуд» щодо документального та фактичного підтвердження 

виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, для з’ясування їх реальності та 

повноти відображення в обліку Виконавчого комітету Обухівської міської ради 

за період з 01.01.2014 по 30.06.2017. 

В ході проведення зустрічної звірки посадовими особами суб’єкту 

господарювання надані первинні документи та регістри бухгалтерського обліку 

(видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти списання матеріалів, 

матеріальні звіти, обігово-сальдові відомості по бухгалтерському рахунку 201 

«Сировина й матеріали», банківські виписки, договори оренди будівельної 

техніки, розрахунки вартості (калькуляції) маш./год. роботи будівельних машин 

та механізмів, відомості нарахування та виплати заробітної плати, наряди, 

оборотно-сальдові відомості по рахунку 661 «Розрахунки за заробітною 

платою» тощо) щодо підтвердження фактично понесених прямих витрат 

зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт до Договорів за 

період з 01.01.2014 по 30.06.2017. 

Порушень за результатами зустрічної звірки не встановлено. 

Матеріали повторної зустрічної звірки проведеної в 

ТОВ »Хрещатикновобуд» у Додатку ________ до акта ревізії. 
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Таким чином, розрахунки між Виконавчим комітетом Обухівської міської 

ради та ТОВ »Хрещатикновобуд» підтверджені в повному обсязі. 

В ході повторного проведення зустрічної звірки в ТОВ «ПРОФЕНЕРГО 

ІНЖИНІРИНГ» встановлено, що між Виконавчим комітетом Обухівської 

міської ради та ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» за період з 01.01.2014 по 

30.06.2017 виникли фінансово-господарські відносини на підставі укладеного 

81 (вісімдесят один) Договору на виконання будівельних робіт з поточних та 

капітальних ремонтів загальною вартістю 20 974 483,53 грн (з ПДВ). 

Заступнику директора ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» 

Насібяну С.Г. 06.09.2017 вручено лист під особистий підпис, про надання всіх 

необхідних документів для проведення зустрічної звірки, за період діяльності з 

01.01.2014 по 30.06.2017. 

Таким чином, зустрічна звірка проведена на підставі копій документів, які 

надані посадовими особами ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ», а саме: 

договори, укладені з Виконавчим комітетом Обухівської міської ради, акти 

приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в), довідки про 

вартість виконаних підрядних робіт (типова форма КБ-3) та підсумкові 

відомості ресурсів до них; протоколи погодження договірної ціни на виконання 

робіт та календарні плани виконання робіт, декларацій про початок виконання 

будівельних робіт, установчі документи. 

Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та 

довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), до зазначених 

Договорів в період з 01.01.2014 по 30.06.2017, ТОВ «ПРОФЕНЕРГО 

ІНЖИНІРИНГ» виконано поточних та капітальних ремонтів на загальну суму                                

18 774 341,25 грн (з ПДВ). 

Відповідно до банківської виписки ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» 

за період з 01.01.2014 по 30.06.2017, Виконавчим комітетом Обухівської міської 

ради сплачено коштів ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» за виконані роботи 

в загальній сумі 19 721 802,18 грн (з ПДВ). 

Слід відмітити, що на запит від 06.09.2017 Товариством до зустрічної 

звірки не надано первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку 

щодо підтвердження прямих витрат на здійснення поточних та капітальних 

ремонтів, у зв’язку з чим підтвердити або спростувати фактично понесені 

витрати придбання, транспортування, заготівельно-складські витрати та 

використання будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, на використання 

та роботу будівельних машин та механізмів та на виплату заробітної плати 

робочим, не зайнятих обслуговуванням машин у загальній сумі 

14 054 329,12 грн не можливо. 

Матеріали повторної зустрічної звірки проведеної в 

ТОВ »ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» у Додатку ________ до акта ревізії. 

В ході повторного проведення зустрічної звірки в ПМП «Пульс» (далі по 

тексту - Підприємство) встановлено, що між Виконавчим комітетом 

Обухівської міської ради та ПМП «Пульс» за період з 01.01.2014 по 30.06.2017 

було укладено 47 (сорок сім) Договорів на виконання проектних, будівельних 
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робіт та робіт з поточних ремонтів загальною вартістю 11 384 527,15 грн (з 

ПДВ). 

В ході зустрічної звірки, Представнику ПМП «Пульс» Насібяну С.Г. 

наданий запит від 06.09.2017 № 1/1 – КБ під особистий підпис, про надання всіх 

необхідних документів для проведення зустрічної звірки, за період діяльності з 

01.01.2014 по 30.06.2017. 

Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та 

довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), актів 

проходження експертизи до зазначених Договорів в період з 01.01.2014 по 

30.06.2017 ПМП «Пульс» виконано проектних, будівельних робіт та робіт з 

поточних ремонтів на загальну суму 9 988 528,46 грн (з ПДВ). 

Відповідно до банківської виписки ПМП «Пульс» за період з 01.01.2014 

по 30.06.2017, Виконавчим комітетом Обухівської міської ради сплачено 

коштів ПМП «Пульс» за виконані роботи в загальній сумі 9 988 108,41 грн (з 

ПДВ). 

Дебіторська заборгованість за період з 01.01.2014 по 30.06.2017 по 

взаєморозрахункам з Виконавчим комітетом за виконані роботи, згідно 

зазначених Договорів станом на 30.06.2017, становить 420,05 грн (з ПДВ). 

В ході зустрічної звірки, згідно наданих документів, встановлено, що 

Договірні ціни по зазначеним у реєстрі Договорам є твердими. 

Слід відмітити, що Підприємством, на запит від 06.09.2017 № 1/1 – КБ, до 

зустрічної звірки не надано (крім договору підряду від 07.08.2014 №31 по 

якому надано договірну ціну (форма № 9)) договірних цін та локальних 

кошторисів до зазначених в реєстрі Договорів на виконання будівельних робіт 

(в т.ч. робіт з капітальних ремонтів). 

Також, слід зазначити, що проектно-кошторисна документація по 

виконанню будівельних робіт ( в т.ч. робіт з капітальних ремонтів) на об’єктах 

виконання, яка є невід’ємною частиною укладених Договорів (п. 3.1. розділу 3 

«Вартість і порядок розрахунків» Договорів), на запит від 06.09.2017                      

№1/1 – КБ, Підприємством до зустрічної звірки не надано. 

Таким чином, встановити види, обсяги, вартість робіт та витрат на основі 

яких була розрахована загальна вартість робіт (договірна ціна) зазначена в 

укладених Договорах та їх відповідність проектно-кошторисній документації на 

момент проведення зустрічної звірки, згідно наданих документів, не можливо. 

Перевіркою достовірності витрат та нарахувань зазначених у актах 

приймання виконаних будівельних робіт (далі – акт виконаних робіт) до 

укладених Договорів ПМП «Пульс» з Виконавчим комітетом Обухівської 

міської ради за період з 01.01.2014 по 30.06.2017, встановлено, що за рахунок 

не надання Підприємством до зустрічної звірки проектно-кошторисної 

документації, договірних цін та локальних кошторисів на виконання 

будівельних робіт (в т.ч. робіт з капітальних ремонтів) по об’єктам виконання 

згідно укладених Договорів, встановити відповідність видів, обсягів, вартість 

робіт та витрат зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт до 

укладених Договорів їх видам, обсягам та вартості на основі яких була 
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розрахована загальна вартість робіт (договірна ціна) зазначена в укладених 

Договорах та їх відповідність проектно-кошторисній документації на момент 

проведення зустрічної звірки, згідно наданих документів, не можливо. Однак, 

слід відмітити, що вартість робіт включена до актів приймання виконаних 

будівельних робіт знаходиться в межах загальної вартості робіт зазначеної в 

укладених Договорах та протоколах погодження договірної ціни на виконання 

робіт. 

Загальновиробничі та адміністративні витрати в актах приймання 

виконаних будівельних робіт враховані на підставі усереднених показників 

рекомендованих Держбудом для їх визначення згідно Додатків Б, Д, Е ДСТУ-Н 

Б Д.1.1-3:2013 «Настанова щодо визначення загальновиробничих і 

адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва», а саме: 

усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку – 

2,71 грн/люд.-год.; усереднений показник для визначення розміру 

адміністративних витрат – 1,23 грн/люд.-годин, що відповідають показникам 

для ремонту житла, об’єктів соціальної сфери, комунального призначення та 

благоустрою. 

Слід відмітити, що показники загальновиробничих і адміністративних 

витрат розраховані Підрядною організацією за попередній звітний період, які 

погоджені із Замовником, Підприємством, на запит від 06.09.2017 № 1/1 – КБ, 

до зустрічної звірки не надано (в супереч вимог п. 4.3.5, 5.3.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-

3:2013 «Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних 

витрат та прибутку у вартості будівництва»). 

В актах приймання виконаних будівельних робіт до зазначених Договорів 

включені витрати на придбання, транспортування (доставку), заготівельно-

складські витрати та використання будівельних матеріалів, виробів та 

конструкцій, використання та роботу будівельних машин та механізмів, 

заробітну плату робочих, інші супутні витрати (вартість експертизи проектної 

документації). Однак, слід відмітити, що підсумкові відомості ресурсів до актів 

приймання виконаних будівельних робіт, первинні документи та регістри 

бухгалтерського обліку (накладні, акти пооб’єктного списання матеріалів, 

товарно-транспортні накладні, матеріальні звіти, обігово-сальдові відомості по 

бухгалтерському рахунку 20 «Запаси», 23 «Виробництво», банківські виписки, 

оборотно-сальдові відомості по бухгалтерському рахунку 10 «Основні засоби», 

договори оренди будівельної техніки, змінні рапорти на роботу будівельних 

машин та механізмів, подорожні листи, товарно-транспортні накладні, 

розрахунки вартості (калькуляції) маш./год. роботи будівельних машин та 

механізмів, акти списання пального, штатний розклад, відомості нарахування та 

виплати заробітної плати, наряди, оборотно-сальдові відомості по рахунку             

661 «Розрахунки за заробітною платою» тощо) щодо підтвердження фактично 

понесених витрат зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт 

до Договорів за період з 01.01.2014 по 30.06.2017, Підприємством, на запит від 

06.09.2017 № 1/1 – КБ, до зустрічної звірки не надано. 
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Таким чином, встановити кількість, вид та марку матеріалів, виробів та 

конструкцій включених до актів приймання виконаних будівельних робіт і 

підтвердити або спростувати зазначені фактично понесені витрати включені в 

акти приймання виконаних будівельних робіт до зазначених Договорів за 

період з 01.01.2014 по 30.06.2017 року, згідно даних бухгалтерського обліку 

Товариства, на момент проведення зустрічної звірки, не можливо. 

Матеріали повторної зустрічної звірки проведеної в ПМП «ПУЛЬС» у 

Додатку ________ до акта ревізії. 

Результати зустрічних звірок проведених в ТОВ »Ф-АРТ-ПЛЮС»,               

ТОВ «Ф-АРТ» та ТОВ »Українська енергетична компанія» зазначено в розділі 

акту «Взяття на облік зобов’язань, у тому числі відповідність взятих 

бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням. Стан 

розрахунково-платіжної дисципліни та виконання господарських договорів. 

Правильність відображення дебіторської та кредиторської заборгованості. 

Стан претензійно – позовної роботи». 

 

Крім того, проведеною ревізією встановлено, що Виконавчим комітетом 

Обухівської міської ради, в ревізійний період укладались договори на 

виконання ремонтно-будівельних робіт, як з будівельними організаціями так і з 

фізичними особами-підприємцями. 

В період, що підлягав ревізії між фізичними особами-підприємцями, а 

саме: Озеред Ю.В., Хачатрян А., Оганнесян П.Г., Погосян Г.Л. та Аветисян А.Г. 

(далі- Підрядники) та Виконавчим комітетом Обухівської міської ради (далі - 

Замовник) укладено 108 (сто вісім) договорів на виконання ремонтно-

будівельних робіт на загальну суму 12 610 794,82 гривень. 

Виконані роботи по укладених договорах оформлялися актами 

приймання виконаних будівельних робіт (пр. форма КБ-2в) та довідками про 

вартість виконаних підрядних робіт (пр. форма КБ-3), які складені у 

відповідності до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, підписані з боку Підрядників та з боку 

Замовника і скріплені печатками сторін.  

Згідно з вимогами пп. 5.1.1, 5.3.2 ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 «Настанова 

щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у 

вартості будівництва» встановлено, що адміністративні витрати будівельної 

організації, які враховуються у вартості будівництва, – це загальногосподарські 

витрати, пов’язані з обслуговуванням та управлінням будівельною 

організацією, які не включаються до собівартості будівельних робіт; для 

розрахунку показника адміністративних витрат необхідні дані про обґрунтовані 

адміністративні витрати, пов’язані з виконанням будівельних робіт, за даними 

бухгалтерського обліку за попередній звітний період, а також загальна 

нормативно-розрахункова трудомісткість виконаних робіт за всіма об’єктами за 

той самий період за актами приймання виконаних будівельних робіт (примірна 

форма № КБ-2в).  

Слід відмітити, що фізична особа-підприємець не є будівельною 

організацією. 
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В ході проведення ревізії встановлено, що вищевказаними фізичними 

особами-підприємцями в акти приймання виконаних будівельних робіт (форма 

КБ-2в) включено «Адміністративні витрати» в загальній сумі                 

56 188,56 грн, а саме: 

ФОП Озеред Ю.В. – 46 договорів підряду на загальну суму 

1 731 152,79 грн, загальна сума включених адміністративні витрат – 

9 177,56 грн; 

ФОП Оганнесян П.Г. – 3 договори підряду на загальну суму 

1 527 462,80 грн загальна сума включених адміністративні витрат – 

7 236,00 грн;  

ФОП Погосян Г.Л. – 36 договорів підряду на загальну суму 

6 215 584,23 грн, загальна сума включених адміністративні витрат – 

19 448,00 грн; 

ФОП Хачатрян А. – 22 договори підряду на загальну суму 

3 057 241,00 грн, загальна сума включених адміністративні витрат – 

19 827,00 грн; 

ФОП Аветисян А.Г. - 1 договір підряду на суму 79 354,00 грн, загальна 

сума включених адміністративні витрат – 500,00 гривень. 

В ході проведення ревізії, Північним офісом Держаудитслужби, на адресу 

вищевказаних ФОПів направлені запити про надання підтверджуючих 

документів щодо включення в акти приймання виконаних будівельних робіт 

(пр. ф. № КБ-2в) адміністративних витрат та документів, які підтверджують 

залучення субпідрядних організацій до виконання робіт на замовлення 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради.  

Запити направлені до ФОПів, а саме: ФОП Озеред Ю.В., 

ФОП Оганнесян П.Г., ФОП Погосян Г.Л., ФОП Хачатрян А., 

ФОП Аветисян А.Г. в Додатку ______ до акта ревізії. 

Станом на момент завершення ревізії відповіді на запити не надійшли. 

З огляду на зазначене, ФОПами: Озеред Ю.В., Оганнесян П.Г., 

Погосян Г.Л., Хачатрян А., Аветисян А.Г. не підтверджено адміністративні 

витрати включені в акти приймання виконаних будівельних робіт (ф Кб-2в). 

Таким чином, в порушення вимог пп. 5.1.1, 5.1.2 ДСТУ-Н БД.1.1-3:2013 

«Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та 

прибутку у вартості будівництва» в акти приймання виконаних будівельних 

робіт ФОПами не обґрунтовано включено адміністративні витрати на загальну 

суму 56 188,56 грн (без ПДВ), що призвело до завищення вартості виконаних 

робіт на відповідну суму. 

Видатки на оплату робіт по договорах Виконавчим комітетом 

Обухівської міської ради проведено в повному обсязі за рахунок коштів 

спеціального фонду по КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов'язаних 

із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних 

доріг», КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів». 

Оплата виконаних робіт здійснювалася на підставі актів приймання 

виконаних будівельних робіт (пр. ф. № КБ-2в) та довідок про вартість 
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виконаних будівельних робіт (пр. ф. № КБ-3) підписаних міським головою 

Левченком О.М. та в актах приймання виконаних будівельних робіт 

(пр. ф. № КБ-2в) стоять відмітки про проведений технічний нагляд 

Власенком В.В. (проставлено печатку КП Обухівської районної ради «Відділ 

капітального будівництва») та/або завізовано та проставлено печатку інженера 

технічного нагляду – Шинкаренко Володимир Петрович. 

Дані порушення призвели до завищення видатків за КТКВ 170703 

«Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, 

ремонтом та утриманням автомобільних доріг», КЕКВ 3132 «Капітальний 

ремонт інших об’єктів» по Звіту про надходження і використання інших 

надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м), як наслідок, призвели до 

недостовірного відображення даних у звітності, що є порушенням вимог ч. 1 

ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV. 

Внаслідок вищезазначеного Виконавчому комітету Обухівської міської 

ради завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 56 188,56 гривень.  

В ході ревізії порушення усунуто на загальну 56 188,56 гривень. 

Підтверджуючі документи у Додатку _____до акта ревізії. 

 

Проведеною ревізією встановлено, що між Виконавчим комітетом 

Обухівської міської ради, в особі Обухівського міського голови Левченка О.М. 

(надалі – Замовник), з однієї сторони та Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Профенерго Інжиніринг», в особі директора 

Стемпковського В.Ю. (надалі - Підрядник), з другої сторони, укладено договір 

підряду №98/16 від 25.05.2016 (надалі - Договір). 

Відповідно до умов укладеного Договору передбачено наступне: 

- п. 1.1. Підрядник зобов'язується власними матеріалами та засобами 

виконати комплекс робіт по капітальному ремонту приміщень Будинку 

Культури, на об’єкті Замовника, надалі – комплекс Робіт або Роботи, а 

Замовник зобов'язується прийняти й оплатити виконаний комплекс Робіт на 

умовах Договору; 

- п. 1.2. Роботи виконуються на об’єкті Замовника Капітальний ремонт 

приміщень Будинку Культури, мкрн. Яблуневий в м. Обухові, Київської 

області; 

- п. 2.1. Характер, обсяги та вартість Робіт, виконуваних Підрядником за 

Договором, визначається та погоджується Сторонами на підставі протоколу 

погодження договірної ціни та проектно-кошторисної документації; 

- п. 2.2. Термін виконання Робіт: 

- п. 2.2.1. Термін виконання монтажних робіт складає 210 (двісті десять) 

робочих днів з моменту підписання Договору, наявності будівельної готовності 

Об’єкту для виконання Робіт (фронту робіт), про що Замовник повідомляє 

Підрядника, отримання від Замовника Технічного Завдання за виконання робіт, 

та отримання авансу визначеного у п. 3.2.1. Договору; 
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- п. 3.1. Загальна вартість Робіт за Договором погоджена та затверджена 

Сторонами на основі протоколу погодження договірної ціни та проектно-

кошторисної документації, що є невід'ємною частиною Договору, становить: 

1 052 140,60 грн, в т.ч. ПДВ - 175 356,77 грн; 

- п. 3.2. Замовник проводить розрахунки з Підрядником шляхом 

перерахування коштів на розрахунковий рахунок в такий спосіб: 

- п. 3.2.1 Аванс на закупівлю матеріалів та устаткування, згідно постанови 

Кабінету Міністрів України №117 від 23.04.2014, терміном на три місяці, в сумі 

– 710 754,00 грн, з ПДВ в тому числі – 118 459,00 грн Замовник перераховує 

Підряднику протягом 3-х (трьох) банківських днів після підписання Сторонами 

Договору; 

- п. 3.2.2. Оплату в розмірі: 341 386,60 грн, ПДВ в тому числі – 

56 897,77 грн Замовник перераховує Підряднику після прийому виконаних 

робіт та підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт;  

- п. 3.3. Зміни договірної ціни, вказаної в Договорі, можливе тільки за 

взаємною згодою Сторін, та оформлюється додатковою угодою до Договору; 

- п. 3.4. Сторони погодили та затвердили, що Договірна ціна за Договором 

є твердою; 

- п. 4.1. Підрядник зобов’язаний виконати передбачені п. 1.2. Договору 

Роботи відповідно до кошторисної документації, що визначає обсяг, зміст Робіт 

і інші, висунуті до них вимоги. Склад і зміст кошторисної документації 

визначається в проектно-кошторисній документації до Договору, яка є його 

невід’ємною частиною; 

- п. 4.3. Забезпечення Робіт матеріалами несе Підрядник; 

- п. 4.4. Забезпечення Робіт механізмами й устаткуваннями несе 

Підрядник; 

- п. 4.6. Замовник вправі здійснювати контроль і нагляд за ходом і якістю 

виконаних Робіт, дотриманням термінів їх виконання;   

- п. 5.1. Прийом Робіт здійснюється Замовником протягом 5 (п’ять) 

робочих днів після одержання ним Акту здачі-приймання виконаних робіт від 

Підрядника. Замовник зобов’язаний розглянути, підписати та оплатити Роботи 

виконані за Актом або надати письмову відмову в п’яти денний термін після 

отримання від Підрядника Акту здачі-приймання виконаних робіт; 

- п. 6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання обов’язків за 

Договором винна Сторона повертає збитки іншій Стороні згідно діючого 

законодавства України; 

- п. 6.2. У випадку порушення встановленого Договором терміну 

виконання Робіт, Підрядник сплачує Замовнику за кожний прострочений день 

пеню в розмірі 0,1% вартості невиконаних Робіт, але не більше 1% від загальної 

вартості Робіт за Договором; 

- п. 12.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами 

і діє до 31 грудня 2016 року; 

- п. 12.2. Дія Договору може бути припинена за взаємною згодою Сторін, 

при відсутності невиконаних зобов’язань Сторін щодо до Договору протягом 10 
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календарних днів з моменту подання заяви про таке припинення та має бути 

викладено у письмовому вигляді, скріплена підписами їх представників та 

печатками; 

- п. 12.4. Дія Договору може бути продовжена, за взаємною згодою 

Сторін, що оформлюється письмово додатковою угодою, яка є невід’ємною 

частиною Договору. 

Договір підписано посадовими особами з боку Замовника та з боку 

Підрядника і скріплено печатками сторін. 

До договору підряду №98/16 від 25.05.2016 укладено додаткову угоду №1 

від 30.08.2016 про наступне: 

1. Відповідно до п. 3.3 договору №98/16 від 25.05.2016 «Капітальний 

ремонт приміщень Будинку Культури, мкрн. Яблуневий в м. Обухові, Київської 

області», внести зміни до Договору, а саме: п. 3.1 Договору викласти в новій 

редакції «3.1 Загальна вартість Робіт за Договором погоджена та затверджена 

Сторонами на основі протоколу погодження договірної ціни та проектно-

кошторисної документації, що є невід'ємною частиною Договору, становить: 

1 036 983,60 грн, в т.ч. ПДВ - 172 083,60 грн». 

 2. Додаток №2 до Договору №98/16 від 25.05.2016 «Протокол погодження 

договірної ціни на виконання робіт» викласти в редакції, що додається. 

3. Інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони 

підтверджують по них свої зобов’язання. 

 Додаткова угода №1 від 30.08.2016 підписана посадовими особами з боку 

Замовника та з боку Підрядника і скріплена печатками сторін. 

Також, до договору №98/16 від 25.05.2016 укладено додаткову угоду №2 

від 30.12.2016 про наступне: 

1. Сторони домовились внести зміни до п. 12, п.п. 12.1 договору 

підряду №98/16 від 25.05.2016 «Капітальний ремонт приміщень Будинку 

Культури, мкрн. Яблуневий в м. Обухові, Київської області» наступного змісту: 

Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до                   

31 грудня 2017 року. 

2. Інші умови вищевказаного Договору залишаються незмінними і 

Сторони підтверджують по них свої зобов’язання. 

Додаткова угода №2 від 30.12.2016 підписана посадовими особами з боку 

Замовника та з боку Підрядника і скріплена печатками сторін. 

 

Проведеною ревізією встановлено, що відповідно до платіжного 

доручення від 06.06.2016 № 369 Виконавчим комітетом Обухівської міської 

ради по спеціальному фонду бюджету по КТКВ 110204 «Палаци і будинки 

культури, клуби та інші заклади клубного типу» (ф.4-3м) за КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об'єктів» ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» 

перераховано аванс на придбання матеріалів для капітального ремонту 

приміщень Будинку Культури, мкрн. Яблуневий в м. Обухові в сумі 

710 754,00 грн, згідно Договору № 98/16 від 25.05.2016.  
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Відповідно до представлених Актів приймання виконаних будівельних 

робіт (ф. № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (ф. № 

КБ-3) за серпень та грудень 2016 року встановлено, що ТОВ «ПРОФЕНЕРГО 

ІНЖИНІРИНГ» виконано робіт за укладеним Договором № 98/16 від 25.05.2016 

на загальну суму 315 932,40 гривень. 

Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) 

та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-3) 

складені у відповідності до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості 

будівництва» згідно програмного комплексу АВК-5 (3.1.3) підписані з боку 

Підрядника та з боку Замовника і скріплені печатками сторін. 

В актах приймання виконаних будівельних робіт (пр. ф. № КБ-2в) стоїть 

відмітка про проведений технічний нагляд інженером технічного нагляду 

Шинкаренком Володимиром Петровичем. 

В ході ревізії встановлено, що на підставі видаткової накладної № 4 від 

28.12.2016 ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» передано, а Виконавчим 

комітетом Обухівської міської ради, в особі Вяхірєва М.О. прийнято матеріали 

та устаткування на загальну суму 394 821,60 грн, в тому числі 

ПДВ 65 803,60 грн, та згідно оборотно-сальдової відомості по рахунку 

234 »Господарські матеріали і канцелярське приладдя» за грудень 2016 року 

відображені за дебетом, тобто оприбутковані в повному обсязі. 

Копія видаткової накладної № 4 від 28.12.2016 в Додатку _____ до акта 

ревізії. 

При цьому, умовами Договору № 98/16 від 25.05.2016 передача 

Підрядником Замовнику матеріалів та устаткування, придбаних в рахунок 

авансового платежу, не передбачено.  

 

Проведеною ревізією встановлено, що між Виконавчим комітетом 

Обухівської міської ради, в особі Обухівського міського голови Левченка О.М. 

(надалі – Поклажодавець), з однієї сторони та Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Профенерго Інжиніринг», в особі директора 

Стемпковського В.Ю. (надалі - Зберігач), з другої сторони, укладено договір 

відповідального зберігання майна № 3 від 30.12.2016 по об’єкту: «Капітальний 

ремонт приміщень Будинку Культури, мкрн. Яблуневий в м. Обухові, Київської 

області» (надалі - Договір). 

Пунктом 1.1 договору передбачено, що в порядку та на умовах, 

визначених Договором, Поклажодавець передає, в Зберігач приймає на 

відповідальне зберігання протягом строку Договору Майно, що визначене у 

акті приймання передачі майна, що є невід’ємною частиною Договору. 

Приймання Майна на відповідальне зберігання здійснюється Сторонами 

за актами приймання-передачі, повернення його з відповідального зберігання 

здійснюється Сторонами за актами виконаних робіт, куди включено Майно на 

виконання п. 2.1.5, який є невід’ємною частиною Договору (п. 1.2 Договору). 
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В пункті 1.3 Договору передбачено, що перелік Майна, яке передається 

на відповідальне зберігання згідно Договору, його кількість, вартість та 

комплексність визначаються Сторонами у актах приймання-передачі. 

Пунктом 1.4 договору передбачено, що загальна вартість Майна складає 

394 821,60 грн, в тому числі ПДВ – 65 803,60 гривень. Адреса зберігання 

Майна: вул. Яблунева, №22 в м. Обухів, Київської області. 

Зберігач зобов’язаний: 

- Вживати всіх необхідних заходів для забезпечення схоронності Майна 

протягом строку зберігання (п. 2.1.1 Договору). 

- Нести відповідальність за втрату (нестачу) або пошкодження Майна 

Поклажодавця, переданого на зберігання Зберігачеві, його комплектність у 

відповідності із Договором та чинним в Україні законодавством з моменту 

одержання Майна від Поклажодавця та до моменту його повернення 

Поклажодавцеві (п. 2.1.3. Договору). 

- Повернути Майно Поклажодавцеві, відповідно до п. 1.3 на протязі 30 

днів від дати отримання вимоги про повернення (п. 2.1.4 Договору).  

- Зберігач використовує Майно на виконання робіт за договором 

№98/16 від 25.05.2016 «Капітальний ремонт приміщень Будинку Культури, 

мкрн. Яблуневий в м. Обухові, Київської області», укладеним Поклажодавцем 

(п. 2.1.5 Договору).  

В пункті 2.2 Договору передбачено, що якщо при прийманні Зберігачем 

Майна виявляться пошкодження або недоліки, Зберігач зобов’язаний письмово 

повідомити Поклажодавця про такі порушення. Якщо Зберігач своєчасно не 

повідомить про це Поклажодавцеві, він несе відповідальність за збитки, 

спричинені Поклажодавцеві через таке неповідомлення. 

Використовувати передане на зберігання Майно в господарській 

діяльності у відповідності до умов Договору (п. 2.3 Договору). 

Зберігач не має право передавати Майно на зберігання третім особам                 

(п. 2.4 Договору). 

Договір є безоплатним (п. 4.1 Договору). 

В пункті 5.2 Договору зазначено, що Зберігач несе відповідальність за 

збереження і цілісність Майна з моменту передання Майна на зберігання і до 

моменту його повернення Поклажодавцеві. У випадку втрати (нестачі) або 

пошкодження, який переданий на зберігання, або його частини, Зберігач 

повинен за свій рахунок відшкодувати Поклажодавцеві завдану шкоду. 

Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його 

підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін (п. 7.1 Договору). 

Строк Договору починає свій перебіг в момент, визначений у пункті 

7.1 Договору та закінчується 31.12.2017 (п. 7.2 Договору). 

 До ревізії надано Акт № 4 приймання-передачі майна по договору 

відповідального зберігання майна № 3 від 30.12.2016 відповідно до якого 

Виконавчим комітетом Обухівської міської ради (Поклажодавець) передає, а 

ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» (Зберігач) приймає на відповідальне 
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зберігання майно на загальну суму 394 821,60 грн, в тому числі 

ПДВ 65 803,60 гривень. 

Копія Договору №3 від 30.12.2016 та Акту №4 від 30.12.2016в Додатку 

_____ до акта ревізії. 

 Проведеною ревізією встановлено, що вищезазначені будівельні 

матеріали на підставі Акту приймання передачі матеріалів відповідального 

зберігання від 01 вересня 2017 року Виконавчим комітетом Обухівської міської 

ради передано ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ», частина яких 

використана на виконання робіт на об’єкті: «Капітальний ремонт приміщень 

Будинку Культури, мкрн. Яблуневий в м. Обухові, Київської області», що 

підтверджено актом приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та 

довідкою про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3) за вересень 

2017 року. 

 

Також, між Виконавчим комітетом Обухівської міської ради, в особі 

Обухівського міського голови Левченка О.М. (надалі – Замовник), з однієї 

сторони та Товариством з обмеженою відповідальністю «Профенерго 

Інжиніринг», в особі директора Стемпковського В.Ю. (надалі - Підрядник), з 

другої сторони, укладено договір підряду №99/16 від 25.05.2016 (надалі - 

Договір). 

Відповідно до умов укладеного Договору передбачено наступне: 

- п. 1.1. Підрядник зобов'язується власними матеріалами та засобами 

виконати комплекс робіт по капітальному ремонту приміщень басейну ДЮСШ, 

на об’єкті Замовника, надалі – комплекс Робіт або Роботи, а Замовник 

зобов'язується прийняти й оплатити виконаний комплекс Робіт на умовах 

Договору; 

- п. 1.2. Роботи виконуються на об’єкті Замовника Капітальний ремонт 

інженерних комунікацій і приміщень басейну ДЮСШ по вулиці Миру, 12 у 

місті Обухові, Київської області; 

- п. 2.1. Характер, обсяги та вартість Робіт, виконаних Підрядником за 

Договором, визначається та погоджується Сторонами на підставі протоколу 

погодження договірної ціни та проектно-кошторисної документації; 

- п. 2.2. Термін виконання Робіт: 

- п. 2.2.1. Термін виконання монтажних робіт складає 120 (сто двадцять) 

робочих днів з моменту підписання Договору, наявності будівельної готовності 

Об’єкту для виконання Робіт (фронту робіт), про що Замовник повідомляє 

Підрядника, отримання від Замовника Технічного Завдання за виконання робіт, 

та отримання авансу визначеного у п. 3.2.1. Договору; 

- п. 3.1. Загальна вартість Робіт за Договором погоджена та затверджена 

Сторонами на основі протоколу погодження договірної ціни та проектно-

кошторисної документації, що є невід'ємною частиною Договору, становить: 

1 229 919,40 грн, в т.ч. ПДВ - 204 986,56 грн; 

- п. 3.2. Замовник проводить розрахунки з Підрядником шляхом 

перерахування коштів на розрахунковий рахунок в такий спосіб: 
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- п. 3.2.1 Аванс на закупівлю матеріалів та устаткування, згідно постанови 

Кабінету Міністрів України №117 від 23.04.2014, терміном на три місяці, в сумі 

– 840 476,00 грн, з ПДВ в томі числі – 64 907,23 грн Замовник перераховує 

Підряднику протягом 3-х (трьох) банківських днів після підписання Сторонами 

Договору; 

- п. 3.2.2. Оплату в розмірі: 389 443,40 грн, ПДВ в тому числі – 

64 907,23 грн Замовник перераховує Підряднику після прийому виконаних 

робіт та підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт;  

- п. 3.3. Зміни договірної ціни, вказаної в Договорі, можливе тільки за 

взаємною згодою Сторін, та оформлюється додатковою угодою до Договору; 

- п. 3.4. Сторони погодили та затвердили, що Договірна ціна за Договором 

є твердою; 

- п. 4.1. Підрядник зобов’язаний виконати передбачені п. 1.2. Договору 

Роботи відповідно до кошторисної документації, що визначає обсяг, зміст Робіт 

і інші, висунуті до них вимоги. Склад і зміст кошторисної документації 

визначається в проектно-кошторисній документації до Договору, яка є його 

невід’ємною частиною; 

- п. 4.3. Забезпечення Робіт матеріалами несе Підрядник; 

- п. 4.4. Забезпечення Робіт механізмами й устаткуваннями несе 

Підрядник; 

- п. 4.6. Замовник вправі здійснювати контроль і нагляд за ходом і якістю 

виконаних Робіт, дотриманням термінів їх виконання;   

- п. 5.1. Прийом Робіт здійснюється Замовником протягом 5 (п’ять) 

робочих днів після одержання ним Акту здачі-приймання виконаних робіт від 

Підрядника. Замовник зобов’язаний розглянути, підписати та оплатити Роботи 

виконані за Актом або надати письмову відмову в п’яти денний термін після 

отримання від Підрядника Акту здачі-приймання виконаних робіт; 

- п. 6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання обов’язків за 

Договором винна Сторона повертає збитки іншій Стороні згідно діючого 

законодавства України; 

- п. 6.2. У випадку порушення встановленого Договором терміну 

виконання Робіт, Підрядник сплачує Замовнику за кожний прострочений день 

пеню в розмірі 0,1% вартості невиконаних Робіт, але не більше 1% від загальної 

вартості Робіт за Договором; 

- п. 12.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами 

і діє до 31 грудня 2016 року; 

- п. 12.2. Дія Договору може бути припинена за взаємною згодою Сторін, 

при відсутності невиконаних зобов’язань Сторін щодо до Договору протягом 10 

календарних днів з моменту подання заяви про таке припинення та має бути 

викладено у письмовому вигляді, скріплена підписами їх представників та 

печатками; 

- п. 12.4. Дія Договору може бути продовжена, за взаємною згодою 

Сторін, що оформлюється письмово додатковою угодою, яка є невід’ємною 

частиною Договору. 
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Договір підписано посадовими особами з боку Замовника та з боку 

Підрядника і скріплено печатками сторін. 

До договору підряду №99/16 від 25.05.2016 укладено додаткову угоду №1 

від 30.12.2016 про наступне: 

1. Сторони домовились внести зміни до назви Договору підряду №99/16 

від 25.05.2016 «Капітальний ремонт інженерних комунікацій і приміщень 

басейну ДЮСШ по вулиці Миру, 12 у місті Обухові, Київської області» 

наступного змісту: «Капітальний ремонт інженерних комунікацій і приміщень 

басейну ДЮСШ по вулиці Миру, 12 у місті Обухові, Київської області 

(коригування)». 

 2. Відповідно до п. 3.3 договору №99/16 від 25.05.2016 «Капітальний 

ремонт інженерних комунікацій і приміщень басейну ДЮСШ по вулиці Миру, 

12 у місті Обухові, Київської області», внести зміни до Договору, а саме: п. 3.1 

Договору викласти в новій редакції «3.1 Загальна вартість Робіт за Договором 

погоджена та затверджена Сторонами на основі протоколу погодження 

договірної ціни та проектно-кошторисної документації, що є невід'ємною 

частиною Договору, становить: 1 240 293,60 грн, в т.ч. ПДВ - 206 715,60 грн». 

 3. Додаток №2 до Договору №99/16 від 25.05.2016 «Протокол погодження 

договірної ціни на виконання робіт» викласти в редакції, що додається. 

4. Інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони 

підтверджують по них свої зобов’язання. 

 Додаткова угода №1 від 30.12.2016 підписана посадовими особами з боку 

Замовника та з боку Підрядника і скріплена печатками сторін. 

Також, до договору №99/16 від 25.05.2016 укладено додаткову угоду №2 

від 30.12.2016 про наступне: 

1. Сторони домовились внести зміни до п. 12, п.п. 12.1 договору 

підряду №99/16 від 25.05.2016 «Капітальний ремонт інженерних комунікацій і 

приміщень басейну ДЮСШ по вулиці Миру, 12 у місті Обухові, Київської 

області (коригування)» наступного змісту: Договір набирає чинності з моменту 

його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2017 року. 

2. Інші умови вищевказаного Договору залишаються незмінними і 

Сторони підтверджують по них свої зобов’язання. 

Додаткова угода №2 від 30.12.2016 підписана посадовими особами з боку 

Замовника та з боку Підрядника і скріплена печатками сторін. 

 

Проведеною ревізією встановлено, що відповідно до платіжного 

доручення від 06.06.2016 № 370 Виконавчим комітетом Обухівської міської 

ради по спеціальному фонду бюджету по КТКВ 130107 ««Утримання та 

навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл» (ф.4-3м) за 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» ТОВ «ПРОФЕНЕРГО 

ІНЖИНІРИНГ» перераховано аванс на придбання матеріалів для капітального 

ремонту інженерних комунікацій і приміщень басейну ДЮСШ по вулиці Миру, 

12 у місті Обухові, Київської області (коригування) в сумі 840 476,00 грн, 

згідно Договору № 99/16 від 25.05.2016.  
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Відповідно до представлених Актів приймання виконаних будівельних 

робіт (пр. ф. № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт 

(пр. ф. № КБ-3) за серпень та грудень 2016 року встановлено, що ТОВ 

«ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» виконано робіт за укладеним Договором 

№ 99/16 від 25.05.2016 на загальну суму 756 680,40 гривень. 

Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) 

та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-3) 

складені у відповідності до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості 

будівництва» згідно програмного комплексу АВК-5 (3.1.3) підписані з боку 

Підрядника та з боку Замовника і скріплені печатками сторін. 

В актах приймання виконаних будівельних робіт (пр. ф. № КБ-2в) стоїть 

відмітка про проведений технічний нагляд інженером технічного нагляду 

Шинкаренком Володимиром Петровичем. 

В ході ревізії встановлено, що на підставі видаткової накладної № 3 від 

28.12.2016 ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» передано, а Виконавчим 

комітетом Обухівської міської ради, в особі Вяхірєва М.О. прийнято матеріали 

та устаткування на загальну суму 83 795,60 грн, в тому числі 

ПДВ 13 965,93 грн, та згідно оборотно-сальдової відомості по рахунку 

234 »Господарські матеріали і канцелярське приладдя» за грудень 2016 року 

відображені за дебетом, тобто оприбутковані в повному обсязі. 

Копія видаткової накладної № 3 від 28.12.2016 в Додатку _____ до акта 

ревізії. 

Умовами Договору № 99/16 від 25.05.2016 передача Підрядником 

Замовнику матеріалів та устаткування, придбаних в рахунок авансового 

платежу, не передбачено.  

 

Проведеною ревізією встановлено, що між Виконавчим комітетом 

Обухівської міської ради, в особі Обухівського міського голови Левченка О.М. 

(надалі – Поклажодавець), з однієї сторони та Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Профенерго Інжиніринг», в особі директора 

Стемпковського В.Ю. (надалі - Зберігач), з другої сторони, укладено договір 

відповідального зберігання майна № 4 від 30.12.2016 по об’єкту: «Капітальний 

ремонт інженерних комунікацій і приміщень басейну ДЮСШ по вулиці Миру, 

12 у місті Обухові, Київської області. (Коригування)» (надалі - Договір). 

Пунктом 1.1 договору передбачено, що в порядку та на умовах, 

визначених Договором, Поклажодавець передає, в Зберігач приймає на 

відповідальне зберігання протягом строку Договору Майно, що визначене у 

акті приймання передачі майна, що є невід’ємною частиною Договору. 

Приймання Майна на відповідальне зберігання здійснюється Сторонами 

за актами приймання-передачі, повернення його з відповідального зберігання 

здійснюється Сторонами за актами виконаних робіт, куди включено Майно на 

виконання п. 2.1.5, який є невід’ємною частиною Договору (п. 1.2 Договору). 
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В пункті 1.3 Договору передбачено, що перелік Майна, яке передається 

на відповідальне зберігання згідно Договору, його кількість, вартість та 

комплексність визначаються Сторонами у актах приймання-передачі. 

Пунктом 1.4 договору передбачено, що загальна вартість Майна складає 

83 795,60 грн, в тому числі ПДВ 13 965,93 гривень. Адреса зберігання Майна: 

вул. Миру, 16 в м. Обухів, Київської області. 

Зберігач зобов’язаний: 

- Вживати всіх необхідних заходів для забезпечення схоронності Майна 

протягом строку зберігання (п. 2.1.1 Договору). 

- Нести відповідальність за втрату (нестачу) або пошкодження Майна 

Поклажодавця, переданого на зберігання Зберігачеві, його комплектність у 

відповідності із Договором та чинним в Україні законодавством з моменту 

одержання Майна від Поклажодавця та до моменту його повернення 

Поклажодавцеві (п. 2.1.3. Договору). 

- Повернути Майно Поклажодавцеві, відповідно до п. 1.3 на протязі 30 

днів від дати отримання вимоги про повернення (п. 2.1.4 Договору).  

- Зберігач використовує Майно на виконання робіт за договором 

№99/16 від 25.05.2016 «Капітальний ремонт інженерних комунікацій і 

приміщень басейну ДЮСШ по вулиці Миру, 12 у місті Обухові, Київської 

області», укладеним Поклажодавцем (п. 2.1.5 Договору).  

В пункті 2.2 Договору передбачено, що якщо при прийманні Зберігачем 

Майна виявляться пошкодження або недоліки, Зберігач зобов’язаний письмово 

повідомити Поклажодавця про такі порушення. Якщо Зберігач своєчасно не 

повідомить про це Поклажодавцеві, він несе відповідальність за збитки, 

спричинені Поклажодавцеві через таке неповідомлення. 

Використовувати передане на зберігання Майно в господарській 

діяльності у відповідності до умов Договору (п. 2.3 Договору). 

Зберігач не має право передавати Майно на зберігання третім особам                 

(п. 2.4 Договору). 

Договір є безоплатним (п. 4.1 Договору). 

В пункті 5.2 Договору зазначено, що Зберігач несе відповідальність за 

збереження і цілісність Майна з моменту передання Майна на зберігання і до 

моменту його повернення Поклажодавцеві. У випадку втрати (нестачі) або 

пошкодження, який переданий на зберігання, або його частини, Зберігач 

повинен за свій рахунок відшкодувати Поклажодавцеві завдану шкоду. 

Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його 

підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін (п. 7.1 Договору). 

Строк Договору починає свій перебіг в момент, визначений у пункті 

7.1 Договору та закінчується 31.12.2017 (п. 7.2 Договору). 

 До ревізії надано Акт № 4 приймання-передачі майна по договору 

відповідального зберігання майна №4 від 30.12.2016 відповідно до якого 

Виконавчим комітетом Обухівської міської ради (Поклажодавець) передає, а 

ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» (Зберігач) приймає на відповідальне 
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зберігання майно на загальну суму 83 795,60 грн, в тому числі 

ПДВ 13 965,93 гривень. 

Копія Договору №4 від 30.12.2016 та Акту №4 від 30.12.2016 в Додатку 

_____ до акта ревізії. 

 В ході ревізії встановлено, що на підставі Акту №3 приймання передачі 

майна (будівельних матеріалів) по об’єкту: «Капітальний ремонт інженерних 

комунікацій і приміщень басейну ДЮСШ по вулиці Миру, 12 у місті Обухові, 

Київської області (коригування)» від 01.09.2017, укладеного між Виконавчим 

комітетом Обухівської міської ради, в особі начальника відділу капітального 

будівництва Вяхірєва М.О. та ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ», в особі 

директора Стемпковського В.Ю., відповідно до Договору відповідального 

зберігання від 30.12.2016 №4 та Договору підряду №99/16 від 25.05.2016, 

Виконавчим комітетом Обухівської міської ради передано, а ТОВ 

«ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» прийнято будівельні матеріали для 

подальшого використання на виконання робіт на об’єкті: «Капітальний ремонт 

інженерних комунікацій і приміщень басейну ДЮСШ по вулиці Миру, 12 у 

місті Обухові, Київської області (коригування)» на загальну суму 83 795,60 грн, 

в тому числі ПДВ 13 965,93 гривень. 

 

В ході ревізії Північний офіс Держаудитслужби листом від 16.08.2017 

№26-07-14-14/8132 звернувся до Служби автомобільних доріг у Київській 

області щодо виділення спеціаліста Служби автомобільних доріг у Київській 

області для участі у проведенні контрольних заходів та сприяння у 

лабораторному випробуванні асфальтного покриття. (Лист Північного офісу 

Держаудитслужби від 16.08.2017 №26-07-14-14/8132 у Додатку _____до акта 

ревізії). 

З метою фактичного підтвердження та повноти виконаних ремонтно-

будівельних робіт Підрядниками (Виконавцями), відповідно до актів 

приймання виконаних будівельних робіт, на підставі розпорядження 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області від 

29.08.2017 №356, комісією в складі: голова комісії: перший заступник міського 

голови Верещак А.М., члени комісії: начальник відділу капітального 

будівництва виконавчого комітету Обухівської міської ради Вяхірєв М.О., 

директор КП Обухівської районної ради «Відділ капітального будівництва» 

Власенко В.В., заступник начальника лабораторії контролю якості виробництва 

Служби автомобільних доріг у Київській області Павликівський О. Ю., в 

присутності головного державного аудитора відділу контролю в органах влади, 

оборони, правоохоронних органах та за місцевими бюджетами Північного 

офісу Держаудитслужби Клименка О.В. та представників виконавців робіт, 

31.08.2017 проведено зняття кернів з асфальтобетонного покриття по 

наступним Підрядниками (Виконавцями): 

ФОП Хачатрян Артур: «Капітальний ремонт пішохідної зони по 

вул. Миру, 14 м. Обухів, Київської області» (Договір від 15.07.2016 №210/16) 

загальною вартістю – 333 953,00 грн; 
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ФОП Погосян Геворг Ліпарітович: «Капітальний ремонт дороги по 

вул. Малишка (№54а-№58) м. Обухів, Київської області» (Договір від 

22.03.2016 №10/16), загальною вартістю – 668 078,00 грн; «Капітальний ремонт 

дороги по мкрн. Вікторія м. Обухів, Київської області» (Договір від 22.03.2016 

№11/16), загальною вартістю – 644 947,00 грн; «Капітальний ремонт дороги по 

вул. Незалежності (№1-№39-перехрестя з вул. Джамбула) в м. Обухові 

Київської області (№54а-№58) м. Обухів, Київської області» (Договір від 

22.03.2016 №10/16),загальною вартістю – 608 519,00 гривень. 

Розпорядження Виконавчого комітету Обухівської міської ради 

Київської області від 29.08.2017 №356 у Додатку _____до акта ревізії. 

Натомість, листом від 04.09.2017 №15с/3542 Служби автомобільних доріг 

у Київській області, за підписом першого заступника начальника В.А. Саранча, 

повідомила про наступне: «Відповідно до звернення Державної аудиторської 

служби України від 16.08.2017 № 26-07-14-14/8132 Служби автомобільних 

доріг у Київській області (далі - Служба) винайшла можливість 31 серпня 2017 

року зняття кернів з асфальтобетонного покриття за визначеними 

Держаудитслужбою адресами. 

В той же час інформуємо Вас, що листом Укравтодору № 108/1/10-12 

від 20.01.2016 надано роз’яснення, щодо участі працівників Служби 

автомобільних доріг в областях у проведенні процесуальних дій в межах 

кримінальних проваджень для надання висновків, консультацій або пояснень, 

щодо обсягу чи якості виконаних робіт на об’єктах організацій-замовників, що 

не належить до сфери управління Укравтодору. 

У вище вказаному листі зокрема вказано, що працівники Служби 

автомобільних доріг в областях можуть бути задіяні у кримінальному 

провадження тільки в процесуальному статусі спеціаліста (не експерта). 

Повноважень спеціаліста щодо надання висновків з питань дослідження 

доказів діючим КПК України не передбачено. 

У зв’язку з інтенсивним розгортанням робіт на об’єктах, де є 

замовником Служба і необхідністю забезпечення безперервного, системного 

лабораторного контролю на них, Служба вимушена призупинити у вересні-

жовтні поточного року задіяння лабораторії на будь-яких об’єктах інших 

замовників та на автомобільних дорогах, що не знаходяться на балансі 

Служби. 

Додаток: копія листа Укравтодору № 108/1/10-12 від 20.01.2016 на двох 

аркушах.». 

Лист Служби автомобільних доріг у Київській області від 04.09.2017 

№15с/3542 у Додатку _____до акта ревізії. 

Враховуючи вищезазначене, залученим спеціалістом Служби 

автомобільних доріг у Київській області висновків (протоколів, актів відбору 

тощо) щодо проведеного зняття кернів з асфальтобетонного покриття станом на 

момент завершення ревізії не надано. 

Згідно розпорядження міського голови Виконавчого комітету Обухівської 

міської ради №241 від 23.06.2017 створено комісії для проведення вибіркових 
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контрольних обмірів ремонтно-будівельних робіт на території Обухівської 

міської ради, а саме: 

- склад комісії для проведення вибіркових контрольних обмірів об’єктів 

щодо виконаних ремонтно-будівельних робіт на території Обухівської міської 

ради (об’єкти житлово-комунального господарства та доріг міста)  

- голова комісії – Верещак Анатолій Миколайович – перший заступник 

міського голови; 

- члени комісії: 

- Вяхірєв Максим Олегович – начальник відділу капітального 

будівництва Виконавчого комітету Обухівської міської ради; 

-  Шевченко Людмила Миколаївна – начальник відділу житлово-

комунального господарства та транспорту Виконавчого комітету Обухівської 

міської ради; 

- склад комісії для проведення вибіркових контрольних обмірів об’єктів 

щодо виконаних ремонтно-будівельних робіт на території Обухівської міської 

ради (об’єкти соціальної сфери та благоустрою): 

- голова комісії – Цельора Володимир Васильович – заступник міського 

голови; 

- члени комісії: 

- Вяхірєв Максим Олегович – начальник відділу капітального 

будівництва Виконавчого комітету Обухівської міської ради; 

-  Кулініч Ірина Вікторівна – начальник відділу з питань благоустрою 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради. 

Контрольні обміри проведено в присутності представників підрядних 

організацій, що здійснювали ремонтно-будівельні роботи та представників 

підприємств, що здійснювали технічний нагляд за виконанням ремонтно-

будівельних робіт. 

Розпорядження міського голови Виконавчого комітету Обухівської 

міської ради №241 від 23.06.2017 у Додатку _____до акта ревізії. 

В ході ревізії, з метою фактичного підтвердження та повноти виконаних 

будівельних робіт, відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт 

(ф. № КБ-2в) за укладеними договорами з Виконавчим комітетом Обухівської 

міської ради в період з 01.01.2014 по 30.06.2017, створеними комісіями 

проведено вибіркові контрольні обміри виконаних робіт з капітального та 

поточного ремонту доріг, приміщень, дахів житлових будинків, дитячих 

садочків та інших об’єктів по наступних підрядних організаціях на загальну 

суму 14 967 760,24 грн, а саме: 

- Приватне мале підприємство «ПУЛЬС» на суму 2 821 215,70 грн; 

- ТОВ «Міський житловий центр» на суму 926 919,49 грн; 

- ТОВ «Обухів-Екоресурс» на суму  42 835,00 грн; 

- ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» на суму 3 425 731,63 грн; 

- ТОВ «МТК «ІНТЕРА» на суму 907 723,91 грн (з ПДВ); 

- Приватна будівельна фірма «ІНБУД» на суму 795 356,78 грн; 

- ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС» на суму 1 596 222,20 грн; 
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- ТОВ «ВіНЕКО» на суму 272 692,00 грн; 

- ТОВ «Ремконт» на суму 226 038,00 грн; 

- ФОП «Ульяніч Антон Васильович» на суму 289 296,79 грн; 

- ТОВ «Чисте місто ЛТД» на суму 121 907,00 грн; 

- ПВКП «Лідер» на суму 408 276,00 грн; 

- ФОП «Погосян Геворг Ліпарітович» на суму 2 117 269,00 грн; 

- ФОП «Хачатрян Артур» на суму 207 851,00 грн; 

- ТОВ «ДАХ-Будсервіс» на суму 808 425,74 грн; 

Виконання контрольних обмірів проводилось по виконаним роботам 

відкритим для візуального обстеження (не приховані роботи). 

Проведеними контрольними обмірами фактично виконаних обсягів 

будівельних робіт, які виконувались ПМП «ПУЛЬС», встановлено 

невідповідність, на загальну суму 103 890,84 грн (з ПДВ), по наступних 

об’єктах: 

- договір від 26.08.2014 №34 на «Капітальний ремонт покрівлі та 

фасадної частини ДНЗ «Світлячок» по вул. Чаплінського, 18 в м. Обухів, 

Київської області на суму 55 669,35 грн; 

- договір від 29.10.2014 №58 на «Капітальний ремонт приміщень дитячої 

групи «Дзвіночок» та покрівлі ДНЗ «Катруся» по вул. Київська, 160 в                        

м. Обухів, Київської області на суму 23 334,01 грн; 

- договір від 29.10.2014 №57 на «Капітальний ремонт приміщень дитячої 

групи «Сонечко» та покрівлі ДНЗ «Рушничок» в м. Обухів, Київської області на 

суму 15 917,83 грн; 

- договір від 26.08.2014 №33 на «Капітальний ремонт покрівлі та 

приміщень ДНЗ «Зірочка» вул. Каштанова, 5, в м. Обухів, Київської області на 

суму 8 969,65 гривень. 

Видатки на оплату робіт по вищевказаних договорах проведено за 

рахунок коштів спеціального фонду за КТКВ 070101 «Дошкільні заклади 

освіти» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів». 

Акт вибіркових контрольних обмірів виконаних будівельних робіт                 

ПМП «ПУЛЬС» у Додатку ____ до акта ревізії. 

Проведеними контрольними обмірами фактично виконаних обсягів 

будівельних робіт, які виконувались ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ», 

встановлено невідповідність, на загальну суму 16 582,62 грн (з ПДВ), по 

наступних об’єктах: 

- договір від 15.07.2016 №212/16 на Капітальний ремонт огорожі та 

приміщень Комунальної організації «Обухівський спортивний комплекс                     

ім. В.О. Мельника» на суму 12 795,96 грн; 

- договір від 02.07.2015 № 125/15 на Капітальний ремонт приміщень 

архіву по вул. Каштанова, 13 в м. Обухів, Київської області на суму                  

3786,66 гривень. 

Видатки на оплату робіт по вищевказаних договорах проведено за 

рахунок коштів спеціального фонду за КТКВ 130110 «Фінансова підтримка 
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спортивних споруд» та КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» по 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів».  

Акт вибіркових контрольних обмірів виконаних будівельних робіт                 

ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» у Додатку ____ до акта ревізії. 

Ревізією встановлено, що між Виконавчим комітетом Обухівської міської 

ради, в особі міського голови Левченка О.М. (далі - Замовник) та                                 

КП «Обухівської районної ради – відділ капітального будівництва», в особі 

директора Власенка В.В. (далі - Підрядник) укладені договори «Про надання 

послуг з технічного нагляду» по вищевказаних об’єктах будівництва, а саме: 

- договір «Про надання послуг з технічного нагляду на капітальний 

ремонт приміщень архіву адмінбудівлі по вул. Каштанова, 13 в м. Обухів, 

Київської області» №136/15 від 08.07.2015, договір укладено на суму                

6000,00 грн з ПДВ; 

- договір «Про надання послуг з технічного нагляду на капітальний 

ремонт покрівлі та приміщень ДНЗ «Зірочка» вул. Каштанова, 5, в м. Обухів, 

Київської області» №38 від 19.09.2014, договір укладено на суму 4 441,20  грн з 

ПДВ; 

- договір «Про надання послуг з технічного нагляду на капітальний 

ремонт приміщень дитячої групи «Сонечко» та покрівлі ДНЗ «Рушничок» в              

м. Обухів, Київської області» №60 від 14.11.2014, договір укладено на суму 

4786,00  грн з ПДВ; 

- договір «Про надання послуг з технічного нагляду на капітальний 

ремонт приміщень дитячої групи «Дзвіночок» та покрівлі ДНЗ «Катруся» по 

вул. Київська, 160 м. Обухів, Київської області» №59 від 14.11.2014, договір 

укладено на суму 7 017,00  грн з ПДВ; 

- договір «Про надання послуг з технічного нагляду на капітальний 

ремонт покрівлі та фасадної частини ДНЗ «Світлячок» по вул. Чаплінського, 18 

в м. Обухів, Київської області» №37 від 04.11.2014, договір укладено на суму 

3594,00  грн з ПДВ. 

Згідно укладених договорів про надання послуг з технічного нагляду з   

КП «Обухівської районної ради – відділ капітального будівництва», послуги з 

технічного нагляду за об’ємами виконаних робіт по вищевказаних об’єктах 

будівництва, здійснювались інженером технічного нагляду Власенком В.В. 

Умовами укладених договорів передбачено, що Підрядник здійснює 

перевірку виконаних робіт, підтверджує акти виконаних робіт та приймає 

роботи згідно з актами приймання виконаних будівельних робіт. 

Згідно актів здачі-приймання виконаних робіт технагляду,                              

КП «Обухівської районної ради – відділ капітального будівництва» надано 

послуг з технічного нагляду на загальну суму 28 838,20 грн з ПДВ, які 

Виконавчим комітетом Обухівської міської ради оплачені в повному обсязі. 

Таким чином, встановлені розбіжності фактично виконаних робіт з 

роботами, які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт         

(ф. № КБ-2в), допущено інженером технічного нагляду Власенком В.В., який 
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здійснював перевірку виконаних та приймав роботи згідно з актами приймання 

виконаних будівельних робіт (пр. ф. № КБ-2в) по вищевказаних об’єктах. 

Для участі в ревізії окремих питань бюджету та фінансово – 

господарської діяльності Виконавчого комітету Обухівської міської ради за 

період з 01.01.2014 по 30.06.2017 року, був залучений головний державний 

аудитор відділу контролю в аграрній галузі, екології та природокористуванні – 

Вознюк В.В., згідно з направленням від 20.07.2017 № 1147, для проведення 

вибіркових контрольних обмірів (далі – контрольні обміри, контрольний захід) 

фактично виконаних будівельних робіт та витрат (будівельні роботи – 

будівельні, монтажні, пусконалагоджувальні та інші роботи, що виконуються 

під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, технічного 

переоснащення, модернізації, капітального ремонту будівель та споруд; витрати 

– вартість змонтованого устаткування, що придбавається 

замовником/виконавцем робіт) згідно актів приймання виконаних будівельних 

робіт до укладених Договорів з відповідними Підрядниками по об’єктам 

виконання робіт 

Для перевірки відповідності фактично виконаних обсягів робіт та обсягів 

робіт прийнятих у актах приймання виконаних будівельних робіт до укладених 

Договорів з Виконавчим комітетом Обухівської міської ради за період, що 

підлягає ревізії, на підставі розпорядження Виконавчого комітету Обухівської  

міської ради Київської області від 23.06.2017 №241, комісією проведено 

вибіркові контрольні обміри (26.07 – 28.07.2017 року, 31.07.2017 року, 06.09 – 

08.09.2017 року, 11.09.2017 року) фактично виконаних робіт підрядними 

організаціями (далі – Підрядники) по об’єктам виконання, а саме: 

- договір від 07.10.2015 №264/15 та від 25.05.2016 №98 на Капітальний 

ремонт приміщень Будинку Культури, що у мкрн. Петровський (Яблуневий) в 

м. Обухів, Київської області»;  

- договір від 16.09.2015 №224/15 та від 25.05.2016 № 99/16 укладений з 

ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ»; договір від 16.02.2015 №3/15 укладений 

з ПМП «Пульс» на Капітальний ремонт приміщень та покрівлі гімнастичного 

залу ДЮСШ з заміною вікон та утепленням фасаду по вул. Миру, 12 в 

м. Обухів, Київської області; 

- договір від 25.07.2016 №231/16 укладений з ТОВ «Міжнародна торгова 

компанія «ІНТЕРА» на Капітальний ремонт спортивної площадки для гри в 

міні-футбол по вул. Київська, 154-156 в м. Обухів, Київської області;  

- договір від 05.12.2016 №425/16 укладений з ТОВ «Ф-АРТ ПЛЮС»; від 

29.07.2016 №269/16 укладений з ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» 

«Капітальний ремонт гідротехнічної споруди «Нижнього ставка» із 

поліпшенням екологічного стану та благоустрою на мкрн. №2 в                                 

р-ні вул. Київська, 113 в м. Обухів, Київської області». 

За результатами вибіркових контрольних обмірів встановлено 

невідповідність фактично виконаних обсягів робіт та видів і обсягів робіт 

включених в акти приймання виконаних будівельних робіт по зазначеним 

Договорам на загальну суму 71 337,00 грн (з ПДВ), а саме: 
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- договір від 07.10.2015 №264/15 та від 25.05.2016 №98 укладений з 

ТОВ »ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» на «Капітальний ремонт приміщень 

Будинку Культури, що у мкрн. Петровський (Яблуневий) в м. Обухів, Київської 

області» - 38 104,00 грн (з ПДВ); 

- договір від 16.09.2015 №224/15 та від 25.05.2016 №99/16 укладений з 

ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ»; від 16.02.2015 №3/15 укладений з 

ПМП »Пульс» на «Капітальний ремонт приміщень та покрівлі гімнастичного 

залу ДЮСШ з заміною вікон та утепленням фасаду по вул. Миру, 12 в 

м. Обухів, Київської області» – 16 871,00 грн (з ПДВ); 

- договір від 25.07.2016 №231/16 укладений з ТОВ «Міжнародна торгова 

компанія «ІНТЕРА» на «Капітальний ремонт спортивної площадки для гри в 

міні-футбол по вул. Київська, 154-156 в м. Обухів, Київської області» –                     

16 362,00 грн (з ПДВ).  

Видатки на оплату робіт по вищевказаних договорах проведено за 

рахунок коштів спеціального фонду за КТКВ 110204 «Палаци і будинки 

культури, клуби та інші заклади клубного типу», КТКВ 130107 «Утримання та 

навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл», КТКВ 

150101 «Капітальні вкладення», КТКВ 110204 «Палаци і будинки культури, 

клуби та інші заклади клубного типу» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт 

інших об'єктів». 

Акти вибіркових контрольних обмірів виконаних будівельних робіт                 

у Додатку ____ до акта ревізії. 

В ході ревізії, міському голові Виконавчого комітету Обухівської міської 

ради Левченку О.М. надано письмове запитання щодо встановлених порушень. 

 В своєму поясненні начальник відділу капітального будівництва 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради Вяхірєв О.Ю. зазначив, що: 

«…надана ІНФОРМАЦІЯ, щодо невідповідності фактично виконаних обсягів 

робіт та обсягів робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних 

робіт до укладених Договорів з ТОВ ”ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ” об’єкту 

”Капітальний ремонт приміщень Будинку Культури, що у мкрн. Яблуневий   

№264/15 від 07.10.2015 ,№98 від 25.05.2016,”Капітальний ремонт приміщень 

та покрівлі гімнастичного залу ДЮСШ з заміною вікон та утеплення фасаду 

по вул.Миру,12 в м. Обухів Київської області” Договір від 16.09.2015 №224/15 

ТОВ”ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ”, №3/15 від 16.02.2015 ПМП ”Пульс”,- не 

відповідає дійсності. 

Стосовно об’єкту “Капітальний ремонт спортивної площадки для гри в 

мініфутбол по вул. Київська 154-156 в м. Обухів Київської області Договір від 

25.07.2016 №231/16 –ТОВ ”Міжнародна торгова компанія “ІНТЕРА”, 

повідомляємо, що при прийнятті площадки для гри в міні-футбол, 

демпферувальна капронова огороджувальна сітка (гаситель), яка 

застосовувалась для пом’якшення сили удару м’яча по огорожі з торців 

площадки, була змонтована при закритті актів виконаних робіт. Але згодом, 

після відкриття площадки та перших ігор, були виявлені технічні недоліки в 

сітці, що призвело для демонтажу її для подальшої заміни підрядною 
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компанією на нову, з відповідними технічними характеристиками. Та до часу 

перевірки об’єкту, фахівцями Держаудитконтролю, сітка не була повернена 

підрядником та змонтована. 

В своєму поясненні заступник міського голови Цельора В.В. зазначив, 

що: «…невідповідність фактично виконаних обсягів робіт зазначених в актах 

приймання виконаних робіт згідно укладеного договору з ТОВ «А-ПлюсБуд» по 

об’єкту : «Реконструкція головного напірного водоводу діам. 400мм в р-ні АЗС 

«WOG» та автодороги Київ-Знамянка №300/16 від 29.07.2016 року виникла в 

зв’язку з технічною помилкою при формування акта виконаних робіт. В 

зведеному кошторисному  розрахунку, який пройшов державну експертизу  

була зазначена вартість проектних робіт та авторського нагляду. Вартість 

даних послуг була сплачена попередньо по окремому договору з проектною 

організацією. В процесі перевірки підрядна організація ТОВ «А-ПлюсБуд»  в 

повному обсязі повернула, зазначені помилково, кошти в повному обсязі на 

рахунок виконавчого комітету Обухівської міської ради». 

Лист міському голові Виконавчого комітету Обухівської міської ради 

Левченку О.М. та пояснення Вяхірєва М.О., Цельори В.В. в Додатку ______ до 

акта ревізії.  

Таким чином, включення в акти приймання виконаних будівельних робіт 

завищених обсягів виконаних робіт, в порушення вимог ч.1 ст.9 Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 

№996-ХІV, п. 6.4.3, 6.4.4.1, 6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення 

вартості будівництва», призвело до нанесення матеріальної шкоди (збитки) 

Виконавчому комітету Обухівської міської ради на загальну суму                   

285 977,43 грн (з ПДВ). 

 Дані порушення призвели до завищення видатків за КТКВ 070101 

«Дошкільні заклади освіти» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об'єктів», за КТКВ 130110 «Фінансова підтримка спортивних споруд» по КЕКВ 

3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів», за КТКВ 010116 «Органи місцевого 

самоврядування» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів», за 

КТКВ 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного 

типу» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів», за КТКВ 130107 

«Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів», по КТКВ 150101 

«Капітальні вкладення» за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів»,   

по Звіту про надходження і використання інших надходжень спеціального 

фонду (форма № 4-3м) і, як наслідок, призвели до недостовірного відображення 

даних у звітності, що є порушенням вимог ч. 1 ст. 9 Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-

ХІV. 

Відповідно до ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV та пунктів 2.14, 3.4 

Положення № 88, відповідальність за достовірність даних відображених у 
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первинних документах та правильність реєстрації інформації в облікових 

регістрах даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.  

Акти приймання виконаних будівельних робіт до зазначених договорів з 

боку Замовника підписані, завізовані та погоджені: 

- від 04.11.2015 №1, 25.12.2015 № 2, 28.03.2016 №1, 28.12.2016 № 2 до 

Договору від 07.10.2015 № 264/15 (ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ»): 

підписаний – Обухівським міським головою – Левченко О.М. (проставлено 

печатку Виконавчого комітету Обухівської міської ради); завізований – інженер 

технічного нагляду Власенко В.В. (проставлено печатку Комунального 

підприємства Обухівської районної ради «Відділ капітального будівництва»); 

інженер технічного нагляду – Шинкаренко В.П. (акт від 28.12.2016 №2) 

(проставлено печатку); 

- від 30.08.2016 № 1, 29.12.2016 № 2 до Договору від 25.05.2016 № 99/16 

(ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ»): підписаний – Обухівським міським 

головою – Левченко О.М. (проставлено печатку Виконавчого комітету 

Обухівської міської ради); завізований – інженер технічного нагляду – 

Шинкаренко В.П. (проставлено печатку); 

- від 04.08.2016 №1 до Договору від 25.07.2016 №231/16                                                           

(ТОВ «Міжнародна торгова компанія «ІНТЕРА»): підписаний – без 

розшифровки підпису (проставлено печатку Виконавчого комітету Обухівської 

міської ради); завізований – інженер технічного нагляду Власенко В.В. 

(проставлено печатку Комунального підприємства Обухівської районної ради 

«Відділ капітального будівництва»). 

Ревізією встановлено, що між Виконавчим комітетом Обухівської міської 

ради, в особі міського голови Левченка О.М. (далі - Замовник) та                                 

КП «Обухівської районної ради – відділ капітального будівництва», в особі 

директора Власенка В.В. (далі - Підрядник) укладені договори «Про надання 

послуг з технічного нагляду» по вищевказаних об’єктах будівництва, а саме: 

- договір «Про надання послуг з технічного нагляду на капітальний 

ремонт приміщень Будинку Культури, що у мкрн. Петровський (Яблуневий) в 

м. Обухів, Київської області» №17/16 від 23.03.2016, договір укладено на суму 

8 251,20  грн з ПДВ; 

- договір «Про надання послуг з технічного нагляду на капітальний 

ремонт спортивної площадки для гри в міні-футбол по вул. Київська, 154-156 в 

м. Обухів, Київської області» №272/16 від 29.07.2016, договір укладено на суму 

7204,80  грн з ПДВ; 

- договір «Про надання послуг з технічного нагляду на капітальний 

ремонт приміщень та покрівлі гімнастичного залу ДЮСШ з заміною вікон та 

утепленням фасаду по вул. Миру, 12 в м. Обухів, Київської області» №177/15 

від 29.07.2015, договір укладено на суму 11 598,00  грн з ПДВ. 

Згідно умов укладених договорів про надання послуг з технічного 

нагляду з  КП «Обухівської районної ради – відділ капітального будівництва», 

послуги з технічного нагляду за об’ємами виконаних робіт по вищевказаних 
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об’єктах будівництва здійснювались інженером технічного нагляду            

Власенком В.В. 

Умовами укладених договорів передбачено, що Підрядник здійснює 

перевірку виконаних робіт, підтверджує акти виконаних робіт та приймає 

роботи згідно з актами приймання виконаних будівельних робіт. 

Згідно актів здачі-приймання виконаних робіт технагляду,                        

КП «Обухівської районної ради – відділ капітального будівництва» надано 

послуг з технічного нагляду на загальну суму 27 054,00 грн з ПДВ, які 

Виконавчим комітетом Обухівської міської ради оплачені в повному обсязі. 

Таким чином, встановлені розбіжності фактично виконаних робіт з 

роботами, які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт         

(ф. № КБ-2в), допущено інженером технічного нагляду Власенком В.В., який 

здійснював перевірку виконаних та приймав роботи згідно з актами приймання 

виконаних будівельних робіт (пр. ф. № КБ-2в) по вищевказаних об’єктах. 

Слід відмітити, що невідповідність фактично виконаних обсягів робіт та 

обсягів робіт включених в акт приймання виконаних будівельних робіт від 

04.08.2016 №1 до Договору від 25.07.2016 №231/16 в сумі 16 362,00 грн (з 

ПДВ), ТОВ «Міжнародна торгова компанія «ІНТЕРА» усунуто в ході ревізії, 

шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради. 

Підтверджуючі документи в Додатку ___ до акта ревізії. 

Також, згідно наданого акту приймання виконаних будівельних робіт                

(ф. №КБ-2В) №3 від 18.09.2017, що підписано першим заступником міського 

голови Верещаком А.М., директором ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» 

Стемпковським В.Ю. та інженером технічного нагляду Шинкаренком В.П., 

ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» усунуто порушень на суму                              

16 871,00 грн шляхом виконання додаткових робіт за укладеним договором 

№99/16 від 25.05.2016 по об’єкту «Капітальний ремонт інженерних комунікацій 

і приміщень басейну ДЮСШ по вул. Миру, 12 у м. Обухові, Київської області». 

Акт приймання виконаних будівельних робіт (ф. №КБ-2В) №3 від 

18.09.2017 в Додатку ___ до акта ревізії. 

В ході проведення контрольних обмірів в інших підрядних організаціях, 

невідповідність фактично виконаних обсягів будівельних робіт та обсягів робіт, 

прийнятих в актах приймання виконаних будівельних робіт за укладеними 

договорами з Виконавчим комітетом Обухівської міської ради за період з 

01.01.2014 по 30.06.2017, не встановлено. 

Акти вибіркових контрольних обмірів виконаних будівельних робіт                 

у Додатку ____ до акта ревізії. 

В ході проведення ревізії, Виконавчим комітетом Обухівської міської 

ради надіслано претензії до ПМП «ПУЛЬС» та ТОВ «ПРОФЕНЕРГО 

ІНЖИНІРИНГ» щодо повернення коштів в міський бюджет за невиконані 

роботи в загальній сумі 158 577,46 гривень. 

Завірені копії листів у Додатку ____ до акта ревізії. 



173                                                            Примірник №1 

 

  

Також, Виконавчим комітетом Обухівської міської ради надіслано лист 

до Відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради про притягнення до 

адміністративної відповідальності Власенка В.В., який здійснював виконання 

робіт з технічного нагляду за будівництвом об’єктів на території Обухівської 

міської ради, за результатами якого міському бюджету завдано матеріальної 

шкоди на загальну суму 158 577,46 гривень. 

Завірена копія листа у Додатку ____ до акта ревізії. 

Отже, ревізією питання «Видатки на капітальне будівництво, 

реконструкцію та ремонт» встановлено порушення в частині завищення 

вартості виконаних робіт на загальну суму 285 977,43 грн, з яких станом на 

момент завершення ревізії відшкодовано 127 399,97 гривень. 

 
9. Утворення та використання власних надходжень бюджетних 

установ. Надання адміністративних послуг 
 

Ревізію утворення та використання власних надходжень бюджетних 

установ (спеціального фонду), надання адміністративних послуг проведено 

суцільним способом. 

Відповідно до розподілу обов’язків, особою, відповідальною за облік 

власних надходжень в періоді, що підлягав ревізії, були: 

- з 01.01.2014 – 04.02.2014 Плешка Н.М. головний спеціаліст відділу 

торгівлі, побутового обслуговування і захисту прав споживачів управління 

економіки Виконавчого комітету Обухівської міської ради; 

- з 04.02.2014 та станом на момент завершення ревізії – Міхно С.А.                                   

провідний спеціаліст відділу економічного аналізу, планування, управління 

майном та приватизації управління економіки Виконавчого комітету 

Обухівської міської ради. 

Власні надходження Виконавчого комітету Обухівської міської ради 

Київської області сформовано за рахунок надходження плати від надання 

комунального майна в оренду та зараховувалися на спеціальний рахунок, 

відкритий у ГУ ДКСУ в Обухівському районі  Київської області.    

Ревізією обсягів власних надходжень бюджетних установ встановлено, що 

відповідно до бухгалтерських документів та бюджетної звітності (Звіт форми 

№4-1м) Виконавчого комітету у 2014 році отримано власних надходжень за 

КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на загальну суму                               

17 166,50 грн, за КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на загальну суму 

524 662,22 грн, за 2015 року за КТКВ 010116 «Органи місцевого 

самоврядування» на загальну суму 25 412,30 грн, за КТКВ 100203 «Благоустрій 

міст, сіл, селищ» на загальну суму 673 295,13 грн, за 2016 рік за КТКВ 100203 

«Благоустрій міст, сіл, селищ» на загальну суму 810 610,91 грн, за І півріччя 

2017 року за ТПКВКМБ 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на загальну суму 

388 933,61 гривень. 
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Орендна плата надходить на рахунок спеціального фонду Установи та 

відображається у формі №4-1м «Звіт про надходження і використання коштів, 

отриманих як плата за послуги». 

Ревізією правильності нарахування та обліку доходів встановлено, що 

впродовж періоду, що підлягав ревізії, облік операцій з нарахування доходів 

спеціального фонду в розрізі виду доходів здійснюється в меморіальному 

ордері №4 «Розрахунки з різними дебіторами» за субрахунками 711 «Доходи за 

коштами, отриманими як плата за послуги». 

 

Надання майна в оренду та повнота надходження орендної плати.  

Ревізію надання майна в оренду та повноти надходження орендної плати 

проведено суцільним способом за період з 01.01.2014 по 30.06.2017. 

Відповідальною особою по веденню бухгалтерського обліку з надання 

майна в оренду в період, що підлягав ревізії, були:  

- з 01.01.2014 по 03.02.2014 – начальник відділу економічного аналізу, 

планування, управління майном та приватизації управління економіки 

виконавчого комітету Обухівської міської ради Смиковська І.С.; 

- з 04.02.2014 та станом на момент завершення ревізії – провідний 

спеціаліст відділу економічного аналізу, планування, управління майном та 

приватизації управління економіки виконавчого комітету Обухівської міської 

ради Міхно С.А. 

Облік орендних операцій ведеться у відповідності до ст. 3 ч. 2 Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 

16.07.1999 №996-ХVI та Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних 

установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013  

№611 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського 

обліку бюджетних установ» (чинний до 31.12.2016) та наказом Міністерства 

фінансів України від 29.12.2015 № 1219 «Про затвердження деяких 

нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ». 

Рішенням VI скликання чергової 32 сесії Обухівської міської ради                               

від 25 грудня 2012 року №443 внесено зміни до Методики розрахунку і порядку 

використання плати за оренду комунального майна та до орендних ставок за 

використання нерухомого комунального майна, затвердженої рішенням 

Обухівської міської ради № 285-22-VІ від 29.03.2012, виклавши її у новій 

редакції (далі Методика). 

В квітні 2016 року рішенням VIІ скликання чергової 9 сесії Обухівської 

міської ради від 27 квітня 2016 року №163 затверджено Методику розрахунку і 

порядку використання плати за оренду комунального майна та орендні ставки 

за використання нерухомого комунального майна в новій редакції, де 

передбачено порядок нарахування орендної плати та орендні ставки, тощо.  

Також, вищевказаним рішенням ради затверджений Типовий договір 

оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16
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Методику розроблено з метою створення єдиного організаційно-

економічного механізму справляння плати за оренду нерухомого майна  

комунальної власності Обухівської територіальної громади. 

Станом на 30.06.2017 виконавчим комітетом Обухівської міської ради 

укладено 41 договір оренди нерухомого майна, що перебуває в комунальній 

власності Обухівської міської ради, а саме: 

- укладено 3 договорів оренди з громадськими організаціями та 

бюджетними установами, орендна плата яких становить 1 грн в рік; 

- укладено 1 договір оренди з суб’єктом малого підприємництва, який 

провадить виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих 

площах (ТОВ «Альянс платинум груп»), де до ставки орендної плати, 

відповідно до Методики, застосовується понижуючий коефіцієнт 0,7;   

- укладено 2 договорів оренди з комунальним підприємством 

«Обухіврайтепломережа», яке надає послуги з теплопостачання, обслуговує 

тепломережі та котельні комунальної власності Обухівської міської ради, і 

розмір річної орендної плати, відповідно до Методики, становить 0,1% 

балансової вартості об’єкта; 

- укладено 35 договорів оренди з фізичними-особами підприємцями та 

юридичними особами різних форм власності. 

Реєстр укладених договорів оренди у Додатку ______  до акта ревізії. 

Ревізією встановлено, що відповідно до форми №4-1м «Звіт про 

надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги» в період з 

01.01.2014 по 30.06.2017 до спеціального фонду бюджету Обухівської міської 

ради (код доходу 25010300) надійшло коштів від здачі в оренду комунального 

майна в загальній сумі 2 462 097,76 грн, а саме: 

-   за 2014 рік надійшло коштів в сумі 544 187,12 грн; 

-   за 2015 рік надійшло коштів в сумі 703 365,12 грн; 

-   за 2016 рік надійшло коштів в сумі 825 610,91 грн; 

-   за І півріччя 2017 року надійшло коштів в сумі 388 934,61 гривень. 

Ревізією встановлено, що перед укладенням договорів оренди 

Виконавчим комітетом Обухівської міської ради проводилась оцінка об’єктів 

оренди, порушень із зазначеного питання не встановлено. 

Ревізією сплати орендної плати встановлено, що посадовими особами 

виконавчого комітету Обухівської міської ради при розрахунку місячної 

орендної плати враховується щомісячний індекс інфляції, порушень із 

зазначеного питання не встановлено. 

Ревізією правильності нарахування орендної плати, у відповідності до 

Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального 

майна та орендних ставок за використання нерухомого комунального майна, 

порушень із зазначеного питання не встановлено. 

Відповідно до розпорядження міського голови від 23.06.2017 №237 

створено комісію для проведення контрольних обмірів орендованих приміщень 

за укладеними договорами з Виконавчим комітетом Обухівської міської ради. 
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Станом на 30-31 серпня 2017 комісією проведено контрольні обміри 

фактично орендованих площ приміщень та встановлено наступне. 

В ході проведення контрольних обмірів орендованих приміщень 

встановлені наступні розбіжності, а саме: 

- за договором оренди індивідуально визначеного (нерухомого або 

іншого) майна, що належить до комунальної власності Обухівської міської ради 

від 02.05.2015 року №65, що укладено з Приватним акціонерним товариством 

«Київстар» встановлено, що фактична площа орендованого приміщення 

становить 8,48 м², що більше на 2,48 м², ніж передбачено укладеним договором 

оренди (6,00 м²).  

Інших розбіжностей, проведеними контрольними обмірами фактичної 

площі орендованих приміщень, з даними, які зазначені у договорах оренди, не 

встановлено. 

Акти контрольних обмірів та розпорядження від 23.06.2017 №237 в 

Додатку ______ до акта ревізії. 

Отже, за вищеукладеним договором оренди індивідуально визначеного 

(нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності 

Обухівської міської ради від 02.05.2015 року №65, укладеним з Приватним 

акціонерним товариством «Київстар», бюджетом Виконавчого комітету 

Обухівської міської ради за період з 01.05.2015 по 30.06.2017 недоотримано 

орендної плати в сумі 4009,47 грн, чим порушено пп. 2.14, 2.15, 2.16 

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88 (зі 

змінами). 

Розрахунок недоотриманої орендної плати в Додатку ______ до акта 

ревізії. 

Дане порушення призвело до викривлення форма №2м «Звіт про 

надходження та використання коштів загального фонду» - занижено доходів 

станом на 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 30.06.2017 та станом на момент 

проведення ревізії на суму 4009,47 грн, що є порушенням ч. 7. ст. 8 та ч. 8 ст. 9 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

від 16.07.1999 №996-ХVI. 

Відповідно до п. 3.1. посадової інструкції провідного спеціаліста відділу 

економічного аналізу, планування, управління майном та приватизації 

управління економіки виконавчого комітету Обухівської міської ради 

передбачено, що: «провідний спеціаліст відділу економічного аналізу, 

планування, управління майном та приватизації управління економіки виконує: 

функції щодо оренди майна; проведення обстеження майна комунальної 

власності міста, яке перебуває в оренді, на предмет цільового використання;  

відстеження надходжень коштів до міського бюджету від оренди майна 

комунальної власності територіальної громади міста; робота з орендарями, 

проведення моніторингу заборгованості орендної плати». 

Завірена копія посадової інструкції провідного спеціаліста відділу 

економічного аналізу, планування, управління майном та приватизації 



177                                                            Примірник №1 

 

  

управління економіки виконавчого комітету Обухівської міської ради у 

Додатку ______ до акта ревізії. 

В період з 01.01.2014 по 03.02.2014 розрахунки розміру орендної плати за 

комунальне майно на території Обухівської міської ради міста, підготовку 

договорів оренди комунального майна та здійснення контролю за 

надходженнями до міського бюджету коштів за оренду комунального майна 

було покладено на начальника відділу економічного аналізу, планування, 

управління майном та приватизації управління економіки виконавчого комітету 

Обухівської міської ради Смиковську І.С., а в період з 04.02.2014 та станом на 

момент завершення ревізії - на провідного спеціаліста відділу економічного 

аналізу, планування, управління майном та приватизації управління економіки 

виконавчого комітету Обухівської міської ради Міхно С.А. 

Отже, вищевказане порушення за період з 04.02.2014 по 30.06.2017 

допущено Міхно С.А. 

З приводу вищевказаного, провідному спеціаліста відділу економічного 

аналізу, планування, управління майном та приватизації управління економіки 

виконавчого комітету Обухівської міської ради Міхно С.А. надано письмове 

запитання, яка в своєму поясненні зазначила, що: «Неврахування в орендовану 

площу 2,48 м2 пояснюю наступне. Первинний договір на використання майна за 

адресою: м. Обухів, вул. Каштанова, 14 під розміщення обладнання 

стільникового зв’язку був укладений з ПрАТ «Київстар» 01.07.2007 року. 

Договір був підписаний начальником юридичного відділу Зінченко О.М. Площа 

на використання приміщення була зазначена в розмірі 6,00 м2. Відповідно до 

звіту «про експертну оцінку майна» зазначена площа 6,00 м2. В 2015 році було 

продовжено дію договору на використання цього приміщення. А тому, до 

розрахунку була прийнята площа по первинному договору оренди». 

Лист про надання пояснень та пояснення Міхно С.А.  у Додатку ______ 

до акта ревізії. 

Внаслідок допущеного порушення бюджету міста завдано матеріальної 

шкоди (збитків) на суму 4009,47 гривень.  

Станом на момент завершення ревізії порушення усунуто шляхом 

зменшення кредиторської заборгованості по орендній платі, яка рахувалася 

станом на 01.09.2017 в сумі 13 732,30 грн, на суму 4009,47 гривень. 

Бухгалтерська довідка від 01.09.2017 з додатками у Додатку ______ до 

акта ревізії. 

Ревізією своєчасності сплати орендної плати та відшкодування 

комунальних послуг встановлено, що укладеними договорами оренди не 

передбачено відшкодування комунальних послуг. Орендарі самостійно 

укладають договори про надання комунальних послуг з постачальниками. 

 

Надання адміністративних послуг. 

Ревізію надання адміністративних послуг проведено суцільним способом 

за період з 01.01.2014 по 30.06.2017. 
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До ревізії надано рішення сесії Обухівської міської ради №538-38-VІ від 

27.06.2013 затверджено положення про Центр надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Обухівської міської ради. 

Згідно положення, основними завданнями центру є: 

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та 

за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень; 

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та 

поліпшення якості їх надання; 

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок 

надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора. 

Центром забезпечується надання адміністративних послуг через 

адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних 

послуг. 

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, 

визначається органом (посадовою особою), що прийняв рішення про його 

утворення. 

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, 

визначається виконавчим комітетом Обухівської міської ради та включає 

адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується 

Кабінетом Міністрів України. 

Рішенням сесії Обухівської міської ради №536-24-VІІ від 29.06.2017 «Про 

доповнення переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр 

надання адміністративних послуг виконавчого комітету Обухівської міської 

ради», затверджено перелік безоплатного надання послуг, зокрема: 

- послуга з подання повідомлення про початок виконання підготовчих 

робіт/про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих 

робіт; 

- послуга з подання повідомлення про початок виконання будівельних 

робіт, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта/ про 

зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт, 

будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта; 

- послуга з внесення змін до повідомлення про початок виконання 

підготовчих/будівельних робіт; 

- послуга надання повідомлення про початок виконання 

підготовчих/будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)/ з 

внесенням змін до повідомлення про початок виконання 

підготовчих/будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1); 

- послуга з видачі дозволу на виконання будівельних робіт; 

- послуга внесення змін до декларації про початок виконання 

підготовчих/ будівельних робіт; 

- послуга з реєстрації декларації про готовність до експлуатації об’єкта, 

будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта та інші послуги. 
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Також, рішенням сесії Обухівської міської ради №156-9-VІІ від 

27.04.2016 року затверджено Положення про відділ реєстрації фізичних осіб  та 

ведення реєстру територіальної громади виконавчого комітету Обухівської 

міської ради. 

Згідно Положення, основними завданнями відділу є: 

2.1.1.здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання та місця 

перебування фізичних осіб на території міста Обухів;  

2.1.2.передача інформації та/або внесення у встановленому законом 

порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця 

проживання/перебування фізичних осіб до Єдиного державного 

демографічного реєстру;  

2.2.3.здійснення обміну відомостями між реєстрами різних 

територіальних громад для реєстрації та зняття з реєстрації місця 

проживання/перебування особи у разі її вибуття з однієї адміністративно-

територіальної одиниці та прибуття до іншої адміністративно-територіальної 

одиниці в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 

2.1.3.Відділ при виконанні покладених на нього функцій співпрацює з 

органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими 

контрольними комісіями та виконавчими органами, утвореними міською 

радою, підприємствами, організаціями, установами, об'єднаннями громадян. 

Відділ надає послуги у відповідності до ст. 11-1. «Адміністративний збір» 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та 

оптимізації надання адміністративних послуг» від 10 грудня 2015 року №888-

VIII. 

За реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується 

адміністративний збір: 

- у разі звернення особи протягом встановленого цим Законом строку - у 

розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати; 

- у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом 

строку - у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати. 

У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього 

місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну 

адміністративну послугу та зараховується до місцевого бюджету за новим 

місцем проживання. 

Таким чином, ревізією надання адміністративних послуг, порушень не 

встановлено. 

Отже, ревізією надання майна в оренду та повноти надходження 

орендної плати встановлено недоотримання орендної плати в сумі                    

4009,47 грн, які відшкодовані в повному обсязі. 

 

10. Стан і достовірність бухгалтерського обліку, фінансової і 

бюджетної звітності 
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Ревізію порядку складання бюджетної та фінансової, у тому числі 

зведеної, звітності та її достовірності проведено за кожним питанням ревізії у 

спосіб, яким ревізувалось відповідне питання. 

Відповідно до п. 7 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» обов’язки з ведення бухгалтерського обліку, 

забезпечення єдиних методологічних засад покладено на начальника відділу 

начальника відділу фінансово-господарського забезпечення, головного 

бухгалтера Виконавчого комітету Обухівської міської ради Бобкову О.М. 

Бухгалтерський облік Виконавчого комітету Обухівської міської ради 

ведеться з дотриманням вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996–ХІV, у меморіально-

ордерній формі згідно вимог Інструкції про форми меморіальних ордерів 

бюджетних установ та порядку їх складання, затвердженого Наказом 

Державного казначейства України від 27.07.2000 № 68, Плану рахунків 

бухгалтерського обліку бюджетних установ та Типової кореспонденції 

субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, 

капіталом та зобов'язаннями бюджетних установ, затверджених наказом 

Міністерства фінансів України 26.06.2013 № 611 (в період чинності) та наказу 

Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219. 

Інформація, що міститься в прийнятих до обліку первинних документах, 

систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного 

та аналітичного обліку шляхом подвійного запису, як передбачено вимогами 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

від 16.07.1999 № 996-ХІV (зі змінами та доповненнями). 

Ревізією дотримання порядку складання звітності, в тому числі 

відповідності звітності даним бухгалтерського обліку та достовірності 

віднесення сум касових і фактичних видатків за кодами економічної 

класифікації, порушень (крім тих, про які зазначено в попередніх розділах акта) 

не встановлено. 

На кожного працівника розроблено та затверджено посадові інструкції, в 

яких визначені конкретні види і обсяги облікових робіт, закріплених за 

працівником. З посадовими інструкціями працівники ознайомлені під 

особистий підпис. 

Ревізію порядку ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової 

звітності та її достовірності проведено за кожним питанням ревізії у спосіб, 

яким ревізувалось відповідне питання.  

Проведеною ревізією встановлено ряд порушень законодавства з 

питань збереження і використання комунальної власності та фінансів, які 

негативно вплинули на достовірність формування фінансової звітності 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради через порушення норм Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 

16.07.1999 №996-XIV. Інформація про встановлені порушення наведена у 

відповідних розділах даного акту. 

 Відповідно до ч. 3, 6 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та 
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фінансову звітність в Україні» протягом періоду, що підлягав ревізії, 

відповідальність за організацію бухгалтерського обліку покладено на міського 

голову Виконавчого комітету Обухівської міської ради, а за складання 

бухгалтерських регістрів, достовірність фінансової звітності згідно ч. 6, 7 ст. 8 

та ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» № 996-XIV покладено на начальника відділу фінансово-

господарського забезпечення, головного бухгалтера Виконавчого комітету 

Обухівської міської ради та інших посадових осіб, які відповідно до посадових 

інструкцій склали та підписали первинні документи та регістри 

бухгалтерського обліку.  

Отже, ревізією даного питання порушень не встановлено. 

 

11. Дотримання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» від 17.02.2011 №3038-VІ в частині надходження та 

використання коштів до міського бюджету від пайової участі 

забудовників у розвиток інфраструктури 

 

Ревізією дотримання вимог Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038-VІ в частині залучення коштів 

до сільського бюджету від пайової участі забудовників у розвитку 

інфраструктури проведено суцільним  способом. 

Ревізією повноти, своєчасності та правильності зарахування до 

спеціального цільового фонду міського бюджету Обухівської міської ради 

коштів від пайової участі встановлено, що при здійсненні нового будівництва 

об’єктів на території м. Обухів, сіл Таценки та Ленди, відповідно до Порядку 

встановлення, оплати та використання коштів замовників (забудовників) на 

розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури на  території 

Обухівської міської ради, затвердженого рішенням № 878-65–VI від 21.05.2015 

(далі по тексту - Порядок) укладались договори про пайову участь  замовника  

у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

міста Обухова, сіл Таценки та Ленди.  

Порядком обумовлено наступне: 

- Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у 

відповідному населеному пункті, зобов’язаний взяти участь у створенні 

інфраструктури міста Обухова, сіл Таценки та Ленди. Пайова участь (внесок) у 

розвитку інфраструктури міста Обухова, сіл Таценки та Ленди полягає у 

перерахуванні замовником до прийняття закінченого будівництвом об’єкта в 

експлуатацію до міського бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної 

інфраструктури (п.1.2); 

- величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 

визначається у договорі, укладеному з Виконавчим комітетом Обухівської 

міської ради Київської області  (відповідно до встановленого Обухівською 

міською радою розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з 

урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта будівництва, 
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визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і 

правилами. При цьому не враховуються витрати з придбання та виділення 

земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та 

інженерних мереж, влаштування внутрішніх та позамайданчикових 

інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій. У разі коли загальна 

кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними 

будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається  виходячи 

з опосередкованої вартості спорудження житла, установленої центральним 

органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та 

архітектури для Київської області станом на день оплати (п. 2.1); 

- розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста Обухова, сіл 

Таценки та Ленди з урахуванням інших передбачених законом відрахувань, 

становить: 

- 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для 

нежитлових будівель та споруд (заклади громадського харчування (ресторани, 

кафе-бари, банки, автозаправні комплекси та станції, заклади відпочинку  

(дискотеки, клуби інші розважальні заклади); 

- 8 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для 

нежитлових будівель та споруд (об’єкти торгівлі з продажу промислових та 

непродовольчих товарів); 

- 5 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для 

реконструкції, розширення, добудови, реставрації і капітального ремонту 

нежитлових будівель та споруд (ресторани, кафе-бари, банки, автозаправні 

комплекси та станції, заклади відпочинку (дискотеки, клуби інші розважальні 

заклади); 

- 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для 

багатоквартирних житлових будинків, індивідуальних житлових будинків 

загальною площею понад 300м2, інші об’єкти; 

- 2 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для 

нежитлових будівель та споруд (об’єкти соціально-побутового обслуговування 

населення, інші будівлі громадського призначення, які позитивно впливають на 

соціально-економічний розвиток міста Обухова, сіл Таценки та Ленди); 

- 1 відсоток загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – об’єкти 

важкої та будівельної промисловості, об’єкти легкої та харчової промисловості, 

готелі, мотелі, гуртожитки, об’єкти туристичної інфраструктури, музеї; 

- 0,1 відсотка загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для 

реконструкції, розширення, добудови, реставрації житлових будинків, для 

багатоквартирних житлових будинків при умові будівництва об’єктів 

благоустрою прилеглої до прибудинкової території та поза межами земельної 

ділянки ( велосипедні та пішохідні доріжки, фонтани, майданчики для занять 

фізкультурою і спортом) та створення паркових зон, ландшафтно-

архітектурних парків, спеціальних майданчиків для вигулу домашніх тварин (п. 

2.2); 
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- якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва 

замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури (крім 

мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, 

трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування 

нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки, розмір пайової 

участі у розвитку інфраструктури міста Обухова, сіл Таценки та Ленди 

зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або 

об’єкти передаються у комунальну власність. У разі, якщо кошторисна вартість 

будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної за межами земельної 

ділянки інфраструктури перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку 

інфраструктури міста Обухова, сіл Таценки та Ленди(крім мереж, призначених 

для  передачі  та  розподілу  електричної  енергії, трубопроводів, призначених  

для  розподілу природного газу, транспортування нафти та  природного  газу), 

Обухівська міська рада за клопотанням забудовника приймає рішення про 

відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром 

пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста Обухова, сіл 

Таценки та Ленди (п. 2.3); 

- Замовник зобов’язаний не пізніше ніж за 15 робочих днів  до прийняття 

до експлуатації закінченого будівництвом об’єкта, подати до Виконавчого 

комітету Обухівської міської ради Київської області звернення про укладення 

договору (п. 3.2); 

- пайовий внесок сплачується на підставі Договору про пайову участь у 

створенні інфраструктури міста Обухова, сіл Таценки та Ленди, що укладається 

між замовником та Виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської 

області, в особі Обухівського міського голови або уповноважених осіб на 

підставі Трипового договору, затвердженого рішенням міської  ради. Договір 

про пайову участь у розвитку  інфраструктури   міста Обухова, сіл Таценки та 

Ленди укладається  не  пізніше  п’ятнадцяти  робочих  днів з дня  реєстрації  

звернення  замовника  про  його  укладення, але до введення в експлуатацію 

закінченого будівництвом об’єкта будівництва (п. 4.2); 

- кошти пайової  участі  у  розвитку  інфраструктури населеного пункту  

сплачуються в повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в 

експлуатацію  єдиним  платежем  або  частинами  за  графіком, що визначається 

договором. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста Обухова, сіл 

Таценки та Ленди сплачується до міського бюджету на безоплатній, 

безповоротній основі (п. 5.1); 

- у разі невиконання замовником умов Договору про пайову участь у 

розвитку інфраструктури міста Обухова, сіл Таценки та Ленди щодо 

перерахування в повному обсязі коштів, Обухівська міська рада вживає всі 

необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому 

порядку (п. 5.2); 

- кошти, отримані як пайова участь замовників об’єктів  містобудування,  

можуть  використовуватися виключно на створення і розвиток  інженерно-

транспортної  та соціальної інфраструктури міста Обухова, сіл Таценки та 
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Ленди та відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами на 

будівництво інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури та 

розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста Обухова, 

сіл Таценки та Ленди (п. 6.1).  

Для проведення ревізії наявності договірних відносин з фізичними 

особами, підприємствами, установами та організаціями про пайову участь у 

створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Обухова, 

сіл Таценки та Ленди, посадовими особами міської ради надано 69 договорів, 

укладених із замовниками, а саме: 

- за 2014 рік – укладено 19 договорів (13 договорів з фізичними особами 

та 6 з юридичними особами); 

- за 2015 рік – укладено 15 договорів (13 договорів з фізичними особами 

та 2 з юридичними особами); 

- за 2016 рік – укладено 21 договір (16 договорів з фізичними особами та 

5 з юридичними особами); 

- І півріччя 2017 року - укладено 14 договорів (8 договорів з фізичними 

особами та 6 з юридичними особами). 

Договорами про пайову участь обумовлено «розмір пайової участі», 

«строк (графік) сплати пайової участі», «відповідальність сторін», чим 

дотримано п. 9 ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» від 17.02.2011 №3038-VІ. 

До кожного Договору пайової участі складені розрахунки величини 

пайової участі (внеску) замовників (юридичних, фізичних осіб) у створенні і 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Обухова, 

сіл Таценки та Ленди на підставі затвердженої в установленому порядку 

проектної документації, відповідно до якої розраховується розмір коштів 

пайової участі. 

Проведеною ревізією встановлено, що за період з 01.01.2014 по 

30.06.2017 до спеціального цільового фонду міського бюджету Обухівської 

міської ради надійшло коштів від укладених договорів пайової участі 

замовників будівництва у розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста Обухова, сіл Таценки та Ленди в загальній сумі                 

3 121 926,94 гривень. 

Ревізією виконання умов укладених договорів пайової участі замовників 

будівництва у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

міста Обухова, сіл Таценки та Ленди встановлено, що станом на 30.06.2017 за 

укладеними договорами пайової участі Замовниками сплачувались кошти 

своєчасно та в повному обсязі. 

В ході ревізії, з метою з’ясування кількості зареєстрованих 

забудовниками сертифікатів, декларацій про готовність об’єкта до експлуатації 

на території міста Обухова, сіл Таценки та Ленди за період з 01.01.2014 по 

30.06.2017, Північним офісом Держаудитслужби проведено зустрічну звірку в 

Державній архітектурно-будівельній інспекції України.  

За результатами проведеної зустрічної звірки встановлено, що за період з 
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01.01.2014 по 30.06.2017 забудовниками зареєстровано 68 (шістдесят вісім) 

декларацій про готовність об’єкта до експлуатації на території міста Обухова, 

сіл Таценки та Ленди. 

Матеріали зустрічної звірки №07-31/624 від 04.07.2017, проведеної в 

Департаменті Держархбудінспекції у Київській області у Додатку ______  до 

акта ревізії. 

Слід зазначити, що ч. 2 ст. 40 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038-VІ (далі по тексту – Закон 

№3038-VІ) обумовлено, що Замовник, який має намір щодо забудови земельної 

ділянки у відповідному населеному пункті, зобов'язаний взяти участь у 

створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

населеного пункту, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї 

статті. 

Також, ч. 3 статті 40 Закону №3038-VІ, передбачено, що: «…Пайова 

участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні 

замовником до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію до відповідного 

місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної 

інфраструктури» абзацом сьомим частини дев'ятої статті 40 цього Закону - «… 

Кошти пайової часті у розвитку  інфраструктури населеного пункту 

сплачуються в повному обсязі до прийняття об'єкта будівництва в 

експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається 

договором» набирають чинності з 1 січня 2013 року.  

Відповідно частини до пункту 9 статті 40 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038-VІ договір про 

пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладається не 

пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про 

його укладення, але до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію та 

кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 

сплачуються в повному обсязі до прийняття об'єкта будівництва в 

експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається 

договором. 

В ході проведення ревізії, співставленням наданих до зустрічної звірки 

декларацій з даними журналу реєстрації договорів пайової участі, укладених із 

замовниками будівництва встановлено, що 23 (двадцяти трьома) 

забудовниками здійснена реєстрація декларацій про готовність об’єкта до 

експлуатації в період з 01.01.2014 по 30.06.2017 без укладання договорів про 

пайову участь з Виконавчим комітетом Обухівської міської ради та без сплати 

пайового внеску, а саме: 

1. ТОВ «Агроремпоставка» – Будівництво адміністративно-побутового 

корпусу по вул. Піщана, 5 в м. обухові Київської області, декларація 

зареєстрована 09.12.2014 року реєстраційний номер – КС 143143430474, 

вартість основних фондів, що приймаються в експлуатацію – 360,0 тис. грн, 

загальна площа об’єкта будівництва – 356,96 м²; 
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2. ТОВ «Торговий дім» – Реконструкція адміністративно-торгівельного 

комплексу Київська обл., Обухівський р-н, м. Обухів, вул. каштанова, 11,  

декларація зареєстрована 24.07.2014 реєстраційний номер – КС 143142050035, 

вартість основних фондів, що приймаються в експлуатацію –                                         

3 065,012 тис. грн, загальна площа об’єкта будівництва – 1039,2 м²; 

3. Борозденко Анатолій Олександрович – Реконструкція квартири №43 

Київська обл., м. Обухів, вул.. Київська, 178,  декларація зареєстрована 

18.08.2014 реєстраційний номер – КС 142142300124, вартість основних фондів, 

що приймаються в експлуатацію – 100,00 тис. грн, загальна площа об’єкта 

будівництва – 80,3 м²; 

4. Паєнко Василь Петрович – Будівництво індивідуального житлового 

будинку за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул.. 8-го Березня, буд. 24,  

декларація зареєстрована 09. 07.2014 реєстраційний номер – КС 142141900716, 

вартість основних фондів, що приймаються в експлуатацію – 2 173,963 тис. грн, 

загальна площа об’єкта будівництва – 1133,1 м²; 

6. Снєгірьов Сергій Вікторович – реконструкція квартири № 29-1 у 

житловому будинку №2, мікрорайон Сосновий у місті Обухів декларація 

зареєстрована 30.12.2014 року реєстраційний номер – КС 143143640786, 

вартість основних фондів, що приймаються в експлуатацію – 395.0 тис. грн, 

загальна площа об’єкта будівництва – 100,4 м²; 

6. Аркуша Олег Миколайович – реконструкція магазину «Молоко» по 

вул.. Київській, 3 в м. Обухів Київської області декларація зареєстрована 

17.12.2014 року реєстраційний номер – КС 142143510192, вартість основних 

фондів, що приймаються в експлуатацію – 160,0 тис. грн, загальна площа 

об’єкта будівництва – 435,5 м²; 

7. Джулай Яна Валеріївна – реконструкція квартири № 107 у житловому 

будинку №3, мікрорайон Сосновий у місті Обухів декларація зареєстрована 

29.10.2014 року реєстраційний номер – КС 142143020530, вартість основних 

фондів, що приймаються в експлуатацію – 555 тис. грн, загальна площа об’єкта 

будівництва – 100,4 м²; 

8. Іщенко Микола Володимирович –реконструкція існуючої нежитлової 

будівлі магазину по вул.. Будьонного, 28 у місті Обухів, Київська обл., під 

житловий будинок садибного типу декларація зареєстрована 31.12.2014 року 

реєстраційний номер – КС 142143650353, вартість основних фондів, що 

приймаються в експлуатацію – 534,79 тис. грн, загальна площа об’єкта 

будівництва – 150,0 м²; 

9. Чорний Олег Олександрович – реконструкція з частковим 

переплануванням квартири №31 по вул.. Київській, 180 у м. Обухів Київської 

області декларація зареєстрована 23.01.2014 року реєстраційний номер –                  

КС 142140230326, вартість основних фондів, що приймаються в експлуатацію – 

342,0 тис. грн, загальна площа об’єкта будівництва – 57,0 м²; 

10. Пляс Олексій Миколайович – Будівництво індивідуального 

житлового будинку №10 з господарськими будівлями та спорудами мікр-н № 3, 

ж/м Стожари у м. Обухів Київської області декларація зареєстрована 17.06.2015 
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року реєстраційний номер – КС 140143151680023, вартість основних фондів, 

що приймаються в експлуатацію – 1850,0 тис. грн, загальна площа об’єкта 

будівництва – 426,7 м²; 

11. Шахсуварова Алла Анастасівна – Будівництво індивідуального 

житлового будинку № 9 з господарськими будівлями та спорудами мікр-н № 3, 

ж/м Стожари у м. Обухів Київської області декларація зареєстрована 17.06.2015 

року реєстраційний номер – КС 140143151680020, вартість основних фондів, 

що приймаються в експлуатацію – 1850,0 тис. грн, загальна площа об’єкта 

будівництва – 411,0 м²; 

12. ФОП Комаха Тамара Іванівна – Будівництво магазину-кафе по вул.. 

Каштанова у м. Обухів Київської області декларація зареєстрована 22.12.2015 

року реєстраційний номер – КС 142153560281, вартість основних фондів, що 

приймаються в експлуатацію – 508,46 тис. грн, загальна площа об’єкта 

будівництва – 216,3 м²; 

13. ФОП Сирота Олег Сергійович – Реконструкція нежитлового 

приміщення №109 у будинку №164 по вул.. Київській (без зміни зовнішніх 

геометричних розмірів фундаментів) у м. Обухів Київської області декларація 

зареєстрована 23.03.2015 року реєстраційний номер – КС 140143150820350, 

вартість основних фондів, що приймаються в експлуатацію – 41,25 тис. грн, 

загальна площа об’єкта будівництва – 80,3м²; 

14. Прохоренко Олексій Олексійович – Будівництво житлового будинку 

по вул.. Незалежності, 25 у м. Обухів Київської області декларація 

зареєстрована 30.04.2015 року реєстраційний номер – КС 142151200289, 

вартість основних фондів, що приймаються в експлуатацію – 814,560 тис. грн, 

загальна площа об’єкта будівництва – 384,1 м²; 

15. Ковальчук Борис Степанович – Будівництво індивідуального гаража, 

вул.. Миру, 8-Б ділянка 53 у м. Обухів Київської області декларація 

зареєстрована 14.05.2015 року реєстраційний номер – КС 141151340731, 

вартість основних фондів, що приймаються в експлуатацію – 50,0 тис. грн, 

загальна площа об’єкта будівництва – 48,6 м²; 

16. Ковальчук Борис Степанович – Будівництво індивідуального гаража, 

вул.. Миру, 8-Б ділянка 56 у м. Обухів Київської області декларація 

зареєстрована 14.05.2015 року реєстраційний номер – КС 141151340731, 

вартість основних фондів, що приймаються в експлуатацію – 50,0 тис. грн, 

загальна площа об’єкта будівництва – 48,6 м²; 

17. Яговий Владислав Миколайович – Реконструкція нежитлової будівлі 

під кафе «Козак» у м. Обухів Київської області декларація зареєстрована 

21.09.2015 року реєстраційний номер – КС 142152642141, вартість основних 

фондів, що приймаються в експлуатацію – 102,00 тис. грн, загальна площа 

об’єкта будівництва – 789,5 м²; 

18. Аркуша Ірина Анатоліївна– Реконструкція з надбудовою гаража за 

адресою6 вул. Каштанова, 13, гар. №6 у м. Обухів Київської області декларація 

зареєстрована 27.04.2016 року реєстраційний номер – КС 141161180086, 
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вартість основних фондів, що приймаються в експлуатацію – 37,148 тис. грн, 

загальна площа об’єкта будівництва – 45,0 м²; 

19. Мількевич Олена Юріївна – Багатоквартирний житловий будинок, 

вул. Зарічна, 22, м. Обухів, декларація зареєстрована від 23.06.2014 р.                          

№ІУ 143141740671, вартість основних фондів, що приймаються в експлуатацію 

– 900,00 тис. грн, загальна площа об’єкта будівництва – 2910,0 м²; 

20. Устименко Софія Омельянівна – Будівництво гаража по вул. 

Каштанова в районі АЗС «Каріна» в м. Обухів, Київської обл.,  декларація 

зареєстрована від 25.05.2015 р. №КС142151450310, вартість основних фондів, 

що приймаються в експлуатацію – 900,00 тис. грн, загальна площа об’єкта 

будівництва – 258,3 м² (І-черга); 

21. Василенко Аліна Ігорівна – Багатоквартирний житловий будинок, 

вул. Зелений Гай, 1 м. Обухів, декларація зареєстрована від 23.04.2014 р. №ІУ 

143141130554, вартість основних фондів, що приймаються в експлуатацію – 

1152,00 тис. гривень. 

Відповідно до частини 3 статті 40 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038-VІ пайова участь у розвитку 

інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до 

прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого 

бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури. 

Слід зазначити, що договори пайової участі у розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міста Обухова, сіл Таценки та 

Ленди, з вищевказаними Замовниками, міська рада не укладала. 

З метою отримання пояснень, з приводу не укладання договорів пайової 

участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. 

Обухова, сіл Таценки та Ленди, заступнику міського голови Виконавчого 

комітету Обухівської міської ради Цельорі В.В. надано письмове запитання та 

ініційовано проведення розрахунків розміру пайового внеску по вищевказаних 

Замовниках, з якими не укладено договори пайової участі у розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Обухова, сіл 

Таценки та Ленди. 

В своєму поясненні Цельора В.В. зазначив наступне. 

Пайова участь замовника будівництва у розвитку інфраструктури 

населеного пункту полягає у перерахуванні коштів (пайових внесків) у місцевий 

бюджет до введення в експлуатацію об’єкта будівництва для створення 

відповідної інфраструктури. Обов’язок замовника брати участь у створенні 

такої інфраструктури встановлена статтею 40 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності». Визначення порядку розрахунку, 

залучення та використання пайових внесків відноситься до компетенції органів 

місцевого самоврядування. Закон «Про регулювання містобудівної діяльності» 

лише встановлює граничний розмір пайової участі: 10 відсотків кошторисної 

вартості будівництва для нежитлових будівель, 4 відсотка – для житлових 

будинків. 
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Пайові внески сплачуються на підставі договору. . Внески сплачуються 

не як податок або інший обов’язковий платіж, а на підставі окремого 

господарського договору між органом місцевого самоврядування та 

замовником будівництва. Основною проблемою у цих відносинах є сам процес 

укладання договору про пайову участь. Замовник будівництва всіляко 

намагається уникнути підписання такого договору або максимально 

відстрочити дату його підписання і виплати по ньому. Деякі замовники 

будівництва вважають, що вони взагалі нічного не будуть підписувати – 

ігнорують підписання договору та інші пропозиції. 

Незважаючи на те, що  існує пряма вказівка закону щодо обов'язковості 

укладення договору, замовники будівництва, скориставшись прогалинами в 

існуючому законодавстві (так, як виконавчий комітет Обухівської міської 

ради, не здійснює технічний або інший нагляд за процесом будівництва та у 

відповідності до частини 6 статті 31 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» проектна документація на будівництво об’єктів не 

потребує погодження державними органами, органами місцевого 

самоврядування, їх посадовими особами, юридичними особами, утвореними 

такими органами, а також тим, що в період з моменту прийняття Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності» до внесення змін  до нього 

(статтю 40 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом № 320-VIII 

від 09.04.2015), органи місцевого самоврядування не наділені повноваженнями 

щодо прийняття об’єкта будівництва до експлуатації), зареєстрували 

декларації про готовність об’єкта будівництва до експлуатації – без сплати 

пайової участі.  

Взявши до уваги перелік суб’єктів, які здійснили реєстрацію декларацій 

про готовність об’єкта до експлуатації, наданих головним державним 

аудитором Клименко О.В., виконавчим комітетом Обухівської міської ради 

оперативно проводяться заходи щодо укладання договорів про пайову участь 

замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста Обухова, сіл Таценки та Ленди.   

Також додатково інформую, що у червні місяці 2016 року відбулась 

передача повноважень та вирішення питань, пов'язаних з утворенням і 

функціонуванням органу державного архітектурно-будівельного контролю при 

виконавчому комітеті Обухівської міської ради. В період з червня 2016 року по 

цей час укладання договорів про пайову участь замовника у створенні і 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста 

виконується своєчасно до прийняття об’єкта в експлуатацію. 

Лист про надання пояснень то пояснення Цельори В.В. у Додатку ______  

до акта ревізії. 

 

В ході проведення ревізії посадовими особами Виконавчого комітету 

Обухівської міської надані до ревізії укладені договори, що підписані в 

односторонньому порядку Обухівським міським головою Левченком О.М. та 

проведено розрахунки величини пайової участі замовників у створенні і 
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розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Обухова, 

сіл Таценки та Ленди по 21 (двадцяти одному) Замовнику на загальну суму            

593 791,02  грн, а саме: 

1. ТОВ «Агроремпоставка» – розмір пайового внеску 7 200,00 грн; 

2. ТОВ «Торговий дім» – розмір пайового внеску 153 250,60 грн; 

3. Борозденко Анатолій Олександрович – розмір пайового внеску              

100,00 грн; 

4. Паєнко Василь Петрович – розмір пайового внеску 35 600,00 грн; 

5. Снєгірьов Сергій Вікторович – розмір пайового внеску 395,00 грн; 

6. Аркуша Олег Миколайович – розмір пайового внеску 12 800,00 грн; 

7. Джулай Яна Валеріївна – розмір пайового внеску 555,00 грн; 

8. Іщенко Микола Володимирович – розмір пайового внеску                                

21 391,60 грн; 

9. Чорний Олег Олександрович – розмір пайового внеску 342,00 грн; 

10. Пляс Олексій Миколайович – розмір пайового внеску 74 000,00 грн; 

11. Шахсуварова Алла Анастасівна – розмір пайового внеску                             

74 000,00 грн; 

12. ФОП Комаха Тамара Іванівна – розмір пайового внеску 50 846,00 грн; 

13. ФОП Сирота Олег Сергійович – розмір пайового внеску 2062,50 грн; 

14. Прохоренко Олексій Олексійович – розмір пайового внеску                        

32 582,40 грн; 

15. Ковальчук Борис Степанович – розмір пайового внеску 2 000,00 грн; 

16. Ковальчук Борис Степанович – розмір пайового внеску 2 000,00 грн; 

17. Яговий Владислав Миколайович – розмір пайового внеску                    

5 100,00 грн; 

18. Аркуша Ірина Анатоліївна – розмір пайового внеску 1 485,92 грн; 

19. Мількевич Олена Юріївна – розмір пайового внеску 36 000,00 грн; 

20. Устименко Софія Омельянівна – розмір пайового внеску 36000,00 грн; 

21. Василенко Аліна Ігорівна – розмір пайового внеску 46080,00 гривень. 

Ревізією встановлено, що до ведення об’єктів будівництва в 

експлуатацію, кошти пайової участі у розвиток інфраструктури Обухова, сіл 

Таценки та Ленди від вищевказаних Забудовників до міського бюджету не 

надходили. 

Таким чином, внаслідок не звернення Замовників до Виконавчого 

комітету Обухівської міської ради з метою укладання договорів про пайову 

участь та не сплати коштів пайової участі у розвиток інфраструктури Обухова, 

сіл Таценки та Ленди, міським бюджетом недоотримано коштів пайового 

внеску в загальній сумі 593 791,02 грн, чим порушено ч.2, ч.3, ч.9 ст. 40 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038-VІ 

та п.1.2, 3.2 Порядку, затвердженого рішенням 65-ї сесії VI скликання №878-

65–VI від 21.05.2015. 

Також встановлено, що згідно декларації про готовність об’єкта до 

експлуатації №КС 143150210407, зареєстрованої 21.01.2015 ЖБК «Нектарний» 

здійснювало Будівництво багатоквартирного житлового будинку, секції №2, 3 
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із вбудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Київській, 

174-Б (І черга) у м. Обухів Київської області, вартість основних фондів, що 

приймаються в експлуатацію – 33 548 тис. грн, загальна площа об’єкта 

будівництва – 12824,3 м². 

Ревізією встановлено, що до ведення об’єкта будівництва в експлуатацію, 

кошти пайової участі у розвиток інфраструктури Обухова, сіл Таценки та 

Ленди від ЖБК «Нектарний» станом на 21.01.2015 до міського бюджету не 

надходили. 

Посадовими особами Виконавчого комітету Обухівської міської ради 

надано розрахунок розрахунково недоотриманих коштів пайового внеску, які 

ЖБК «Нектарний» повинно було сплатити до міського бюджету, до ведення 

об’єкта будівництва в експлуатацію. 

Розрахунок розрахунково недоотриманих коштів пайового внеску                

ЖБК «Нектарний» у Додатку ______  до акта ревізії. 

Таким чином, внаслідок не звернення ЖБК «Нектарний» до Виконавчого 

комітету Обухівської міської ради з метою укладання договору про пайову 

участь та не сплати коштів пайової участі у розвиток інфраструктури Обухова, 

сіл Таценки та Ленди, міським бюджетом розрахунково недоотримано коштів 

пайового внеску в загальній сумі 1 341 920,00 грн, чим порушено ч.2, ч.3, ч.9 

ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 

17.02.2011 №3038-VІ та п.1.2, 3.2 Порядку, затвердженого рішенням 65-ї сесії 

VI скликання №878-65–VI від 21.05.2015. 

З метою отримання пояснень, з приводу не укладання договору пайової 

участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. 

Обухова, сіл Таценки та Ленди, заступнику міського голови Виконавчого 

комітету Обухівської міської ради Цельорі В.В. надано письмове запитання та 

ініційовано проведення розрахунку розміру пайового внеску. 

В своєму поясненні Цельора В.В. зазначив, що: «договір з Житлово-

будівельним  кооперативом «Нектарний»  не укладено  в зв’язку з тим, що 

колишній забудовник житлового комплексу «Нектарний» - ПрАТ «Спільне 

Українсько-Болгарське  «Підприємство «Богдан» - власник незавершеного 

будівництва за адресою: м. Обухів , вул. Київська, 174-А, звернувся до суду 

щодо скасування реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації 

від 21 січня 2015 року за № КС143150210407 та рішення виконавчого комітету 

Обухівської міської ради № 137 від 14 квітня 2016 року  про присвоєння 

житловому комплексу «Нектарний» поштової адреси : м. Обухів вул. Київська, 

174 –Б. Постановою Київського Апеляційного адміністративного суду від 14 

квітня 2016 року по справі № 826/11997/15, скасовано декларацію про 

готовність об’єкта до експлуатації від 21 січня 2015 року за № 

КС143150210407. Дана постанова набрала законної сили з моменту 

проголошення. На сьогоднішній день тривають судові процеси щодо 

оскарження даної Постанови у Вищому адміністративному суді України». 

Лист про надання пояснень то пояснення Цельори В.В. у Додатку ______  

до акта ревізії. 
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Також слід зазначити, що посадовими особами Виконавчого комітету 

Обухівської міської ради до ревізії надано рішення Київського апеляційного 

адміністративного суду від 14.04.2016 по справі 826/11997/15. 

Рішенням Київського апеляційного адміністративного суду від 14.04.2016 

визнано протиправною та скасовано реєстрацію Декларації про готовність 

об’єкту до експлуатації «Будівництво багатоквартирного житлового будинку, 

секції №2,3 із вбудованими приміщеннями громадського призначення (І черга), 

зареєстрованої Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у 

Київській області від 21.01.2015» по ЖБК «Нектарний». 

Також, рішенням Київського апеляційного адміністративного суду від 

14.04.2016 визнано протиправним та скасовано рішення №137 від 10.02.2015 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області про 

присвоєння адреси багатоквартирному житловому будинку. 

Рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 14.04.2016 

по справі 826/11997/15 у Додатку ______  до акта ревізії. 

Проведеною ревізією також встановлено, що при укладанні договорів 

пайової участі у розвиток інфраструктури Обухова, сіл Таценки та Ленди та 

проведенні розрахунків розміру пайової участі, для розрахунку розміру пайової 

участі взято кошторисну вартість будівництва меншу, ніж зазначено в 

Деклараціях про готовність об’єкта до експлуатації по наступних 

Забудовниках: 

1. Медушенко В'ячеслав Віталійович – Житловий будинок понад                  

300 м2, вул. Київська, 98 у м. Обухів, декларація зареєстрована від 12.02.2014 р. 

№КС 143140430146, вартість основних фондів, що приймаються в 

експлуатацію – 2287,774 тис. грн, до розрахунку взято суму 750000,00 грн; 

2. Гаркуша Інна Володимирівна – Багатоквартирний житловий будинок, 

ж/м Стожари, сек.3, кв.2, діл.19, м. Обухів, декларація зареєстрована від 

03.09.2014 р. №КС 1431424604, вартість основних фондів, що приймаються в 

експлуатацію – 1046,817 тис. грн, до розрахунку взято суму 463082,00 грн; 

3. Шихова Валентина Миколаївна – Офісний центр, вул. Київська, 132/2, 

м. Обухів, декларація зареєстрована від 11.04.2014 р. №ІУ 143141010436, 

вартість основних фондів, що приймаються в експлуатацію – 2818,800 тис. грн, 

до розрахунку взято суму 1 451 573,00 грн; 

4. Кім Йонг Хві – Житловий будинок понад 300 м2, вул. Петрусенка, 19/1 

у м. Обухів, декларація зареєстрована від 29.05.2014 р. №КС142141490340, 

вартість основних фондів, що приймаються в експлуатацію – 1049,393 тис. грн, 

до розрахунку взято суму 850 000,00 грн; 

5. Ганжа Олександр Вікторович – Садовий будинок СТ «Надія» у                 

с. Таценки Київської обл., декларація зареєстрована від 10.12.2014 р. 

№КС142143440341, вартість основних фондів, що приймаються в експлуатацію 

– 3500,00 тис. грн, до розрахунку взято суму 1 074 640,00 грн; 

6. ТОВ «Альма-2» – Реконструкція існуючого автозаправочного 

комплексу з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів по вулиці 

Загребля, 21 у м. Обухові, Київська область,  акт готовності об’єкта до 
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експлуатації  зареєстрований від 13.08.2014 р. б/н, вартість основних фондів, 

що приймаються в експлуатацію – 51200,00 тис. грн, до розрахунку взято суму 

2 498 930,00 грн; 

7. Здоренко Олександр Васильович – Реконструкція нежитлового 

приміщення офісу №120 з розділенням на житлові квартири №120, №120 А в 

будинку №64 за адресою: Київська обл. м. Обухів, вул. Київська,  декларація 

зареєстрована від 16.11.2015 р. №КС143153201376, вартість основних фондів, 

що приймаються в експлуатацію – 15500,00 тис. грн, до розрахунку взято суму 

3844,00 гривень. 

Розрахунки розміру пайової участі кошторисної вартості будівництва по 

вищевказаних замовниках були розроблені та підписані заступником міського 

голови Виконавчого комітету Обухівської міської ради Цельорою В.В. 

Таким чином, проведення розрахунків розміру пайової участі, та взяття 

кошторисної вартості будівництва меншої, ніж зазначено в Деклараціях про 

готовність об’єкта до експлуатації допущено заступником міського голови 

Виконавчого комітету Обухівської міської ради Цельорою В.В. 

З метою отримання пояснень, з приводу взяття до розрахунку розміру 

пайової участі кошторисної вартості будівництва меншої, ніж зазначено в 

Деклараціях про готовність об’єкта до експлуатації, заступнику міського 

голови Виконавчого комітету Обухівської міської ради Цельорі В.В. надано 

письмове запитання та ініційовано внести зміни до укладених Договорів 

пайової участі і провести розрахунки розміру пайового внеску по кожному 

Замовнику. 

В своєму поясненні Цельора В.В. зазначив наступне. 

Пайова участь замовника будівництва у розвитку інфраструктури 

населеного пункту полягає у перерахуванні коштів (пайових внесків) у місцевий 

бюджет до введення в експлуатацію об’єкта будівництва для створення 

відповідної інфраструктури. Обов’язок замовника брати участь у створенні 

такої інфраструктури встановлена статтею 40 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності». Визначення порядку розрахунку, 

залучення та використання пайових внесків відноситься до компетенції органів 

місцевого самоврядування. Закон «Про регулювання містобудівної діяльності» 

лише встановлює граничний розмір пайової участі: 10 відсотків кошторисної 

вартості будівництва для нежитлових будівель, 4 відсотка – для житлових 

будинків. 

Пайові внески сплачуються на підставі договору, причому договірна 

форма взаємовідносин в даному випадку базуються  на довірі та правдивості 

даних замовника. Принципи довіри та свободи договору між органом місцевого 

самоврядування та замовником, закріпленні  у статтях 3 та 627 Цивільного 

кодексу України. Договори про сплату пайової участі укладаються на підставі 

взаємної згоди між сторонами. Звертаю Вашу увагу, що відповідно  частиною 

5 статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

чітко обумовлюється величина (розмір) пайової участі (Величина пайової 

участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, 
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укладеному з органом місцевого самоврядування (відповідно до встановленого 

органом місцевого самоврядування розміру пайової участі у розвитку 

інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва 

об’єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами 

і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення 

земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та 

інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних 

мереж і споруд та транспортних комунікацій.) 

Проаналізувавши декларації про готовність об’єкта до експлуатації в 

яких зазначено вартість основних фондів, що приймаються в експлуатацію 

виконавчий комітет не може спиратися на дану вартість у зв’язку з тим, що 

відповідно до  частини 5 статті 40 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» конкретно зазначено (з урахуванням загальної 

кошторисної вартості будівництва об’єкта), а не вартості основних фондів, 

що приймаються в експлуатацію. 

Згідно діючої нормативної бази вартість основних фондів, що 

приймаються в експлуатацію визначається за виробничим призначенням та 

натурально-речовим характером.  

Основні фонди поділяють на такі групи й підгрупи: 1) будівлі – 

архітектурно-будівельні об'єкти виробничого призначення, 2) споруди – 

інженерно-будівельні об'єкти, які виконують технічні функції з обслуговування 

процесу виробництва, 3) передавальні пристрої – для передавання енергії, 

рідких і газоподібних речовин, 4) машини й обладнання, у т.ч. силові машини й 

обладнання – об'єкти, призначені для вироблення, перетворення і розподілу 

енергії, робочі машини й обладнання, що безпосередньо використовуються в 

технологічному процесі, впливаючи на предмети праці та перетворюючи їх на 

готову продукцію, вимірювальні й регулюючі прилади та пристрої, 

лабораторне обладнання, що використовуються для регулювання виробничих 

процесів, вимірювання і контролю різних параметрів технологічних процесів, 

лабораторних досліджень, обчислювальна техніка – засоби автоматизації 

математичних процесів для спрощення вирішення завдань, транспортні засоби 

– для перевезення людей і вантажів у межах підприємства і поза ним, 5) 

інструмент – механізовані й немеханізовані знаряддя ручної праці, що є 

елементом виробничого процесу і використовуються більше року, 6) 

виробничий інвентар і приладдя – полегшують виконання виробничих операцій 

або використовуються для зберігання предметів праці, 7) господарський 

інвентар – обслуговує процес виробництва і забезпечує нормальні умови праці, 

8) робоча і продуктивна худоба, 9) багаторічні насадження, а також 

капітальні вкладення в орендовані основні фонди, у поліпшення земель та інші 

основні фонди. Таку класифікацію основних фондів використовують для обліку 

основних фондів, визначення і планування їх структури, розрахунку норм 

амортизаційних відрахувань. 

Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію, 

зазначається в пункті 11 акта готовності об’єкта до експлуатації (додаток 3 
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до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, 

затвердженого постановою КМУ від 13.04.2011 р. № 461).  

Загальна кошторисна вартість будівництва, в тому числі вартість 

будівельно-монтажних робіт, обчислена кошторисами до технічного або 

техно-робочого проекту, після їх узгодження і затвердження.  

Загальна кошторисна вартість будівництва визначається зведеним 

кошторисом - найважливішим документом протягом усього періоду 

будівництва, який є підставою для фінансування будівництва, здійснення 

розрахунків замовника з підрядником.  

Загальна кошторисна вартість будівництва визначається кошторисно-

фінансовими розрахунками, що відносяться до комплексу будівництва. 

Загальна кошторисна вартість будівництва на стадії технічного або техно-

робочого проекту визначається  зведеним кошторисом. 

Відповідно до технологічної структури інвестицій в основний капітал і 

практикою роботи підрядних організацій кошторисна вартість будівництва 

(реконструкції, будівництва) формується з наступних частин: 

1. вартість будівельних (ремонтно-будівельних) робіт; 

2. вартість робіт з монтажу обладнання (монтажні роботи); 

3. вартість устаткування, меблів, інвентарю; 

4. інші витрати. 

Враховуючи вище зазначене вартість основних фондів, що приймаються 

в експлуатацію та загальна кошторисна вартість будівництва – це різні за 

критеріями показники визначення вартості. 

Також довожу до Вашого відому, що статтею 40 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» передбачає право замовника 

(забудовника) не враховувати до загальної кошторисної вартості витрати на 

здійснення будівництва споруд та інженерних мереж, влаштування 

внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних 

комунікацій. Тому показники загальної кошторисної вартості можуть 

відрізнятися від зазначених у декларації про готовність об’єкта до 

експлуатації. 

Виконавчий комітет Обухівської міської ради при укладенні договорів по 

сплаті пайової участі у розвитку інфраструктури керувався наданими 

забудовником розрахунками загальної кошторисної вартості будівництва. 

Перевірити виконані об’єми робіт або здійснити перевірку проектно-

кошторисної документації виконавчий комітет не в змозі, так як, не здійснює 

технічний або інший нагляд за процесом будівництва та у відповідності до 

частини 6 статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» проектна документація на будівництво об’єктів не потребує 

погодження державними органами, органами місцевого самоврядування, їх 

посадовими особами, юридичними особами, утвореними такими органами. 

Лист про надання пояснень та пояснення Цельори В.В. у Додатку ______  

до акта ревізії. 
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В ході проведення ревізії посадовими особами Виконавчого комітету 

Обухівської міської ради проведено розрахунки величини пайової участі 

замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста Обухова, сіл Таценки та Ленди та надано укладені 

додаткові угоди до договорів по 7 (семи) Замовниках на загальну суму                    

589 263,16 грн, а саме: 

1. Медушенко В'ячеслав Віталійович – розмір пайового внеску                

61 510,96 грн; 

2. Гаркуша Інна Володимирівна – розмір пайового внеску 23 349,68 грн; 

3. Шихова Валентина Миколаївна – розмір пайового внеску                             

136 723,00 грн; 

4. Кім Йонг Хві – розмір пайового внеску 7 975,72 грн; 

5. Ганжа Олександр Вікторович – розмір пайового внеску 97 014,00 грн; 

6. ТОВ «Альма-2» – розмір пайового внеску 262 107,00 грн; 

7. Здоренко Олександр Васильович – розмір пайового внеску                   

582,80 гривень. 

Таким чином, внаслідок проведення розрахунків розміру пайової участі, 

та взяття кошторисної вартості будівництва меншої, ніж зазначено в 

Деклараціях про готовність об’єкта до експлуатації, міським бюджетом 

недоотримано коштів пайового внеску в загальній сумі 589 263,16 грн, чим 

порушено п. 2.1 Порядку, затвердженого рішенням 65-ї сесії VI скликання 

№878-65–VI від 21.05.2015. 

Недоотримання частини пайового внеску на загальну суму                        

589 263,16 грн, відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України та статей 224, 

225 Господарського кодексу України є збитками нанесеними міському 

бюджету. 

Договори та розрахунки у Додатку ______  до акта ревізії. 

Станом на момент завершення ревізії, частково усунуто порушення на 

суму 106 352,78 грн наступними забудовниками: 

1. Гаркуша Інна Володимирівна – розмір пайового внеску відшкодовано 

повністю в сумі 23 349,68 грн; 

2. Іщенко Микола Володимирович – розмір пайового внеску 

відшкодовано повністю в сумі 21 391,60 грн; 

3. ФОП Комаха Тамара Іванівна – розмір пайового внеску відшкодовано 

частково на суму 12 711,50 грн; 

4. Яговий Владислав Миколайович – розмір пайового внеску 

відшкодовано повністю в сумі 5 100,00 грн; 

5. ТОВ «Агроремпоставка» – розмір пайового внеску відшкодовано 

повністю в сумі 7 200,00 грн; 

6. Паєнко Василь Петрович – розмір пайового внеску відшкодовано 

повністю в сумі 35 600,00 грн; 

7. Ковальчук Борис Степанович – розмір пайового внеску відшкодовано 

частково на суму 1 000,00 гривень. 

Інших порушень при ревізії даного питання програми не встановлено.  
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Ревізією використання коштів отриманих, як пайова участь замовників 

об’єктів містобудування, порушень не встановлено. 

Отже, ревізією дотримання вимог Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038-VІ в частині залучення коштів 

до міського бюджету від пайової участі забудовників у розвитку 

інфраструктури встановлено порушень на загальну суму 1 183 054,18 грн 

(недоотримання коштів міським бюджетом), з яких відшкодовано                      

106 352,78 гривень. 

 

13. Дослідження питань, які висвітлені у зверненні народних 

депутатів правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій та 

громадян. 

 

Звернення від 07.10.2016 № 595-02/313 народного депутата України 

Добродомова Д.Є. в інтересах Звіра Б.Р. 

В ході ревізії, в межах компетенції органів Держаудитслужби, здійснено 

перевірку питань, викладених у зверненні від 07.10.2016 № 595-02/313 

народного депутата України Добродомова Д.Є. в інтересах Звіра Б.Р., надіслане 

Генеральною прокуратурою України листом від 12.10.2016 № 19-153460вих-16 

щодо правомірності використання бюджетних коштів територіальної громади 

м. Обухів Київської області. 

За результатами перевірки вказаного питання встановлено наступне. 

Під час проведення контрольного заходу встановлено, що рішенням 17 

сесії Обухівської міської ради сьомого скликання № 349-17-VІІ від 22.12.2016 

«Про внесення змін до Титульного списку робіт на території Обухівської 

міської ради на 2016 рік (з наступними змінами)» внесено зміни до Титульного 

списку робіт на території Обухівської міської ради на 2016 рік, затвердженого 

рішенням Обухівської міської ради від 24.12.2015 № 25 «Про Програму 

соціально-економічного і культурного розвитку міста Обухова та сіл міської 

ради на 2016 рік», виклавши у новій редакції додатки № 1, 2. 

Відповідно до пункту 6.21 Титульного списку передбачено проведення 

капітального ремонту гідротехнічної споруди «Нижнього ставка» із 

поліпшенням екологічного стану та благоустрою на мкрн. №2 в р-ні 

вул. Київська, 113 в м. Обухові Київської області, загальний обсяг 

фінансування - 1 428 000,00 гривень. 

 

В ході проведення контрольного заходу посадовими особами до ревізії 

надано Акт обстеження гідротехнічної споруди «Нижнього ставка» із 

поліпшенням екологічного стану та благоустрою на мкрн. №2 в                                 

р-ні вул. Київська,113 в м. Обухові Київської області, затверджений 

Обухівським міським головою Левченком О.М., відповідно до якого 

встановлено, що комісією в складі: голова комісії: перший заступник 

Обухівського міського голови Верещак А.М., члени комісії: начальник відділу 

капітального будівництва виконавчого комітету Обухівської міської ради 
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Вяхірєв М.О., начальник відділу з питань благоустрою виконавчого комітету 

Обухівської міської ради Кулініч І.В. та представник КП Обухівської РДА-ВКБ 

Власенко В.В. проведено обстеження технічного стану гідротехнічної споруди 

«Нижнього ставка» із поліпшенням екологічного стану та благоустрою на 

мкрн. №2 в р-ні вул. Київська,113 в м. Обухові. 

Проведеним обстеженням виявлено, що необхідно виконати такі види 

робіт: розробка ґрунту в котлованах – 1140 м3, розробка ґрунту в котлованах з 

навантаженням на автомобілі-самоскиди – 1140 м3, перевезення ґрунту – 

1938 т, планування площ – 500 м2, улаштування основ під тротуари товщиною 

15 см із щебеню – 500 м2, улаштування покриттів з ФЄМ – 1200 м2, 

улаштування бетонних поребриків – 540 м/п, улаштування закладних для лавок 

та урн – 60 комплектів, улаштування лавок садово-паркових та урн вуличних – 

60 шт., улаштування проводки у траншеях для вуличних світильників – 400 м/п, 

улаштування конструкцій для опор світильників – 20 шт., улаштування опор 

для світильників – 20 шт., улаштування світильників – 20 шт., улаштування 

рослинної землі та газону – 1000 м2. 

Проведеною ревізією встановлено, що кошторисна документація на 

проведення капітального ремонту гідротехнічної споруди «Нижнього ставка» із 

поліпшенням екологічного стану та благоустрою на мкрн. №2 в р-ні 

вул. Київська, 113 в м. Обухові визначалася зведеними та локальними 

кошторисами, складеними у відповідності до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1-2013, 

згідно програмного комплексу АВК та із застосуванням Ресурсних елементних 

кошторисних норм на будівельні роботи. 

Так, в Експертному звіті щодо розгляду кошторисної частини проектної 

документації по робочому проекту «Капітальний ремонт гідротехнічної 

споруди «Нижнього ставка» із поліпшенням екологічного стану та благоустрою 

на мкрн. №2 в р-ні вул. Київська, 113 в м. Обухові Київської області» від 

22.07.2016 № 116301-ЗК, наданого відповідальним експертом ТОВ »Науково-

виробнича фірма «Інпроект» Приваловою О.А. (сертифікат АЕ№003428) 

зазначено, що за результатами розгляду кошторисної документації і зняття 

зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, 

передбачені робочим проектом, складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна 

вартість будівництва у поточних цінах станом на 20 липня 2016 року складає 

1491,782 тис. грн з урахуванням ПДВ, у тому числі: будівельні роботи – 

1168,176 тис. грн; устаткування – 0,0 тис. грн, інші витрати – 

323,606 тис. гривень.    

На підставі Експертного звіту від 22 липня 2016 року № 116301-ЗК 

розпорядженням Виконавчого комітету Обухівської міської ради № 446 від 

25.07.2016 затверджено зведений кошторисний розрахунок на проведення 

капітального ремонту гідротехнічної споруди «Нижнього ставка» із 

поліпшенням екологічного стану та благоустрою на мкрн. №2 в                                     

р-ні вул. Київська,113 в м. Обухові Київської області в сумі 1 491,782 тис. грн, 

тобто, на момент укладання Договору підряду від №269/16 від 29.07.2016 
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проектно-кошторисна документація по виконанню робіт на зазначеному об’єкті 

вже була затверджена.  

До ревізії надано завдання на проектування «Капітальний ремонт 

гідротехнічної споруди «Нижнього ставка» із поліпшенням екологічного стану 

та благоустрою на мкрн. №2 в р-ні вул. Київська, 113 в м. Обухові Київської 

області», яке затверджене начальником відділу капітального будівництва 

виконавчого комітету Обухівської міської ради Вяхірєвим М.О. та погоджене 

директором ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» Стемпковським В.Ю. 

Найменування робіт в завданні на проектування відповідають роботам, 

зазначеним в акті обстеження та в дефектному акті, в якому визначені фізичні 

об’єми робіт та умови їх виконання. 

До ревізії надано зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта 

будівництва на загальну суму 1 491,782 тис. грн, відомість ресурсів до 

зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкту будівництва, локальний 

кошторис на будівельні роботи №2-1-1, розрахунок загальновиробничих витрат 

до локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1, пояснювальну записку, 

об’єктний кошторис №2-1, відомість трудомісткості і заробітної плати до 

об’єктного кошторису №2-1, дефектний акт та протокол узгодження цін на 

матеріальні ресурси, який затверджений директором ТОВ «ПРОФЕНЕРГО 

ІНЖИНІРИНГ» Стемпковським В.Ю. та погоджений начальником відділу 

капітального будівництва виконавчого комітету Обухівської міської ради 

Вяхірєвим М.О. 

Відповідно до Внутрішньобудівельного титулу будови (об’єкта) на 

капітальний ремонт гідротехнічної споруди «Нижнього ставка» із поліпшенням 

екологічного стану та благоустрою на мкрн. № 2 в р-ні вул. Київська, 113 в 

м. Обухові Київської області, затвердженого Обухівським міським головою 

Левченком О.М., капітальні вкладення на 2016 рік (кошторисна вартість 

будівництва) склала в загальній сумі 1 491,782 тис. грн, у тому числі: договірна 

ціна між замовником і генпідрядником та експертиза – 1 411,6688 тис. грн та 

кошти на проект – 69,0432 тис. грн; утримання служби замовника (витрати на 

технагляд) - 11,070 тис. гривень. 

Також, відповідно до наданої Декларації про початок виконання 

будівельних робіт від 28.07.2016 №КС083162100767 по об’єкту «Капітальний 

ремонт гідротехнічної споруди «Нижнього ставка» із поліпшенням 

екологічного стану та благоустрою на мкрн. № 2 в р-ні вул. Київська, 113 в 

м. Обухові Київської області» відділу з питань державного архітектурно-

будівельного контролю Виконавчого комітету Обухівської міської ради, 

Київської області, розробником проектної документації зазначено – ТОВ 

«ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ – 38274512); головний інженер 

проекту – Поліщук Ігор Володимирович Кирилович (наказ на призначення від 

05.07.2016 №05-7/16 ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ»). 

Проведеною ревізією встановлено, що між Виконавчим комітетом 

Обухівської міської ради, в особі Обухівського міського голови Левченка О.М. 
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(надалі – Замовник), з однієї сторони та Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Профенерго Інжиніринг», в особі директора 

Стемпковського В.Ю. (надалі - Підрядник), з другої сторони, укладено договір 

підряду №269/16 від 29.07.2016 (надалі - Договір). 

Відповідно до умов укладеного Договору передбачено наступне: 

- п. 1.1 Підрядник зобов'язується власними матеріалами та засобами 

виконати комплекс робіт по капітальному ремонту гідротехнічної споруди 

«Нижнього ставка» із поліпшенням екологічного стану та благоустрою на 

мкрн. №2 в р-ні вул. Київська, 113, на об’єкті Замовника, надалі – комплекс 

Робіт або Роботи, а Замовник зобов'язується прийняти й оплатити виконаний 

комплекс Робіт на умовах Договору; 

- п. 1.2 Роботи виконуються на об’єкті Замовника Капітальний ремонт 

гідротехнічної споруди «Нижнього ставка» із поліпшенням екологічного 

стану та благоустрою на мкрн. №2 в р-ні вул. Київська, 113, в м. Обухові, 

Київської області; 

- п. 2.1 Характер, обсяги та вартість Робіт, виконаних Підрядником за 

Договором, визначається та погоджується Сторонами на підставі протоколу 

погодження договірної ціни та проектно-кошторисної документації; 

- п. 2.2 Термін виконання Робіт: 

- п. 2.2.1 Термін виконання монтажних робіт складає 120 (сто двадцять) 

робочих днів з моменту підписання Договору, наявності будівельної готовності 

Об’єкту для виконання Робіт (фронту робіт), про що Замовник повідомляє 

Підрядника, отримання від Замовника Технічного Завдання за виконання робіт, 

та отримання авансу визначеного у п. 3.2.1. Договору; 

- п. 3.1 Загальна вартість Робіт за Договором погоджена та затверджена 

Сторонами на основі протоколу погодження договірної ціни та проектно-

кошторисної документації, що є невід'ємною частиною Договору, становить: 

1 411 668,80 грн, в т.ч. ПДВ - 235 278,13 грн; 

- п. 3.2 Замовник проводить розрахунки з Підрядником шляхом 

перерахування коштів на розрахунковий рахунок в такий спосіб: 

- п. 3.2.1 Аванс на закупівлю матеріалів та устаткування, згідно постанови 

Кабінету Міністрів України №117 від 23.04.2014, терміном на три місяці, в сумі 

– 959 759,60 грн, з ПДВ в томі числі – 159 959,93 грн Замовник перераховує 

Підряднику протягом 3-х (трьох) банківських днів після підписання Сторонами 

Договору; 

- п. 3.2.2 Оплату в розмірі: 451 909,20 грн, ПДВ в тому числі – 

75 318,20 грн Замовник перераховує Підряднику після прийому виконаних 

робіт та підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт;  

- п. 3.3 Зміни договірної ціни, вказаної в Договорі, можливе тільки за 

взаємною згодою Сторін, та оформлюється додатковою угодою до Договору; 

- п. 3.4 Сторони погодили та затвердили, що Договірна ціна за Договором 

є твердою; 

- п. 4.1 Підрядник зобов’язаний виконати передбачені п. 1.2. Договору 

Роботи відповідно до кошторисної документації, що визначає обсяг, зміст Робіт 
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і інші, висунуті до них вимоги. Склад і зміст кошторисної документації 

визначається в проектно-кошторисній документації до Договору, яка є його 

невід’ємною частиною; 

- п. 4.3 Забезпечення Робіт матеріалами несе Підрядник; 

- п. 4.4 Забезпечення Робіт механізмами й устаткуваннями несе 

Підрядник; 

- п. 4.6 Замовник вправі здійснювати контроль і нагляд за ходом і якістю 

виконаних Робіт, дотриманням термінів їх виконання;   

- п. 5.1 Прийом Робіт здійснюється Замовником протягом 5 (п’ять) 

робочих днів після одержання ним Акту здачі-приймання виконаних робіт від 

Підрядника. Замовник зобов’язаний розглянути, підписати та оплатити Роботи 

виконані за Актом або надати письмову відмову в п’яти денний термін після 

отримання від Підрядника Акту здачі-приймання виконаних робіт; 

- п. 6.1 У випадку невиконання або неналежного виконання обов’язків за 

Договором винна Сторона повертає збитки іншій Стороні згідно діючого 

законодавства України; 

- п. 6.2 У випадку порушення встановленого Договором терміну 

виконання Робіт, Підрядник сплачує Замовнику за кожний прострочений день 

пеню в розмірі 0,1% вартості невиконаних Робіт, але не більше 1% від загальної 

вартості Робіт за Договором; 

- п. 12.1 Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами 

і діє до 31 грудня 2016 року; 

- п. 12.2 Дія Договору може бути припинена за взаємною згодою Сторін, 

при відсутності невиконаних зобов’язань Сторін щодо до Договору протягом 10 

календарних днів з моменту подання заяви про таке припинення та має бути 

викладено у письмовому вигляді, скріплена підписами їх представників та 

печатками; 

- п. 12.4 Дія Договору може бути продовжена, за взаємною згодою 

Сторін, що оформлюється письмово додатковою угодою, яка є невід’ємною 

частиною Договору. 

Договір підписано посадовими особами з боку Замовника та з боку 

Підрядника і скріплено печатками сторін. 

Розпорядженням Виконавчого комітету Обухівської міської ради «Про 

проведення попередньої оплати робіт, що закуповуються за бюджетні кошти» 

№ 488 від 02.08.2016 передбачено проведення попередньої оплати робіт на 

закупівлю матеріалів з проведення капітального ремонту гідротехнічної 

споруди «Нижнього ставка» із поліпшенням екологічного стану та благоустрою 

на мкрн. №2 в р-ні вул. Київська, 113 в м. Обухові Київської області в сумі 

959 759,60 грн, згідно з укладеним договором на проведення робіт з ТОВ 

«ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» №269/16 від 29.07.2016, терміном на три 

місяці. 

Проведеною ревізією встановлено, що відповідно до платіжного 

доручення від 12.08.2016 № 750 Виконавчим комітетом Обухівської міської 

ради по спеціальному фонду бюджету по КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» 
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(ф.4-3м) за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» ТОВ 

«ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» перераховано аванс на придбання матеріалів 

для капітального ремонту гідротехнічної споруди «Нижнього ставка» із 

поліпшенням екологічного стану та благоустрою в сумі 959 759,60 грн, згідно 

Договору № 269/16 від 29.07.2016.  

До договору №269/16 від 29.07.2016 укладено додаткову угоду №1 від 

13.10.2016 про наступне: 

1. Сторони домовились внести зміни до назви Договору №269/16 від 

29.07.2016 «Капітальний ремонт гідротехнічної споруди «Нижнього ставка» із 

поліпшенням екологічного стану та благоустрою на мкрн. №2 в р-ні 

вул. Київська, 113, в м. Обухові, Київської області» наступного змісту: 

«Капітальний ремонт гідротехнічної споруди «Нижнього ставка» із 

поліпшенням екологічного стану та благоустрою на мкрн. №2 в р-ні 

вул. Київська, 113, в м. Обухові, Київської області (коригування)». 

2. Відповідно до п. 3.3 договору №269/16 від 29.07.2016 внести зміни до 

Договору, а саме: п. 3.1 Договору викласти в новій редакції «3.1 Загальна 

вартість Робіт за Договором погоджена і затверджена Сторонами на основі 

протоколу погодження договірної ціни та проектно-кошторисної документації, 

що є невід'ємною частиною Договору, становить: 1 410 744,00 грн, в т.ч. ПДВ - 

235 124,00 грн». 

 3. Додаток №2 до Договору №269/16 від 29.07.2016 «Протокол 

погодження договірної ціни на виконання робіт» викласти в редакції, що 

додається. 

4. Інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони 

підтверджують по них свої зобов’язання. 

Додаткова угода №1 від 13.10.2016 підписана посадовими особами з боку 

Замовника та з боку Підрядника і скріплена печатками сторін. 

Відповідно до представлених Актів приймання виконаних будівельних 

робіт №1, №2 (пр. ф. № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних 

робіт (пр. ф. № КБ-3) від 27.10.2016 встановлено, що ТОВ «ПРОФЕНЕРГО 

ІНЖИНІРИНГ» виконано робіт з капітального ремонту гідротехнічної споруди 

«Нижнього ставка» із поліпшенням екологічного стану та благоустрою на 

мкрн. №2 в р-ні вул. Київська, 113 в м. Обухові Київської області (коригування) 

за Договором підряду № 269/16 від 29.07.2016 на загальну суму 

1 410 744,00 грн (з урахуванням робіт ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» по 

проходженню експертизи кошторису Робіт в сумі 1 632,00 грн з ПДВ, згідно 

Акту № 2 від 27.10.2016). 

Акти приймання виконаних будівельних робіт (пр. ф. № КБ-2в) та 

довідки про вартість виконаних будівельних робіт (пр. ф. №КБ-3) складені у 

відповідності до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості 

будівництва» згідно програмного комплексу АВК-5 (3.1.6), підписані з боку 

Замовника – Обухівський міський голова Левченко О.М., завізовано та 

проставлено печатку інженера технічного нагляду – Шинкаренко Володимир 
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Петрович; з боку ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» – директор 

Стемпковський В.Ю. 

Згідно до платіжного доручення від 31.10.2016 № 1102 Виконавчим 

комітетом Обухівської міської ради по спеціальному фонду бюджету по 

КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» (ф.4-3м) за КЕКВ 3132 «Капітальний 

ремонт інших об'єктів» ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» перераховано за 

капітальний ремонт гідротехнічної споруди «Нижнього ставка» із поліпшенням 

екологічного стану та благоустрою в сумі 450 984,40 грн, згідно Договору 

№ 269/16 від 29.07.2016.  

Технічний нагляд проведений відповідно до договору № 369/16 про 

надання послуг технагляду за капітальним ремонтом гідротехнічної споруди 

«Нижнього ставка» із поліпшенням екологічного стану та благоустрою на 

мкрн. №2 в р-ні вул. Київська, 113 в м. Обухові Київської області від 

25.09.2016, який укладений між Виконавчим комітетом Обухівської міської 

ради, в особі Обухівського міського голови Левченка О.М. (надалі – Замовник), 

з однієї сторони та Фірмою «Дизайн-Композит ЛТД», в особі директора 

Шевченка В.П. (надалі – Виконавець), з другої сторони (далі – Договір 

№ 369/16 від 25.09.2016).  

Відповідно до п. 1.1 Договору № 369/16 від 25.09.2016 передбачено, що 

Виконавець зобов’язується у 2016 році здійснювати технічний нагляд за 

капітальний ремонт гідротехнічної споруди «Нижнього ставка» із поліпшенням 

екологічного стану та благоустрою на мкрн. №2 в р-ні вул. Київська, 113 в 

м. Обухові Київської області, а Замовник прийняти і оплатити роботи. 

Технічний нагляд за будівництвом об’єкта виконує співробітник фірми 

«Дизайн-Композит ЛТД», який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, та 

призначений наказом по підприємству (п. 1.2 Договору № 369/16 від 

25.09.2016).  

В ході ревізії, з метою фактичного підтвердження та повноти виконаних 

будівельних робіт, відповідно до Актів приймання виконаних будівельних робіт 

(пр. ф. № КБ-2в) ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» 08.09.2017 проведено 

вибіркові контрольні обміри виконаних будівельних робіт ТОВ 

«ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» згідно актів приймання виконаних 

будівельних робіт (пр. ф. № КБ-2в) від 27.10.2016 по договору підряду 

№ 269/16 від 29.07.2016 на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт 

гідротехнічної споруди «Нижнього ставка» із поліпшенням екологічного стану 

та благоустрою на мкрн. №2 в р-ні вул. Київська, 113 в м. Обухові Київської 

області (коригування)». 

Виконання контрольних обмірів проводилось по виконаним роботам 

відкритим для візуального обстеження (не приховані роботи). 

В ході проведення контрольних обмірів невідповідність фактично 

виконаних обсягів будівельних робіт та обсягів робіт прийнятих в Актах 

приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року по договору 

підряду № 269/16 від 29.07.2016 на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний 
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ремонт гідротехнічної споруди «Нижнього ставка» із поліпшенням 

екологічного стану та благоустрою на мкрн. №2 в р-ні вул. Київська, 113 в 

м. Обухові Київської області (коригування)» не встановлено. 

 

Звернення Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської 

області від 08.08.2017 №15304вих-17 

В ході ревізії, в межах компетенції органів Держаудитслужби, здійснено 

перевірку питань, викладених у листі Києво-Святошинської місцевої 

прокуратури Київської області від 08.08.2017 № 15304вих-17, щодо 

правомірності використання бюджетних коштів територіальної громади 

м. Обухів Київської області. 

За результатами перевірки вказаного питання встановлено наступне. 

Під час проведення контрольного заходу встановлено, що відповідно до 

пункту 2.15 Титульного списку робіт на території Обухівської міської ради на 

2015 рік (зі змінами) передбачено проведення капітального ремонту покрівлі 

буд. №2, №16 мкрн. Петровський; буд. №22 вул. Каштанова, буд. №2 

вул. Жовтнева, загальний обсяг фінансування - 480 000,00 гривень. 

Також, пунктом 2.1 Титульного списку робіт на території Обухівської 

міської ради на 2016 рік (зі змінами) передбачено проведення капітального 

ремонту покрівлі буд. №2, №16 мкрн. Яблуневий; буд. №22 вул. Каштанова, 

буд. №2 вул. Жовтнева (залишок), загальний обсяг фінансування - 

262 000,00 гривень. 

Проведеною ревізією встановлено, що між Виконавчим комітетом 

Обухівської міської ради, в особі виконуючого обов’язки Обухівського 

міського голови згідно розпорядження №262-В від 16.10.2015 Верещака А.М. 

(надалі – Замовник), з однієї сторони та Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Міський житловий центр», в особі генерального директора 

Воробець Л.І. (надалі - Виконавець), з другої сторони, укладено договір 

№286/15 від 22.10.2015 (надалі - Договір). 

Відповідно до умов укладеного Договору передбачено наступне: 

- п. 1.1. Виконавець зобов'язується у 2015 р. виконати Замовникові 

роботи, зазначені в кошторисній документації, а Замовник – прийняти і 

оплатити роботи згідно актів виконаних робіт; 

- п. 1.2. Найменування роботи або послуги: Капітальний ремонт 

покрівлі житлових будинків: буд. №2, № 16 мкрн. Петровський; буд. №22 

вул. Каштанова; буд. №2 вул. Жовтнева м. Обухів Київської області; 

- п. 3.1. Ціна Договору становить: 463 508,85 грн; 

- п. 3.3. Договірна ціна розрахована у відповідності до ДСТУ Б Д.1.1-1-

2013 «Правила визначення вартості будівництва» (з доповненнями та змінами), 

встановлюється твердою і є незмінною на весь обсяг виконання робіт і не 

уточнюється, за винятком випадків якщо:  

- Замовник змінює в процесі виконання робіт проектні рішення, що 

викликає зміну обсягів робіт та вартісних показників; 
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- в процесі виконання робіт в проектній документації виявлено безперечні 

помилки, які не було виявлено на стадії складання договірної ціни; 

- вводяться в дію нормативні акти, що впливають на вартість будівельних 

робіт; 

- виникають обставини не переробної сили – надзвичайні обставини та 

події, які не можуть бути передбачені Сторонами під час укладання Договору; 

- п. 9.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його обома 

Сторонами та діє до 31 грудня 2015 року; 

Договір підписано посадовими особами з боку Замовника та з боку 

Підрядника і скріплено печатками сторін. 

До договору №286/15 від 22.10.2015 Сторонами укладено додаткову 

угоду №1 від 30.12.2015 про наступне: 

1. В зв’язку з не завершення капітального ремонту покрівлі житлових 

будинків: буд. №2, № 16 мкрн. Петровський; буд. №22 вул. Каштанова; буд. №2 

вул. Жовтнева м. Обухів Київської області продовжити термін дії договору до 

31.12.2016 р. 

 Додаткова угода підписана посадовими особами з боку Замовника та з 

боку Виконавця і скріплена печатками сторін. 

Також, до договору №286/15 від 22.10.2015 укладено додаткову угоду №2 

від 24.03.2016 про наступне: 

 1. Сторони домовились внести зміни до назви Договору підряду №286/15 

від 22.10.2015 «Капітальний ремонт покрівлі житлових будинків: буд. №2, № 16 

мкрн. Петровський; буд. №22 вул. Каштанова; буд. №2 вул. Жовтнева м. Обухів 

Київської області» наступного змісту «Капітальний ремонт покрівлі 

житлових будинків: буд. №2, № 16; мкрн. Яблуневий; буд. № 22 

вул. Каштанова; буд. №2 вул. Чумацький шлях м. Обухів Київської 

області». 

2. Відповідно до п. 3.3 № 286/15 від 22.10.2015 внести зміни до договору, 

а саме: пункт 3.1 викласти в новій редакції «3.1. Загальна вартість робіт за 

Договором погоджена і затверджена Сторонами на основі протоколу 

погодження договірної ціни та проектно-кошторисної документації, що є 

невід’ємною частиною Договору, становить 463 508,85 грн, в тому числі ПДВ.  

 Роботи виконані у 2015 складають суму 177 674,79 грн Роботи які 

будуть виконані у 2016 році складає суму 285 834,06 грн». 

 Додаткова угода підписана посадовими особами з боку Замовника та з 

боку Виконавця і скріплена печатками сторін. 

Відповідно до наданого до ревізії акту приймання виконаних будівельних 

робіт (пр. ф. № КБ-2в) від 25.12.2015 та довідки про вартість виконаних 

будівельних робіт (пр. ф. № КБ-3) від 25.12.2015 встановлено, що 

ТОВ »Міський житловий центр» виконано робіт за укладеним Договором 

№ 286/15 від 22.10.2015 на загальну суму 176 354,79 гривень. 

Проведеною ревізією встановлено, що відповідно до платіжного 

доручення від 29.12.2015 № 931 Виконавчим комітетом Обухівської міської 
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ради по спеціальному фонду бюджету по КТКВ 100102 «Капітальний ремонт 

житлового фонду місцевих органів влади» (ф.4-3м) за КЕКВ 3131 «Капітальний 

ремонт житлового фонду (приміщень)» ТОВ »Міський житловий центр» 

перераховано кошти за капітальний ремонт покрівлі житлових будинків: 

буд. №2, № 16; мкрн. Яблуневий; буд. № 22 вул. Каштанова; буд. №2 

вул. Чумацький шлях м. Обухів Київської області в сумі 176 354,79 грн, згідно 

Договору № 286/15 від 22.10.2015.  

Також, згідно актів приймання виконаних будівельних робіт 

(пр. ф. № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт 

(пр. ф. № КБ-3) від 30.03.2016, від 04.05.2016, від 27.05.2016, від 28.07.2016 

встановлено, що ТОВ »Міський житловий центр» виконано робіт за укладеним 

Договором № 286/15 від 22.10.2015 на загальну суму 260 333,96 гривень. 

Платіжними дорученнями від 31.03.2016 №143, від 10.05.2016 № 259, від 

31.05.2016 № 357 та від 29.07.2016 №687 Виконавчим комітетом Обухівської 

міської ради по спеціальному фонду бюджету по КТКВ 100102 «Капітальний 

ремонт житлового фонду місцевих органів влади» (ф.4-3м) за КЕКВ 3131 

«Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» ТОВ »Міський житловий 

центр» перераховано за капітальний ремонт покрівлі житлових будинків: 

буд. №2, № 16; мкрн. Яблуневий; буд. № 22 вул. Каштанова; буд. №2 

вул. Чумацький шлях м. Обухів Київської області в загальній сумі 

260 333,96 грн, згідно Договору № 286/15 від 22.10.2015.  

Акти приймання виконаних будівельних робіт (пр. ф. № КБ-2в) та 

довідки про вартість виконаних будівельних робіт (пр. ф. № КБ-3) складені у 

відповідності до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості 

будівництва» згідно програмного комплексу АВК-5 (3.0.8) підписані з боку 

Виконавця та з боку Замовника і скріплені печатками сторін. 

В актах приймання виконаних будівельних робіт (пр. ф. № КБ-2в) по 

капітальному ремонту покрівлі житлових будинків: буд. №2, № 16; мкрн. 

Яблуневий; буд. № 22 вул. Каштанова; буд. №2 вул. Чумацький шлях м. Обухів 

стоять відмітки про проведений технічний нагляд Власенком В.В. (проставлено 

печатку КП Обухівської районної ради «Відділ капітального будівництва» та 

інженера технічного нагляду Шинкаренка В.П. 

В ході ревізії, з метою фактичного підтвердження та повноти виконаних 

будівельних робіт, відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт 

(пр. ф. № КБ-2в) ТОВ »Міський житловий центр», 30.08.2017 проведено 

вибіркові контрольні обміри виконаних будівельних робіт ТОВ »Міський 

житловий центр» згідно актів приймання виконаних будівельних робіт 

(пр. ф. № КБ-2в) по договору підряду №286/15 від 22.10.2015 на виконання 

робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлових будинків: буд. №2, 

№ 16; мкрн. Яблуневий; буд. № 22 вул. Каштанова; буд. №2 вул. Чумацький 

шлях м. Обухів Київської області». 

Виконання контрольних обмірів проводилось по виконаним роботам 

відкритим для візуального обстеження (не приховані роботи). 
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В ході проведення контрольних обмірів невідповідність фактично 

виконаних обсягів будівельних робіт та обсягів робіт прийнятих в актах 

приймання виконаних будівельних робіт по договору підряду № 286/15 від 

22.10.2015 на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт покрівлі 

житлових будинків: буд. №2, № 16; мкрн. Яблуневий; буд. № 22 

вул. Каштанова; буд. №2 вул. Чумацький шлях в м. Обухові Київської області» 

не встановлено. 

 

Відповідно до пункту 2.10 Титульного списку робіт на території 

Обухівської міської ради на 2016 рік (зі змінами) передбачено проведення 

капітального ремонту вимощення буд. №1, №2, №3, №12, №13, №15, №16, 

№17, №18, №20 мкрн. Яблуневий в м. Обухів Київської області, загальний 

обсяг фінансування - 405 000,00 гривень. 

Так, між Виконавчим комітетом Обухівської міської ради, в особі 

Обухівського міського голови Левченка О.М. (надалі – Замовник), з однієї 

сторони та Товариством з обмеженою відповідальністю «Міський житловий 

центр», в особі генерального директора Воробець Л.І. (надалі - Виконавець), з 

другої сторони, укладено договір №64/16 від 28.04.2016 (надалі - Договір). 

Відповідно до умов укладеного Договору передбачено наступне: 

- п. 1.1. Виконавець зобов'язується у 2016 р. виконати Замовникові 

роботи, зазначені в кошторисній документації, а Замовник – прийняти і 

оплатити роботи згідно актів виконаних робіт; 

- п. 1.2. Найменування роботи або послуги: Капітальний ремонт 

вимощення буд.  №1, №2, №3, №12, №13, №15, №16, №17, №18, №20 

мкрн. Яблуневий в м. Обухів Київської області; 

- п. 3.1. Ціна Договору становить: 380 226,72 грн; 

- п. 3.3. Договірна ціна розрахована у відповідності до ДСТУ Б Д.1.1-1-

2013 «Правила визначення вартості будівництва» (з доповненнями та змінами), 

встановлюється твердою і є незмінною на весь обсяг виконання робіт і не 

уточнюється, за винятком випадків якщо:  

- Замовник змінює в процесі виконання робіт проектні рішення, що 

викликає зміну обсягів робіт та вартісних показників; 

- в процесі виконання робіт в проектній документації виявлено безперечні 

помилки, які не було виявлено на стадії складання договірної ціни; 

- вводяться в дію нормативні акти, що впливають на вартість будівельних 

робіт; 

- виникають обставини не переробної сили – надзвичайні обставини та 

події, які не можуть бути передбачені Сторонами під час укладання Договору; 

- п. 9.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його обома 

Сторонами та діє до 31 грудня 2016 року; 

Договір підписано посадовими особами з боку Замовника та з боку 

Підрядника і скріплено печатками сторін. 

Відповідно до представлених актів приймання виконаних будівельних 

робіт (ф. № КБ-2в) за квітень-серпень 2016 року та довідок про вартість 
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виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-3) за квітень-серпень 2016 року 

встановлено, що ТОВ «Міський житловий центр» виконано робіт по 

капітальному ремонту вимощення буд. №1, №2, №3, №12, №13, №15, №16, 

№17, №18, №20 мкрн. Яблуневий в м. Обухів за Договором №64/16 від 

28.04.2016 на загальну суму 350 153,10 гривень. 

Акти приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в) та 

довідка про вартість виконаних будівельних робіт (типова форма №КБ-3) 

складені у відповідності до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості 

будівництва» згідно програмного комплексу АВК-5 (3.1.3) підписані з боку 

Виконавця та з боку Замовника і скріплені печатками сторін. 

В актах приймання виконаних будівельних робіт (пр. ф. № КБ-2в) по 

капітальному ремонту вимощення буд. №1, №2, №3, №12, №13, №15, №16, 

№17, №18, №20 мкрн. Яблуневий в м. Обухів стоять відмітки про проведений 

технічний нагляд Власенком В.В. (проставлено печатку КП Обухівської 

районної ради «Відділ капітального будівництва» та інженера технічного 

нагляду Шинкаренка В.П. 

Виконавчим комітетом Обухівської міської ради по спеціальному фонду 

бюджету по КТКВ 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих 

органів влади» (ф.4-3м) за КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду 

(приміщень)» ТОВ »Міський житловий центр» перераховано за капітальний 

ремонт вимощення буд. №1, №2, №3, №12, №13, №15, №16, №17, №18, №20 

мкрн. Яблуневий в м. Обухів по Договору №64/16 від 28.04.2016 на загальну 

суму 350 153,10 гривень. 

В ході ревізії, з метою фактичного підтвердження та повноти виконаних 

будівельних робіт, відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт 

(пр. ф. № КБ-2в) ТОВ »Міський житловий центр», 30.08.2017 проведено 

вибіркові контрольні обміри виконаних будівельних робіт ТОВ »Міський 

житловий центр» згідно актів приймання виконаних будівельних робіт 

(пр. ф. № КБ-2в) по договору підряду №64/16 від 28.04.2016 на виконання робіт 

по об'єкту: «Капітальний ремонт вимощення буд. №1, №2, №3, №12, №13, №15, 

№16, №17, №18, №20 мкрн. Яблуневий в м. Обухів Київської області». 

Виконання контрольних обмірів проводилось по виконаним роботам 

відкритим для візуального обстеження (не приховані роботи). 

В ході проведення контрольних обмірів невідповідність фактично 

виконаних обсягів будівельних робіт та обсягів робіт прийнятих в актах 

приймання виконаних будівельних робіт по договору підряду №64/16 від 

28.04.2016 на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт вимощення буд. 

№1, №2, №3, №12, №13, №15, №16, №17, №18, №20 мкрн. Яблуневий в 

м. Обухів Київської області» не встановлено. 

 

Відповідно до пункту 2.4 Титульного списку робіт на території 

Обухівської міської ради на 2016 рік (зі змінами) передбачено проведення 

капітального ремонту покрівлі будинку №28 по вул. Чумацький шлях, 

загальний обсяг фінансування - 267 000,00 гривень. 
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Проведеною ревізією встановлено, що між Виконавчим комітетом 

Обухівської міської ради, в особі Обухівського міського голови Левченка О.М. 

(надалі – Замовник), з однієї сторони та Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Профенерго Інжиніринг», в особі директора 

Стемпковського В.Ю. (надалі - Підрядник), з другої сторони, укладено договір 

підряду №141/16 від 21.06.2016 (надалі - Договір). 

Відповідно до умов укладеного Договору передбачено наступне: 

- п. 1.1. Підрядник зобов'язується власними матеріалами та засобами 

виконати комплекс робіт по капітальному ремонту покрівлі, на об’єкті 

Замовника, надалі – комплекс Робіт або Роботи, а Замовник зобов'язується 

прийняти й оплатити виконаний комплекс Робіт на умовах Договору; 

- п. 1.2. Роботи виконуються на об’єкті Замовника Капітальний ремонт 

покрівлі будинку №28 по вул. Чумацький шлях, в м. Обухові, Київської 

області; 

- п. 2.1. Характер, обсяги та вартість Робіт, виконаних Підрядником за 

Договором, визначається та погоджується Сторонами на підставі протоколу 

погодження договірної ціни та проектно-кошторисної документації; 

- п. 2.2. Термін виконання Робіт: 

- п. 2.2.1. Термін виконання монтажних робіт складає 120 (сто двадцять) 

робочих днів з моменту підписання Договору, наявності будівельної готовності 

Об’єкту для виконання Робіт (фронту робіт), про що Замовник повідомляє 

Підрядника, отримання від Замовника Технічного Завдання за виконання робіт, 

та отримання авансу визначеного у п. 3.2.1. Договору; 

- п. 3.1. Загальна вартість Робіт за Договором погоджена та затверджена 

Сторонами на основі протоколу погодження договірної ціни та проектно-

кошторисної документації, що є невід'ємною частиною Договору, становить: 

262 680,08 грн, в т.ч. ПДВ - 43 780,13 грн; 

- п. 3.2. Замовник проводить розрахунки з Підрядником шляхом 

перерахування коштів на розрахунковий рахунок в такий спосіб: 

- п. 3.2.1 Аванс на закупівлю матеріалів та устаткування, згідно постанови 

Кабінету Міністрів України №117 від 23.04.2014, терміном на три місяці, в сумі 

– 186 654,80 грн, з ПДВ в томі числі – 31 109,13 грн Замовник перераховує 

Підряднику протягом 3-х (трьох) банківських днів після підписання Сторонами 

Договору; 

- п. 3.2.2. Оплату в розмірі: 76 025,28 грн, ПДВ в тому числі – 

12 670,88 грн Замовник перераховує Підряднику після прийому виконаних 

робіт та підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт;  

- п. 3.3. Зміни договірної ціни, вказаної в Договорі, можливе тільки за 

взаємною згодою Сторін, та оформлюється додатковою угодою до Договору; 

- п. 3.4. Сторони погодили та затвердили, що Договірна ціна за Договором 

є твердою; 

- п. 4.1. Підрядник зобов’язаний виконати передбачені п. 1.2. Договору 

Роботи відповідно до кошторисної документації, що визначає обсяг, зміст Робіт 

і інші, висунуті до них вимоги. Склад і зміст кошторисної документації 
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визначається в проектно-кошторисній документації до Договору, яка є його 

невід’ємною частиною; 

- п. 4.3. Забезпечення Робіт матеріалами несе Підрядник; 

- п. 4.4. Забезпечення Робіт механізмами й устаткуваннями несе 

Підрядник; 

- п. 4.6. Замовник вправі здійснювати контроль і нагляд за ходом і якістю 

виконаних Робіт, дотриманням термінів їх виконання;   

- п. 5.1. Прийом Робіт здійснюється Замовником протягом 5 (п’ять) 

робочих днів після одержання ним Акту здачі-приймання виконаних робіт від 

Підрядника. Замовник зобов’язаний розглянути, підписати та оплатити Роботи 

виконані за Актом або надати письмову відмову в п’яти денний термін після 

отримання від Підрядника Акту здачі-приймання виконаних робіт; 

- п. 6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання обов’язків за 

Договором винна Сторона повертає збитки іншій Стороні згідно діючого 

законодавства України; 

- п. 6.2. У випадку порушення встановленого Договором терміну 

виконання Робіт, Підрядник сплачує Замовнику за кожний прострочений день 

пеню в розмірі 0,1% вартості невиконаних Робіт, але не більше 1% від загальної 

вартості Робіт за Договором; 

- п. 12.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами 

і діє до 31 грудня 2016 року; 

- п. 12.2. Дія Договору може бути припинена за взаємною згодою Сторін, 

при відсутності невиконаних зобов’язань Сторін щодо до Договору протягом 10 

календарних днів з моменту подання заяви про таке припинення та має бути 

викладено у письмовому вигляді, скріплена підписами їх представників та 

печатками; 

- п. 12.4. Дія Договору може бути продовжена, за взаємною згодою 

Сторін, що оформлюється письмово додатковою угодою, яка є невід’ємною 

частиною Договору. 

До договору №141/16 від 21.06.2016 укладено Додаткову угоді №2 від 

30.12.2016, якою продовжено термін дії Договору до 31.12.2017. 

Договір та Додаткову угоду до нього, підписано посадовими особами з 

боку Замовника та з боку Підрядника і скріплено печатками сторін. 

Проведеною ревізією встановлено, що відповідно до платіжного 

доручення від 02.07.2016 № 514 Виконавчим комітетом Обухівської міської 

ради по спеціальному фонду бюджету по КТКВ 100102 «Капітальний ремонт 

житлового фонду місцевих органів влади» за КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт 

житлового фонду (приміщень)» ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» 

перераховано аванс на придбання матеріалів для капітального ремонту покрівлі 

будинку № 28 по вул. Чумацький шлях в сумі 186 654,80 грн, згідно Договору 

№ 141/16 від 21.06.2016.  

Будь яких документів (актів виконаних будівельних робіт), щодо 

виконання умов договору підряду від 21.06.2016 №141/16, до ревізії не надано. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 23.04.2014 № 117 »Про 



211                                                            Примірник №1 

 

  

здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за 

бюджетні кошти» п.п. 1 п.3 передбачено попередню оплату на строк не більше 

трьох місяців при проведенні капітальних робіт. 

Таким чином, в порушення п.п. 1 п. 3 постанови Кабінету міністрів 

України  від 23.04.2014 р. № 117 »Про здійснення попередньої оплати товарів, 

робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» ТОВ «ПРОФЕНЕРГО 

ІНЖИНІРИНГ» не забезпечено виконання робіт у терміни передбачені п. 2.2 

Договору підряду №141/16 від 21.06.2016, що свідчить про використання 

бюджетних коштів на приховане кредитування суб’єкту підприємницької 

діяльності шляхом попередньої оплати. 

В ході ревізії встановлено, що на підставі видаткової накладної № 2 від 

05.01.2017 ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» передано, а Виконавчим 

комітетом Обухівської міської ради, в особі Вяхірєва М.О. прийнято матеріали 

та устаткування на загальну суму 186 654,80 грн, в тому числі 

ПДВ 31 109,13 грн, та згідно оборотно-сальдової відомості по рахунку 

234 »Господарські матеріали і канцелярське приладдя» за січень 2017 року 

відображені за дебетом, тобто оприбутковані в повному обсязі. 

При цьому, умовами Договору №141/16 від 21.06.2016, термін дії якого 

відповідно до п. 12.1 до 31 грудня 2016 року, передача Підрядником Замовнику 

матеріалів та устаткування, придбаних в рахунок авансового платежу, не 

передбачено.  

Проведеною ревізією встановлено, що між Виконавчим комітетом 

Обухівської міської ради, в особі Обухівського міського голови Левченка О.М. 

(надалі – Поклажодавець), з однієї сторони та Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Профенерго Інжиніринг», в особі директора 

Стемпковського В.Ю. (надалі - Зберігач), з другої сторони, укладено договір 

відповідального зберігання майна № 2 від 05.01.2017 (надалі - Договір). 

Пунктом 1.1 договору передбачено, що в порядку та на умовах, 

визначених Договором, Поклажодавець передає, в Зберігач приймає на 

відповідальне зберігання протягом строку Договору Майно, що визначене у 

акті приймання передачі майна, що є невід’ємною частиною Договору. 

Приймання Майна на відповідальне зберігання здійснюється Сторонами 

за актами приймання-передачі, повернення його з відповідального зберігання 

здійснюється Сторонами за актами виконаних робіт, куди включено Майно на 

виконання п. 2.1.5, який є невід’ємною частиною Договору (п. 1.2 Договору). 

В пункті 1.3 Договору передбачено, що перелік Майна, яке передається 

на відповідальне зберігання згідно Договору, його кількість, вартість та 

комплексність визначаються Сторонами у актах приймання-передачі. 

Пунктом 1.4 договору передбачено, що сумарна вартість Майна складає 

186 654,80 грн, в тому числі ПДВ – 31 109,13 гривень. Місце зберігання Майна: 

18028, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 209. 

Зберігач зобов’язаний: 
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- Вживати всіх необхідних заходів для забезпечення схоронності Майна 

протягом строку зберігання (п. 2.1.1 Договору). 

- Нести відповідальність за втрату (нестачу) або пошкодження Майна 

Поклажодавця, переданого на зберігання Зберігачеві, його комплектність у 

відповідності із Договором та чинним в Україні законодавством з моменту 

одержання Майна від Поклажодавця та до моменту його повернення 

Поклажодавцеві (п. 2.1.3. Договору). 

- Повернути Майно Поклажодавцеві, відповідно до п. 1.3 на протязі 30 

днів від дати отримання вимоги про повернення (п. 2.1.4 Договору).  

- Зберігач використовує Майно на виконання робіт за договором 

№141/16 від 21.06.2016 «Капітальний ремонт покрівлі будинку №28 по 

вул. Чумацький шлях в м. Обухові Київської області», укладеним 

Поклажодавцем (п. 2.1.5 Договору).  

В пункті 2.2 Договору передбачено, що якщо при прийманні Зберігачем 

Майна виявляється пошкодження або недоліки, Зберігач зобов’язаний 

письмово повідомити Поклажодавця про такі порушення. Якщо Зберігач 

своєчасно не повідомить про це Поклажодавцеві, він несе відповідальність за 

збитки, спричинені Поклажодавцеві через таке неповідомлення. 

Використовувати передане на зберігання Майно в господарській 

діяльності у відповідності до умов Договору (п. 2.3 Договору). 

Зберігач не має право передавати Майно на зберігання третім особам                 

(п. 2.4 Договору). 

Договір є безоплатним (п. 4.1 Договору). 

В пункті 5.2 Договору зазначено, що Зберігач несе відповідальність за 

збереження і цілісність Майна з моменту передання Майна на зберігання і до 

моменту його повернення Поклажодавцеві. У випадку втрати (нестачі) або 

пошкодження, який переданий на зберігання, або його частини, Зберігач 

повинен за свій рахунок відшкодувати Поклажодавцеві завдану шкоду. 

Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його 

підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін (п. 7.1 Договору). 

Строк Договору починає свій перебіг в момент, визначений у пункті 

7.1 Договору та закінчується 31.12.2017 (п. 7.2 Договору). 

 До ревізії надано Акт № 2 приймання-передачі майна по договору 

відповідального зберігання майна від 05.01.2017 відповідно до якого 

Виконавчим комітетом Обухівської міської ради (Поклажодавець) передає, а 

ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» (Зберігач) приймає на відповідальне 

зберігання майно на загальну суму 186 654,80 грн, в тому числі 

ПДВ 31 109,13 гривень. 

 В ході ревізії встановлено, що на підставі Акту №2 приймання передачі 

майна (будівельних матеріалів) по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі 

будинку №28 по вул. Чумацький шлях в м. Обухові Київської області» від                  

01 вересня 2017 року, укладеного між Виконавчим комітетом Обухівської 

міської ради, в особі начальника відділу капітального будівництва 

Вяхірєва М.О. та ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ», в особі директора 
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Стемпковського В.Ю., відповідно до Договору відповідального зберігання від 

05.01.2017 №2 та Договору підряду №141/16 від 21.06.2016, Виконавчим 

комітетом Обухівської міської ради передано, а ТОВ «ПРОФЕНЕРГО 

ІНЖИНІРИНГ» прийнято будівельні матеріали для подальшого використання 

на виконання робіт на об’єкті: «Капітальний ремонт покрівлі будинку №28 по 

вул. Чумацький шлях в м. Обухові Київської області» на загальну суму 

186 654,80 грн, в тому числі ПДВ 31 109,13 гривень. 

 

Також, відповідно до пункту 2.3 Титульного списку робіт на території 

Обухівської міської ради на 2016 рік (зі змінами) передбачено проведення 

капітального ремонту покрівлі будинку №24 по вул. Чумацький шлях, 

загальний обсяг фінансування - 233 000,00 гривень. 

Ревізією встановлено, що між Виконавчим комітетом Обухівської міської 

ради, в особі Обухівського міського голови Левченка О.М. (надалі – Замовник), 

з однієї сторони та Товариством з обмеженою відповідальністю «Профенерго 

Інжиніринг», в особі директора Стемпковського В.Ю. (надалі - Підрядник), з 

другої сторони, укладено договір підряду №142/16 від 21.06.2016 (надалі - 

Договір). 

Відповідно до умов укладеного Договору передбачено наступне: 

- п. 1.1. Підрядник зобов'язується власними матеріалами та засобами 

виконати комплекс робіт по капітальному ремонту покрівлі, на об’єкті 

Замовника, надалі – комплекс Робіт або Роботи, а Замовник зобов'язується 

прийняти й оплатити виконаний комплекс Робіт на умовах Договору; 

- п. 1.2. Роботи виконуються на об’єкті Замовника Капітальний ремонт 

покрівлі будинку №24 по вул. Чумацький шлях, в м. Обухові, Київської 

області; 

- п. 2.1. Характер, обсяги та вартість Робіт, виконаних Підрядником за 

Договором, визначається та погоджується Сторонами на підставі протоколу 

погодження договірної ціни та проектно-кошторисної документації; 

- п. 2.2. Термін виконання Робіт: 

- п. 2.2.1. Термін виконання монтажних робіт складає 120 (сто двадцять) 

робочих днів з моменту підписання Договору, наявності будівельної готовності 

Об’єкту для виконання Робіт (фронту робіт), про що Замовник повідомляє 

Підрядника, отримання від Замовника Технічного Завдання за виконання робіт, 

та отримання авансу визначеного у п. 3.2.1. Договору; 

- п. 3.1. Загальна вартість Робіт за Договором погоджена та затверджена 

Сторонами на основі протоколу погодження договірної ціни та проектно-

кошторисної документації, що є невід'ємною частиною Договору, становить: 

229 142,40 грн, в т.ч. ПДВ - 38 190,40 грн; 

- п. 3.2. Замовник проводить розрахунки з Підрядником шляхом 

перерахування коштів на розрахунковий рахунок в такий спосіб: 

- п. 3.2.1 Аванс на закупівлю матеріалів та устаткування, згідно постанови 

Кабінету Міністрів України №117 від 23.04.2014, терміном на три місяці, в сумі 

– 163 479,60 грн, з ПДВ в томі числі – 27 246,60 грн Замовник перераховує 
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Підряднику протягом 3-х (трьох) банківських днів після підписання Сторонами 

Договору; 

- п. 3.2.2. Оплату в розмірі: 65 662,80 грн, ПДВ в тому числі – 

10 943,80 грн Замовник перераховує Підряднику після прийому виконаних 

робіт та підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт;  

- п. 3.3. Зміни договірної ціни, вказаної в Договорі, можливе тільки за 

взаємною згодою Сторін, та оформлюється додатковою угодою до Договору; 

- п. 3.4. Сторони погодили та затвердили, що Договірна ціна за Договором 

є твердою; 

- п. 4.1. Підрядник зобов’язаний виконати передбачені п. 1.2. Договору 

Роботи відповідно до кошторисної документації, що визначає обсяг, зміст Робіт 

і інші, висунуті до них вимоги. Склад і зміст кошторисної документації 

визначається в проектно-кошторисній документації до Договору, яка є його 

невід’ємною частиною; 

- п. 4.3. Забезпечення Робіт матеріалами несе Підрядник; 

- п. 4.4. Забезпечення Робіт механізмами й устаткуваннями несе 

Підрядник; 

- п. 4.6. Замовник вправі здійснювати контроль і нагляд за ходом і якістю 

виконаних Робіт, дотриманням термінів їх виконання;   

- п. 5.1. Прийом Робіт здійснюється Замовником протягом 5 (п’ять) 

робочих днів після одержання ним Акту здачі-приймання виконаних робіт від 

Підрядника. Замовник зобов’язаний розглянути, підписати та оплатити Роботи 

виконані за Актом або надати письмову відмову в п’яти денний термін після 

отримання від Підрядника Акту здачі-приймання виконаних робіт; 

- п. 6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання обов’язків за 

Договором винна Сторона повертає збитки іншій Стороні згідно діючого 

законодавства України; 

- п. 6.2. У випадку порушення встановленого Договором терміну 

виконання Робіт, Підрядник сплачує Замовнику за кожний прострочений день 

пеню в розмірі 0,1% вартості невиконаних Робіт, але не більше 1% від загальної 

вартості Робіт за Договором; 

- п. 12.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами 

і діє до 31 грудня 2016 року; 

- п. 12.2. Дія Договору може бути припинена за взаємною згодою Сторін, 

при відсутності невиконаних зобов’язань Сторін щодо до Договору протягом 10 

календарних днів з моменту подання заяви про таке припинення та має бути 

викладено у письмовому вигляді, скріплена підписами їх представників та 

печатками; 

- п. 12.4. Дія Договору може бути продовжена, за взаємною згодою 

Сторін, що оформлюється письмово додатковою угодою, яка є невід’ємною 

частиною Договору. 

До договору №141/16 від 21.06.2016 укладено Додаткову угоді №2 від 

30.12.2016, якою продовжено термін дії Договору до 31.12.2017. 
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Договір та Додаткову угоду до нього, підписано посадовими особами з 

боку Замовника та з боку Підрядника і скріплено печатками сторін. 

Проведеною ревізією встановлено, що відповідно до платіжного 

доручення від 02.07.2016 № 512 Виконавчим комітетом Обухівської міської 

ради по спеціальному фонду бюджету по КТКВ 100102 «Капітальний ремонт 

житлового фонду місцевих органів влади» за КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт 

житлового фонду (приміщень)» ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» 

перераховано аванс на придбання матеріалів для капітального ремонту покрівлі 

будинку № 24 по вул. Чумацький шлях в сумі 163 479,60 грн, згідно Договору 

№ 142/16 від 21.06.2016.  

Будь яких документів (актів виконаних будівельних робіт), щодо 

виконання умов договору підряду від 21.06.2016 №142/16, до ревізії не надано. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 23.04.2014 № 117 »Про 

здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за 

бюджетні кошти» п.п. 1 п.3 передбачено попередню оплату на строк не більше 

трьох місяців при проведенні капітальних робіт. 

Таким чином, в порушення п.п. 1 п. 3 постанови Кабінету міністрів 

України  від 23.04.2014 р. № 117 »Про здійснення попередньої оплати товарів, 

робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» ТОВ «ПРОФЕНЕРГО 

ІНЖИНІРИНГ» не забезпечено виконання робіт у терміни передбачені п. 2.2 

Договору підряду №142/16 від 21.06.2016, що свідчить про використання 

бюджетних коштів на приховане кредитування суб’єкту підприємницької 

діяльності шляхом попередньої оплати. 

В ході ревізії встановлено, що на підставі видаткової накладної № 1 від 

05.01.2017 ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» передано, а Виконавчим 

комітетом Обухівської міської ради, в особі Вяхірєва М.О. прийнято матеріали 

та устаткування на загальну суму 163 479,60 грн, в тому числі 

ПДВ 27 246,60 грн, та згідно оборотно-сальдової відомості по рахунку 

234 »Господарські матеріали і канцелярське приладдя» за січень 2017 року 

відображені за дебетом, тобто оприбутковані в повному обсязі. 

При цьому, умовами Договору №142/16 від 21.06.2016, термін дії якого 

відповідно до п. 12.1 до 31 грудня 2016 року, передача Підрядником Замовнику 

матеріалів та устаткування, придбаних в рахунок авансового платежу, не 

передбачено.  

Між Виконавчим комітетом Обухівської міської ради, в особі 

Обухівського міського голови Левченка О.М. (надалі – Поклажодавець), з 

однієї сторони та Товариством з обмеженою відповідальністю «Профенерго 

Інжиніринг», в особі директора Стемпковського В.Ю. (надалі - Зберігач), з 

другої сторони, укладено договір відповідального зберігання майна № 1 від 

05.01.2017 (надалі - Договір). 

Пунктом 1.1 договору передбачено, що в порядку та на умовах, 

визначених Договором, Поклажодавець передає, в Зберігач приймає на 
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відповідальне зберігання протягом строку Договору Майно, що визначене у 

акті приймання передачі майна, що є невід’ємною частиною Договору. 

Приймання Майна на відповідальне зберігання здійснюється Сторонами 

за актами приймання-передачі, повернення його з відповідального зберігання 

здійснюється Сторонами за актами виконаних робіт, куди включено Майно на 

виконання п. 2.1.5, який є невід’ємною частиною Договору (п. 1.2 Договору). 

В пункті 1.3 Договору передбачено, що перелік Майна, яке передається 

на відповідальне зберігання згідно Договору, його кількість, вартість та 

комплексність визначаються Сторонами у актах приймання-передачі. 

Пунктом 1.4 договору передбачено, що сумарна вартість Майна складає 

163 479,60 грн, в тому числі ПДВ – 27 246,60 гривень. Місце зберігання Майна: 

18028, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 209. 

Зберігач зобов’язаний: 

- Вживати всіх необхідних заходів для забезпечення схоронності Майна 

протягом строку зберігання (п. 2.1.1 Договору). 

- Нести відповідальність за втрату (нестачу) або пошкодження Майна 

Поклажодавця, переданого на зберігання Зберігачеві, його комплектність у 

відповідності із Договором та чинним в Україні законодавством з моменту 

одержання Майна від Поклажодавця та до моменту його повернення 

Поклажодавцеві (п. 2.1.3. Договору). 

- Повернути Майно Поклажодавцеві, відповідно до п. 1.3 на протязі 30 

днів від дати отримання вимоги про повернення (п. 2.1.4 Договору).  

- Зберігач використовує Майно на виконання робіт за договором 

№142/16 від 21.06.2016 «Капітальний ремонт покрівлі будинку №24 по 

вул. Чумацький шлях в м. Обухові Київської області», укладеним 

Поклажодавцем (п. 2.1.5 Договору).  

В пункті 2.2 Договору передбачено, що якщо при прийманні Зберігачем 

Майна виявляться пошкодження або недоліки, Зберігач зобов’язаний письмово 

повідомити Поклажодавця про такі порушення. Якщо Зберігач своєчасно не 

повідомить про це Поклажодавцеві, він несе відповідальність за збитки, 

спричинені Поклажодавцеві через таке неповідомлення. 

Використовувати передане на зберігання Майно в господарській 

діяльності у відповідності до умов Договору (п. 2.3 Договору). 

Зберігач не має право передавати Майно на зберігання третім особам                 

(п. 2.4 Договору). 

Договір є безоплатним (п. 4.1 Договору). 

В пункті 5.2 Договору зазначено, що Зберігач несе відповідальність за 

збереження і цілісність Майна з моменту передання Майна на зберігання і до 

моменту його повернення Поклажодавцеві. У випадку втрати (нестачі) або 

пошкодження, який переданий на зберігання, або його частини, Зберігач 

повинен за свій рахунок відшкодувати Поклажодавцеві завдану шкоду. 

Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його 

підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін (п. 7.1 Договору). 
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Строк Договору починає свій перебіг в момент, визначений у пункті 

7.1 Договору та закінчується 31.12.2017 (п. 7.2 Договору). 

 До ревізії надано Акт № 1 приймання-передачі майна по договору 

відповідального зберігання майна від 05.01.2017 відповідно до якого 

Виконавчим комітетом Обухівської міської ради (Поклажодавець) передає, а 

ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» (Зберігач) приймає на відповідальне 

зберігання майно на загальну суму 163 479,60 грн, в тому числі 

ПДВ 27 246,60 гривень. 

 В ході ревізії встановлено, що на підставі Акту №1 приймання передачі 

майна (будівельних матеріалів) по об’єкту: «Капітальний покрівлі будинку №24 

по вул. Чумацький шлях в м. Обухові Київської області» від 01 вересня 2017 

року, укладеного між Виконавчим комітетом Обухівської міської ради, в особі 

начальника відділу капітального будівництва Вяхірєва М.О. та ТОВ 

«ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ», в особі директора Стемпковського В.Ю., 

відповідно до Договору відповідального зберігання від 05.01.2017 №1 та 

Договору підряду №142/16 від 21.06.2016, Виконавчим комітетом Обухівської 

міської ради передано, а ТОВ «ПРОФЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ» прийнято 

будівельні матеріали для подальшого використання на виконання робіт на 

об’єкті: «Капітальний ремонт покрівлі будинку №24 по вул. Чумацький шлях в 

м. Обухові Київської області» на загальну суму 163 479,60 грн, в тому числі 

ПДВ 27 246,60 гривень. 

Акт складено в 3–х (трьох) примірниках на 217 (двісті сімнадцяти) 

аркушах. 

 

Головний державний аудитор  

Північного офісу Держаудитслужби 

 

______________ Клименко О.В. 

            Міський голова  

 

 

            ______________ Левченко О.М. 

 

 

 

В.о. начальника відділу 

фінансово-господарського 

забезпечення, головний спеціаліст 

відділу фінансово-господарського 

забезпечення Виконавчого 

комітету Обухівської міської ради 

             

            ______________ Прокопець О.В. 

 

Перший та третій примірники акта ревізії вручено для ознайомлення та 

підписання міському голові Левченку О.М.: 

 

«     » вересня 2017                    ________________                           _____________ 
                                                               (підпис)                                                           (П.І.Б) 
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Другий примірник акта ревізії отримано міським головою                      

Левченком О.М.: 

 

«     » вересня 2017                    ________________                           _____________ 
                                                               (підпис)                                                           (П.І.Б) 

 


