
ДЕРЖАВНА  АУДИТОРСЬКА  СЛУЖБА  УКРАЇНИ  TOB

ПІВНІЧНИ Й ОФІ С ДЕРЖАУДИТСЛУЖБ И 

АКТ 

29.05.2019  №  2430/377 

Київ 

ревізії фінансовогосподарської  діяльності  Комунального  підприємства 
«Ватутінськінвестбуд» за період з 01.01.2014  по 31.12.2018 

Відповідно  до  п.  1.3.4.1  Плану  проведення  заходів  державного 
фінансового  контролю  Північного  офісу  Держаудитслужби  на  І  квартал 
2019 року  та  на  підставі  направлень,  виданих  начальником  Північного  офісу 
Держаудитслужби  від 27.02.2019  №  356,  від 25.03.2019  №  516 та  від  25.04.2019 
№  689  начальником  відділу  Савченком  І.М.,  головними  державними 
інспекторами  Щербиною  В.П.  та  Ковтуном  К.І.  проведено  планову  ревізію 
фінансовогосподарської  діяльності  Комунального  підприємства 
«Ватутінськінвестбуд»  (далі    КП  «Ватутінськінвестбуд»,  або Підприємство)  за 
період з 01.01.2014  по  31.12.2018. 

Ревізію  проведено  у  відповідності  до питань  програми  та робочого  плану, 
з  відома  директора  Воробей  Олега  Анатолійовича  та  в  присутності  головного 
бухгалтера  Гринько  Лесі  Вікторівни.  Директору  КП  «Ватутінськінвестбуд» 
Воробей  O.A.  надано  по  одному  примірнику  програми  ревізії  та  направлень  на 
проведення  ревізії,  про  що  зроблено  відповідні  відмітки  на  примірниках 
програми  ревізії та  направлень. 

Код ЄДРПОУ:  30977943; 
Юридична  та  фактична  адреса  Підприємства:  02217,  м.Київ, 

Деснянський  район,  вул. Електротехнічна,  11; 
Телефон: +38(044)  5158984,  факс:  5468654; 
Підприємство  підпорядковується  Деснянській  районній  в  м. Києві 

лержгашій  адміністрації. 
Види діяльності  згідно з ЄДРПОУ за  КВЕД: 
код 81.10 Комплексне  обслуговування  об'єктів; 
код  68.20  Надання  в  оренду  й  експлуатацію  власного  чи  орендованогє 

нерухомого  майна  (основний); 
код  71.12  Діяльність  у  сфері  інжинірингу,  геології  та  геодезії,  наданню 

послуг технічного  консультування  в цих  сферах; 
код 41.10 Організація  будівництва  будівель. 
У  своїй  діяльності  КП «Ватутінськінвестбуд»  керується  Статутом* 

затвердженого  розпорядженням  Ватутінської  районної  держадміністрац 
від  15.06.2000 №  583 (зі змінами та  доповненнями). 

Посадовими  особами  КП «Ватутінськінвестбуд»,  яким  було  надано  праг 
розпоряджатися  рахунками  та  підписувати  розрахункові  документи  у  періо; 
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що підлягав ревізії,  були: 
  з  правом  першого  підпису:  директор  Воробей  O.A.  (весь  період,  що 

підлягав  ревізії); 
  з  правом  другого  підпису:  головний  бухгалтер  Гринько  JI.B.  (весь 

період, що підлягав  ревізії). 
В ході  ревізії  кожного  питання  програми  перевірялись  документи,zsrojfdbXUTSPONKJICBA  перелік 

яких  наводиться  в Додатку  №  ґ  до  акта. 

Ревізією  встановлено: 

1.  Стан усунення  порушень  та  недоліків,  виявлених  попередніми 

ревізіями 

В ході  ревізії  питання  «Стан  усунення  порушень  та   недоліків,  виявлених 
попередніми  ревізіями»  перевірялись  документи  наведені  в  додатку  №  /  до 
акта. 

Ревізією  стану  усунення  недоліків  і  порушень,  виявлених  попередніми 
контрольними  заходами,  встановлено,  що  в  квітнітравні  2017  року  Північним 
офісом  Держаудитслужби  проведено  позапланову  ревізію  фінансово
господарської  діяльності  КП  «Ватутінськінвестбуд»  за  період  з  01.01.2016  по 
01.05.2017  про  що складено  Акт ревізії  від 24.05.2017  №1330/451. 

За  результатами  зазначеної  ревізії  виявлено  фінансових  порушень,  що 
призвели  до  втрат  на  загальну  суму  30944,40  грн,  а  саме:  в  порушення  вимог 
ч.  1  ст. 9  Закону  України  «Про  бухгалтерський  облік  і  фінансову  звітність  в 
Україні»  від  16.07.1999  №  996XIV  та  п.  2.1,  п.  2.2  Положення  про 
документальне  забезпечення  записів  у  бухгалтерському  обліку,  затвердженого 
наказом  Міністерства  фінансів  України  від 24.05.1995  №88,  прийнято  до  обліку 
акти  приймання  виконаних  будівельних  робіт  (ф.  №  КБ2В)  по  яких,  в 
порушення  вимог  п. 6.4.7,  п. 6.3.2.3  ДСТУ  Б  Д. 1.11:2013  «Правила  визначення 
вартості  будівництва»,  затвердженого  наказом  Міністерства  регіонального 
розвитку,  будівництва  та  житловокомунального  господарства  України  від 
05.07.2013 №  293, завищено  вартість  виконаних  робіт. 

В  ході  ревізії  вказане  порушення  усунуто  у  повному  обсязі  шляхом 
коригування  вартості  виконаних  робіт  згідно  акту  №5  за  травень  2017  року,  та 
кредиторської  заборгованості  на суму 30 944,40  гривень. 

2. Відповідність  фактичної діяльності  підприємства  видам  діяльності, 
передбаченим  Статутом,  законодавством  та  отриманим  дозвільним 

документам 
В  ході  ревізії  питання  «Відповідність  фактичної  діяльності 

підприємства  видам  діяльності,  передбачених  Статутом,   законодавством  та 
отриманим  дозвільним  документам»  перевірялись  документи  наведені  в 
додатку  №  /  до  акта. 

КП  «Ватутінськінвестбуд»  діє  відповідно  до  Статуту,  затвердженого 
розпорядженням  Ватутінської  районної  держадміністрації  від  15.06.2000 
№583,  зі  змінами  внесеними  до  статуту  від  28.11.2002  №  1302/1  та  від 
13.06.2005  №10661050001000510. 
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КП  «Ватутінськінвестбуд»  засноване  на  комунальній  власності 
територіальної  громади  і безпосередньо  підпорядковується  виконавчому  органу 
Деснянської  районної  у м. Києві  ради. 

Відповідно  до  п.3.1  Статуту    Підприємство  створене  з  метою  реалізації 
програм  соціальноекономічного  та культурного  розвитку  Деснянського  району 
м.  Києва.  Метою  діяльності  Підприємства  є  здійснення  проектування, 
будівництва,  реконструкції  житла,  реконструкції  та  ремонту  об'єктів  освіти, 
охорони  здоров'я,  зв'язку,  транспорту,  торгівлі,  громадського  харчування, 
комунального  господарства,  промисловості,  культурнопобутового  та  іншого 
призначення,  а  також  інших  об'єктів  міської  інфраструктури  за  рахунок 
бюджетних  асигнувань,  коштів та  ресурсів. 

Відповідно  до  п.3.2  основним  завданням  Підприємства  є:  Організаційне 
забезпечення  виконання  програм  та  завдань  по  розвитку  інфраструктури  міста, 
сприяння  впровадженню  при  їх  здійсненні  прогресивних  проектних  рішень, 
методів будівництва,  будівельних  матеріалів,  конструкцій  та  виробів. 

Здійснення  функцій  замовника,  генерального  підрядника,  інвестора  та 
керуючого  проектами,  спрямованими  на  виконання  перспективних  і  річних 
програм та окремих  завдань,  що реалізуються  Підприємством. 

Функції  генерального  підрядника  щодо  об'єктів,  які  фінансуються  з 
бюджету, Підприємство  здійснює  в установленому  законодавством  порядку. 

Відповідно  до  п.  3.3  Підприємство  відповідно  до  покладених  на  нього 
завдань  за  дорученням  районної  державної  адміністрації,  на  підставі 
затвердженої  містобудівної  документації,  в  тому  числі  генерального  плану 
забудови  району  та  земельногосподарського  устрою,  готує  пропозиції  до 
проектів  програм  соціальноекономічного  та  культурного  розвитку,  району  і 
подає їх на розгляд  Деснянської  районної державної  адміністрації. 

Підприємство  є  юридичною  особою.  Права  і  обов'язки  юридичної  особи
Підприємство  набуває  з дня  його державної  реєстрації. 

Відповідно  до  п.4.2  Підприємство  веде  самостійний  баланс,  має 
розрахунковий,  та  інші  рахунки  в  установах  банків,  печатку  зі  своїм 
найменуванням. 

Відповідно  до  п.5.1  майно  Підприємства  становлять  основні  фонди  та 
обігові  кошти,  а  також  інші  цінності,  вартість  яких  відображається  у  балансі 
Підприємства. 

Відповідно  до  п.5.2  майно  Підприємства  є  комунальною  власністю 
територіальної  громади  Деснянського  району  м.  Києва  і  закріплено  за  ним  на 
праві  повного  господарського  відання.  Здійснюючи  право  повного 
господарського  відання,  Підприємство  володіє,  користується  та 
розпоряджається  зазначеним  майном  на  свій  розсуд,  вчиняючи  до  нього  будь 
які дії, які  не суперечать  чинному  законодавству  та цьому  Статуту. 

Відповідно  до  п.7.1  управління  Підприємством  здійснюється 
директором,  який  призначається  і  звільняється  головою  виконавчого  органу 
Деснянської  у м. Києві  ради. 

Висновок:  Порушень  щодо  відповідності  фактичної  діяльності 
Підприємства  видам  діяльності,  передбаченим  Статутом,  законодавством  та 
отриманим  дозвільним  документам  не  встановлено. 
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3. Складання  фінансового  плану, обґрунтованість  включених  до 
нього показників . Дотримання  порядку  внесення  змін до  фінансового 

плану.  Стан  виконання  фінансового  плану 
В  ході  ревізії  питання  «Складання  фінансового  плану,  обгрунтованість 

включених  до  нього  показників.  Дотримання  порядку  внесення  змін  до 
фінансового  плану.  Стан  виконання  фінансового  плану»  перевірялись 
документи  наведені  в додатку  №  • /  до  акта. 

Ревізію  питання  «Складання  фінансового  плану,  обґрунтованість 
включених  до  нього  показників.  Дотримання  порядку  внесення  змін  до 
фінансового  плану.  Стан  виконання  фінансового  плану»  проведено  вибірковим 
методом  за 20162018  роки. 

Згідно  Статуту,  Підприємство  самостійно  планує  свою  діяльність  і 
визначає  за  погодженням  з Деснянською  районною  державною  адміністрацією, 
перспективи  розвитку,  виходячи  із  укладених  договорів  на  виконання  робіт  та 
послуг.  Самостійно  планувати  основні  напрямки  свого  розвитку  відповідно  до 
науковотехнічних  прогнозів  та  пріоритетів,  коньюктури  ринку  продукції, 
товарів,  послуг та економічної  ситуації. 

Фінансові  плани  Підприємства  на  20162018  роки  складені  у 
відповідності  до  вимог  розпорядження  Київської  міської  державної 
адміністрації  «Про  затвердження  Положення  про  порядок  складання  річного 
фінансового  плану  підприємством,  організацією,  установою,  що  належить  до 
комунальної  власності  територіальної  громади  міста  Києва,  та  господарським 
товариством,  у  якому  є  частка  майна  комунальної  власності  територіальної 
громади  міста  Києва  в  розмірі  не  менше  як  30%»  від  01.11.2001  №  2323,  із 
змінами та доповненнями  (надалі  Положення  №  2323). 

Джерелом  формування  фінансових  ресурсів  Підприємства  є  прибуток, 
амортизаційні  відрахування,  грошові  внески  власника  або уповноваженого  ним. 
органу,  кредити. 

При  плануванні  витрат  операційної  діяльності  враховуються  фактичні 
показники  по  основним  статтям  витрат  минулого  періоду,  планові  показники 
обсягів робіт, чисельності  працівників,  фонду  заробітної  плати та  інші. 

Фінансовий  план  Підприємства  на  2016  рік  підписано  керівником 
КП «Ватутінськінвестбуд»  Воробей  O.A.,  погоджено  першим  заступником 
голови  Деснянської  районної  в  м.  Києві  державної  адміністрації 
Крохмалюк  В.В.  11.09.2015  та затверджено  наказом  Департаменту  комунальної 
власності  м. Києва  від 23.09.2015  №  458. 

Згідно  із  звітом  про  виконання  фінансового  плану  за  2016  рік,  загальна 
сума  доходів  отриманих  Підприємством  від реалізації  продукції  (товарів,  робіт, 
послуг)  склала  8916,0  тис  .грн,  при  плановому  доході  від  реалізації  продукції 
(товарів, робіт,  послуг)  за рік у сумі  7426,0 тис.грн,  що  на  1490,0 тис. грн  більше 
від запланованого  (або  120,0  %). 

Розмір  чистого  доходу  від  реалізації  продукції  (товарів,  робіт,  послуг) 
заплановано  у  сумі  6188,0  тис.  грн,  фактично  одержано    7482,0  тис.  грн,  що  на 
1294,0  тис.  грн  більше  запланованих  (або  120,9  %),  з  них:  дохід  від  оренди 
нерухомого  майна    4711,4  тис.  грн;  дохід  від  відшкодування  за  використані 
комунальні  послуги  та  обслуговування  нерухомого  майна    2668,0  тис.  грн; 
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дохід  від  відшкодування  витрат  на  утримання  місць  телекомунікаційних  мереж 
(антени  мобільних  операторів)    81,0  тис.  грн;  дохід  від  виконання  функцій 
замовника  у  відповідності  до  Програми  економічного  і  соціального  розвитку 
м. Києва на 2016 рік   21,3 тис.  гривень. 

Інші  операційні  доходи  заплановано  у  сумі  24,0  тис.  грн,  фактично 
одержано    113,0  тис.  грн,  що  на  89,0  тис.  грн  більше  від  запланованих  (або 
470,8  %),  з  них:  одержані  штрафи,  пені,  неустойки    91,8  тис.  грн;  одержаний 
судовий  збір  сплачений  попередньо    20,8  тис.  грн;  %  банку  за  користування 
залишками  на рахунку    0,6 тис.  гривень. 

Інші  доходи  (безоплатно  одержані  активи)  заплановано  у  сумі 
93,0 тис.грн,  фактично  одержано    177,0 тис.грн,  що  на  84,0 тис.  грн.  більше  від 
запланованих  (або  190,3  %). 

Всього  доходи  за  2016  рік  становили  7772,0  тис.  грн,  при  плані  
6305,0 тис.  грн, що на  1467,0 тис.  грн більше запланованих  (або  123,2  %). 

Згідно  із  звітом  про  виконання  фінансового  плану  за  2016  рік,  загальна 
сума  витрат  становила  7630,0  тис.  грн  при  плані    6205,0  тис.  грн,  що  на 
1425,0 тис.  грн більше  від запланованих  (або  122,9  %). 

Адміністративні  витрати  при  плані  3948,0  тис.  грн,  становили 
5003,0 тис.  грн, що на  1055,0 тис.  грн більше  від запланованих  (або  102,4 %). 

Інші  операційні  витрати  фактично  склали  2627,0  тис.грн,  при 
запланованих    2257,0  тис.  грн,  що  на  370,0  тис.  грн.  більше  від  запланованих 
(або  116,4  %),  з  них:  перерахування  в  бюджет  м.  Києва  50%  надходжень  від 
оренди  нерухомого  майна    2490,6  тис.  грн;  штрафні  санкції,  пеня  на  суму 
основного  боргу  по  податкам,  іншим  платежам    7,6  тис.  грн;  матеріальна 
допомога  окремим  працівникам  згідно  умов  колективного  договору  
15,0 тис.грн;  придбання  питної  води  для  потреб  працівників    4,1  тис.  грн;; 
оплата  виконавчого  збору  по  виконавчим  провадженням    6,1  тис.  грн; 
повернення  основного  боргу  та  судового  збору  на  користь  орендарів   35,7  тис. 
грн;  звіт  про  оцінку  майна  нежитлового  приміщення    3,0  тис.  грн; 
виготовлення  таблички  на  об'єкт  незавершеного  будівництва    2,3  тис.  грн; 
коригування  витрат  при  відображенні  податкового  кредиту  (2,7  тис.  грн); 
витрати  Підприємства  на  об'єкт  незавершеного  будівництва  при  передачі  його 
іншому  замовнику    53,0 тис.  грн;  списання  сумнівної  безнадійної 
заборгованості  по оренді  та комунальним  послугам  11,8  тис.  гривень. 

За  елементами  операційні  витрати  поділяються:  витрати  на  оплату  праці 
фактично  склали  1441,0  тис.  грн,  при  запланованих    1275,0  тис.  грн,  що  на 
166,0  тис.  грн  більше  від  запланованих;  відраховано  на  соціальні  заходи 
317,0 тис.грн,  при  плані    469,0  тис.  грн,  що  на  152,0  тис.  грн  менше  від 
запланованих;  матеріальні  витрати  склали  95,0  тис.  грн  при  запланованих  
16,0 тис.грн,  що  на  79,0  тис.  грн  більше  від  запланованих;  амортизаційні 
відрахування  склали  323,0  тис.  грн  при  плані    340,0  тис.  грн,  що  на 
17,0 тис.  грн  менше  від  запланованих;  інші  операційні  витрати  становили 
5454,0 тис.  грн  при запланованих   4105,0 тис.  грн,  що на  1349,0 тис.  грн  більше 
від  запланованих. 
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За  результатами  фінансовогосподарської  діяльності  Підприємством 
фактично  отримало  валовий  прибуток  142,0  тис.  грн,  при  плані    100,0 тис.  грн, 
що на 42,0 тис.  грн більше  від  запланованих. 

Чистий  прибуток  Підприємства  у  2016  році  становив  116,0  тис. грн,  при 
плані 40,0 тис.  грн, що на 76,0 тис.  грн більше  запланованих. 

Фінансовий  планTOB  Підприємства  на  2017  рік   підписано  керівником 
Воробей  O.A.,  погоджено  03.11.2016  в.о.  голови  Деснянської  районної  в 
м. Києві  державної  адміністрації  Крохмалюк  В.В.  та  затверджено  наказом 
Департаменту  комунальної  власності  м. Києва  від 29.11.2016 №  553. 

Згідно  із  звітом  про  виконання  фінансового  плану  за  2017  року,  загальна 
сума  доходів  отриманих  Підприємством  від  реалізації  продукції  (товарів,  робіт, 
послуг)  склала  10635,0  тис.  грн,  при  плановому  доході  від  реалізації  продукції 
(товарів,  робіт,  послуг)  за  рік  у  сумі    8600,0  тис.  грн,  що  на  2035  тис.  грн 
більше від запланованого  (або  123,7 %). 

Розмір  чистого  доходу  від  реалізації  продукції  (товарів,  робіт,  послуг) 
заплановано  у  сумі  7168,0  тис.  грн,  фактично  одержано    8919,0  тис. грн,  що  на 
1751,0  тис.  грн  більше  запланованих  (або  124,4  %),  з  них:  дохід  від  оренди 
нерухомого  майна    5699,6  тис.  грн;  дохід  від  відшкодування  за  використані 
комунальні  послуги  та  обслуговування  нерухомого  майна    2617,8  тис.  грн; 
дохід  від  відшкодування  витрат  на  утримання  місць  телекомунікаційних  мереж 
(антени  мобільних  операторів)    112,5  тис.  грн;  дохід  від  виконання  функцій 
замовника  у  відповідності  до  Програми  економічного  і  соціального  розвитку 
м. Києва на 2017 рік   489,2 тис.  гривень. 

Інші  операційні  доходи  заплановано  у  сумі  32,0  тис.  грн,  фактично 
одержано    15,0  тис.  грн,  що  на  17,0  тис.  грн  менше  від  запланованих  (або 
46,8 %),  з  них:  одержані  штрафи,  пені,  неустойки    7,0  тис.  грн;  одержаний 
судовий  збір сплачений  попередньо   7,8 тис.  гривень. 

Інші  доходи  (від  безоплатно  одержаних  активів)  заплановано  у  сумі 
240,0 тис.  грн,  фактично  одержано    261,0 тис.  грн,  що  на  21,0  тис.  грн  більше 
від запланованих  (або  108,75  %). 

Всього  доходи  за  2017  рік  становили  9195,0  тис.  грн,  при  плані 
7440,0 тис.  грн, що на  1755,0 тис.  грн. більше  запланованих  (або  123,6 %). 

Згідно  із  звітом  про  виконання  фінансового  плану  за  2017  рік,  загальна 
сума  витрат  становила  9054,0  тис.  грн  при  плані  7324,0  тис.  грн,  що  на 
1730,0 тис.  грн більше  від запланованих  (або  123,6  %). 

Адміністративні  витрати  при  плані  4924,0  тис.  грн  становили 
5894,0 тис.  грн, що на 970,0 тис.  грн більше  від запланованих  (або  119,7 %). 

Інші  операційні  витрати  фактично  склали  3160,0  тис.  грн,  при 
запланованих  2400,0  тис.грн,  що  на  760,0 тис.  грн  більше  від запланованих  (або 
131,6 %),  з них:  перерахування  в бюджет  м. Києва  50%  надходжень  від  оренди 
нерухомого  майна    3011,9  тис.  грн;  матеріальна  допомога  окремим 
працівникам  згідно  умов  колдоговору    13,4  тис.  грн;  придбання  питної  води 
для  потреб  працівників    4,5  тис.  грн;  придбання  кави,  чаю,  цукру  в 
приймальню  директора    0,4  тис.  грн;  виготовлення  таблички  на  об'єкт 
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незавершеного  будівництва    0,8  тис.  грн;  списання  сумнівної  безнадійної 
заборгованості  по оренді  та комунальним  послугам    128,9 тис.  гривень. 

Інші  витрати  на планувалися,  фактично  склали  2,0 тис.  гривень. 
За  елементами  операційні  витрати  поділяються:  витрати  на  оплату  праці 

фактично  склали  1986,0  тис.  грн,  при  запланованих    1620,0  тис.  грн,  що  на 
366,0 тис. грн  більше  від  запланованих;  відраховано  на  соціальні  заходи 
436,0 тис. грн,  при  плані    356,0  тис. грн,  що  на  80,0  тис. грн  більше  від 
запланованих;  матеріальні  витрати  склали  88,0  тис.  грн  при  запланованих  
72,0 тис.  грн,  що  на  16,0  тис.  грн  більше  від  запланованих;  амортизаційні 
відрахування  склали  325,0  тис.  грн  при  плані    320,0  тис.грн,  що  на  5,0 тис.  грн 
більше  від  запланованих;  інші  операційні  витрати  становили  6219,0  тис.  грн 
при  запланованих    4956,0  тис.  грн,  що  на  1263,0  тис.  грн  більше  від 
запланованих. 

За  результатами  фінансовогосподарської  діяльності  Підприємством 
фактично  отримало  валовий  прибуток  139,0  тис.грн,  при  плані    116,0  тис.грн, 
що на 23,0 тис.  грн більше  від  запланованих. 

Чистий  прибуток  Підприємства  у  2017  році  становив  114,0  тис. грн,  при 
плані   95,0 тис.  грн, що  на  19,0 тис.  грн більше  запланованих. 

Фінансовий  планTOB  Підприємства  на  2018  рік   підписано  керівником 
Воробей  O.A.,  погоджено  10.08.2017  в.о.  голови  Деснянської  районної  в 
м. Києві  державної  адміністрації  Алексєєнко  І.М.  та  затверджено  наказом 
Департаменту  комунальної  власності  м. Києва  від 08.11.2017 №  441. 

Зміни  до  фінансового  плану  погоджено  17.08.2018  головою  Деснянської 
районної  в  м.  Києві  державної  адміністрації  Заболотним  Г.В.  та  затверджено 
наказом Департаменту  комунальної  власності  м. Києва  від 26.09.2018  №  426. 

Згідно  із  звітом  про  виконання  фінансового  плану  за  2018  року,  загальна 
сума  доходів  отриманих  Підприємством  від реалізації  продукції  (товарів,  робіт, 
послуг)  склала  12977,0  тис,  грн,  при  плановому  доході  від  реалізації  продукції 
(товарів,  робіт,  послуг)  за  рік  у  сумі  10280,0  тис.  грн,  що  на  2697,0  тис.  грн 
більше  від запланованого  (або  126,2  %). 

Розмір  чистого  доходу  від  реалізації  продукції  (товарів,  робіт,  послуг) 
заплановано  у  сумі  8569,0  тис.  грн,  фактично  одержано  10869,0  тис. грн,  що  на 
2300,0  тис.  грн  більше  запланованих  (або  126,8  %),  з  них:  дохід  від  оренди 
нерухомого  майна    6809,3  тис.  грн;  дохід  від  відшкодування  за  використані 
комунальні  послуги  та  обслуговування  нерухомого  майна    3054,5  тис.  грн; 
дохід  від  відшкодування  витрат  на  утримання  місць  телекомунікаційних  мереж 
(антени  мобільних  операторів)    92,0  тис.  грн;  дохід  від  виконання  функцій 
замовника  у  відповідності  до  Програми  економічного  і  соціального  розвитку 
м. Києва  на 2018  рік   912,8 тис.  гривень. 

Інші  операційні  доходи  заплановано  у  сумі  16,0  тис.  грн,  фактично 
одержано  39,0  тис.  грн,  що  на  23,0  тис. грн  більше  від  запланованих  (або 
243,7%),  з  них:  одержані  штрафи,  пені,  неустойки    16,3  тис.  грн;  одержаний 
судовий  збір  сплачений  попередньо    4,4  тис.  грн;  від  списання  кредиторської 
заборгованості  по податкам   18,7 тис.  гривень. 
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Інші  доходи  (від  безоплатно  одержаних  активів)  заплановано  у  сумі 
240,0 тис. грн,  фактично  одержано  883,0 тис.  грн,  що  на  643,0  тис.  грн  більше 
від запланованих  (або 367,9  %). 

Всього  доходи  за  2018  рік  становили  11791,0  тис.  грн,  при  плані 
8824,0 тис.  грн, що на 2967,0 тис.  грн більше запланованих  (або  133,6 %). 

Згідно  із  звітом  про  виконання  фінансового  плану  за  2018  рік,  загальна 
сума  витрат  становила  11649,0  тис.  грн  при  плані  8704,0  тис.  грн,  що  на 
2945,0 тис.  грн більше  від запланованих  (або  133,8  %). 

Адміністративні  витрати  при  плані  5904,0  тис.  грн  становили 
8032,0 тис.  грн, що на 2128,0 тис.  грн більше  від запланованих  (або  136,0 %). 

Інші  операційні  витрати  фактично  склали  3617,0  тис.  грн,  при 
запланованих  2800,0  тис.  грн, що на 817,0 тис.  грн більше  від запланованих  (або 
129,2 %),  з них:  перерахування  в бюджет  м. Києва  50%  надходжень  від  оренди 
нерухомого  майна    3403,4  тис.  грн;  матеріальна  допомога  окремим 
працівникам  згідно  умов  колдоговору    43,7  тис.  грн;  придбання  питної  води 
для  потреб  працівників    5,2  тис.  грн;  придбання  кави,  чаю,  цукру  в 
приймальню  директора    0,3  тис.  грн;  повернення  основного  боргу  та  судового 
збору  на  користь  орендарів    10,2  тис.  грн;  списання  сумнівної  безнадійної 
заборгованості  по оренді та комунальним  послугам    154,7 тис.  гривень. 

За  елементами  операційні  витрати  поділяються:  витрати  на  оплату  праці 
фактично  склали  3235,0  тис.  грн,  при  запланованих  2380,0  тис.  грн,  що  на 
855,0 тис. грн  більше  від  запланованих;  відраховано  на  соціальні  заходи 
718,0 тис.грн,  при  плані    524,0  тис. грн,  що  на  194,0  тис.  грн  більше  від 
запланованих;  матеріальні  витрати  склали  117,0  тис.  грн  при  запланованих  
84,0  тис.  грн,  що  на  33,0  тис.  грн  більше  від  запланованих;  амортизаційні 
відрахування  склали  328,0  тис.  грн,  при  плані  324,0  тис.  грн,  що  на  4,0 тис.  грн 
більше  від  запланованих;  інші  операційні  витрати  становили  7251,0  тис.  грн. 
при  запланованих  5392,0  тис.  грн,  що  на  1859,0  тис.  грн  більше  від 
запланованих. 

За  результатами  фінансовогосподарської  діяльності  Підприємством 
фактично  отримало  валовий  прибуток  142,0  тис.  грн,  при  плані    120,0 тис.  грн, 
що на 22,0 тис.  грн більше  від  запланованих. 

Чистий  прибуток  Підприємства  у  2018  році  становив  116,0  тис. грн,  при 
плані   98,0 тис.  грн,  що на  18,0 тис.  грн більше  запланованих. 

Таким  чином,  за  результатами  ревізії  питань  щодо  стану  виконання 
показників  фінансового  плану  встановлено  перевищення  окремих  показників 
щодо витрат Підприємства  на 2017 та 2018  рік. 

На  запит  про  надання  пояснень  з  приводу  перевищення  показників  по 
витратах,  визначених  у  фінансових  планах  на  відповідний  період  директором 
Підприємства  повідомлено  наступне. 

«У  Звіті   про  виконання  річного  фінансового  плану  за  2017  рік,  загальна 
сума  витрат   склала  9054,0  тис.  грн.,  що  вільгие  планової  суми  на  1730,0  тис. 
грн.  або  на  23,6%.  В  той   оісе час,  Чистий  дохід  від реалізації  продукції  склав 
8919,0  тис.  грн.,  що  більше  від  планової  суми  1751,0  тис.  грн.  або  на  24,4%. 
Чистий  прибуток  підприємства  за  2017 рік  склав  114,0  тис.  грн.,  що більше  на 
19,0 тис.  грн.  або  на 20%). 
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У  Звіті   про  виконання  річного  фінансового  плану  за  2018  рік,  загальна 
сума  витрат   склала  11649,0  тис,  грн.,  що  більше  планової  суми  на  2945,0  тис. 
грн.  або  на  33,8%.  В  той   оюе час,  Чистий  дохід  від  реалізації  продукції  склав 
10869,0  тис.  грн.,  що  більше  від  планової  суми  2301,0  тис.  грн.  або  на  26,8%. 
Чистий  прибуток  підприємства  за  2018 рік  склав  116,0  тис.  грн.,  що більше  на 
18,0 тис.  грн.  або  на  18,3%о. 

Таким  чином,  збільшення  витрат   підприємства  не призвело  до  зменшення 
чистого  прибутку  за рахунок  збільшенням  запланованих  доходів. 

Крім  того,   розпорядження  Київської  міської  дероісавної  адміністрації  від 
01.11.2001  №2323  «Про  затвердження  Положення  про  порядок  складання 
річного  фінансового  плану  підприємством,  організацією,  установою,  що 
належить  до  комунальної  власності  територіальної  громади  міста   Києва,  та 
господарським  товариством,  у  якому  є  частка  майна  комунальної  власності 
територіальної  громади  міста   Києва  в розмірі  не менше  як  ЗО %» не  містить 
заборон  та   обмежень  стосовно  завищення  показників  фінансового  плану.». 

Пояснення  директора  КП  «Ватутінськінвестбуд»  додається  у  додатку 
№&  до  акта. 

Слід  зазначити,  що  п.  6  Положення  №2323  передбачено  «...  керівник 
подає  проект  річного  фінансового  плану  на  затвердження  до  головного 
управління  комунальної  власності  м.  Києва  виконавчого  органу  Київської 
міської ради  до  1 травня  року,  що передує  плановому...». 

Проекти  фінансових  планів  Підприємством  були  направлені  на 
затвердження  до  Департаменту  комунальної  власності  м.  Києва  Київської 
міської державної  адміністрації  з порушенням  термінів,  а  саме: 

  на  2016  рік    листом  від  14.09.2015  №102/46991  (вх.  15.09.2015 
№062/19417); 

  на  2017  рік    листом  від  08.11.2016  №102/461045  (вх.  08.11.2016, 
№062/20209); 

  на  2018  рік    листом  від  15.08.2017  №102/46716  (вх.  15.08.2017 
№062/12927)  та  зміни  до  фінансового  плану  на  2018  рік  листом  від  18.09.2018 
№102/481083  (вх. 20.09.2018  №062/13179). 

Під  час  ревізії  керівнику  Підприємства  надано  питання  від  06.05.2019 
щодо  перевищення  показників  по  витратах  та  недотримання  термінів 
затвердження. 

У  поясненні  директора  Підприємства  зазначено  «...  збільшення  витрат 
підприємства  не  призвело  до  зменшення  чистого  прибутку  за  рахунок 
збільшення  запланованих  доходів.  Крім  того,   розпорядження  Київської  міської 
державної  адміністрації  від  01.11.2001  №2323  «Про  затвердження 
Положення  про  порядок  складання  річного  фінансового  плану  підприємством, 
організацією,  установою,  що  належить  до  комунальної  власності 
територіальної  громади  міста   Києва,  та   господарським  товариством,  у  якому 
є  частка  майна  комунальної  власності  територіальної  громади  міста   Києва  в 
розмірі  не  менгие  як  30%  не  містить   заборон  та   обмежень  стосовно 
завищення  показників  фінансового  плану». 

На  питання  щодо  недотримання  термінів  в  поясненні  зазначено  «... 
проекти  фінансових  планів  на 20162018  роки  були  направлені  на  затвердження 
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до Департаменту  комунальної  власності  м.  Києва  із  порушенням  термінів,  у 
зв 'язку  із  тим,  що у  встановлені  терміни  підприємство  не  мало  всіх  вихідних 
даних  та   інформації  для  формування  фінансових  планів». 

Питання  від  06.05.2019  №7  та   відповідь  директора  Підприємства 
Воробея  O.A. у  додатку  Лг°. .;'  до Акта   ревізії. 

Стан  виконання  окремих  показників  фінансового  плану  викладено  у 
відповідних  розділах  акту  ревізії. 

Висновок:  ревізією  питання  щодо  складання  фінансового  плану, 
обґрунтованість  включених  до  нього  показників.  Дотримання  порядку  внесення 
змін  до  фінансового  плану.  Стан  виконання  фінансового  плану  встановлено, 
окремі  порушення  порядку  погодження  та  затвердження  фінансових  планів  та 
стану  виконання  фінансового  плану, які  викладено  по тексту  акту. 

4.  Використання  і  збереження  фінансових  ресурсів,  необоротних  та 
інши х  активів . 

В ході  ревізії  питання  «Використання  і збереження  фінансових  ресурсів, 
необоротних  та   інших  активів»  перевірялись  документи  наведені  в додатку  № 
/  до  акта. 

4.1. Повнота  надходження, достовірність,  правильність  визначення 
та  відображення  доходів 

Ревізію  повноти  надходження,  достовірності  і  правильності  визначення 
доходів  від  усіх  видів  діяльності  підприємства  проведено  вибірковим  методом 
за період з 01.01.2016  по  31.12.2018. 

Формування  та  визнання  доходів  КП  «Ватутінськінвестбуд»  у 
бухгалтерському  обліку  здійснюється  у  відповідності  до  Положення 
(стандарту)  бухгалтерського  обліку  15  «Дохід»,  затвердженого  наказом 
Міністерства  фінансів  України  від  29.11.1999  №290  із  змінами  та  Інструкції, 
про  застосування  плану  рахунків  бухгалтерського  обліку  активів,  капіталу, 
зобов'язань  і  господарських  операцій,  затвердженої  наказом  Міністерства 
фінансів України  від 30.11.1999 №  291. 

Дохід  від  реалізації  робіт  та  послуг  Підприємством  обліковується  по 
бухгалтерському  обліку  на  балансових  рахунках:  70  «Доходи  від  реалізації», 
71 «Інший  операційний  дохід»,  74 «Інші  доходи». 

Ревізією  достовірності  та  правильності  визначення  доходів  встановлено, 
що в ревізійному  періоді  основним  джерелом доходів Підприємства  є доходи: 

  від  надання  в  оренду  нежитлових  приміщень  відповідно  до  рішення 
Київської  міської  ради  від  21.04.2015  року  №  415/1280  «Про  затвердження 
положення  про  оренду  майна  територіальної  громади  міста  Києва»  зі  змінами 
внесеними  08.02.2018  №  21/4085 та 27.09.2018  №  1535/5599. 

Рішеннями  Київської  міської  ради  від  22.12.2015  №  61/61  «Про  бюджет 
міста  Києва  на  2016  рік»  від  12.2016  №  554/1558  «Про  бюджет  міста  Києва  на 
2017  рік»  та  від  21.12.2017  №  1043/4050  «Про  бюджет  міста  Києва  на  2018  рік 
було  встановлено,  що  50  відсотків  суми  надходжень  від  оренди  нерухомого  та 
іншого  індивідуально  визначеного  майна  комунальної  власності  територіальної 
громади  міста  Києва  (крім  бюджетних  установ  і  організацій,  комунальних 
некомерційних  підприємств  у  сфері  охорони  здоров'я,  які  належать  до 
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комунальної  власності  територіальної  громади  міста  Києва,  комунальних 
підприємств,  які  здійснюють  утримання  об'єктів  житлового  фонду  міста  Києва) 
зараховується  до загального  фонду  бюджету  м.  Києва. 

  плата  за  послуги  з  технічного  нагляду  за  проведеними  будівельними 
роботами  по  об'єктам  будівництва,  за  якими  частину  функцій  замовника 
виконує  КП «Ватутінськінвестбуд»  (договір доручення  від  10.01.2011  №23). 

Вартість  послуг  з  технічного  нагляду  визначається  відповідно  до  п.  3.4 
договорудоручення  від  10.01.2011  №23,  який  укладено  між 
КП «Ватутінськінвестбуд»,  в  подальшому  «Повірений»  та  Деснянською 
районною  в м.  Києві  Державною  Адміністрацією,  в  подальшому  «Довіритель», 
а  саме:  фінансування  Повіреного  здійснюється  в  межах  лімітів  витрат  на 
утримання  служби  замовника  у  капітальному  будівництві  (у  розмірі 
передбаченому  відповідно  до листа  Держбуду  України  від 04.10.2000  №7/71010 
 2,5%  від  підсумку  графи  8 глав  19 ЗКР).  Зазначені  витрати  не  відображаються 
в  актах  виконаних  робіт  КБ2в,  а  оформлюються  внутрішнім  актом  виконаних 
інженерноорганізаційних  робіт після надходження  коштів  від  Довірителя. 

Відповідно  до даних  фінансової  звітності  «Звіт  про  фінансові  результати» 
(форма  №  2)  та  даних  бухгалтерського  обліку  Підприємством  за  період  з 
01.01.2016  по  31.12.2018  року  отримано  доходів  на  загальну  суму 
28758,0 тис.грн,  зокрема: 

Загальна  сума  доходів  за  2016  рік  складала  7772,0  тис.  грн,  у тому  числі: 
чистий  дохід  від  реалізації  продукції  складав  7482,0 тис. грн,  інші  операційні 
доходи   113,0 тис.  грн та  інші доходи    177,0 тис.  гривень. 

Загальна  сума  доходів  за  2017  рік  складала  9195,0  тис.  грн,  у  тому  числі: 
чистий  дохід  від  реалізації  продукції  складав  8919,0 тис.  грн,  інші  операційні 
доходи   15,0 тис.  грн та  інші доходи   261,0 тис.  гривень. 

Загальна  сума доходів  за 2018  рік  складала  11791,0  тис.  грн, у тому  числі:, 
чистий  дохід  від  реалізації  продукції  складав  10869,0 тис.  грн,  інші  операційні 
доходи   39,0 тис.  грн та  інші доходи   883,0 тис.  гривень. 

Повнота  надходження,  достовірність  і правильність  визначення 

доходів  від  передачі  майна  в  оренду 

Ревізією  даного  питання  проведено  вибірковим  методом  за  період  з 
01.01.2016  по  31.12.2018  та  встановлено,  що  відповідно  до  рішення  Деснянської 
районної  у  м.  Києві  державної  адміністрації  від  29.03.2012  року  №151  «Про 
закріплення  майна  переданого  до  сфери  управління  Деснянської  районної  в 
м. Києві  державної  адміністрації»  КП  «Ватутінськінвестбуд»  було  закріплено 
на  праві  повного  господарського  відання  майно  територіальної  громади 
м. Києва,  яке  передане  до  сфери  управління  Деснянської  районної  у  м.  Києві 
державної  адміністрації.  За  КП  «Ватутінськінвестбуд»  закріплюється  Майно 
(нежитлові  приміщення),  що  віднесені  до  сфери  управління  Деснянської 
районної  у м.  Києві  державної  адміністрації  в кількості  34  об'єкти  (додаток  №1 
до вказаного  розпорядження). 

Станом  на  01.01.2016  року  на  балансі  Підприємства  обліковуються 
нежитлові  приміщення  загальною  площею  14258,45  кв.  м.  (в  тому  числі 
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басейни  охолоджувачі    420,75  кв. м.)  та  станом  на  31.12.2018  року 
13951,60 кв.м.  (в тому  числі  басейни  охолоджувачі  400,80  кв. м.). 

Ревізією  встановлено,  що  договори  оренди  укладаються  відповідно  до 
Положення  про  оренду  комунального  майна територіальної  громади  м. Києва,  а 
орендна  плата  нараховувалася  відповідно  «Методики  розрахунку  орендної 
плати  за  майно  територіальної  громади  міста  Києва,  яке  передається  в  оренду» 
(рішення  Київської  міської  ради  від  21.04.2015  №415/1280,  зі  змінами 
внесеними  08.02.2018  №21/4085  та від 27.09.2018  №1535/5599. 

Підприємством  відповідно  до  договорів  оренди  станом  на  01.01.2016 
передано  в  тимчасове  користування  (оренду)  окремі  приміщення  загальною 
площею  6 910 кв. м.,  станом  на 01.01.2017   6 656 кв. м., станом  на 01.01.2018  
6 805 кв. м. та станом  на 31.12.2018   6 633  кв. м.  (загальна  площа  13 908 кв. м.). 

Станом  на  01.01.2016  по  бухгалтерському  обліку  по  рахунку  №373 
«Розрахунки  за  нарахованими  доходами»  рахувалася  дебіторська 
заборгованість  (звернуте  сальдо)  по  розрахунках  за  оренду  нерухомого  майна 
та  комунальних  послуг  (холодна  вода,  прибирання  території,  технічне 
обслуговування,  відшкодування  земельного  податку)  у  загальній  сумі 
2428,88 тис.  гривень. 

Всього  за  період  з  01.01.2016  по  31.12.2018  Підприємством  нараховано 
орендної  плати  та  комунальних  послуг  на  загальну  суму  30 817,59 тис.  грн,  з 
них: орендної  плати   20  664,30 тис.  грн  (2016 рік   5 653,61  тис.  грн, 2017 рік  
6  839,49  тис.  грн,  2018  рік    8  171,19  тис.  грн);  комунальних  послуг  на  суму 
10  147,43 тис.  грн  (2016  рік    3 236,42  тис.  грн,  2017  рік    3 200,45  тис.  грн, 
2018 рік   3 710,56 тис.  грн) та повернено  авансів   5,86 тис.  гривень. 

Протягом  періоду  з  01.01.2016  по  31.12.2018  надійшло  коштів  до 
Підприємства  за  орендовані  площі  на  загальну  суму  32 052,81  тис.  грн,  з  них: 
орендної  плати    21 381,07  тис.  грн  (2016  рік    5 984,36  тис.  грн,  2017  рік  
7 228,60 тис.  грн,  2018  рік    8  168,10  тис.  грн);  комунальних  послуг  на  суму  
10 374,01  тис.  грн  (2016  рік    3 456,62  тис.  грн,  2017рік    3 231,43  тис.  грн, 
2018 рік    3 685,96  тис.  грн)  та  списано  дебіторську  заборгованість  по 
орендарям    295,35  тис.  грн;  авансовий  платіж  згідно  умов  конкурсу    2,37  тис. 
гривень. 

Станом  на  31.12.2018  по  бухгалтерському  обліку  Підприємства  по 
рахунку  №373  «Розрахунки  за  нарахованими  доходами»  рахується  дебіторська 
заборгованість  (звернуте  сальдо)  в загальній  сумі  1 193,66 тис.  грн,  в тому  числі 
по орендній  платі  788,76 тис.  гривень. 

Порушень  щодо  правильності  нарахування  орендної  плати  від  оренди 
нерухомого  та  іншого  індивідуально  визначеного  майна  комунальної  власності 
територіальної  громади  м.  Києва,  а  також  відшкодування  вартості  спожитих 
комунальних  послуг  та  інших  експлуатаційних  витрат  балансоутримувача, 
ревізією не  встановлено. 

Протягом  періоду  з  01.01.2016  по  31.12.2018  відповідно  до  рішень 
Київської  міської  ради  від  22.12.2015  №61/61  «Про  бюджет  м.  Києва  на 
2016 рік»,  рішення  від  12.12.2016  №554/1558  «Про  бюджет  м.  Києва  на 
2017 рік»  та  від  21.12.2017  №1043/4050  «Про  бюджет  м.  Києва  на  2018  рік» 
Підприємством  здійснювалося  перерахування  до  бюджету  50  відсотків  суми 
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надходжень  від  оренди  нерухомого  та  іншого  індивідуально  визначеного 
майна  комунальної  власності  територіальної  громади  м.  Києва.  За  період  з 
01.01.2016  по  31.12.2018  року  сума  перераховано  50  відсотків  суми 
надходжень  від  оренди  нерухомого  та  іншого  індивідуально  визначеного 
майна до бюджету  м. Києва  8 327,94 тис.  грн, в тому  числі: 

 за 2016 рік  перераховано  в бюджет  м. Києва  50%  надходжень  від  оренди 
нерухомого  майна  становили    2 290,86 тис.  гривень. 

 за 2017 рік  перераховано  в бюджет  м. Києва  50%  надходжень  від  оренди 
нерухомого  майна  становили — 2 906,80 тис.  гривень. 

 за 2018 рік  перераховано  в бюджет  м. Києва  50%  надходжень  від  оренди 
нерухомого  майна   3  130,28 тис.  гривень. 

Звіт   про  надходження  орендної  плати  за  використання  майна 
комунальної  власності  району  та   перерахування  50%  надходжень  від  оренди 
нерухомого  майна  до  бюджету   м.  Києва  додається  у  додатку  № 3  до  акту 
ревізії. 

Порушень  щодо  правильності  нарахування  та  перерахування  до  бюджету 
50  відсотків  суми  надходжень  від  оренди  нерухомого  та  іншого  індивідуально 
визначеного  майна  комунальної  власності  територіальної  громади  м.  Києва  не 
встановлено. 

В  ході  ревізії  постійно  діючою  комісією,  в  присутності  начальника 
відділу  Північного  офісу  Держаудитслужби  станом  17.04.2019  проведено 
контрольні  обстеження  приміщень,  які  заходяться  на  балансі  Підприємства  та 
здаються  в оренду  стороннім  суб'єктам  господарювання. 

В  ході  контрольних  обстежень  встановлено,  що  окремі  приміщення  є 
вільними та не  використовуються. 

Використання  приміщень  сторонніми  суб'єктами  господарювання  без 
укладання  договорів  оренди за результатами  обстежень  не  встановлено. 

Слід  відмітити,  що  за  результатами  обстежень  встановлено,  що  значна 
частина  приміщень,  які  вільні,  є підвальні  та півпідвальні  приміщення  будівель. 
Значна їх частина  знаходяться  у непридатному  до використання  стані. 

Також,  за  результатами  перевірки  договорів  оренди,  а  також  в  ході 
обстежень  встановлено,  що окремі  приміщення,  які  придатні  до  використання,  є 
вільними,  при  наявності  рішення  орендодавця  про  передачу  в оренду  тривалий 
час  є  вільними  та  не  використовуються  у  зв'язку  із  не  укладанням  договору 
оренди. 

Зокрема,  в  ході  обстежень  приміщень  за  адресою  вул.  Закревського,  47 
встановлено,  що  приміщення  площею  305,8  кв. м.  є  вільним.  Відповідно  до 
наданих до ревізії документів  та  інформації  встановлено  наступне. 

«...Згідно  рішення  Київської  міської  ради  від  21.05.2015  №503/1367 
прийнято  рішення  про  передачу  приміщення  площею  305,8  кв. м.  за  адресою 
вул.  Закревського,  47  в  оренду  Громадській  організації  інвалідів  «Добробут  та 
Безпека».  Однак,  орендодавцем  (Деснянська  районна  у  м.  Києві  адміністрація) 
протягом  2015  — 2018 років  та   станом  на  17.04.2019  із орендарем  Громадська 
організація  інвалідів  «Добробут  та   Безпека»  договір  не  укладено  у  зв'язку  із 
неподанням  останнім  повного  пакету  документів  для  укладання  договору 
оренди.  01.03.2019  Громадська  організація  інвалідів  «Добробут  та   Безпека» 
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черговий  раз  звернулась  за  довідкою  для  виготовлення  висновку  про  вартість 
майна.  На  даний  час  висновок  про  вартість   майна  знаходиться  на  рецензуванні 
в Департаменті  комунальної  власності  м.  Києва. 

Слід  зазначити,  що  підпунктом  11.7  пункту  11 Положення  про  оренду 
комунального  майна  територіальної  громади  міста   Києва  передбачено,  що 
Орендодавець  письмово  повідомляє  потенційному  Орендарю  про  результати 
розгляду  пропозиції  та   на  підставі  рішення  Київської  міської  ради  або 
постійної  комісії,  а у  випадках,  передбачених  пунктом  11.4  цього  Положення, 
рішенням  Департаменту  або  Райдержадміністрації,  видає  розпорядчий 
документ  про укладання  договору  оренди  майна. 

Тобто,  чинним  Положенням  про  оренду  комунального  майна 
територіальної  громади  міста   Києва  передбачено,  що  Орендодавець 

(Деснянська  районна  в  місті   Києві  дерзюавна  адміністрація)  для  укладання 
Договору  оренди  про  передачу  в  оренду  майна  без  проведення  конкурсу  має 
видати  розпорядлсення  про  укладання  відповідного  договору.  Деснянською 
районною  в  місті   Києві  державною  адміністрацією  розпорядження  про 
передачу  в  оренду  майна,  а  саме  нелситлового  приміщення  площею  305,8  кв.м 
розташованого  за  адресою:  місто   Київ,  вул.  Миколи  Закревського,  47,  без 
проведення  конкурсу  не  видавалося. 

Інформуємо,  що  КП  «Ватутінськінвестбуд»,  як  балансоутримувач,  несе 
втрати,     відшкодування  земельного  податку  по  Громадській  організації 
інвалідів  «Добробут  та   Безпека».  Так за  період  20152018  років  відшкодування 
земельного  податку  за  плогцу  305,8  кв. м  становить  83 255,17  грн». 

Акт   обстеоюення  площ  за  адресою  вул. Закревського,  47 з  інформацією  на 
предмет  використання  приміщень  іншими  юридичними  та   фізичними  особами 
у Додатку  №__//_  до Акту   ревізії. 

Таким  чином  за  рахунок  не  вжиття  заходів  Орендодавцем  (Деснянською, 
районною  в  м.  Києві  державною  адміністрацією)  щодо  передачі  в  оренду 
нежитлового  приміщення  площею  305,8  кв.м  розташованого  за  адресою:  місто 
Київ,  вул. Миколи  Закревського,  47,  балансоутримувачем 
(КП «Ватутінськінвестбуд»)  понесено  додаткові  витрати  зі  сплати  земельного 
податку  за 2015   2018 роки у сумі  83 255,17  гривень. 

При  проведенні  огляду  приміщень  Підприємства  які  здається  в  оренду, 
фактів  надання  приміщень  в суборенду  без укладання  відповідних  договорів  не 
встановлено. 

При  співставленні  суми  нарахованої  орендної  плати,  та  розмірами 
відповідно  до  умов  укладених  договорів,  за  період  з  01.05.2018  по  31.12.2018 
порушень  не  встановлено. 

Ревізією  повноти  та  правильності  нарахування  вартості  спожитих 
комунальних  послуг  встановлено,  що  відшкодування  витрат  на  утримання 
орендованого  майна  регламентовано  умовами  договорів  компенсації  вартості 
послуг  та  витрат.  Нарахування  вартості  спожитих  орендарем  комунальних 
послуг,  проведено  вибірковим  методом,  а  саме  за  період  з  01.05.2018  по 
31.12.2018,  порушень  не  встановлено. 

Висновок:  Ревізією  питання  повноти  надходження,  достовірності  і 
правильності  визначення  доходів Підприємства  порушень  не  встановлено. 
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4.2 Законність  здійснення  та достовірність  відображення  в обліку 
витрат,  в тому  числі  видатків  на капітальн е  будівництво  (реконструкцію , 

ремонт) та оплату  праці  працівникі в 

Ревізією  даного  питання  проведено  вибірковим  методом  за  період  з 
01.01.2016  по  31.12.2018  та  встановлено,  що  Підприємством  застосовуються 
рахунки  класу  9  «Витрати  діяльності»,  тому  джерелом  інформації  формування 
витрат  операційної  діяльності  за  економічними  елементами  витрат  були 
обороти  по дебету  рахунків  9 «Витрати  діяльності». 

Структура  загальних  витрат  Підприємства  за  елементами  операційних 
витрат  за  період  з  01.01.2016  по  31.12.2018  характеризується  наступними 
чином: 

  матеріальні  витрати:   становили  в  загальній  сумі    300,0  тис.  грн,  в 
тому  числі:  за 2016  рік   95,0 тис.  грн,  за 2017  рік   88,0 тис.  грн,  за 2018  рік  
117,0 тис.  грн; 

  витрати   на  оплату  праці:  становили  в  загальній  сумі  —  6662,0  тис. 
грн.,  в тому  числі:  за 2016 рік    1441,0 тис.  грн,  за 2017  рік   1986,0 тис.  грн.,  за 
2018 рік   3235,0  тис.грн; 

відрахування  на  соціальні  виплати:  становили  в  загальній  сумі  
1471,0  тис.  грн.,  в  тому  числі:  за  2016  рік    317,0  тис.  грн,  за  2017  рік    436,0 
тис.  грн.,  за 2018 рік  718,0  тис.грн; 

  амортизація:  становили  в  загальній  сумі    976,0  тис.  грн.,  в  тому 
числі:  за  2016  рік    323,0  тис.  грн,  за  2017  рік    325,0  тис.  грн.,  за  2018  рік  
328,0 тис.  грн; 

  інші  витрати     становили  в  загальній  сумі    18924,0  тис.  грн.,  в  тому 
числі:  за 2016  рік   5454,0  тис.  грн,  за 2017 рік    6219,0  тис.  грн.,  за 2018 рік  
7251,0 тис.  грн; 

Вибірковою  ревізією  формування  операційних  витрат  за  економічними 
елементами за період з 01.06.2017 по 30.06.2017 року порушень не  встановлено. 

Правомірність  здійснення  матеріальних  затрат 
Питання  законності  використання  та  списання  на  виробництво  сировини 

й  основних  матеріалів;  купівельних  напівфабрикатів  та  комплектуючих 
виробів;  палива  й  енергії  тощо  відображено  в  розділі  «Обгрунтованість 
придбання,  рух та повнота  відображення  запасів  підприємства»  акту. 

4.2.1.  Видатки  на  капітальне  будівництво,  реконструкцію  та  ремонт 

Видатки  на  капітальне  будівництво,  реконструкцію  та  ремонт  проведено 
вибірковим  методом  в  розрізі  окремих  об'єктів  будівництва  за  період  з 
01.01.2014  поЗІ.12.2018. 

Згідно  з  даними  аналітичного  обліку  Підприємства  та  даними  оборотно
сальдової  відомості  по  рахунку  15  «Капітальні  інвестиції»,  субрахунок  151 
«Капітальне  будівництво»,  станом  на  01.01.2016  обліковувались  витрати  у 
загальній  сумі  147 984,72 тис.  гривень. 

За  2016  рік  здійснено  витрат  на  придбання  або  створення  матеріальних  і 
нематеріальних  необоротних  активів  у  розрізі  субрахунків:  субрахунок  151 
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«Капітальне  будівництво»    496,1  тис.  грн,  152  «Придбання  (виготовлення) 
основних  засобів»    2,21  тис.  грн,  153  «Придбання  (виготовлення)  інших 
необоротних  матеріальних  активів»   2,88 тис.  гривень. 

За  2016  рік  зменшився  розмір  витрат  на  придбання  або  створення 
матеріальних  і  нематеріальних  необоротних  активів  (у  зв'язку  із  введенням  в 
дію,  прийняттям  в  експлуатацію  придбаних  або  створених  нематеріальних 
активів  тощо)  у  розрізі  субрахунків:  субрахунок  151  «Капітальне  будівництво» 
  8 906,57  тис.  грн,  152  «Придбання  (виготовлення)  основних  засобів»  
2,21 тис.  грн,  153  «Придбання  (виготовлення)  інших  необоротних  матеріальних 
активів»    2,88  тис.  грн  та  станом  на  01.01.2017  складав  по  субрахунку  151 
«Капітальне  будівництво»    139 574,25 тис.  гривень. 

За  2017  рік  здійснено  витрат  на  придбання  або  створення  матеріальних  і 
нематеріальних  необоротних  активів  у  розрізі  субрахунків:  субрахунок  151 
«Капітальне  будівництво»   38  177,83  тис.  грн,  152  «Придбання  (виготовлення) 
основних  засобів»    8,5  тис.  грн,  153  «Придбання  (виготовлення)  інших 
необоротних  матеріальних  активів»   4,48 тис.  гривень. 

За  2017  рік  зменшився  розмір  витрат  на  придбання  або  створення 
матеріальних  і  нематеріальних  необоротних  активів  (у  зв'язку  із  введенням  в 
дію,  прийняттям  в  експлуатацію  придбаних  або  створених  нематеріальних 
активів  тощо)  у  розрізі  субрахунків:  субрахунок  151  «Капітальне  будівництво» 
  1 117,21  тис.  грн,  152  «Придбання  (виготовлення)  основних  засобів»   8,5 тис. 
грн,  153 «Придбання  (виготовлення)  інших  необоротних  матеріальних  активів» 
  4,48  тис.  грн  та  станом  на  01.01.2018  складав  по  субрахунку  151  «Капітальне 
будівництво»    176 634,87 тис.  гривень. 

За  2018  рік  здійснено  витрат  на  придбання  або  створення  матеріальних  і 
нематеріальних  необоротних  активів  у  розрізі  субрахунків:  субрахунок  151 
«Капітальне  будівництво»    55 662,98  тис.  грн,  152  «Придбання  (виготовлення); 
основних  засобів»    106,37  тис.  грн,  153  «Придбання  (виготовлення)  інших 
необоротних  матеріальних  активів»   4,98  тис.  грн,  154 «Придбання  (створення) 
нематеріальних  активів»    13 762,81  тис.  гривень. 

За  2018  рік  зменшився  розмір  витрат  на  придбання  або  створення 
матеріальних  і  нематеріальних  необоротних  активів  (у  зв'язку  із  введенням  в 
дію,  прийняттям  в  експлуатацію  придбаних  або  створених  нематеріальних 
активів  тощо)  у  розрізі  субрахунків:  субрахунок  152  «Придбання 
(виготовлення)  основних  засобів»    106,37 тис.  грн,  153  «Придбання 
(виготовлення)  інших  необоротних  матеріальних  активів»    4,98  тис. грн,  154 
«Придбання  (створення)  нематеріальних  активів»    13 762,81  тис.  грн  та  станом 
на  01.01.2019  складав  по  субрахунку  151  «Капітальне  будівництво»  
232 297,86 тис.  гривень. 

Таким  чином,  за  період  з  01.01.2016  по  31.12.2018  по  рахунку  15 
«Капітальні  інвестиції»  розмір  витрат  на  придбання  або  створення 
матеріальних  і  нематеріальних  необоротних  активів  збільшився  на 
84 313,14 тис.  грн  (з  147 984,72  тис.  грн  (станом  на  01.01.2016)  до 
232 297,86 тис.  грн  (станом  на  01.01.2019)). 

За результатами  перевірки  наданих  документів  встановлено,  що  зазначені 
обставини  щодо  не  введення  в  експлуатацію  об'єктів  незавершеного 
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будівництва  виникли  за рахунок  обмеженого  фінансування  із міського  бюджету 
по  розпочатих  об'єктах,  що  унеможливлює  завершити  розпочате  будівництво 
тривалий  час,  призводить  до  неможливості  ввести  розпочаті  об'єкти  в 
експлуатацію  та  передати  їх  на  баланс  підприємствам  та  установам 
комунальної  власності  для подальшої  експлуатації. 

В  ході  ревізії  на  підставі  наказу  директора  КП  «Ватутінськінвестбуд»  від 
06.05.2019  №  10В  комісією  в  складі  працівників  КП  «Ватутінськінвестбуд»  в 
присутності  начальника  відділу  Північного  офісу  Держаудитслужби 
Савченка  І.М.  проведено  обстеження  об'єкту  незавершеного  будівництва 
«Будівництво  виробничої  бази  на вул. Електротехнічна,  11» загальною  вартістю 
З 495 947,34  грн  та  складено  відповідний  акт.  За  результатами  обстеження 
будівлі  виробничого  корпусу,  встановлено,  що  наявна  будівля  виробничого 
комплексу    розмір  в  осях  60x36 метрів,  висота  до  низу  несучих  конструкцій 
6 метрів,  площею  1972,4  кв. метрів  є  незавершеним  будівництвом,  приміщення 
вільні  від  меблів,  обладнання  та  транспортних  засобів,  технічний  стан  будівлі 
потребує завершення  будівництва  (реконструкції). 

До  ревізії  надано  інформацію  щодо  незавершеного  будівництва 
«Будівництво  виробничої  бази  на  вул. Електротехнічна,  11zsrojfdbXUTSPONKJICBA  «...Будівництво 
виробничої  бази  для  потреб  комунальних  підприємств  району  розпочато  і 
здійснювалось  за  рахунок  коштів   районного  бюджету   в  19932003  роках.  В 
2004  році  І  черга  будівництва    адміністративнопобутовий  корпус  введено  в 
експлуатацію  Актом  робочої  комісії. 

II   черга  будівництва  —  виробничий  корпус  загальною  площею  1972  м2  не 
завершена  будівництвом  і  не  введена  в  експлуатацію,  при  цьому  будівельна 
готовність   виробничих  споруд  складала  90%. 

....  Деснянською  районною  в  місті   Києві  дерясавною  адміністрацією 
подавались  пропозиції  до  Програми  економічного  і  соціального  розвитку. 
м. Києва  на 2019рік  по  фінансуванню,  але  об'єкт  не  включений  до  фінансування 
на 2019  рік». 

Аналогічна  ситуація  і  по  значної  кількості  інших  об'єктів,  які 
обліковуються  по рахунку  15 «Капітальні  інвестиції». 

Акт   інвентаризації  об'єкту  незавершеного  будівництва  «Будівництво 
виробничої  бази  на  вул. Електротехнічна,  11»  та   Інформація  щодо 
незаверіиеного  будівництва  «Будівництво  виробничої  бази  на 
вул. Електротехнічна,  11» додається  у  додатку  №,/Г  до акту   ревізії. 

В  ході  ревізії  на  підставі  наказу  директора  КП  «Ватутінськінвестбуд» 
від 07.05.2019  №  11В  комісією  в складі  працівників  КП  «Ватутінськінвестбуд» 
проведено  інвентаризацію  активів,  які рахуються  за даними  оборотносальдової 
відомості  по  рахунку  15  «Капітальні  інвестиції»  щодо  їх  фактичної  наявності 
станом  на  01.05.2019. 

Відповідно  інвентаризаційних  описів  за  результатами  інвентаризації 
невідповідностей  не  встановлено. 

Протокол  засідання  робочої  інвентаризаційної  комісії  від  17.05.2019 
додається  у  додатку  №  /  до акту   ревізії. 
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Розгляд  звернення  прокуратури  Київської  міської  прокуратури  №  З 

від  08.11.2018  №  5987  вих18 

TOB «Спеціалізоване  управління  №  630» 
Ревізією  встановлено,  що  між  КП  «Ватутінськінвестбуд»  та 

TOB «Спеціалізоване  управління  №  630»  укладено  договір  від  15.11.2010  № 
44710  на  виконання  підрядних  робіт  по  об'єкту:  «Реконструкція  паркової  зони 
та  встановлення  пам'ятного  знаку  пам'яті  жертв  Чорнобиля  у  4  мікрорайоні 
ж/м Вигурівщина    Троєщина». 

Відповідно  до  п.  2.1  договірна  ціна  робіт  становить  29 999 695,20  грн  з 
п д в . 

Між  КП  «Ватутінськінвестбуд»  та  TOB  «Спеціалізоване  управління 
№  630»  укладено  додаткову  угоду  від  15.05.2014  №  114  до  договору 
від  15.11.2010  №44710. 

Відповідно  до  п.  2.2  обсяг  фінансування  в  межах  ліміту  Програми 
економічного  і  соціального  розвитку  м.  Києва  на  2014  рік  становить 
1 964 900,00  гривень. 

Відповідно  до  графіку  виконання  та  фінансування  будівельних  робіт  на 
2014  рік  визначено  наступні  напрямки  видів  та  етапів  робіт  на  2014  рік, 
зокрема: 

Скульптурний  елемент  «Покрова  Пресвятої  Богородиці»  (II  частина 
авторського  гонорару)   845,00 тис.  грн; 

Скульптурний  елемент  «Покрова  Пресвятої  Богородиці»  (виготовлення)  
385,00 тис.  грн; 

Виготовлення  гербів —  134,90 тис.  грн; 
Влаштування  електромереж  та  зовнішнього  освітлення    600,00  тис. 

гривень. 
Додатковими  угодами  від  04.06.2014  №  214  та  від  24.12.2014  №  314  до' 

договору  від  15.11.2010  №  44710  вносились  зміни  щодо  зміни  керівника 
TOB «Спеціалізоване  управління  №  630»  та  банківських  реквізитів  підрядника 
відповідно. 

Додатковою  угодою  від  29.12.2014  №  314/1  внесено  зміни  до  договору 
від  15.11.2010  №  44710  в частині  визначення  обсягу  фінансування  на  2014  рік, 
який з урахуванням  змін  становив на 2014 рік   1 757  515,75  гривень. 

Додатковою  угодою  від  30.12.2014  №  414  внесено  зміни  до  договору 
від  15.11.2010 №  44710  в частині  зміни  банківських  реквізитів  підрядника. 

Додатковою  угодою  від  04.12.2015  №  115  внесено  зміни  до  договору 
від  15.11.2010 №  44710  в частині  визначення  обсягу  фінансування  на 2015  рік. 

Відповідно  до  п.  2.2  обсяг  фінансування  в  межах  ліміту  Програми 
економічного  і  соціального  розвитку  м.  Києва  на  2015  рік  становить 
1 307  184,00  гривень. 

Відповідно  до  графіку  виконання  будівельних  робіт  на  та  плану 
фінансування  будівельних  робіт  на 2015 рік  визначено  наступні  напрямки  видів 
та етапів робіт на 2015 рік,  зокрема: 

Влаштування  електромереж  та зовнішнього  освітлення    700,00 тис.  грн; 
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Встановлення  опор  паркових  світильників  зовнішнього  освітлення — 
607,184 тис.  гривень. 

Додатковою  угодою  від  24.12.2014  №  215  внесено  зміни  до  договору 
від  15.11.2010  №  44710  в  частині  зміни  місцезнаходження  та  банківських 
реквізитів  підрядника. 

Додатковою  угодою  від  14.04.2016  №  116  внесено  зміни  до  договору 
від  15.11.2010  №  44710  в частині  визначення  обсягу  фінансування  на 2016 рік. 

Відповідно  до  п.  2.2  обсяг  фінансування  в  межах  ліміту  Програми 
економічного  і  соціального  розвитку  м.  Києва  на  2016  рік  становить 
1 750 000,00  гривень. 

Відповідно  до  графіку  виконання  будівельних  робіт  та  плану 
фінансування  будівельних  робіт  на 2016 рік  визначено  наступні  напрямки  видів 
та етапів робіт  на 2016 рік,  зокрема: 

Влаштування  електромереж  0,4 кВт та ел. щита   150,00 тис.  грн; 
Влаштування  фундаменту  карильйону   65,50 тис.  грн; 
Виготовлення  та монтаж  гранітних  блоків — 714,50 тис.  грн; 
Виготовлення  та монтаж  дзвонів  з ливарної  бронзи   400,00 тис.  грн; 
Монтаж  електронної  системи  корильйону  та  інших  інженерних  систем  

320,00 тис.  грн; 
Влаштування  мощення,  металевої  огорожі,  озеленення    100,00  тис. 

гривень. 
Додатковою  угодою  від  27.04.2016  №  216  внесено  зміни  до  договору 

від  15.11.2010  №  44710  в  частині  зміни  місцезнаходження  та  банківських 
реквізитів  підрядника. 

Додатковою  угодою  від  26.12.2016  №  316  внесено  зміни  до  договору 
від  15.11.2010  №  44710  в частині  визначення  обсягу  фінансування  на  2016  рік, 
який з урахуванням  змін  становив  на 2016 рік   92 540,35  гривень. 

Додатковою  угодою  від  25.05.2017  №  117  внесено  зміни  до  договору 
від  15.11.2010 №  44710  в частині  визначення  обсягу  фінансування  на 2017 рік. 

Відповідно  до  п.  2.2  обсяг  фінансування  в  межах  ліміту  Програми 
економічного  і  соціального  розвитку  м.  Києва  на  2017  рік  становить 
1 925 995,00  гривень. 

Відповідно  до  графіку  виконання  будівельних  робіт  та  плану 
фінансування  будівельних  робіт  на 2017 рік  визначено  наступні  напрямки  видів 
та етапів робіт  на 2017 рік,  зокрема: 

Влаштування  скульптурної  арки  карильйону,  металоконструкцій  штанг 
підвісу   825,995  тис.  грн; 

Виготовлення  та монтаж дзвонів  з ливарної  бронзи    520,00 тис.  грн; 
Монтаж  електронної  системи  котильйону  та обладнання    480,00 тис.  грн; 
Влаштування  металевої  огорожі,  озеленення    100,00 тис.  гривень. 
Додатковою  угодою  від  17.08.2017  №  217  внесено  зміни  до  договору 

від  15.11.2010 №  44710  в частині  визначення  обсягу  фінансування  на 2017 рік. 
Відповідно  до  п.  2.2  обсяг  фінансування  в  межах  ліміту  Програми 

економічного  і  соціального  розвитку  м.  Києва  на  2017  рік  становить 
1 879  179,29  гривень. 
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Додатковою  угодою  від  26.09.2017  №  317  внесено  зміни  до  договору 
від  15.11.2010 №  44710  в частині  визначення  обсягу  фінансування  на 2017  рік. 

Відповідно  до  п.  2.2  обсяг  фінансування  в  межах  ліміту  Програми 
економічного  і  соціального  розвитку  м.  Києва  на  2017  рік  становить 
2 352  140,21  гривень. 

Відповідно  до  графіку  виконання  будівельних  робіт  та  плану 
фінансування  будівельних  робіт  на  2017  рік,  з  урахуванням  внесених  змін 
визначено  наступні  напрямки  видів та етапів робіт  на 2017 рік,  зокрема: 

Влаштування  скульптурної  арки  карильйону,  металоконструкцій  штанг 
підвісу   1 213,0576 тис.  грн; 

Виготовлення  та монтаж  дзвонів  з ливарної  бронзи   519,25018 тис.  грн; 
Монтаж  електронної  системи  карильйону  та  обладнання    486,48031  тис. 

грн; 
Влаштування  металевої  огорожі,  озеленення    133,35212  тис.  гривень. 
Виконання  умов  договору  від  15.11.2010  №44710  підтверджено 

відповідними  первинними  документами  у  повному  обсязі  та  порушень  не 
встановлено. 

За  період  з  01.01.2014  по  31.12.2017  TOB  «СУ  №  630»  виконано  робіт  на 
загальну  суму  5 509,38  тис.  грн,  які  КП  «Ватутінськінвестбуд»  оплачено  у 
повному  обсязі. 

Перевірку  фактичного  стану  виконання  умов  договору  від  15.11.2010 
№ 44710  за  2014  та  2015  роки  за  актами  виконаних  робіт  за  зазначені  роки  на 
загальну  суму  3  064  699,62  грн,  з  яких  кошти  в  сумі  1  757  515,75  грн  за 
2014 рік  та  кошти  в  сумі  1  307  183,87  грн  за  2015  рік  проведено  шляхом 
вибіркового  контрольного  обміру  виконаних  робіт  та  за  результатами  якого 
розбіжностей  між  обсягами  наведеними  у  актах  виконаних  робіт  та  їх 
фактичним  виконання  не  встановлено. 

Акт   контрольного  обміру  додається  у  додатках  до  довідки  головного 
державного  інспектора  Ковтуна  К.І.,  додаток  №  S  до акта   ревізії. 

Слід зазначити,  що до перевірки  надано  протокол  тимчасового доступу  до 
речей  та  документів  від  25.07.2016  про  вилучення  на  підставі  ухвали 
Деснянського  районного  суду  м. Києва  від  19.07.2016  (справа  №  754/9004/16К) 
калькуляцій  на  виготовлення  скульптурного  елементу  "Покрова  Божої  Матері" 
та  комплекту  геральдичних  гербів  в  кількості  14  шт,  що  унеможливлює 
підтвердити  чи  спростувати  вартість  витрат  понесених  при  виготовленні  та 
встановленні  скульптурного  елементу  "Покрова  Божої  Матері"  та  комплекту 
геральдичних  гербів. 

Копія  протоколу  тимчасового  доступу  до  речей  та   документів  від 
25.07.2016  додається  у  додатках  до  довідки  Ковтуна  K.J.,  додаток  до 
акта   ревізії. 

В  ході  ревізії  фактичний  стан  виконання  умов  договору  від  15.11.2010 
№ 44710  за  період  з  01.01.2016  по  01.05.2017  не  перевірявся  у  зв'язку  із  тим, 
що  в  квітнітравні  2017  року  Північним  офісом  Держаудитслужби  проведено 
позапланову  ревізію  фінансовогосподарської  діяльності 
КП «Ватутінськінвестбуд»  за  період  з  01.01.2016  по  01.05.2017  із  зазначених 
питань, про що було  складено  Акт ревізії  від 24.05.2017  №1330/451. 
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Інших  витрат  на  виконання  умов  договору  від  15.11.2010  №44710 
протягом ревізійного  періоду  не  встановлено. 

Згідно  з  даними  аналітичного  обліку  Підприємства  та  даними  оборотно
сальдової  відомості  по  субрахунку  151  «Капітальне  будівництво»  станом  на 
31.12.2018  обліковувались  витрати  по  об'єкту  «Реконструкція  паркової  зони  та 
встановлення  пам'ятного  знаку  пам'яті  жертв  Чорнобиля  у  4  мікрорайоні  ж/м 
Вигурівщина   Троєщина»  у загальній  сумі  14 293,43 тис.  гривень. 

Порушень,  щодо  здійснення  КП  «Ватутінськінвестбуд»  по  об'єкту 
«Реконструкція  паркової  зони  та  встановлення  пам'ятного  знаку  пам'яті  жертв 
Чорнобиля  у  4  мікрорайоні  ж/м  Вигурівщина    Троєщина»  ревізією  не 
встановлено. 

Розгляд  звернення  СБУу  м. Києві  та Київській  області  від  18.01.2019 

№  51/2/140309  TOB

TOB  "ЕРГОНОМІК А  УКРАЇНА " 
За  результатами  здійсненої  процедури  закупівлі,  між 

КП «Ватутінськінвестбуд»  та  TOB  "ЕРГОНОМІКА  УКРАЇНА",  укладено 
договір  від  06.12.2018  №  78818  на  поставку  ергономічних  меблів  загальною 
вартістю 3 339  100,00  гривень. 

Згідно  з  даними  бухгалтерського  обліку  КП  «Ватутінськінвестбуд» 
станом  на  31.12.2018,  TOB  "ЕРГОНОМІКА  УКРАЇНА",  відповідно  до 
видаткових  накладних  поставлено  товарів  на  загальну  суму  3 339  100,00  грн, 
які  оплачено  в  повному  обсязі.  Кредиторська  (дебіторська)  заборгованість 
станом  на 31.12.2018  відсутня. 

До  ревізії  надано  акт  прийманняпередачі  вартості  основних  фондів 
«Реконструкція  з  добудовою  загальноосвітньої  школи  № 23  на 
вул. Путивльській,  35,  с.  Биківня  від  10.04.2019  №  2  загальною  вартістю. 
44  174 491,00  грн,  в  тому  числі  обладнання  та  меблі  загальною  вартістю' 
10 284  154,00  грн  у  зв'язку  із  завершенням  будівництва  та  введенням  її  в 
експлуатацію.  Відповідно  до  зазначеного  акту  від  10.04.2019  №  2 
Загальноосвітній  школи  № 23  було  передано  і  меблі,  які  поставлено 
TOB  "ЕРГОНОМІКА  УКРАЇНА"  у повному  обсязі. 

В  ході  ревізії  проведено  зустрічну  звірку  в  TOB  «Ергономіка  України», 
якою  підтверджено  стан  взаєморозрахунків  у  повному  обсязі  та 
невідповідностей  не  встановлено. 

Матеріали  зустрічної  звірки  від  01.04.2019  №2431/239  у  додатку  №  / 
до  акта. 

TOB  «АІММГРУПП » 
За  результатами  здійсненої  процедури  закупівлі,  між 

КП «Ватутінськінвестбуд»  та  TOB  «АІММГРУПП»,  укладено  договір  від 
06.11.2017  №  74217  на  виконання  проектних  робіт  по  розробці  проектної 
документації  (стадії  «Проект»  та  «Робоча  Документація»)  по  об'єкту 
«Реконструкція  нежитлової  будівлі  на  вул.  Миколи  Закревського,  3  для 
створення  умов  для  надання  соціальних  послуг,  послуг  у  сфері  захисту 
громадян  у Деснянському  районі»  загальною  вартістю  1 157 836,38  гривень. 
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До  договору  від  06.11.2017  №  74217  укладено  додаткову  угоду  від 
18.12.2017  №  117  щодо  встановлення  обсягу  фінансування  на  2017  рік  у 
загальній  сумі  104 232,60  гривень. 

Згідно  з  даними  бухгалтерського  обліку  КП  «Ватутінськінвестбуд» 
станом  на  31.12.2018,  TOB  «АІММГРУПП»,  відповідно  до  акту  № 1  від 
12.12.2017  виконаних  робіт,  виконано  робіт  по розробці  проектнокошторисної 
документації  на  загальну  суму  104 232,60  грн,  які  оплачено  в  повному  обсязі. 
Кредиторська  (дебіторська)  заборгованість  станом  на 31.12.2018  відсутня. 

До  ревізії  надано  завдання  на  проектування,  кошторисна  документація, 
календарний  план  розробки  проектної  документації  по  об'єкту,  альбоми  із 
архітектурними  рішеннями  та  містобудівним  розрахунком,  які  передані 
TOB «АІММГРУПП»  видатковими  накладними  від  05.12.2017  №  1  та  від 
14.12.2017  №  2, акт №  1 від  12.12.2017  прийманняпередачі  виконаних  робіт  по 
розробці  проектнокошторисної  документації  на  суму  104 232,60  грн,  з 
виконавчим  кошторисом. 

Вибірковою  ревізією  норм,  розцінок  та  коефіцієнтів  врахованих  в 
виконавчому  кошторисі  та  відповідно  врахованих  в  акті  №  1 від  12.12.2017  на 
суму  104 232,60  грн  порушень  щодо  виконання  умов договору  від 06.11.2017  № 
74217  та  вимог ДСТУ  Б  Д.1.17:2013  «ПРАВИЛА  ВИЗНАЧЕННЯ  ВАРТОСТІ 
ПРОЕКТНОВИШУКУВАЛЬНИХ  РОБІТ  ТА  ЕКСПЕРТИЗИ  ПРОЕКТНОЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ  НА БУДІВНИЦТВО»  ревізією  не  встановлено. 

TOB «ВЕСТ БІЛДІН Г  ГРУП » 
За  результатами  здійсненої  процедури  закупівлі  між 

КП «Ватутінськінвестбуд»  (Замовник),  в  особі  директора  Воробея  O.A.  та 
TOB «ВЕСТ  БІЛДІНГ  ГРУП»  (Генпідрядник),  в  особі  РогачоваЮ.В.  укладено 
договір на виконання  підрядних робіт від 28.04.2017 №  70917. 

Згідно  з  п.  1 вищевказаного  договору  Генпідрядник  виконує  власними  та 
залученими  силами  і  обіговими  коштами,  всі  види  будівельних  робіт 
(відповідно  до  проектнокошторисної  документації)  по  об'єкту:  «Реконструкція 
з  добудовою  загальноосвітньої  школи  №23  на  вул. Путивльській,  35 
(с. Биковня)  у  Деснянському  районі  м.  Києва»,  здає  в  обумовлені  строки 
виконані  роботи  Замовнику,  а Замовник  приймає  та  оплачує  виконані  роботи  за 
рахунок  цільових  бюджетних  коштів,  передбачених  Програмою  економічного  і 
соціального  розвитку  м.  Києва. 

Договірна  ціна  робіт  (додаток  №1),  що  доручені  для  виконання 
Генпідряднику,  згідно  ціни  конкурсної  пропозиції  становить  26 249 999,17  грн, 
крім  того  ПДВ  5 249  999,83  гривень.  Всього  вартість  робіт  по  договору 
31 499 999,00  гривень  (п. 2.1  договору). 

Відповідно  до  п.  2.2  договору,  договірна  ціна  обсягу  робіт  на  2017  рік 
(додаток  №1\1),  узгоджена  сторонами  та  підставі  проектнокошторисної 
документації  в  межах  ліміту  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  на 
2017  рік  становить  13 603  261,00  грн.  разом  з  ПДВ.  Обсяг  фінансування  на 
2017 рік  становить  13 603 261,00  грн. разом з  ПДВ. 

Згідно  з  п. 2.4  договору,  договірна  ціна  робіт  є  динамічною  і  може 
переглядатися  сторонами  тільки  за наступними  умовами: 
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 зміна обсягів  і складу  робіт за обгрунтованим  рішенням  Замовника; 
  прийняття  нових  законодавчих  і  нормативних  актів,  що  впливають  на 

вартість  робіт. 
Протягом  2017  року  до  договору  було  укладено  9  додаткових  угод 

відповідно  до  яких  вносились  зміни  в  частині  уточнення  предмету  договору, 
уточнення  (збільшення,  зменшення)  річних  обсягів  фінансування,  зміни  умов 
авансування,  зміни  реквізитів. 

Відповідно  до  актів  виконаних  робіт  TOB  «ВЕСТ  БІЛДІНГ  ГРУП»  у 
2017 році  виконано  будівельних  робіт  загальною  вартістю  9 072 244,24  грн  у 
відповідності  до  затвердженого  фінансування  на  відповідний  рік,  які  оплачено 
в  повному  обсязі.  Кредиторська  (дебіторська)  заборгованість  станом  на 
31.12.2017  відсутня. 

Відповідно  до  додаткової  угоди  від  19.01.2018  №  118  до  договору 
від 28.04.2017  №  70917  сторони  дійшли  згоди  про  дострокове  припинення  дії 
договору. 

Під  час  планової  ревізії  за  участю  представника 
КП «Ватутінськінвестбуд»    начальника  відділу  організації  будівництва  та 
експлуатації  КП  "Ватутінськінвестбуд"  Лепехи  В.Л.  в  присутності  головного 
державного  фінансового  інспектора  Північного  офісу  Держаудитслужби 
Ковтуна  К.І.  проведено  вибіркові  контрольні  обстеження  виконаних 
TOB «ВЕСТ  БИЛДИНГ  ГРУП»  робіт  згідно  договору  №70917  від  28.04.2017 
по  об'єкту:  "Реконструкція  з  добудовою  загальноосвітньої  школи  №23  по 
вул. Путивльській,  35  у  Деснянському  районі  міста  Києва",  за  результатами 
яких  розбіжностей  між  обсягами  наведеними  в  актах  форми  КБ2  (Акт  №307 
за липень  2017 року  на  суму  161 848,36  грн, Акт №208  за  серпень  2017 року  на 
суму  74  977,08  грн,  Акт  №709  за  вересень  2017  року  на  суму  22  348,50  грн)  та 
фактично  виконаними  роботами  не  встановлено. 

Акт   контрольного  обміру  додається  у  додатках  до  довідки  головного 
деро/савного  інспектора  Ковтуна  К.І.,  додаток  №  до акта   ревізії. 

Слід  зазначити,  що  представники  TOB  «ВЕСТ  БИЛДИНГ  ГРУП»  на 
контрольні  обміри  не  з'явились. 

Вибірковою  ревізією  норм  витрат  будівельних  матеріалів 
(металочерепиця)  врахованих  в  актах  ф.  КБ2В  на  загальну  суму  9 072  244,24 
грн.,  при  виконанні  робіт  з  улаштування  покрівлі  в  співставленні  з  вимогами 
ДСТУ  Б  Д.2.212:2012  (Ресурсні  елементні  кошторисні  норми  на  будівельні 
роботи. Збірник  12. Покрівлі.) порушень  не  встановлено. 

TOB  "СТРОЙМОНТА Ж  СЕРВІС' ' 

За  результатами  здійсненої  процедури  закупівлі,  між 
КП «Ватутінськінвестбуд»  та  TOB  "СТРОЙМОНТАЖ  СЕРВІС",  укладено 
договір  від  16.11.2018  №  78318  (далі    договір  від  16.11.2018  №  78318)  на 
будівельні  роботи  по  об'єкту:  «Реконструкція  нежитлових  приміщень  на 
першому  поверсі  будівлі  на  вул. Будищанській,  3  у  Деснянському  районі  міста 
Києва  для  влаштування  амбулаторії  лікарів  сімейної  медицини»  на  загальну 
суму 3 209 324,99  гривень. 
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Згідно  з  даними  бухгалтерського  обліку,  станом  на  31.12.2018, 
TOB  «СТРОЙМОНТАЖ  СЕРВІС»  виконано  робіт  на  загальну  суму 
2 284 721,65  грн,  які  оплачено  в  повному  обсязі.  Кредиторська  (дебіторська) 
заборгованість  відсутня. 

До  ревізії  надано  договір  від  16.11.2018  №  78318,  зведений  кошторисний 
розрахунок,  договірну  ціну  укладеною  за  «динамічною  договірною»  ціною, 
акти  приймання  виконаних  будівельних  робіт  (ф. КБ2в)  за  грудень 2018 року  на 
загальну  суму  2  284  721,65  грн  (з  ПДВ),  експертний  звіт  від  06.08.2018 
№  1412/е/18,  виданий  ДП  «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»  щодо  розгляду 
кошторисної  документації  за  робочим  проектом  «Реконструкція  нежитлових 
приміщень  на  першому  поверсі  будівлі  на  вул.  Будіщанській,  3 у  Деснянському 
районі  м.  Києва  для  влаштування  амбулаторії  лікарів  сімейної  медицини»  з 
затвердженням  наступних  технікоекономічних  показників  станом  на  02.08.2018 
загальна  кошторисна  вартість  будівництва  становить  5129,023  тис.  грн,  у  тому 
числі:  будівельні  роботи    2659,614  тис.  грн,  обладнання    1338,722  тис.  грн.  та 
інші  витрати    1130,687 тис.  гривень. 

Під  час  проведення  ревізії  начальником  відділу  організації  будівництва  та 
експлуатації  КП  "Ватутінськінвестбуд"  Лепехою  В.Л.,  директором 
TOB  «СТРОЙМОНТАЖ  СЕРВІС»  Самойленком  Р.Б.,  в  присутності  головного 
державного  фінансового  інспектора  Ковтуна  К.І.  проведено  вибіркові 
контрольні  обміри  виконаних  робіт  TOB «СТРОЙМОНТАЖ  СЕРВІС»  згідно 
договору  від  16.11.2018  №78318,  за  результатами  яких  встановлено,  що  в 
порушення  вимог  п.6.4.4.1,  п.  6.4.7  ДСТУ  Б  Д. 1.1 1:2013  «Правила  визначення 
вартості  будівництва»,  затвердженого  наказом  Міністерства  регіонального 
розвитку,  будівництва  та  житловокомунального  господарства  України  від 
27.08.2013  №  405)  (далі    ДСТУ  Б  Д.1.11:2013)  обсяги  фактично  виконаних 
TOB  «СТРОЙМОНТАЖ  СЕРВІС»  робіт  по установленню  ґрат  жалюзійних  при. 
встановленні  вентиляційної  системи,  встановленню  трансформатору  струму 
150/5, встановленню  кріплення  блоку  безпеки  до  котлів  електричних  "TERMIT" 

3  вбудованим  насосом,  влаштування  покриття  навісів  вхідних  груп  з 
металочерепиці  тощо  менші,  ніж  наведено  в  актах  виконаних  підрядних  робіт 
(ф.  КБ2в)  на  загальну  суму  2 284 721,65  грн,  що  в  свою  чергу  призвело  до 
завищення  вартості  виконаних  робіт на загальну  сумуTOB  50 607,50  грн  (з ПДВ). 

Акт   контрольного  обміру  виконаних  TOB «СТРОЙМОНТАЖ  СЕРВІС» 
робіт   та  Акти   перерахунку  завищення  вартості   виконаних  робіт   в додатку  до 
довідки  головного  державного  фінансового  інспектора  Ковтуна  К.І.,  додаток 
№  У  до акта   ревізії. 

Слід  зазначити,  що  станом  на  момент  проведення  ревізії  роботи  по 
об'єкту  не завершено  та  продовжують  виконуватись. 

Ревізією  правильності  врахування  кошторисного  прибутку, 
адміністративних  витрат  врахованих  в  актах  (ф.  КБ2в)  на  загальну  суму 
2 284 721,65  грн  в співставленні  з вимогами  ДСТУН  Б Д.1.13:2013  «Настанова 
щодо  визначення  загальновиробничих  і адміністративних  витрат  та  прибутку  у 
вартості  будівництва»,  затвердженого  наказом  Міністерства  регіонального 
розвитку,  будівництва  та  житловокомунального  господарства  України  від 
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27.08.2013  №  405  (далі    ДСТУН  Б  Д. 1.13:2013)  та  даними,  наведеними  в 
проектній  документації  до  вищенаведеного  договору  від  16.11.2018  №78318, 
встановлено,  що  TOB  «СТРОЙМОНТАЖ  СЕРВІС»  в  актах  виконаних  робіт 
(ф.  КБ2в)  в  порушення  вимог  Таблиці  Д.1  Додатку  Д  ДСТУН  Б  Д. 1.13:2013 
враховано  показник  адміністративних  витрат  в  розмірі  1,6  замість 
1,38 грн./люд.год,  що  призвело  до  завищення  вартості  робіт  на  суму  TOB

2381,36  грн  (з  ПДВ). 

АКТ  перерахунку  адміністративних  витрат   врахованих 
TOB «СТРОЙМОНТАЖ  СЕРВІС»  в  актах  КБ2в  по  договору  №78318  від 
16.11.2018  року  в  додатку  до  довідки  головного  дерзюавного  фінансового 
інспектора  Ковтуна  К.І.,  додаток  №  У  до акта   ревізії. 

Ревізією  норм  витрат,  та  коефіцієнтів  врахованих 
TOB  «СТРОЙМОНТАЖ  СЕРВІС»  встановлено,  що  в  актах  виконаних  робіт 
акт  №  512 за  грудень  2018  року  на  суму  134 671,81  грн,  акт  №  112 за  грудень 
2018  року  на  суму  58 024,27  грн  Товариством  в  порушення  п.  5.4.16  ДСТУ  Б 
Д.1.11:2013  не  повернуто  кошти  на  рахунок  Замовника  отриманих  від 
реалізації  металобрухту  (труби  сталеві,  батарей  опалення),  (п.  5.4.16  ДСТУ  Б 
Д. 1.11:2013.  У  тих   випадках,  коли  відповідно  до  проектних  рішень 
здійснюється  розбирання  конструкцій  (металевих,  залізобетонних,  дерев'яних 
тощо),  знесення  будівель  та   споруд,  внаслідок  чого  виникає  можливість 
одержання  конструкцій,  виробів  та   матеріалів,  придатних  для  повторного 
застосування,  або  провадиться  супутнє  будівництву  добування  окремих 
матеріалів  (камінь,  гравій,  ліс  тоїцо),  за  підсумком  локальних  кошторисів  на 
розбирання,  знесення  будівель  і  споруд  та   інші  роботи  довідково  наводяться 
зворотні  суми,  що  враховують  реалізацію  таких  матеріальних  ресурсів)  на 
суму  13 484,76  гривень. 

АКТ  перерахунку  вартості   металобрухту,  отриманого  при  виконанні
робіт   TOB «СТРОЙМОНТАЖ  СЕРВІС»  по  від  16.11.2018  договору  №  78318 
та   врахованих  в  актах  (ф.  КБ2в)  в  додатку  до  довідки  головного  дерзісавного 
фінансового  інспектора  Ковтуна  К.І.,  додаток  №  до Акта   ревізії. 

З  метою  документального  та  фактичного  підтвердження  виду,  обсягу  і 
якості  проведених  операцій  та  розрахунків,  що  здійснювались  Товариством  з 
обмеженою  відповідальністю  TOB  «СТРОЙМОНТАЖ  СЕРВІС»  з 
КП «Ватутінськінвестбуд»,  Північним  офісом  Держаудитслужби  було 
проведено  зустрічну  звірку,  за  результатами  якої  співставленням  даних,  які 
обліковуються  по  звіту  форми  1ПФ  за  4 квартал  2018  року  та  розрахунку 
загальновиробничих  витрат  до  акту  приймання  виконаних  будівельних  робіт 
(ф.КБ2в)  за грудень  2018  року №  112 (вартість  виконаних  робіт  58 024,27  грн), 
по  роботах  які  виконано  TOB  «СТРОЙМОНТАЖ  СЕРВІС»  встановлено,  що 
Товариством  в розбіжність  з  вимогами  п.  4.9  та  п.  6.4.7  ДСТУН  Б  Д.1.11:2013 
«Правила  визначення  вартості  будівництва»,  п. 4.1  ДСТУН  Б Д.1.13:2013  при 
виконанні  робіт,  за  даними  бухгалтерського  обліку  Товариства  завищено 
вартість загальновиробничих  витрат  на суму  2 644,03  грн  (з  ПДВ). 

Таким  чином,  загальна  сума  завищення  вартості  виконаних 
TOB «СТРОЙМОНТАЖ  СЕРВІС»  ремонтно  будівельних  робіт  по договору  від 
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16.11.2018  №78318  становить  2644,03  +  50607,50  +  13484,76  +  2381,36  =  TOB

69 117,65  грн  (з  ПДВ). 
Акти  приймання  виконаних  будівельних  робіт  (ф.  КБ2в)  по договору  від 

16.11.2018  №78318  на  загальну  суму  2 284 721,65  грн  (з  ПДВ),  з  боку 
Підприємства  підписано  в частині  прийняття  обсягів  робіт  начальником  відділу 
організації  будівництва  та експлуатації  КП  "Ватутінськінвестбуд"  Лепехою  В.Л., 
в  частині  перевірки  цін  та  розрахунків  першим  заступником  директора 
Слюсаренко  Г.М. 

За  даними  бухгалтерського  обліку  Підприємства,  по  договору  від 
16.11.2018  №78318  кошти  сплачено  згідно  актів  виконаних  робіт  (ф.  КБ2в)  у 
повному  обсязі. 

В  наслідок  сплати  завищеної  вартості  робіт,  Підприємству  завдано 
матеріальної  шкоди  (збитків)  на загальну  суму  69  117,65  гривень. 

В  ході  ревізії  керівнику  Підприємства  надано  питання  щодо 
встановленого  порушення. 

Згідно  пояснення  Першого  заступника  директора 
КП «Ватутінськінвестбуд»  Слюсаренко  Г.М.  зазначено:  «...zsrojfdbXUTSPONKJICBAпорушення,  які 
встановлені  під  час ревізії  виникли  в зв 'язку  зі  значним  навантаженням  в  кінці 
бюджетного  року  на  фахівців,  що  безпосередньо  здійснювали  перевірку 
правильності  оформлення  актів   виконаних  робіт   (форма  КБ2В,  КБ3)  по 
об 'єктах  капітального  будівництва. 

Станом  на  15.05.2019  всі  порушення,  які  встановлені  по  даному  об'єкту 
повністю  виправлені  та   відшкодовані  шляхом  безоплатного  виконання 
будівельних  робіт.  Акти   виконаних  робіт   №103  за  березень  2019  та  №105  за 
травень  2019,  що  підтверджують   здійснення  взаємозаліку  надаються». 

Пояснення  Першого  заступника  директора  КП  «Ватутінськінвестбуд» 
Слюсаренко  Г.М.  в  додатку  до  довідки  головного  державного  фінансового 
інспектора  Ковтуна  К.І.,  додаток  №  X  до акта   ревізії. 

Згідно  пояснення  начальника  відділу  організації  будівництва  та 
експлуатації  КП  "Ватутінськінвестбуд"  Лепехи  В.Л.  зазначено:  «...порушення, 
які  встановлені  під  час ревізії  виникли  в  зв'язку  зі  значним  навантаженням  в 
кінці  бюджетного  року  на  мене,  як  іноюенера  по  технічному  нагляду  по 
декількох  об'єктах  капітального  будівництва    внаслідок  одночасного 
виконання  будівельних  робіт   по всіх  об'єктах. 

Станом  на  15.05.2019  всі  порушення,  які  встановлені  по  даному  об'єкту 
повністю  виправлені  та   відшкодовані  шляхом  безоплатного  виконання 
будівельних  робіт.  Акти   виконаних  робіт   №103  за  березень  2019  та   №105  за 
травень  2019,  що підтверджують   здійснення  взаємозаліку  надаються.» 

Пояснення  начальника  відділу  організаі}ії  будівництва  та   експлуатації 
КП  "Ватутінськінвестбуд"   Лепехи  В.Л.  в  додатку  до  довідки  головного 
дерлсавного  фінансового  інспектора  Ковтуна  К.І.,  додаток  №  &  до  акта 
ревізії. 

Слід  зазначити,  що  в  ході  ревізії  порушення  в  сумі  69  117,65  грн  усунуто 
шляхом  виконання  коригування  вартості  виконаних  робіт  за  березень,  травень 
2019 року та  відповідним  взаємозаліком. 
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Акти   виконаних  робіт   за  березень,  травень  2019  року  з  відповідним 
коригуванням  вартості   виконаних  робіт   на  суму  69117,65  гри  в  додатку  до 
довідки  головного  державного  фінансового  інспектора  Ковтуна  К.І.,  додаток 
№  до акта   ревізії. 

TOB  «Укрмонтажлюкс » 
За  результатами  здійсненої  процедури  закупівлі  між 

КП «Ватутінськінвестбуд»  та  Товариством  з  обмеженою  відповідальністю 
"Укрмонтажлюкс",  укладено  договір  від  19.11.2018  №  78418  (далі    договір 
від  19.11.2018  №  78418)  на  будівельні  роботи  по  об'єкту:  «Реконструкція 
нежитлових  приміщень  будівлі  на  просп. Маяковського,  15 СЗ  у  Деснянському 
районі  міста Києва  під  розміщення  залу урочистих  подій»,  очікуваною  вартістю 
8 334 738  гривень. 

Згідно  з  даними  бухгалтерського  обліку,  станом  на  31.12.2018, 
TOB  "Укрмонтажлюкс"  виконано  робіт  на  загальну  суму  2 010  831,18  грн,  які 
оплачено  в  повному  обсязі.  Кредиторська  (дебіторська)  заборгованість 
відсутня. 

До  ревізії  надано  договір  від  19.11.2018  №78418,  зведений 
кошторисний  розрахунок,  договірну  ціну  укладеною  за  «динамічною 
договірною»  ціною,  акти  приймання  виконаних  будівельних  робіт  (ф. КБ2в)  за 
грудень  2018  року  на  загальну  суму  2 010  831,18  грн.  (з  ПДВ),  експертний  звіт 
від  20.09.2018  №  1453/е/18,  виданий  ДП  «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» 
щодо розгляду  кошторисної  документації  за робочим  проектом  «Реконструкція 
нежитлових  приміщень  будівлі  на  просп.  Маяковського,  15 СЗ  у  Деснянському 
районі  міста  Києва  під  розміщення  залу  урочистих  подій»  з  затвердженням 
наступних  технікоекономічних  показників  станом  на  19.09.2018  року  
загальна  кошторисна  вартість  будівництва  становить  9 757,142  тис.  грн,  у  тому 
числі  будівельні  роботи    6 414,832  тис.  грн,  устаткування    1 180,296  тис.  грн,
інші  витрати   2162,014 тис.  гривень. 

Під  час  проведення  ревізії  начальником  відділу  організації  будівництва 
та  експлуатації  КП  "Ватутінськінвестбуд"  Лепехи  В.Л.,  заступника 
генерального  директора  TOB  «Укрмонтажлюкс»  Текучова  С.Г.,  в  присутності 
головного  державного  фінансового  інспектора  Північного  офісу 
Держаудитслужби  Ковтуна  К.І.  проведено  вибіркові  контрольні  обміри 
виконаних  робіт  TOB  «Укрмонтажлюкс»  згідно  договору  від  20.09.2018 
№78418,  за  результатами  яких  встановлено,  що  в  порушення  вимог  п.6.4.4.1, 
п. 6.4.7  ДСТУ  Б  Д. 1.11:2013    обсяги  фактично  виконаних 
TOB  «Укрмонтажлюкс»  робіт  по  демонтажу  покриття  підлог,  установленню 
сантехнічних  виробів  (труб,  трійників,  вентилів  тощо)  менші,  ніж  наведено  в 
актах  виконаних  підрядних  робіт  (ф.  КБ2в)  до  договору  від  20.09.2018  №784
18 на  загальну  суму  2 010  831,18  грн,  що  в  свою  чергу  призвело  до  завищення 
вартості  виконаних  робіт  на загальну  суму   66 761,91  грн  (з ПДВ). 

Акт   контрольного  обміру  виконаних  TOB  «Укрмонтажлюкс»  робіт   та 
Акти   перерахунку  завищення  вартості   виконаних  робіт   в  додатку  до  довідки 
головного  державного  фінансового  інспектора  Ковтуна  К.І.,  додаток  №  до 
акта   ревізії. 
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Сящ  зазначити,  що  станом  на  момент  проведення  ревізії  роботи  по 
об'єкту  не завершено  та продовжують  виконуватись. 

Ревізією  норм  витрат,  та  коефіцієнтів  врахованих  TOB  «Укрмонтажлюкс» 
встановлено,  що  в  актах  виконаних  робіт:  Акт  №412  за  грудень  2018  року  на 
суму  57646,46  грн,  Акт  №512  за  грудень  2018  року  на  суму  711382,49  грн, 
Товариством  в  порушення  вимог  п.  5.4.16,  п.  6.4.8  ДСТУ  Б  Д. 1.11:2013  не 
повернуто  кошти  на рахунок  Замовника,  отриманих  від реалізації  металобрухту 
(труби  сталеві,  батарей  опалення,  віконні  алюмінієві  рами  )  на  загальну  суму  TOB

8 002,20  гривень. 
АКТ  перерахунку  вартості   металобрухту,  отриманого  при  виконанні 

робіт   TOB  «Укрмонтажлюкс»  по  договору  №78418  від  19.11.2018  та 
врахованих  в  актах  КБ2в  в  додатку  до  довідки  головного  державного 
фінансового  інспектора  Ковтуна  К.І.,  додаток  №  %  до акта   ревізії. 

Таким  чином,  загальна  сума  завищення  вартості  виконаних 
TOB  «Укрмонтажлюкс»  ремонтнобудівельних  робіт  по  договору  становить 
66 761,91+8  002,20 = 74 764,11грн.  (з ПДВ). 

Акти  виконаних  робіт  (ф.  КБ2в)  по  договору  від  19.11.2018  №78418  на 
загальну  суму  2 010  831,18  грн.  (з  ПДВ),  з  боку  Підприємства  підписано  в 
частині  прийняття  обсягів  робіт  начальником  в'щдіпу  організації  будівництва  та 
експлуатації  КП  "Ватутінськінвестбуд"  Лепехою  В.Л.  в частині  перевірки  цін  та 
розрахунків  першим  заступником  директора  Слюсаренко  Г.М. 

За даними  бухгалтерського  обліку Підприємства,  по зазначеному  договору 
кошти сплачено  згідно  актів  виконаних  робіт  (ф. 2КБ2в)  в повному  обсязі. 

В  наслідок  сплати  Товариству  завищеної  вартості  робіт,  Підприємству 
завдано матеріальної  шкоди  (збитків)  на загальну  суму  74 764,11  гривень. 

В  ході  ревізії  керівнику  КП  «Ватутінськінвестбуд»  питання  щодо 
встановленого  порушення. 

Згідно  пояснення  першого  заступника  директора 
КП «Ватутінськінвестбуд»  Слюсаренко  Г.М.  зазначено:  «...порушення,  які 
встановлені  під  час  ревізії  виникли  внаслідок  значного  навантаження  в  кінці 
бюджетного  року  на  фахівців,  що  безпосередньо  здійснювали  перевірку 
правильності  оформлення  актів   виконаних  робіт   (форма  КБ2В,  КБ3)  по 
об 'єктах  капітального  будівництва. 

Станом  на  15.05.2019  всі  порушення,  які  встановлені  по  даному 
об'єкту  повністю  виправлені  та   відшкодовані  шляхом  безоплатного  виконанні 
будівельних  робіт.  Акт   виконаних  робіт   №8  за  травень  2019,  що  підтверджу 
здійснення  взаємозаліку  надається. 

Пояснення  першого  заступника  директора  КП  «Ватутінськінвестбуд 
Слюсаренко  Г.М.  в  додатку  до  довідки  головного  державного  фінансовог 
інспектора  Ковтуна  К.І.,  додаток  №_^до  акта   ревізії. 

Згідно  пояснення  начальника  в'щділу  організації  будівництва  ' 
експлуатації  КП  "Ватутінськінвестбуд"  Лепехи  В.Л.  зазначено:  «...порушень 
які  встановлені  під  час  ревізії  виникли  в  зв'язку  зі  значним  навантаженням 
кінці  бюджетного  року  на  мене,  як  інженера  по  технічному  нагляду 
декількох  об'єктах  капітального  будівництва    внаслідок  одночасне 

"»іилиня. будівельних  робіт   по  всіх  об'єктах. 
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Станом  на  15.05.2019  всі  порушення,  які  встановлені  по  даному  об'єкту 
повністю  виправлені  та   відшкодовані  шляхом  безоплатного  виконання 
будівельних  робіт.  Акт   виконаних  робіт   №8  за  травень  2019,  що  підтверджує 
здійснення  взаємозаліку  надається.». 

Пояснення  начальника  відділу  організації  будівництва  та   експлуатації 
КП  "Ватутінськінвестбуд"   Лепехи  B.JI.  в  додатку  до  довідки  головного 
дерлсавного  фінансового  інспектора  Ковтуна  К.І.,  додаток  №  до  акта 
ревізії. 

Слід  зазначити,  що  в  ході  ревізії  порушення  в  сумі  74 764,11  грн 
Підприємством  усунуто  шляхом  безоплатного  виконання  будівельних  робіт  та 
виконання  коригування  вартості  виконаних  робіт  за  травень  2019  року  з 
відповідним  взаємозаліком. 

Акти   виконаних  робіт   за  травень  2019  року  з  відповідним  коригуванням 
вартості   виконаних  робіт   на суму  74 764,11 грн  в додатку  до довідки  головного 
державного  фінансового  інспектора  Ковтуна  К.І.,  додаток  №  до  акта 
ревізії. 

В  ході  ревізії  з  метою  документального  підтвердження  виду,  обсягу  і 
якості  операцій  та  розрахунків,  що  здійснювались  між  TOB  «Укрмонтажлюкс» 
та  КП «Ватутінськінвестбуд»  було  призначено  проведення  зустрічної  звірки 
TOB  «Укрмонтажлюкс». 

При  виході  до  TOB  «Укрмонтажлюкс»  за  адресою  м. Київ,  вул.  Сабурова, 
З,  надано  лист  від  11.03.2019  №11/03/191  за  підписом  т.в.о.  директора 
TOB «Укрмонтажлюкс»  Текучова  С.Г.  про  те,  що  він  не  вбачає  законних 
підстав для  надання  запрошуваних  документів. 

Враховуючи  вищезазначене  провести  зустрічну  звірку  не  передбачається 
можливим  про що  і складено  цей  акт. 

Акт   про  неможливість  проведення  зустрічної  звірки  додається  у. 
додатку  №j]_ до акта   ревізії. 

З  метою  сприяння  у  проведенні  зустрічної  звірки  Північним  офісом 
направлено  відповідне  звернення  до  Управління  захисту  економіки  у  м.  Києві 
ДЗЕ НПУ, лист  від  14.03.2019  26241717/21472019. 

На момент  проведення  ревізії  відповіді  не  надходило. 
Копія  листа  від  14.03.2019  26241717/21472019  додається  у  додатку 

№sfPdo  акта   ревізії. 
TOB «К.Д.К .  БУД» 

Згідно  з  даними  бухгалтерського  обліку,  станом  на  31.12.2018, 
TOB «К.Д.К  БУД»  виконано  робіт  по  об'єкту:  «Реконструкція  з  добудовою 
загальноосвітньої  школи  №23  на  вул.  Путивльській,  35  (с.  Биківня)  у 
Деснянському  районі  м. Києва»  (ДК021:2015:450000007    будівельні  роботи  на 
загальну  суму  27  152 315,16  грн,  які  оплачено  в  повному  обсязі.  Кредиторська 
(дебіторська)  заборгованість  відсутня. 

До  ревізії  надано  договір  від  12.03.2018  №74918  на  виконання  власними 
та  залученими  силами  і обіговими  коштами  робіт  по  об'єкту:  «Реконструкція  з 
добудовою  загальноосвітньої  школи  №23  на  вул.  Путивльській,  35  (с.  Биківня) 
у  Деснянському  районі  м.  Києва»  (ДК021:2015:450000007    будівельні 
роботи),  зведений  кошторисний  розрахунок,  договірну  ціну  укладену  за 
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«динамічною  договірною»  ціною,  акти  приймання  виконаних  будівельних  робіт 
(ф.  КБ2в)  за  2018  рік  на  загальну  суму  27152315,16  грн,  копії  експертних 
звітів,  щодо  розгляду  проектної  документації  за  проектом:  «Реконструкція  з 
добудовою  загальноосвітньої  школи  №23  на  вул.  Путивльській,  35  (с.  Биківня) 
у  Деснянському  районі  м.  Києва»,  виданих  ДП  «Укрдержекспертиза»,  а  саме: 
звіт від  12.06.2015 №00159414/ЦБ,  звіт  від 20.09.2018  №  1997/е/17. 

Згідно  експертного  звіту  від  20.09.2018  №  1997/е/17    визначено  наступні 
технікоекономічних  показники  станом  на  20.09.2018:  клас  наслідківССЗ, 
загальна  кошторисна  вартість  будівництва  229 205,987  тис.  грн,  будівельні 
роботи    162 345,912  тис.  грн,  устаткування  20 424,755  тис.  грн,  інші  витрати 
46435,32  тис.  грн,  графіки  виконання  робіт,  договірні  ціни,  плани  фінансування 
робіт,  кошторисна  документація,  видаткові  накладні  на  придбані  будівельні 
матеріали,  шляхові  листи  на  використані  будівельні  машини  та  механізми, 
розрахунок  загальновиробничих  витрат,  виконавча  документація  ((графічні  та 
текстові  матеріали  розділу  «АР»),  сертифікати  якості  на  використані  будівельні 
матеріали,  акти  закриття  прихованих  робіт. 

Під  час  проведення  ревізії  за  участю  представника 
КП «Ватутінськінвестбуд»    начальника  відділу  організації  будівництва  та 
експлуатації  КП  "Ватутінськінвестбуд"  Лепехи  B.JL,  генерального  директора 
TOB  «К.Д.К.БУД»  Кучерова  В.О.,  в  присутності  головного  державного 
фінансового  інспектора  Ковтуна  К.І.  проведено  вибіркові  контрольні  обміри 
виконаних  робіт  TOB  «К.Д.К.БУД»  згідно  договору  №74918  від  12.03.2018 
року  по  об'єкту:  "Реконструкція  з добудовою  загальноосвітньої  школи  №23  на 
вул.  Путивльській,  35  у  Деснянському  рні  м.  Києва",  за  результатами  яких 
встановлено,  що  в  порушення  вимог  п.6.4.4.1,  п.  6.4.7  ДСТУ  Б  Д.1.11:2013  
обсяги  фактично  виконаних  TOB  «К.Д.К.БУД»  робіт  по  облицюванню  стін 
дзеркальними  панелями  на  клею,  виготовленню  огородження  для  покрівлі,; 
обклеювання  скла  полівінілхлоридною  декоративнооздоблювальною 
самоклеючою  плівкою  (тонування)  в туалетах,  улаштуванню  снігозатримувачів, 
встановленню  сантехнічних  виробів  (манометр,  вентиль  діам  32 мм  тощо), 
облицюванню  керамічною  плиткою  стін  туалету  директора,  підлоги  підвалу, 
облицюванню  стін  цоколя  з  керамічної  плитки  менші,  ніж  наведено  в  актах 
виконаних  підрядних  робіт  (ф.  КБ2в)  до  договору  від  12.03.2018  №74918  на 
загальну  суму 162  119,45  гривень. 

Крім  цього,  проведеною  ревізією  норм  розцінок,  коефіцієнтів 
застосованих  в  актах  ф.  КБ2в  при  виконанні  оздоблювальних  робіт  в 
порушення  п.  6.4.7  ДСТУ  Б Д. 1.11:2013,  п  1.1 ДСТУ  Б  Д.2.215:2012  (Ресурсні 
елементні  кошторисні  норми  на  будівельні  роботи.  Збірник  15. 
ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ  РОБОТИ)  замість  шпатлювання  стін  ЕН15563  враховано 
ЕН151821  безпіщане  накриття  стін,  що  в  свою  чергу  призвело  до  завищення 
вартості  виконаних  робіт  на загальну  суму   33 236,57  грн  (з  ПДВ). 

Таким  чином,  за  результатами  проведених  вибіркових  контрольних 
обмірів  та  ревізії  норм  розцінок  встановлено  завищення  вартості  та  обсягів 
фактично  виконаних  робіт  на  загальну  суму  1621 19,45+33236,57  =  TOB

195 356,02  гривень. 
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Акт   контрольного  обміру  виконаних  TOB  «К.Д.К.БУД»  робіт   та   Акти 
перерахунку  завищення  вартості   виконаних  робіт   в  додатку  до  довідки 
головного  державного  фінансового  інспектора  Ковтуна  К.І.,  додаток  №  X  до 
акта   ревізії. 

Слід  зазначити,  що  станом  на  момент  проведення  ревізії  роботи  по 
влаштуванню  приточновитяжної  вентиляції  по  об'єкту  виконано,  проте  актами 
ф. КБ2в не  враховано. 

В  ході  ревізії  з  метою  документального  підтвердження  виду,  обсягу  і 
якості  операцій  та  розрахунків,  що  здійснювались  між  TOB  «К.Д.К.БУД»  та 
КП «Ватутінськінвестбуд»  було  призначено  проведення  зустрічної  звірки  в 
TOB  «К.Д.К.БУД» 

В  ході  звірки,  вибірковим  співставленням  виду,  кількості  та  вартості 
основних  будівельних  матеріалів,  виробів  та  конструкцій  (врахованих  в  актах 
приймання  виконаних  будівельних  робіт  (ф.  №  КБ2в)  на  загальну  суму 
27  152 315,16  грн.  (з  ПДВ)  з  даними  бухгалтерського  обліку,  встановлено,  що 
TOB  «К.Д.К.  БУД»  в  розбіжність  з  вимогами  п.  6.4.7  ДСТУН  Б  Д. 1.11:2013 
„Правила  визначення  вартості  будівництва",  п.  1.1,  п.  6.3.1  ДСТУН  Б  Д. 1.1
2:2013  „Настанова  щодо  визначення  прямих  витрат у вартості  будівництва"  при 
виконанні  робіт  завищено  вартість  будівельних  матеріалів,  а  саме:  завищено 
вартість  (сталь  листова  товщ.  5мм,  сталь  кругла  діам.  12мм,  перегородка  із 
панелей  площею  3550*2000мм,  перегородка  із  панелей  площею  1200*2000мм, 
перегородка  із  панелей  площею  1620*2000мм,  перегородка  із  панелей  площею 
1000*1800  мм,  блоки  дверні  металопластикові  780*2090,  насос  дренажний, 
плити  облицювальні  гранітні  товщ  30  мм,  плити  облицювальні  гранітні  товщ 
22 мм,  профіль  стійковий,  профіль  напрямий,  плита  теплоізоляційна,  плита 
теплоізоляційна  товщ  150, профіль  27,  профіль  60, розчин  для  укладання  ФЕМ 
(гарцовка  РЦГ)  МІ00  Ж1,  клей  для  плінтуса,  пісок  річковий,  бруківка  Кирпич. 
(сірий),  бруківка  Кирпич  (чорний),  бруківка  Кирпич  (жовтий),  бруківка  Кирпич 
білий), суміш бетонна) на загальну  суму  44 969,40  грн  (з ПДВ),  що  в свою  чергу 
призвело  до  завищення  вартості  фактично  виконаних  робіт  по  договору  від 
12.03.2018  №74918. 

Розрахунок  завищення  вартості   будівельних  матеріалів,  встановлених 
під  час  проведення  зустрічної  звірки  в  TOB  «К.Д.К.БУД»  по  договору  №74918 
від  12.03.2018року  на  загальну  суму  44969,40  грн  по  об'єкту:  "Реконструкція  з 
добудовою  загальноосвітньої  школи  №23  на  вул. Путивльській,  35 в додатку  до 
довідки  головного  державного  фінансового  інспектора  Ковтуна  К.І.,  додаток 
№!./  до акта   ревізії. 

Довідка  зустрічної  звірки  від  17.05.2019  №0931/358  проведеної  в  TOB 
«К.Д.К.БУД»  в  додатку  до  довідки  головного  державного  фінансового 
інспектора  Ковтуна  К.І.,  додаток  №  х  до акта   ревізії. 

Таким  чином,  загальна  сума  завищення  вартості  виконаних 
TOB  «К.Д.К.БУД»  ремонтнобудівельних  робіт  по  договору  становить 
44 969,40 +195  356,02 =TOB 240 325,42  грн  (з  ПДВ). 
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Акти  виконаних  робіт  (ф.  КБ2в)  по  договору  №74918  від  12.03.2018  на 
загальну  суму  27  152 315,16  грн.  (з  ПДВ),  з  боку  Підприємства  підписано  в 
частині  прийняття  обсягів  робіт  начальником  відділу  організації  будівництва  та 
експлуатації  КП  "Ватутінськінвестбуд"  Лепехою  B.JI.  в частині  перевірки  цін  та 
розрахунків  першим  заступником  директора  Слюсаренко  Г.М. 

За даними  бухгалтерського  обліку Підприємства,  по зазначеному  договору 
кошти сплачено  згідно  актів виконаних  робіт  (ф. 2КБ2в)  в повному  обсязі. 

В  наслідок  сплати  Товариству  завищеної  вартості  робіт,  Підприємству 
завдано матеріальної  шкоди  (збитків)  на загальну  сумуTOB  240 325,42  гривень. 

В  ході  ревізії  керівнику  КП  «Ватутінськінвестбуд»  питання  щодо 
встановленого  порушення. 

Згідно  пояснення  Першого  заступника  директора 
КП «Ватутінськінвестбуд»  Слюсаренко  Г.М.  зазначено:zsrojfdbXUTSPONKJICBA  «...порушення, 
встановлені  під  час  ревізії,  що  стосуються  не  підтвердлсення  фактичних 
витрат   підрядних  організацій,  які  були  встановлені  під  час  зустрічних  звірок, 
не  було  можливим  встановити  в  процесі  перевірки  правильності  оформлення 
актів   виконаних  робіт,  враховуючи,  що  замовник  не  має  права  втручатись  в 
господарську  діяльність  підрядних  організацій. 

Станом  на  20.05.2019  всі  порушення,  які  встановлені  по  даному  об'єкту 
повністю  виправлені  та   відшкодовані  шляхом  безоплатного  виконання 
будівельних  робіт.  Акти   виконаних  робіт   №105  та   №105\1  за  травень 
2019 року,  що підтвердлсують  здійснення  взаємозаліку  надаються». 

Пояснення  першого  заступника  директора  КП  «Ватутінськінвестбуд» 
Слюсаренко  Г.М.  в  додатку  до  довідки  головного  державного  фінансового 
інспектора  Ковтуна  К.І.,  додаток  №  С/  до акта   ревізії. 

Згідно  пояснення  начальника  відділу  організації  будівництва  та 
експлуатації  КП  "Ватутінськінвестбуд"  Лепехи  В.Л.  зазначено:  «....  які
встановлені  під  час  ревізії  виникли  в  зв'язку  зі  значніш  навантаженням  на 
мене,  як  інженера  по  технічному  нагляду  по  всіх  об'єктах  капітального 
будівництва    внаслідок  виконання  в  стислі  терміни  великих  обсягів  робіт   по 
об  'єктах. 

Станом  на  20.05.2019  всі  порушення,  які  встановлені  по  даному  об'єкту 
повністю  виправлені  та   відшкодовані  шляхом  безоплатного  виконання 
будівельних  робіт.  Акти   виконаних  робіт   №105  та   №105\1  за  травень  2019, 
що підтверджують   здійснення  взаємозаліку  надаються.» 

Пояснення  начальника  відділу  організації  будівництва  та   експлуатації 
КП  "Ватутінськінвестбуд"   Лепехи  В.Л.  в  додатку  до  довідки  головного 
державного  фінансового  інспектора  Ковтуна  К.І.,  додаток  №  р— до  Акта 
ревізії. 

Слід  зазначити,  що  в  ході  ревізії  порушення  в  сумі  240 325,42  грн 
Підприємством  усунуто  шляхом  виконання  коригування  вартості  виконаних 
робіт за травень  2019 року та відповідним  взаємозаліком. 

Акти   виконаних  TOB  «К.Д.К.БУД  »робіт  №105  та   №105\1  за  травень 
2019  року  з  відповідним  коригуванням  вартості   виконаних  робіт   на  суму 
240 325,42  гри  в  додатку  до  довідки  головного  державного  фінансового 
інспектора  Ковтуна  К.І.,  додаток  №  до акта   ревізії. 
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TOB  «ЯГУАР » 
Ревізією  встановлено,  що  протягом  2017    2018  років  Підприємством 

виконувались  роботи  по  об'єкту:  «Реконструкція  стадіону  зі  штучним 
покриттям  на  вул.  Драйзера,  2Б  у  Деснянському  районі  м.  Києва»  відповідно 
до  укладених  договорів  між  Підприємством  (Замовник)  та  TOB  «Ягуар» 
(Генпідрядник):  Договір  від  27.04.2017  №  71017  та  договір  від  17.08.2018 
№  78718  на додаткові  будівельні  роботи  по об'єкту:  «Реконструкція  стадіону  зі 
штучним  покриттям  на  вул.  Драйзера,  2Б  у  Деснянському  районі  м.  Києва,  на 
загальну  суму  35  976  287,51  грн,  які  сплачено  TOB  «Ягуар»  в  повному  обсязі. 
Кредиторська  (дебіторська)  заборгованість  відсутня. 

До  ревізії  надано:  Договір  від  27.04.2017  №  71017,  укладений  між 
КП  «Ватутінськінвестбуд»,  («Замовник»)  в  особі  директора  Воробея  O.A., 
діючого  на  підставі  статуту  та  Договорудоручення  №  23  від  10.01.2011  р.  з 
Деснянською  райдержадміністрацією,  з  однієї  сторони,  та  TOB  «ЯГУАР» 
(«Генпідрядник»),  в  особі  директора  Рахмайлова  В.В.  на  виконання  власними 
та  залученими  силами  робіт  (відповідно  до  проектнокошторисної 
документації)  по  об'єкту:  «Реконструкція  стадіону  зі  штучним  покриттям  на 
вул.  Драйзера,  2Б  у  Деснянському  районі  м.  Києва»  на  суму 
26 400 000,00  грн  (з  ПДВ). 

Договір  від  17.08.2018  №  78718,  який  укладений  між 
КП «Ватутінськінвестбуд»  («Замовник»)  в  особі  директора  Воробея  O.A., 
діючого  на  підставі  статуту  та  Договорудоручення  №  23  від  10.01.2011  р.  з 
Деснянською  райдержадміністрацією,  з  однієї  сторони,  та  TOB  «ЯГУАР» 
(«Генпідрядник»),  в  особі  директора  Рахмайлова  В.В.  на  виконання  власними 
та залученими  силами  робіт  всі  види  додаткових  будівельних  робіт  по  об'єкту: 
«Реконструкція  стадіону  зі  штучним  покриттям  на  вул.  Драйзера,  2Б  у; 
Деснянському  районі  м. Києва»  на суму  13  197 204,79  грн.  (з  ПДВ). 

По  об'єкту:  «Реконструкція  стадіону  зі  штучним  покриттям  на 
вул. Драйзера,  2Б у Деснянському  районі  м. Києва»  до Договору  від  27.04.2017 
№  71017  та  до  договору  від  17.08.2018  №  78718  на  додаткові  будівельні 
роботи  по  об'єкту:  «Реконструкція  стадіону  зі  штучним  покриттям  на 
вул. Драйзера,  2Б  у  Деснянському  районі  м.  Києва»  надано:  акти  виконаних 
підрядних  робіт  (форма  КБ2в)  з  відповідними  підсумковими  відомостями 
ресурсів  та  Довідки  про  вартість  виконаних  підрядних  робіт  за  20172018  роки 
на загальну  суму  35  976  287,51  грн.  (з ПДВ),  з яких  вартість  виконаних  робіт  по 
договору  від  27.04.2017  №  71017  в  загальній  сумі  26  399  998,53  грн  (в  тому 
числі  за 2017 рік  в сумі  20  505  314,68  грн, за 2018 рік  в сумі  5 894 683,86  грн) та 
кошти  в сумі  9 576 288,98  грн.  (в тому  числі  за 2018  рік  в сумі  9 576 288,98  грн) 
 по договору  від  17.08.2018 №  78718. 

До  укладених  договорів  надано:  копії  експертних  звітів,  щодо  розгляду 
проектної  документації  за  проектом  «Реконструкція  стадіону  зі  штучним 
покриттям  на  вул.  Драйзера,  2Б  у  Деснянському  районі  м.  Києва»,  виданого 
ДП  «Укрдержекспертиза»  за  №00058114/ЦБ  від  24.11.2015  та  виданого 
TOB «Укрекспертиза  в  будівництві»  за  №  0850443818/УЕБ/В  від  03.07.2018  з 
зазначенням  наступних  технікоекономічних  показників  станом  на  02.07.2018: 
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загальна  кошторисна  вартість  будівництва  47 627,808  тис.  грн,  будівельні 
роботи  36 278,263  тис.  грн,  устаткування  1  333,721  тис.  грн,  інші  витрати 
10015,824  тис.  грн,  копія  розрахунку  визначення  класу  наслідків  (відповідно  до 
категорії  складності  об'єкта)  відповідно  до  якого  об'єкт  відноситься  до  СС2, 
графіки  виконання  робіт,  Договірні  ціни,  плани  фінансування  робіт, 
кошторисна  документація,  акти  прихованих  робіт,  видаткові  накладні  на 
придбані  будівельні  матеріали,  шляхові  листи  на  використані  будівельні 
машини  та  механізми,  калькуляція  на  виготовлення  металоконструкцій, 
розрахунок  загальновиробничих  витрат,  виконавча  документація  (загальний 
журнал  виконання  робіт,  графічні  та  текстові  матеріали  ст.  «Р»),  сертифікати 
якості  на  використані  будівельні  матеріали,  акти  закриття  прихованих  робіт, 
акти обстеження  будівельних  матеріалів  отриманих  після  демонтажу. 

Під  час  проведення  ревізії  за  участю  представника 
КП «Ватутінськінвестбуд»    начальника  відділу  організації  будівництва  та 
експлуатації  КП  "Ватутінськінвестбуд"  Лепехи  В.Л.,  представника 
генерального  підрядника  TOB  "Ягуар"    заступника  директора  із  загальних 
питань  TOB  «Ягуар»  Фурлет  А.П.,  в  присутності  головного  державного 
фінансового  інспектора  Ковтуна  К.І.  проведено  вибіркові  контрольні  обміри 
виконаних  робіт  TOB  «Ягуар»  по  об'єкту  «Реконструкція  стадіону  зі  штучним 
покриттям  на  вул.  Драйзера,  2Б  у  Деснянському  районі  м.  Києва»,  за 
результатами  яких  встановлено,  що  в порушення  вимог  п.6.4.4.1,  п.  6.4.7  ДСТУ 
Б  Д. 1.11:2013    обсяги  фактично  виконаних  TOB  "Ягуар"  робіт  по 
улаштуванню  підвісних  стель  "Армстронг",  улаштуванню  покриттів  підлог  з 
ламінату,  улаштуванню  плінтусів  полівінілхлоридних,  облицюванню 
керамічною  плиткою  стін  туалетів  адміністративного  корпусу  менші,  ніж 
наведено  в актах  виконаних  підрядних  робіт  (Акт  №  45  за липень  2018  року  на 
суму  977 614,06  грн, Акт №  73 за вересень  2018 року  на суму  101  773,62  грн) до. 
вищезазначених  договорів  на  загальну  суму  27  143,02  +  14 749,80  =' 
41 892,82  гривень. 

Таким  чином,  за  результатами  проведених  вибіркових  контрольних 
обмірів  та  ревізії  норм  розцінок  встановлено  завищення  вартості  та  обсягів 
фактично  виконаних  робіт на загальну  сумуTOB 41 892,82  гривень. 

Акт   контрольного  обміру  виконаних  TOB  "Ягуар"  робіт   та   Акти 
перерахунку  завищення  вартості   виконаних  робіт   в  додатку  до  довідки 
головного  державного  фінансового  інспектора  Ковтуна  К.І.,  додаток  №  до 
акта   ревізії. 

Слід  зазначити,  що  станом  на  момент  проведення  ревізії  роботи  по 
об'єкту  не завершено  та продовжують  виконуватись. 

В  ході  ревізії  з  метою  документального  підтвердження  виду,  обсягу  і 
якості  операцій  та  розрахунків,  що  здійснювались  між  TOB  "Ягуар"  та 
КП «Ватутінськінвестбуд»  було проведено  зустрічну  звірку  в TOB  "Ягуар". 

В  ході  звірки,  вибірковим  співставленням  виду,  кількості  та  вартості 
основних  будівельних  матеріалів,  виробів  та  конструкцій  (врахованих  в  актах 
приймання  виконаних  будівельних  робіт  (ф.  №  КБ2в)  на  загальну  суму 
35  976  287,51  грн  (з  ПДВ)  з  даними  бухгалтерського  обліку  TOB  "Ягуар" 
розбіжностей  не  встановлено. 
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Звіркою  актів  (ф.  КБ2в)  виконаних  TOB  «Ягуар»  підрядних  робіт  на 
загальну  суму  35  976  287,51  грн,  в  тому  числі  акти  в  сумі  26  399  998,54  грн. 
(Договір  27.04.2017  №  71017)  та  акти  на  загальну  суму  9  576  288,97  грн. 
(Договір  №  78718  від  17.08.2018)  щодо  застосування  коефіцієнтів 
кошторисного  прибутку  та  адміністративних  витрат  в співставленні  з  вимогами 
ДСТУН  Б  Д. 1.13:2013  «Настанова  щодо  визначення  загальновиробничих  і 
адміністративних  витрат  та  прибутку  у  вартості  будівництва»  (далі  ДСТУН  Б 
Д. 1.13:2013),  затвердженого  наказом  Міністерства  регіонального  розвитку, 
будівництва  та  житловокомунального  господарства  України  від  27.08.2013 
№ 405  та  даними,  наведеними  в  проектній  документації  до  вище  наведених 
Договорів,  встановлено,  що  Товариством  в  актах  виконаних  робіт  ф.  КБ2в  на 
загальну суму  9 576 288,98  грн  (Договір №  78718 від  17.08.2018)  в  розбіжність  з 
вимогами  Таблиці  Д.1  Додатку  Д  ДСТУН  Б  Д. 1.13:2013  враховано  показник 
адміністративних  витрат  в  розмірі  4  грн/люд.  год  замість  1,6  грн/люд.  год,  що 
призвело  до  розбіжностей  на  загальну  суму  55  430,74  грн.(з  ПДВ),  та  в  свою 
чергу призвело до завищення  вартості  виконаних  робіт  на зазначену  суму. 

Розрахунок  завищення  адміністративних  витрат   встановлених  по 
договору  №  78718  від  17.08.2018  в  додатку  №  3  до  довідки  зустрічної  звірки 
проведеної  в  TOB  "Ягуар". 

Довідка  зустрічної  звірки  від  26.04.2019  №  0931/306  проведеної  в 
TOB  "Ягуар"  в  додатку  до  довідки  головного  державного  фінансового 
інспектора  Ковтуна  К.І.,  додаток  №  /У до акта   ревізії. 

Таким  чином,  загальна  сума  завищення  вартості  виконаних 
TOB  "Ягуар"  будівельних  робіт  становить  55 430,74  + 41  892,82 =TOB 97 323,56  грн 
(з ПДВ). 

Акти  виконаних  робіт  (ф.  КБ2в)  по  договору  від  27.04.2017  №  71017  та 
до договору  від  17.08.2018  №  78718  на додаткові  будівельні  роботи  по  об'єкту:. 
«Реконструкція  стадіону  зі  штучним  покриттям  на  вул.  Драйзера,  2Б  у 
Деснянському  районі  м.  Києва  на  загальну  суму  35  976  287,51  грн  (з  ПДВ),  з 
боку  Підприємства  підписано  в  частині  прийняття  обсягів  робіт  начальником 
відділу  організації  будівництва  та  експлуатації  КП  "Ватутінськінвестбуд" 
Лепехою  В.Л.  в  частині  перевірки  цін  та  розрахунків  першим  заступником 
директора  Слюсаренко  Г.М. 

За даними  бухгалтерського  обліку Підприємства,  по зазначеному  договору 
кошти сплачено  згідно  актів виконаних робіт  (ф. 2КБ2в)  в повному  обсязі. 

В  наслідок  сплати  Товариству  завищеної  вартості  робіт,  Підприємству 
завдано матеріальної  шкоди  (збитків) на загальну  суму 97 323,56  гривень. 

В  ході  ревізії  керівнику  КП  «Ватутінськінвестбуд»  питання  щодо 
встановленого  порушення. 

Згідно  пояснення  першого  заступника  директора 
КП «Ватутінськінвестбуд»  Слюсаренко  Г.М.  зазначено:  «...порушення  які 
встановлені  під  час ревізії  щодо  застосування  при  оформлені  актів   виконаних 
робіт   завищеного  показника  адміністративних  витрат,   виникли  в зв 'язку  тим, 
що  кошторисна  документація,  згідно  ліміту  якої  приймається  в  подальшому 
показник  для  взаєморозрахунків,  проходила  дероюавну  експертизу  (для 
перезатвердження)  в  червні  2018  року,  саме  в  цей  період  була  введена  в  дію 
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зміна  №2  до  ДСТУ  Н  Б.  Д.  1.13:2013  «Настанова  щодо  визначення 
загальновиробничих  і  адміністративних  витрат   та   прибутку  у  вартості 
будівництва».  В  зв'язку  зі  стислими  термінами  проходження  експертизи  в 
кошторисній  документаг\її,  що  затверджена  за  результатами  експертизи, 
помилково  був  зазначений  показник  адміністративних  витрат,   який  не 
відповідав  показнику,  встановленому  «Настановою  ...»  для  об'єкту  з  класом 
наслідків  СС2.  Зазначений  помилковий  показник  було  по  неуважності 
повторено  в розрахунках  договірної  ціни  підрядника  та   при  оформленні  актів 
виконаних  робіт   в період  серпень  — грудень  2018  року. 

Станом  на  20.05.2019  всі  порушення,  які  встановлені  по  даному  об'єкту 
повністю  виправлені  та   відшкодовані  шляхом  безоплатного  виконання 
будівельних  робіт.  Акти   виконаних  робіт   №91  за  травень  2019,  №92  за 
травень  2019,  №92/1  за  травень  2019  та   №93  за  травень  2019,  що 
підтверджують   здійснення  взаємозаліку  надаються. 

Пояснення  Першого  заступника  директора  КП  «Ватутінськінвестбуд  » 
Слюсаренко  Г.М.  в  додатку  до  довідки  головного  дерзюавного  фінансового 
інспектора  Ковтуна  К.І.,  додаток  №  до акта   ревізії. 

Згідно  пояснення  начальника  відділу  організації  будівництва  та 
експлуатації  КП  "Ватутінськінвестбуд"  Лепехи  В.Л.  зазначено:  «...порушення, 
які  встановлені  під  час ревізії  виникли  в зв 'язку  зі  значним  навантаженням  на 
мене,  як  інженера  по  технічному  нагляду  по  всіх  об'єктах  капітального 
будівництва    внаслідок  виконання  в  стислі  терміни  великих  обсягів  робіт   по 
об  'єктах. 

Станом  на  20.05.2019  всі  порушення,  які  встановлені  по  даному  об'єкту 
повністю  виправлені  та   відшкодовані  шляхом  безоплатного  виконання 
будівельних  робіт.  Акти   виконаних  робіт   №91  за  травень  2019,  №92  за 
травень  2019,  №92/1  за  травень  2019  та   №93  за  травень  2019,  що 
підтверджують   здійснення  взаємозаліку  надаються. 

Пояснення  начальника  відділу  організації  будівництва  та   експлуатації 
КП  "Ватутінськінвестбуд"   Лепехи  В.Л.  в  додатку  до  довідки  головного 
державного  фінансового  інспектора  Ковтуна  К.І.,  додаток  №  до  акта 
ревізії. 

Слід зазначити,  що в ході ревізії порушення  в сумі 97 323,56  грн. (з ПДВ), 
Підприємством  усунуто  шляхом  виконання  коригування  вартості  виконаних 
робіт за травень  2019 року та відповідним  взаємозаліком. 

Акти   виконаних  TOB  "Ягуар"  робіт:   акт   №91  за  травень  2019,  №92  за 
травень  2019,  акт   N.992/1  за  травень  2019  та   №93  за  травень  2019з 
відповідним  коригуванням  вартості   виконаних  робіт   на  загальну  суму  97323,56 
гри  в  додатку  до  довідки  головного  державного  фінансового  інспектора 
Ковтуна  К.І.,  додаток  №  ^до  акта   ревізії. 

Таким  чином,  за  результатами  проведеної  ревізії  встановлено  порушень, 
що призвели  до  матеріальної  шкоди  ( збитків)  на  загальну  суму  481  530,74  грн, 
порушення  в  повному  обсязі  усунуто  в  ході  ревізії  шляхом  коригування 
вартості  виконаних  робіт  та  здійснення  взаємозаліку  по  розрахунках  з 
підрядними  організаціями. 
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Довідка  окремого  питання  ревізії  головного  дерэюавного  фінансового 
інспектора  Ковтуна  К.І.,  додаток  №   ̂ до акта   ревізії. 

Висновок:  за  результатами  проведеної  ревізії  питання  «Видатки  на 
капітальне  будівництво,  реконструкцію  та   ремонт»  встановлено  порушень, 
що призвели  до  матеріальної  шкоди  ( збитків)  на  загальну  суму  481  530,74  грн, 
які  в  ході  ревізії  в  повному  обсязі  усунуто  шляхом  коригування  вартості 
виконаних  робіт  та  здійснення  взаємозаліку  по  розрахунках  з  підрядними 
організаціями. 

4.2.2. Правомірність  здійснення  витрат  на оплату  праці 
По  статті  витрат  за  елементом  «Витрати  на  оплату  праці»,  відповідно  до 

даних  оборотносальдової  відомості  КП  «Ватутінськінвестбуд»  по  кредиту 
субрахунку  661  «Розрахунки  з  оплати  праці»  та  дебету  рахунків  № 9 2 
«Адміністративні  витрати»,  №471  «Забезпечення  виплат  відпусток»  №652 
«Розрахунки  за  соціальним  страхуванням»,  №  949  «Інші  витрати  операційної 
діяльності»  витрати  на  оплату  праці  за  2016 рік  складали  у  загальній  сумі 
1858,65  тис.  грн,  за  2017 рік  складали  у  загальній  сумі  2935,82  тис.  грн  та  за 
2018 рік   4327,84 тис.  гривень. 

Перевіркою  внутрішніх  нормативних  документів,  що  регулюють  трудові 
відносини  та  дотримання  законодавства  при  встановленні  посадових  окладів  і 
тарифних  ставок,  надбавок  та  доплат  перевірено  вибірковим  методом  за  І 
квартал 2017 року  по  бухгалтерії. 

Синтетичний  бухгалтерський  облік  розрахунків  по  оплаті  праці  та 
нарахувань  на  заробітну  плату  в КП  «Ватутінськінвестбуд»  ведеться  на  рахунку 
№66 «Розрахунки з оплати» та 65 «Розрахунки за  страхуванням». 

Аналітичний  облік  нарахування  заробітної  плати  проводиться  згідно  з 
табелями  обліку  робочого  часу  в  розрахункових  відомостях  по  нарахуванню 
заробітної  плати  по кожному  працюючому  окремо. 

Згідно  посадової  інструкції  відповідальною  за  ведення  розрахунків  із 
заробітної  плати  за  весь  ревізуємий  період  є  провідний  бухгалтер  відділу 
бухгалтерії  Підприємства  Даниленко  Л.М. 

Ревізією  законності  та  достовірності  витрат  на  оплату  праці  охоплені 
штатні  розписи,  Колективний  договір,  укладений  між  адміністрацією  та 
трудовим  колективом  КП  «Ватутінськінвестбуд»,  оборотносальдові  відомості, 
розпорядчі  документи  з  особового  складу  (накази  про  прийняття,  надання 
відпусток,  премій,  звільнення  та  ін.),  первинні  документи  з  обліку  заробітної 
плати  (табелі,  графіки  роботи,  списки,  особові  рахунки  тощо). 

Трудові  відносини  на  Підприємстві,  питання  найму  та  звільнення,  умов 
праці  та  соціального  розвитку  колективу  обумовлені  Колективним  договором 
КП  «Ватутінськінвестбуд»  на  20152016  роки,  зареєстрованого  Деснянською 
районною  у  м.  Києві  державною  адміністрацією  від  24.06.2015  №  2803/2649  та 
змін  та  доповнень  до  Колективного  договору  від  30.11.2016  №  2962/2803,  від 
06.01.2017 №  2974/2803  та від  11.01.2018 №3111 /2803. 

Відповідно  до  п.  2.4.5.  розділу  2.4  вищезазначеного  Колективного 
договору  заробітна  плата  повинна  виплачуватись  за  першу  половину  місяця 
(аванс)  кожного  22  числа  поточного  місяця,  а  нараховану  заробітну  плату  за 
цей  місяць  (за  мінусом  авансу)  не  пізніше  07  числа  наступного  місяця. 
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Встановити,  що  розмір  заробітної  плати  за  першу  половину  місяця  аванс) 
виплачується  в сумі  55%  окладу  працівника. 

Виплата  заробітної  плати  проводиться  за допомогою  електронних  карток, 
через  ПАТ  Комерційний  банк  «Приватбанк»  з  яким  укладено  договір  від 
02.08.2012  №00Н. 

Ревізією  правильності  розрахунків  по  заробітній  платі  встановлено,  що 
оплата  праці  працівників  здійснюється  відповідно  до  посадових  окладів, 
затверджених  згідно  зі  штатним  розписом  відповідно  до  Колективного  договору, 
наказів КП  «Ватутінськінвестбуд». 

Штатні  розписи  по  Підприємству,  що  діяли  станом  на  01.01.2016,  станом 
на  01.12.2016  (затверджені  директором  КП  «Ватутінськінвестбуд» 
О.А.Воробей),  станом  на  01  01.2017,  станом  на 01.01.2018,  станом  на  01.02.2018 
(затверджені  в.о.  директора  КП  «Ватутінськінвестбуд»  Г.М.  Слюсаренко)  та 
станом  на  29.12.2018  (затверджений  директором  КП  «Ватутінськінвестбуд» 
О.А.Воробей). 

Станом  на  01.01.2016  на  Підприємстві  діяв  штатний  розпис, 
затверджений  в  загальній  кількості  30  штатних  одиниць  з  місячним  фондом 
заробітної  плати  159,7 тис.  грн;  станом  на  01.12.2016  на  Підприємстві  діяв 
штатний  розпис,  затверджений  в  загальній  кількості  30  штатних  одиниць  з 
місячним  фондом  заробітної  плати  187,69 тис.грн;  станом  на  01.01.2017  на 
Підприємстві  діяв  штатний  розпис,  затверджений  в  загальній  кількості  30 
штатних  одиниць  з  місячним  фондом  заробітної  плати  281,84 тис.  грн;  станом 
на  01.01.2018  року  затверджений  штатний  розпис  в  кількості  30  штатних 
одиниці  з місячним  фондом  заробітної  плати  397,37 тис.  гривень. 

Порушень  при  складанні  та  затвердженні  штатних  розписів  та  фактів 
утримання  понадштатних  посад чи  працівників  вибірковою  ревізією  за 2016  рік 
не  встановлено. 

Журнал  обліку  та  видачі  трудових  книжок  на  Підприємстві  заведений,  як' 
це  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. 

Відповідно  до  колективного  договору  та  наказу  по  Підприємству  від 
28.04.2016  №  4В  встановлений  режим  роботи:  5ти  денний  робочий  тиждень  з 
двома  вихідними  днями,  тривалість  щоденної роботи  8 годин: 

Табелі  обліку  робочого  часу  ведуться  належним  чином,  помилок  та 
виправлень  не  виявлено. 

Згідно  із  звітами  з  праці  (форма  №  1ПВ),  середньооблікова  чисельність 
штатних  працівників  по Підприємству  становила  у 2016 та 2017 роках    17 осіб, 
у 2018 році    18  осіб. 

Фонд  оплати  праці  штатних  працівників  Підприємства  становив:  за  2016 
рік    1831,7  тис.  грн,  за  2017  рік    2894,4 тис.  грн  та  2018  рік    4272,0  тис. 
гривень. 

Цивільноправові  договори  Підприємством  у  2016    2018  роках    не 
укладалися. 
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За  даними  Оборотносальдової  відомості  по  рахунку  661  «Розрахунки  за 
заробітною  платою»  у  період  з  01.01.2016  по  31.12.2018  кредиторська 
заборгованість  не  рахувалася. 

За  даними  Оборотносальдової  відомості  на  Підприємстві  по  субрахунку 
661  «Розрахунки  за  заробітною  платою»  за  період,  що  ревізувався  нараховано 
заробітної  плати  на  загальну  суму    9122,31  тис.  грн,  в тому  числі  за 2016  рік  
1858,65  тис.  грн,  за  2017  рік    2935,82  тис.  грн  та  за  2018  рік    4327,84  тис. 
гривень. 

Виплачено  заробітну  плату  працівникам  Підприємства  за  2016  
2018 роки  на  загальну  суму  9122,31  тис.  грн,  в  тому  числі  за  2016  рік  
1858,65 тис.  грн,  за  2017  рік    2935,82  тис.  грн  та  за  2018  рік    4327,84  тис. 
гривень. 

За  даними  оборотносальдового  балансу  за  2018  рік  по  рахунку  663 
«Розрахунки  за  іншими  виплатами»  нараховано  коштів  43,7  тис.  грн.  та 
виплачено  коштів у сумі 43,7 тис.  гривень. 

Ревізією  питання  правильності  виплати  заробітної  плати  директору 
КП «Ватутінськінвестбуд»  Воробею  O.A.  встановлено,  що  виплати 
здійснювались  відповідно  до  умов  укладеного  контракту  з  Деснянською 
районною  в м. Києві  Державною  адміністрацією  від 01.07.2011  без  номера. 

Ревізією  дотримання  законодавства  при  нарахуванні  та  виплаті 
працівникам  сум  посадових  окладів  та  надбавок  за  фактично  відпрацьований 
час,  а  саме:  при  нарахуванні  та  виплаті  працівникам  сум  посадових  окладів  за 
період з 01.04.2016  по 30.06.2016,  порушень  не  встановлено; 

Ревізією  дотримання  законодавства  при  нарахуванні  та  виплаті 
працівникам  допомог,  премій,  інших  заохочувальних  та  компенсаційних  виплат 
встановлено,  що  протягом  ревізійного  періоду  зазначені  виплати  здійснювались 
відповідно  до  Колективного  договору,  положень  та  згідно  до  протоколів  ради, 
трудового  колективу  та наказів по  Підприємству. 

Ревізією  правильності  нарахування  та  виплати  щомісячних  премій  за 
період  з  01.04.2016  по  30.06.2016  по  бухгалтерії  відповідно  до  наказів  на 
преміювання,  порушень  не  встановлено. 

Преміювання  працівників  КП  «Ватутінськінвестбуд»  у  разі  наявності  в 
них  дисциплінарних  стягнень  за  порушення  трудової  дисципліни,  за  наявними 
на об'єкті  контролю документами,  не  проводилось. 

Фактів  проведення  виплат  заробітної  плати  за  невідпрацьований  час  у 
2017 році ревізією  не  встановлено. 

Вибірковою  ревізією  дотримання  законодавства  при  нарахуванні  та  виплаті 
працівникам  допомоги  по тимчасовій  непрацездатності  за І квартали 2016 та  2017 
років ревізією  не  встановлено. 

Несвоєчасної  виплати  та  простроченої  заборгованості  з  оплати  праці, 
порушень не  встановлено. 

Висновок:  Порушень  при здійсненні  витрат на оплату праці не встановлено. 

4.2.3.Віднесення  витрат до собівартості  реалізованої  продукці ї 
Ревізію  правильності  формування  собівартості  продукції,  виконаних 

робіт  та  наданих  послуг  встановлено,  що  відповідно  до  статуту,  договору 
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доручення  від  10.01.2011  року  №23  укладеного  між  Підприємством  та 
Деснянською  районною  у  м.  Києві  державною  адміністрацією 
КП «Ватутінськінвестбуд»  виконує  частину  функцій  Замовника  по 
будівництву,  реконструкції  та  капітальному  ремонту  та  виконує  усі  функції 
технагляду  за будівництвом  об'єктів. 

Витрати  пов'язані  з  виконанням  будівельних  робіт  (незавершені 
капітальні  інвестиції)  відображаються  на рахунку  №15  «Капітальні  інвестиції» 
до  моменту  введення  об'єкта  в  експлуатацію  та  передачі  об'єкта  на  баланс 
експлуатуючих  організацій. 

Рахунки  №23  «Виробництво»  та  №90  «Собівартість  реалізації» 
Підприємством  в  бухгалтерському  обліку  не  використовуються».  Капітальні 
інвестиції  відображаються  в балансі  Підприємства  (ф.1)  по коду рядка  1005. 

Висновок:  ревізією  питання  «Віднесення  витрат  до  собівартості 
реалізованої  продукції»  порушень  не  встановлено. 

4.2.4. Здійснення  витрат операційної діяльності,  як і  не  включаються 
до  собівартості  реалізованої  продукці ї 

Ревізією  встановлено,  що  до  складу  витрат  операційної  діяльності 
Підприємства,  що  не  входять  до  собівартості,  відносяться  адміністративні 
витрати та  інші  витрати  операційної  діяльності. 

Згідно  з  Інструкцією  «Про  застосування  Плану  рахунків  бухгалтерського 
обліку  активів  капіталу,  зобов'язань  і  господарських  операцій  підприємств  і 
організацій»,  затвердженої  наказом  Міністерства  фінансів  України  від 
30.11.1999  №291,  для  узагальнення  інформації  про  витрати  Підприємства 
застосовуються  рахунки  9 класу  «Витрати  діяльності». 

Згідно  з  даними  фінансової  звітності  та  регістрів  бухгалтерського  обліку 
Підприємства  проведені  витрати  за  період  з  01.01.2016  по  31.12.2018,  що  не 
входять до собівартості,  а саме: 

  по  рахунку  №92  «Адміністративні  витрати»  проведені  витрати  на 
загальну  суму  18929,35  тис.  грн,  з них у 2016  році  на  суму   5002,58  тис.  грн, у 
2017 році на суму  5894,63 тис.  грн тау  2018 році  на суму  8032,14 тис.  грн; 

по  рахунку  №94  «Інші  витрати  операційної  діяльності»,  проведені 
витрати  на  загальну  суму    9403,90  тис.  грн,  а  саме:  у  2016  році  на  суму 
2626,55 тис.  грн, у 2017  році  на  суму    3159,86  тис.  грн. та у 2018 році  на  суму 
3617,49 тис.  гривень. 

Висновок:  ревізією  питання  «Здійснення  витрат  операційної  діяльності, 
які  не  включаються  до  собівартості  реалізованої  продукції»  порушень  не 
встановлено. 

4.2.4.1. Адміністративн і  витрати 
Ревізією  встановлено,  що  відповідно  даних  бухгалтерського  обліку  та 

фінансової  звітності  адміністративні  витрати  склали  за  період  з  01.01.2016  по 
31.12.2018  на загальну  суму   18929,35 тис.  грн, з  них: 

За  період  з  01.01.2016  по  31.12.2016  року    5002,59  тис.  грн,  із  них: 
витрати  на оплату  праці    1441,5 тис.  грн  (або 28,8%);  відрахування  на  соціальні 
заходи    318,1  тис.  грн  (або  6,3%);  амортизація  основних  засобів  і 
нематеріальних  активів    322,86  тис.  грн  (або  6,5  %);  матеріальні  затрати  
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94,75  тис.  грн  (або  1,9%);  інші  операційні  витрати  на  загальну  суму 
2825,32 тис.  грн  (або  56,47%),  а  саме:  розрахунки  за  виданими  авансами  
4,88 тис.  грн,  витрати  майбутніх  періодів  11,79  тис.  грн,  забезпечення  виплат 
відпусток    85,46 тис.  грн,  витрати  на утримання  Підприємства    30,97 тис.  грн, 
витрати  на  обслуговування  нежитлових  будівель    506,45  тис.  грн,  розрахунки 
за  водопостачання  електроенергію    39,72  тис.  грн,  витрати  на  комунальні 
послуги,  ремонти  та  обслуговування  приміщень  де  розташоване  Підприємство 
  85,28  тис.  грн,  земельний  податок  — 1833,31  тис.  грн,  інші  (судовий  збір, 
рентна  плата,  премії  до  свят  з  відрахуванням  на  соц.  заходи  (399,59  тис.  грн), 
розрахунки  з підзвітними  особами  та  інші   227,46 тис.  гривень. 

За  період  з  01.01.2017  по  31.12.2017  року    5894,63  тис.  грн,  із  них: 
витрати  на  оплату  праці    1986,0  тис.  грн  (або  33,7%);  відрахування  на 
соціальні  заходи    436,0  тис.  грн  (або  7,4%);  амортизація  основних  засобів  і 
нематеріальних  активів    325,0  тис.  грн  (або  5,5  %);  матеріальні  затрати  
88 тис.  грн  (або  1,5%);  інші  операційні  витрати  на  загальну  суму 
3073,25 тис.грн  (або  52,13%),  а  саме:  розрахунки  за  виданими  авансами  
10,12 тис.  грн,  витрати  майбутніх  періодів    12,84 тис.  грн,  забезпечення  виплат 
відпусток    152,41  тис.  грн,  витрати  на  утримання  Підприємства  
45,94 тис.  грн,  витрати  на  обслуговування  нежитлових  будівель    571,86  тис. 
грн, розрахунки  за водопостачання  електроенергію    43,82 тис.  грн,  витрати  на 
комунальні  послуги,  ремонти  та  обслуговування  приміщень  де  розташоване 
Підприємство    61,40  тис.  грн,  земельний  податок    1277,39  тис.  грн,  інші 
(судовий  збір,  рентна  плата,  премії  до  свят  з  відрахуванням  на  соц.  заходи  
1043,05  тис.  грн,  розрахунки  з  підзвітними  особами  та  інші  
897,47 тис.  гривень. 

За  період  з  01.01.2018  по  31.12.2018  року    8032,13  тис.  грн,  із  них: 
витрати  на  оплату  праці    3235,0  тис.  грн  (або  40,3%);  відрахування  на 
соціальні  заходи    718,0  тис.  грн  (або  8,9%);  амортизація  основних  засобів  і 
нематеріальних  активів    328,0  тис.  грн  (або  4,1  %);  матеріальні  затрати  
117,0 тис.  грн  (або  1,4%);  інші  операційні  витрати  на  загальну  суму 
3632,65 тис.  грн  (або  45,22  %),  а  саме:  витрати  майбутніх  періодів  
14,96 тис.  грн,  забезпечення  виплат  відпусток    200,00  тис.  грн,  витрати  на 
утримання  Підприємства    70,48  тис.  грн,  витрати  на  обслуговування 
нежитлових  будівель    725,30  тис.  грн,  розрахунки  за  водопостачання 
електроенергію    55,56 тис.  грн,  витрати  на  комунальні  послуги,  ремонти  та 
обслуговування  приміщень  де  розташоване  Підприємство    57,52  тис.  грн, 
земельний  податок    1513,35  тис.  грн,  інші  (судовий  збір,  рентна  плата,  премії 
до  свят  з  відрахуванням  на  соц.  заходи    1145,58  тис.  грн,  розрахунки  з 
підзвітними  особами  та  інші   995,48 тис.  гривень. 

Вибірковою  ревізією  правильності  формування  та  законності  здійснення 
адміністративних  витрат  по  бухгалтерському  рахунку  №  92  «Адміністративні 
витрати»  за червеньвересень  2018 року  порушень  не  встановлено. 

Висновок:  ревізією  питання  «Адміністративні  витрати»  порушень  не 
встановлено. 

4.2.4.2 Витрати  на  збут 
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Ревізією  дотримання  законодавства  при  здійсненні  витрат  на  збут 
встановлено,  що  відповідно  до  даних  фінансової  звітності 
(ф.  2)  за  період  з  01.01.2016  по  31.12.2018  Підприємством  витрати  на  збут  не 
здійснювалися. 

Відповідно  до  Головних  книг  КП  «Ватутінськінвестбуд»  рахунок  №93 
«Витрати  на  збут»  в  бухгалтерському  обліку  Підприємства  не 
використовується. 

Порушень  в  частині  здійснення  витрат  на  збут  за  період  з  01.01.2016  по 
31.12.2018  в ході ревізії  не  встановлено. 

Висновок:  ревізією  питання  «Витрати  на збут»  порушень  не  встановлено. 

4.2.4.3  Інш і операційні  витрати 

Згідно  фінансової  звітності  (форма  2)  «Фінансові  результати»  та 
показників  виконання  фінансового  плану  за  ревізійний  період  витрати  до  інших 
операційних  витрат  включено  витрати,  що  не  входять  до  складу 
адміністративних  витрат та витрат  на збут. 

Згідно  даних  бухгалтерського  обліку  pax.  №  94  "Інші  витрати  операційної 
діяльності"  за період  з 01.01.2016  по 31.12.2018  Підприємством  здійснено  інших 
операційних  витрат  на загальну  суму   9403,91  тис.  грн,  а  саме: 

  у  2016  році    2626,54  тис.  грн,  з  них:  перерахування  в бюджет  м.  Києва 
50%  надходжень  від  оренди  нерухомого  майна    2490,59  тис.  грн  (або  94,8%); 
штрафні  санкції,  пеня  на  суму  основного  боргу  по  податкам,  іншим  платежам  
7,56  тис.  грн  (або  0,28%)  (сплачено  на  виконання  податкового  повідомлення
рішення  ДПІ  у  Деснянському  районі  ГУ  ДФС  у  м.  Києві  від  13.07.2016 
№  0049401203);  матеріальна  допомога  окремим  працівникам  згідно  умов 
колективного  договору    15,00  тис.  грн  (або  0,57%о);  оплата  виконавчого  збору 
по  виконавчим  провадженням    6,13  тис.  грн  (або  0,23%);  повернення 
основного  боргу  та  судового  збору  на  користь  орендарів  —  35,67  тис.  грн  (або 
I,36%);  витрати  підприємства  на  об'єкт  незавершеного  будівництва  при 
передачі  його  іншому  замовнику  — 53,03  тис.  грн  (або  2,01%);  списання 
сумнівної  безнадійної  заборгованості  по  оренді  та  комунальним  послугам  
II,79  тис.  грн  (або  0,44%);  інші   6,77 тис.  грн  (або  0,25%). 

Суцільною  перевіркою  інших  витрат  операційної  діяльності,  в  частині 
сплати  штрафних  санкцій,  пені  та  неустойки  встановлено,  що  у  2016  році 
Підприємством  сплачені  штрафні  санкції,  пеня  на  суму  основного  боргу  по 
податкам,  іншим  платежам  на  загальну  суму  7551,05  грн,  з  них:  штрафні 
санкції  та  пеня  за  порушення  граничного  строку  сплати  суми  грошового 
зобов'язання  земельного  податку  з  юридичних  осіб  в  сумі    6283,90  грн  та 
самостійно  сплачено  суму  штрафних  санкцій  та  пені  (по  уточнюючій 
декларації)  на суму  1266,46  гривень. 

  у  2017  році    3159,86  тис.  грн,  з  них:  перерахування  в бюджет  м.  Києва 
50%  надходжень  від  оренди  нерухомого  майна    3011,92  тис.  грн.  (або  95,3  %); 
матеріальна  допомога  окремим  працівникам  згідно  умов  колективного 
договору    13,41  тис.  грн  (або  0,4%);  списання  сумнівної  безнадійної 
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заборгованості  по  оренді  та  комунальним  послугам    121,93  тис.  грн  (або 
3,9 %);  інші   12,6 тис.  грн  (або  0,4%). 

  у  2018  році    3617,49  тис.  грн,  з  них:  перерахування  в бюджет  м.  Києва 
50%  надходжень  від  оренди  нерухомого  майна    3403,38  тис.  грн.  (або  94,0  %); 
матеріальна  допомога  окремим  працівникам  згідно  умов  колективного 
договору    43,75  тис.  грн  (або  1,2  %);  списання  сумнівної  безнадійної 
заборгованості  по  оренді  та  комунальним  послугам  —  145,60 тис.грн  (або 
4,2 %);  повернення  основного  боргу  та  судового  збору  на  користь  орендарів  
10,24 тис.  грн  (або  0,2%);  інші   14,52 тис.  грн  (або  0,4%). 

Висновок:  ревізією  питання  «Перевірка  витрат  інших  операційних  витрат, 
що не входять до  собівартості»  порушень  не  встановлено. 

4.2.4.4.  Фінансові  витрати 
Ревізією  дотримання  законодавства  при  здійсненні  фінансових  витрат 

встановлено,  що  відповідно  до  даних  фінансової  звітності 
(ф. 2) Підприємством  фінансові  витрати  не  здійснювалися. 

Відповідно  до  Головних  книг  КП  «Ватутінськінвестбуд»  рахунок  №95 
«Фінансові  витрати»  в  бухгалтерському  обліку  Підприємства  не 
використовується. 

Порушень  в  частині  здійснення  фінансових  витрат  в  ході  ревізії  не 
встановлено. 

Висновок:  ревізією  питання  «Фінансові  витрати»  порушень  не 
встановлено. 

4.2.4.5. Витрати  від участі  в  капітал і 
КП  «Ватутінськінвестбуд»  інвестиції  в  асоційовані,  дочірні  або  спільні 

підприємства  не  здійснювались. 
Втрат  від  участі  в  капіталі  КП  «Ватутінськінвестбуд»  в  періоді,  що 

підлягав ревізії не  несло. 
Відповідно  до  Головних  книг  КП  «Ватутінськінвестбуд»  рахунок  96 

«Витрати  від  участі  в  капіталі»  в  бухгалтерському  обліку  Підприємства  не 
використовується. 

Порушень  в частині  здійснення  втрат  від участі  в капіталі  в ході  ревізії  не 
встановлено. 

Висновок:  ревізією  питання  «Втрати  від  участі  в  капіталі»  порушень  не 
встановлено. 

4.2.4.6.  Інш і  витрати,  як і  виникают ь  під час звичайної діяльності,  але 
не пов'язані  безпосередньо  з виробництвом  та/або  реалізацією  продукці ї 

(товарів,  робіт,  послуг) 
Відповідно  наданих  до  ревізії  первинних  облікових  документів,  регістрів 

бухгалтерського  обліку  по  рахунку  97  "Інші  витрати",  оборотносальдових 
відомостей  та  даних  фінансової  звітності  форми  №2  «Звіт  про  фінансові 
результати»  встановлено,  що  за  період  з  01.01.2016  по  31.12.2018  інші  витрати 
становили  2,2 тис.  грн,  у тому  числі  за  2016  рік    0,3  тис.  грн  та  за  2017 рік  
2,0  тис.  грн,  за  період  з  01.01.2018  по  31.12.2018  року  інші  витрати  не 
проводилися. 
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В  інші  витрати  КП  «Ватутінськінвестбуд»,  що  сформувались  у 2016  році, 
увійшли:  погодження  проекту  прокладання  інженерних  мереж  (прибудови  до 
СШ №320  центру дитячої та юнацької  творчості  на вул. Будищанській,  8). 

В  інші  витрати  КП  «Ватутінськінвестбуд»,  що  сформувались  у 2017  році, 
увійшли: 

перевірка  проектної  документації  (реконструкція  транспортної 
інфраструктури  по вул. Бальзака)   0,2 тис.  гривень; 

  видача  технічних  умов  на  електропостачання  (реконструкція  приміщень 
під  розміщення  амбулаторії  лікарів  сімейної  медицини  на  вул.  Лаврухіна,  6)  — 
1,0 тис.  гривень; 

  висновок  СЕС  (реконструкція  приміщень  під  розміщення  амбулаторій 
лікарів сімейної  медицини  на вул. Лаврухіна,  6)  0,7 тис.  гривень. 

Суцільною  ревізією  встановлено,  що  інші  витрати  сформовані  у 
відповідності  до  вимог П(С)БО  16 «Витрати»,  облікової  політики  Підприємства 
та  підтверджені  первинними  документами,  порушень  з  даного  питання  не 
встановлено. 

Висновок:  ревізією  питання  «Інші  витрати,  які  виникають  під  час 
звичайної  діяльності,  але  не  пов'язані  безпосередньо  з  виробництвом  та/або 
реалізацією  продукції  (товарів, робіт, послуг)»  порушень  не  встановлено. 

4.3 Фінансові  результати  та  власний  капіта л 
Ревізією  даних  аналітичного  обліку  по  балансовому  рахунку  79 

«Фінансові  результати»  встановлено,  що  всі  витрати  здійснені  Підприємством 
та  відображені  на  бухгалтерських  рахунках  класу  9  «Витрати»  списані  по 
дебету  вказаного рахунку,  а всі доходи  відображені  на бухгалтерських  рахунках 
класу 7 «Доходи»  списані  по  кредиту. 

Діяльність  Підприємства  відповідно  до  даних  Форми  №2  "Звіт  про. 
фінансові  результати"  протягом  ревізує  мого  періоду  була  прибутковою,  а саме:' 
за 2016 рік Підприємством  отримано  прибуток  у сумі  142,0 тис.  грн, за 2017  рік 
  139,0  тис.  грн  та  за  2018  рік  Підприємство  отримало  прибуток  у  сумі 
142,0 тис.  гривень. 

Порушень  в частині  розподілу  чистого  прибутку  не  встановлено. 
Розподіл  чистого  прибутку  здійснюється  відповідно  до  рішення 

Київської  міської  ради  «Про  порядок  розподілу  прибутку  підприємств,  установ 
та  організацій,  що  належать  до  комунальної  власності  територіальної  громади 
м.  Києва,  та  державними  Підприємствами,  що  перебувають  у  сфері  управління 
виконавчого  органу  Київської  міської ради»  від 01.10.2007  №398/3232. 

Порушень  в  частині  відрахувань  частки  прибутку  до  бюджету 
відповідного  рівня,  до  фонду  розвитку  виробництва  та резервного  фонду  в  ході 
ревізії не  встановлено. 

Відрахування  до  інших  фондів не  здійснювалось. 
Власний  капітал  Підприємства  обліковується  на рахунках  4 класу,  а  саме: 

№40  «Статутний  капітал»,  №41  «Капітал  у  дооцінках»,  №42  «Додатковий 
капітал»,  №43  «Резервний  капітал»,  №44  «Нерозподілені  прибутки  (непокриті 
збитки)». 
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Відповідно  до  Статуту  майно  Підприємства  становлять  основні  фонди, 
оборотні  кошти,  а  також  інші  цінності,  вартість  яких  відображається  в 
самостійному  балансі  Підприємства. 

Згідно  з  даними  бухгалтерського  обліку  за  перевірений  період  розмір 
статутного  фонду  станом  на  01.01.2016  становив  50,0  тис.  грн,  та  протягом 
ревізійного  періоду  не змінювався,  що відповідає  фінансовій  звітності. 

Станом  на  01.01.2016  року  загальний  розмір  власного  капіталу  складав 
8609.0  тис.  грн,  у  тому  числі:  статутний  капітал    50,0 тис.  грн;  капітал  у 
дооцінках    3569,5  тис.  грн;  додатковий  капітал    5569,9  тис.  грн;  резервний 
капітал   5,0 тис.  грн;  нерозподілені  прибутки  (збитки)   585,4  тис.  гривень. 

Станом  на  01.01.2017  року  загальний  розмір  власного  капіталу  складав 
8246.1  тис.  грн,  у  тому  числі:  статутний  капітал    50,0 тис.грн;  капітал  у 
дооцінках    3341,9  тис.  грн;  додатковий  капітал    5428,8  тис.  грн;  резервний 
капітал   5,8 тис.  грн; нерозподілений  прибуток  (збиток)   580,4 тис.  гривень. 

Станом  на  01.01.2018  року  загальний  розмір  власного  капіталу  складав 
7915,5  тис.  грн,  у  тому  числі:  статутний  капітал    50,0 тис.грн;  капітал  у 
дооцінках    3158,6  тис.  грн;  додатковий  капітал    5270,0  тис.  грн;  резервний 
капітал —  11,4 тис.  грн; нерозподілений  прибуток  (збиток)   574,5 тис.  гривень. 

Станом  на  31.12.2018  року  загальний  розмір  власного  капіталу  складав 
20 559,1  тис.  грн,  у  тому  числі:  статутний  капітал    50,0 тис.грн;  капітал  у 
дооцінках    2927,8  тис.  грн;  додатковий  капітал    18132,9  тис.  грн;  резервний 
капітал   11,6 тис.  грн; нерозподілений  прибуток  (збиток)   563,2 тис.  гривень. 

Шляхом  співставлення  даних  бухгалтерського  обліку  рахунків  4го  класу 
«Власний  капітал  та  забезпечення  зобов'язань»  з  даними  фінансової  звітності 
форми №1 Баланс, розбіжностей  не  встановлено. 

Ревізією  законності  здійснення  операцій  з  власним  капіталом  порушень 
не  встановлено. 

Протягом  періоду,  що  підлягав  ревізії  КП  «Ватутінськінвестбуд» 
операцій  з  внесками  до  статутних  фондів  інших  суб'єктів  господарювання  не 
встановлено. 

Висновок:  ревізією  питання  «Фінансові  результати  та  власний  капітал» 
порушень  не  встановлено. 

4.4 Ведення  касових  операцій.  Розрахунки  з підзвітними  особами 

В  КП  «Ватутінськінвестбуд»  готівковорозрахункові  операції  не 
проводяться,  оскільки  всі розрахунки  здійснюються  в безготівковій  формі. 

Висновок:  ревізією  ведення  касових  операцій,  розрахунки  з  підзвітними 
особами порушень  не  встановлено. 

4.5 Операції  на реєстраційних  рахунках  в установах  банків та 
рахунках,  в органах Державної  казначейської  служби  (за  наявності) 

Ревізією  інформації  про  всі рахунки,  які  були  відкриті  об'єктом  контролю 
в  установах  банків  (органах  державного  казначейства)  у  періоді,  що  підлягав 
ревізії,  дотримання  законодавства  при  відкритті,  використанні  і  закритті 
рахунків  Підприємства  встановлено,  що  для  здійснення  розрахункових 
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операцій  КП  «Ватутінськінвестбуд»  відкрито  розрахункові  рахунки  у 
банківських установах,  перелік  яких наведеноzsrojfdbXUTSPONKJICBA у  додатку  N2  </Ґ  до  акта. 

Ревізію  операцій  здійснених  на  господарських  рахунках 
КП «Ватутінськінвестбуд»  проведено  суцільним  методом  за період з  01.01.2016 
по 31.12.2018  по поточних  рахунках  Підприємства. 

Документальною  перевіркою  охоплено  первинні  документи  з  обліку  та 
реєстрації  банківських  операцій  (банківські  виписки  по рахунках  з  долученими 
первинними  документами),  картки  аналітичного  обліку  по  рахунку  №311 
«Рахунки  в  банках»,  обіговосальдові  відомості,  журналиордери,  головні 
книги. 

Станом  на  01.01.2016  за  даними  бухгалтерського  обліку  на 
розрахункових  рахунках  КП  «Ватутінськінвестбуд»  обліковувались  кошти  в 
загальній  сумі  114,59 тис.  гривень. 

За  період  з  01.01.2016  по  31.12.2016  на  поточні  рахунки  Підприємства 
зараховано  кошти  в загальній  сумі  16290,33  тис.  гривень. 

За  вказаний  період  із  поточних  банківських  рахунків  Підприємства 
списано  коштів  на загальну  суму  16313,74 тис.  гривень. 

За  період  з  01.01.2017  по  31.12.2017  на  поточні  рахунки  Підприємства 
зараховано  кошти  в загальній  сумі  54769,04 тис.  гривень. 

За  вказаний  період  із  поточних  банківських  рахунків  Підприємства 
списано  коштів  на загальну  суму  54616,79 тис.  гривень. 

За  період  з  01.01.2018  по  31.12.2018  на  поточні  рахунки  Підприємства 
зараховано  кошти  в загальній  сумі  75040,58 тис.  гривень. 

За  вказаний  період  із  поточних  банківських  рахунків  Підприємства 
списано  коштів  на загальну  суму  75164,45  тис.  гривень. 

Станом  на  01.01.2019  за  даними  бухгалтерського  обліку  на 
розрахункових  рахунках  Підприємства  обліковувались  кошти  в  загальній  сумі. 
119,57 тис.  гривень. 

Безготівкові  розрахунки  здійснюються  у формі  платіжних  доручень. 
Безготівкові  розрахунки  протягом  ревізійного  періоду  здійснювались  у 

формі  платіжних  доручень. 
Облік  безготівкових  розрахунків  ведеться  в  журналіордері  в  розрізі 

відкритих  Підприємством  розрахункових  рахунків. 
Перевіркою  правильності  оформлення  та  наявності  первинних 

банківських  документів  та  перевіркою  їх по суті  порушень  не  встановлено. 
Всі виписки  банку  підшиті  та  складені  в хронологічному  порядку. 
До  всіх  виписок  банку  на  проведення  банківських  операцій  додано 

підтверджуючі  документи. 
Залишки  на  кінець  дня  по  виписках  банку  відповідають  залишкам  на 

початок  наступного  банківського  дня. 
Ревізією  дотримання  законодавства  в  ході  списання  коштів  з  рахунків,  а 

також  наявність  документів,  які  підтверджують  відповідні  операції,  порушень 
не  встановлено. 

Звіркою  залишків  грошових  коштів  у  виписках  банку  на  кінець  місяця  з 
залишками  у  журналахордерах,  обіговосальдових  відомостях  та  фінансовій 
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звітності  (Балансах  та  Звітах  про  рух  грошових  коштів)  розбіжностей  не 
встановлено. 

Узагальнена  інформація  обліку  банківських  операцій  здійснювалась  на 
субрахунках  311  «Поточні  рахунки  в національній  валюті»,  313  «Інші  рахунки 
в  банку  в  національній  валюті»,  315  «Спеціальні  рахунки  в  національній 
валюті»  (ПДВ  рахунок). 

Ревізією  правильності  застосування  кореспонденції  рахунків  та  повноти 
відображення  по  розрахунковому  рахунку  в  журналах  —  ордерах  порушень  не 
встановлено. 

Перевіркою  повноти  відображення  операцій  в  регістрах  бухгалтерського 
обліку  порушень  не  встановлено. 

Ревізією  дотримання  законодавства  при  здійсненні  операцій  по 
зарахуванню  коштів  на рахунки  порушень  не  встановлено. 

Звіркою  оборотів  і  залишків  у  виписках  банку  з  журналів  ордерів  та 
даними  головної  книги  порушень  не  встановлено. 

Випадків  надходження  грошових  коштів  у  вигляді  благодійних 
(добровільних)  внесків,  гуманітарної,  спонсорської  та  міжнародної  допомоги 
не  встановлено. 

Перевіркою  обґрунтованості  видаткових  операцій  фактів  прихованого 
кредитування  об'єктів  підприємницької  діяльності,  перерахування  коштів  на 
депозитні  рахунки  та оплату  безтоварних  операцій  не  встановлено. 

Протягом  періоду  з  01.01.2016  по  31.12.2018  КП  «Ватутінськінвестбуд» 
не розміщував  кошти  на депозитних  рахунках,  відкритих  в установах  банків. 

Ревізією  встановлено,  що  протягом  періоду,  що  ревізувався 
КП «Ватутінськінвестбуд»  не залучались  кредити. 

Висновок:  ревізією  питання  «Операції  на  реєстраційних  рахунках  в 
установах  банків  та  рахунках  відкритих  в  органах  Державної  казначейської, 
служби»  порушень  не  встановлено. 

4.6 Стан  розрахунковоплатіжної  дисципліни  та  виконання 
господарських  договорів.  Правильність  відображення  дебіторської  та 

кредиторської  заборгованості.  Стан  претензійнопозовної  роботи 

Ревізію  стану  розрахунковоплатіжної  дисципліни  та  виконання 
господарських  договорів,  правильності  відображення  дебіторської  та 
кредиторської  заборгованості,  стан  претензійнопозовної  роботи  проведено 
вибірково  за  період  з  01.01.2016  по  31.12.2018  року  по  рахунку  36 
«Розрахунками  з  покупцями  та  замовниками»,  37 «Розрахунки  з  різними 
дебіторами»,  63  «Розрахунки  з  постачальниками  та  підрядниками»  та  №68 
«Розрахунки  за  іншими  операціями»  по  окремо  визначених  контрагентах, 
зазначених у відповідних  розділах  акта. 

Господарські  операції  з контрагентами  проводяться  на підставі  укладених 
договорів,  які реєструються  в книзі реєстрації  договорів. 

Бухгалтерський  облік  дебіторської  та  кредиторської  заборгованості  у 
Філії  ведеться  в  розрізі  дебіторів,  кредиторів  та  проведених  поставок  і 
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платежів,  що  відповідає  П(С)БО  №  10 «Дебіторська  заборгованість»  та  П(С)БО 
№  11  «Зобов'язання». 

Аналітичний  облік  дебіторської  та  кредиторської  заборгованості  ведеться 
в оборотносальдових  відомостях. 

Аналітичний  облік  дебіторської  та  кредиторської  заборгованості  ведеться 
в розрізі  кожного дебітора та  кредитора. 

Відповідно  до  даних  фінансової  звітності  (форма  №1  «Баланс»)  за  2016 
рік  та  регістрів  бухгалтерського  обліку  по  рахунках  №  36  «Розрахунки  з 
покупцями  та  замовниками»,  №  37  «Розрахунки  з  різними  дебіторами»,  №  63 
«Розрахунки  з  постачальниками  та  підрядниками»,  №  64  «Розрахунки  за 
податками  й  платежами»,  №  65  «Розрахунки  за  страхуванням»  та  №  68 
«Розрахунки  за  іншими  операціями»  на  балансі  КП  «Ватутінськінвестбуд» 
станом  на  01.01.2016  обліковувалась  дебіторська  заборгованість  у  загальній 
сумі  5162,0  тис.  гривень.  Найбільшу  питому  вагу  у  зазначеній  заборгованості 
становить  дебіторська  заборгованість  за  продукцію,  товари,  роботи,  послуги  
2 526,0  тис.  грн  (або  48,9 %);  інша  поточна  дебіторська  заборгованість  
2566,0 тис.  грн  (або  49,7 %);  за  розрахунками  з  бюджетом    70,0  тис.  грн  (або 
1,4 %). 

Станом  на  31.12.2018  обліковувалась  дебіторська  заборгованість  у 
загальній  сум    4 212,0  тис.  гривень.  Найбільшу  питому  вагу  у  зазначеній 
заборгованості  становить  дебіторська  заборгованість  за  продукцію,  товари, 
роботи,  послуги    1 624,0  тис.  грн.  (або  38,5 %);  перед  бюджетом    8,0 тис.  грн 
(або  0,2 %);  інша  поточна  дебіторська  заборгованість    2 580,0  тис.  грн  (або 
61,3%). 

Станом  на  01.01.2016  року  та  станом  на  31.12.2018  року  найбільшими 
дебіторами  Підприємства  були: 

 TOB  «Еліксім»  (будівельні  роботи)  на суму  1203,2  тис.  грн, що  становить. 
28,6%  від загальної  суми дебіторської  заборгованості  станом  на  31.12.2018; 

  ЗАТ  «МЖК  «Оболонь  (будівельні  роботи,  інженерноорганізаційні 
роботи)  на  суму  515,1  тис.  грн,  що  становить  12,2  %  від  загальної  суми 
дебіторської  заборгованості  станом  на  31.12.2018; 

  ПП  «Інап  Електро»  (будівництво  інженерних  мереж)  на  суму  433,2  тис. 
грн, що становить  10,3 %  від загальної  суми дебіторської  заборгованості  станом 
наЗІ.12.2018; 

 ПП  «Інап  і К»  (будівництво  інженерних  мереж)  на суму 319,3 тис. грн,  що 
становить  7,6  %  від  загальної  суми  дебіторської  заборгованості  станом  на 
31.12.2018; 

  TOB  «БК  «Темп»  (заборгованість  по  орендній  платі  та  комунальним 
послугам)  на  суму  311,5  тис.  грн,  що  становить  7,4  %  від  загальної  суми 
дебіторської  заборгованості  станом  на  31.12.2018; 

  TOB  «РКС  Авто  Групп»  (заборгованість  по  орендній  платі  та 
комунальним  послугам)  на  суму  285,7  тис.  грн,  що  становить  6,8 %  від 
загальної  суми дебіторської  заборгованості  станом  на  31.12.2018; 

Детальна  інформація  стосовно  щодо  дебіторської  та   кредиторської 
заборгованості  станом  на  01.01.2016  та   станом  на  31.12.2018  у  додатку 
№  /Яу  до акта   ревізії. 
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Відповідно  до  даних  фінансової  звітності,  загальна  сума  кредиторської 
заборгованості  станом  на  01.01.2016  складала    5403,0  тис.  гривень.  Найбільшу 
питому  вагу  у  їх  складі  займали  поточні  зобов'язання  за  товари,  роботи, 
послуги   3204,0  тис.  грн  (або  59,3%);  розрахунки  з  бюджетом    1300,0 тис.  грн 
(або  24,1%);  інша  поточна  кредиторська  заборгованість    877,0 тис.  грн  (або 
16,2%);  інші  поточні  зобов'язання    877,0  тис.  грн  (або  16,2 %) та  кредиторська 
заборгованість  за розрахунками  з учасниками    22,0 тис.  грн  (або  0,4%). 

Станом  на  31.12.2018  обліковувалась  кредиторська  заборгованість  у 
загальній  сумі  5099,0  тис.  гривень.  Найбільшу  питому  вагу  у  зазначеній 
заборгованості  становить  кредиторська  заборгованість  за  продукцію,  товари, 
роботи,  послуги    3185,0  тис.  грн.  (або  62,5%);  розрахунки  з  бюджетом  
700,0 тис.  грн  (або  13,7%);  інша  поточна  кредиторська  заборгованість  
1213,0 тис.  грн  (або 23,8%);  розрахунки  зі  страхування   1 , 0  тис.  гривень. 

Станом  на  01.01.2016  та  станом  на  31.12.2018  найбільшими  кредиторами 
Підприємства  були: 

  ПП  «ІнапЕлектро»  (будівництво  інженерних  мереж)  на  суму  501,3  тис. 
гривень; 

 ПП «Інап  і К»  (будівельні  роботи)  на суму  1677,9 тис.  гривень; 
 TOB  «Корнест»  (перед проектні роботи)  на суму  337,6 тис.  гривень; 
  ПП  «Інап  і  К»  (  будівництво  інженерних  мереж)  на  суму  118,5  тис. 

гривень. 
Детальна  інформація  стосовно  дебіторської  та   кредиторської 

заборгованості  станом  на  01.01.2016  та   станом  на  31.12.2018  у  додатку  oj

№/ Aj)o  акта   ревізії. 
Списання  кредиторської  заборгованості  за  період  з  01.01.2016  по 

31.12.2018  не  проводилось. 
Згідно  з  даними  бухгалтерського  обліку,  протягом  ревізійного  періоду  резерв 

сумнівних боргів КП «Ватутінськінвестбуд»  не нараховувався. 
Слід  зазначити,  станом  на  01.01.2016  та  на  31.12.2018  відповідно  до  даних 

бухгалтерського  обліку  КП  «Ватутінськінвестбуд»  по  бухгалтерських  рахунках 
№37 «Розрахунки  з іншими  дебіторами»,  №63  «Розрахунки  з  постачальниками» 
рахувалась  сумнівна  дебіторська  заборгованість  термін  давності,  якої  понад 
З роки,  становила:  станом  на  01.01.2016    5162,0  тис.  грн  та  станом  на 
31.12.20184083,0  тис.  грн, а саме: 

TOB  «Еліксім»  (будівельні  роботи)    1203,2  тис.  гривень.  Дебіторська 
заборгованість  виникла  в квітні  2007  року. 

  TOB  «ІнапЕлектро»  (будівництво  інженерних  мереж)  на  суму  433,2  тис. 
гривень. Дебіторська  заборгованість  виникла  в жовтні  2008  року. 

  ЗАТ  «МЖК  «Оболонь»  (будівельні  роботи)  на  суму  515,1  тис.  гривень. 
Дебіторська  заборгованість  виникла  в грудні  2008  року. 

  ПП  «Інап  і  К»  (будівництво  інженерних  мереж)  на  суму  319,3  тис. 
гривень. Дебіторська  заборгованість  виникла  в травні  2008  року. 

  TOB  «БК  «Темп»  (орендна  плата  та  комунальні  послуги)  на  суму 
311,5 тис.  грн, термін  виникнення  з липня  2009 по січень  2011  року. 

TOB  «РКС  Авто  Групп»  (орендна  плата  та  комунальні  послуги)  на  суму 
285,7 тис.  грн, термін  виникнення  з жовтня  2012  по квітень 2013  року; 
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МПП  фірма  «Голік»  (орендна  плата  та  комунальні  послуги)  на  суму 
127,8 тис. грн, термін  виникнення  вересень 2009   серпень 2011  року. 

В  ході  ревізії  на  підставі  наказу  керівника  Підприємства  від  07.05.2019 
№11В  інвентаризаційною  комісією  проведено  інвентаризацію  наявної 
дебіторської  заборгованості  та кредиторської  заборгованості. 

За  результатами  інвентаризації  встановлено  наявність  в  бухгалтерському 
обліку  Підприємства  станом  на  31.12.2018  та  станом  на  01.05.2019  дебіторської 
заборгованості,  яка  не  відповідає  вимогам  п. 5  Положення  (стандарт) 
бухгалтерського  обліку  10  "Дебіторська  заборгованість",  затвердженого 
наказом  Міністерства  фінансів  України  08.10.1999  №  237  та  наявність  в 
бухгалтерському  обліку  Підприємства  станом  на  31.12.2018  та  станом  на 
01.05.2019  кредиторської  заборгованості,  яка  не  відповідає  п.  5  Положення 
(стандарт)  бухгалтерського  обліку  11  «Зобов'язання»,  затвердженого  наказом 
Міністерства  фінансів України  від 31.01.2000  №  20. 

Протокол  засідання  робочої  інвентаризаційної  комісії  від  17.05.2019 
додається  у  додатку  №  /  до акта   ревізії. 

В  поясненнях  головний  бухгалтер  Гринько  Л.В.  зазначила:  «дебіторська 
заборгованість  у  сумі  2 560  099,91  грн  виникла  в  зв'язку  із  порушенням  умов 
взаєморозрахунків  за  виконані  роботи  між   інвесторами  та   підрядниками. 
Нами  як  виконавцем  по  договорах  було  безпідставно  завищено  дебіторську 
заборгованість  в  обліку,  яка  буде  відкоригована  відповідно  до  вимог  ведення 
бухгалтерського  обліку. 

Дебіторська  заборгованість  у  сумі  4 951,10  грн  виникла  у  зв'язку  із  тим, 
що роботи  підрядниками  були  виконані  але  не  було  оформлено  актів   виконаних 
робіт.   Безпідставно  завищена  дебіторська  заборгованість  в  бухгалтерському 
обліку  буде  зменшено  шляхом  віднесення  зазначених  сум  на  рахунок  151 
«Капітальне  будівництво». 

Кредиторська  заборгованість  у  сумі  3 171 443,38  грн  виникла  у  зв'язку  із 
відсутністю   фінансування  від  інвесторів  та   з  місцевого  бюдлсету  попередніх 
звітних  періодів,  що  є  заборгованістю  солідарних  боржників.  В 
бухгалтерському  обліку  безпідставно  завищені  зобов'язання  підприємства. 
Кредиторська  заборгованість  буде  приведена  у  відповідність  згідно  вимог 
ведення  бухгалтерського  обліку». 

Пояснення  головного  бухгалтера  Гринько  Л.В.  додається  у  додатку 
до акта   ревізії. 

За  рахунок  відображення  у  регістрах  бухгалтерського  обліку  наявної 
дебіторської  та  кредиторської  заборгованості  з  порушенням  вимог  ч.  1  ст. 9 
Закону  України  «Про  бухгалтерський  облік  і фінансову  звітність  в Україні»  від 
16.07.1999  №  996  призвело  до  внесення  неправдивих  даних  до  фінансової 
звітності,  Звіту  про  фінансовий  стан  на  01.01.2019  (форма  №  1)  рядок  1155 
«Інша  дебіторська  заборгованість»  та  завищення  наявної  дебіторської 
заборгованості  на  загальну  суму  2 565 051,01  грн,  а також  рядок  1615  «Поточні 
зобов'язання  і  забезпечення  за  товари,  роботи,  послуги»  та  завищення  наявної 
кредиторської  заборгованості  на загальну  суму  3  171 443,38  гривень. 

До  ревізії  надано  наказ  директора  КП  «Ватутінськінвестбуд»  «Про 
приведення  дебіторської  та  кредиторської  заборгованості  у  відповідність  в 
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обліку  підприємства»  від  21.05.2019  №  12В  та  бухгалтерську  довідку 
головного  бухгалтера  Гринько  JI.B. 

Копія  наказу  директора  КП  «Ватутінськінвестбуд»  «Про  приведення 
дебіторської  та   кредиторської  заборгованості  у  відповідність  в  обліку 
підприємства»  від  21.05.2019  №  12В  та   бухгалтерська  довідка  головного 
бухгалтера  Гринько  Л.В.  додаються  у  додатку  №  / /  до акта   ревізії. 

Таким  чином,  в ході ревізії  порушення  усунуто  у повному  обсязі. 
Ревізією  встановлено,  що  згідно  даних  бухгалтерського  обліку 

Підприємства  списано  прострочену  дебіторську  заборгованість  за  період  з 
01.01.2016  по  31.12.2018  в  сумі  279 330,08  грн,  з  них:  за  2016  рік    в  сумі 
11 787,07  грн,  за  2017  рік    в  сумі  121 937,99  грн  та  за  2018  рік  в  сумі 
145 605,02  грн,  що  відображено  по  бухгалтерському  обліку  на  pax.  94  «Інші 
операційні  витрати». 

Підприємством  було  проведено  роботу  по  примусовому  стягненню 
дебіторської  заборгованості  по оренді  та комунальним  послугам, яка не  привела 
до  позитивних  наслідків  через  відсутність  коштів,  майна  і  визнання  боржників 
банкрутами  та  після  повернення  виконавчого  документа  стягувачеві  було 
списано дебіторську  заборгованість  у період з 01.01.2016  по 31.12.2018,  а саме: 

  у  2016  році  списана  дебіторська  заборгованість  Спільного  українсько
італійського  підприємства  «ПрогресІталія»  на  суму  11 787,06  гривень 
заборгованість  (наказ  по Підприємству  від 05.09.2016  року  №10В); 

  у  2017  році  списана  дебіторська  заборгованість  Громадської  організації 
«Комітет  з  питань  протидії  корупції  та  організованій  злочинності»  на  суму 
88 851,74  грн  (наказ  по Підприємству  від  29.12.2017  №22В)  та  ФОП  Краснової 
Оксани  Володимирівни  на суму 33 086,25  грн  (наказ  від 08.06.2017  №10В); 

  у  2018  році  списана  дебіторська  заборгованість  ПП  Нєсвєтова  Віктора 
Володимировича  на  суму  30 416,17  грн  (наказ  від  08.06.2018  №13В); 
Київського  міського  осередку  всеукраїнської  громадської  організації 
«Асоціація  соціальної  підтримки  і  захисту  співробітників  спецслужб  України 
«Співдружність»  на  суму  41 283,76  грн  (наказ  від  25.09.2018  №19В),  МПП 
Фірма  «Голик»  в  подальшому  TOB  «Ріпка»  на  суму  15 621,30  грн  (наказ  від 
16.03.2018  №10В)  та  10 589,94  грн  (наказ  від  16.03.2018  №9В),  ПП  «Альянс» 
на  суму  44  173,06  грн  (наказ  від  20.12.2018  №27В),  ПП  Жуков  Роман 
Романович  на суму  3 520,79  грн  (наказ від  16.03.2018  №8В). 

При  списанні  безнадійної  дебіторської  заборгованості  порушень  не 
встановлено. 

Ревізією  ведення  претензійнопозовної  роботи  встановлено  наступне: 
За  період  з  01.01.2016  по  31.12.2018  претензій  з  боку  кредиторів  та  інших 

осіб до КП  «Ватутінськінвестбуд»  не  надходило  позовні  заяви  до  Підприємства 
не  пред'являлись. 

За вказаний  вище  період КП «Ватутінськінвестбуд»  подано: 
  20  претензій  на  загальну  суму  3 251,9  тис  грн,  визнано  17  (сплачено)  

492,8 тис.  грн; 
  17 позовних  заяв  на  загальну  суму  1 467,3  тис.  грн,  позови  задоволено  по 

5  справах  повністю,  рішеннями  Господарського  суду  було  відмовлено, 
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Апеляційного  господарського  суду  та  Верховного  суду  було  відмовлено,  або 
було скасовано  рішення  і постанови  по  12 справах. 

Інформація,  щодо  стану  претензійно  —  позовної  роботи 
КП «Ватутінськінвестбуд»  за  період  з  01.01.2016  по  31.12.2018  у  додатках 
№J_b  до акта   ревізії. 

Ревізією  встановлено,  що  згідно  наказів  від  10.11.2016  №13В,  від 
13.11.2017  року  №  17В  та  від  14.11.2018  №25В  «Про  проведення 
інвентаризації  у  тому  числі  документів  та  розрахунків,  бухгалтерією  було 
направлено  акти  звірки  розрахунків  по  постачальникам,  підрядникам  та 
орендарям  станом  на  01.11.2018,  що  відповідає  вимогам  Положення  про 
інвентаризацію  активів  та  зобов'язань,  затвердженого  наказом  Міністерства 
фінансів  України  від  02.09.2014  №  879  та  порушень  з  відповідного  питання  в 
ході ревізії  не  встановлено. 

В  ході  ревізії  з  метою  документального  підтвердження  виду,  обсягу  і 
якості  операцій  та  розрахунків  за  період  з  01.01.2016  по  31.12.2018,  для 
з'ясування  їх  реальності  та  повноти,  було  проведено  зустрічні  звірки  в 
TOB «СТРОЙМОНТАЖ  СЕРВІС»,  TOB  «Ергономіка  України», 
TOB «К.Д.К.БУД»  та TOB  «Ягуар». 

Зустрічною  звіркою  в  TOB  «СТРОЙМОНТАЖ  СЕРВІС»  підтверджено 
стан  взаєморозрахунків  у  повному  обсязі,  дебіторська  або  кредиторська 
заборгованість  не  рахується. 

Матеріали  зустрічної  звірки  від  15.03.2019  №2431/200  проведеної  в 
TOB «СТРОЙМОНТАЖ  СЕРВІС»  у  додатку  №{Ј  до акта   ревізії. 

Зустрічною  звіркою  в  TOB  «Ергономіка  України»  підтверджено  стан 
взаєморозрахунків  у  повному  обсязі,  дебіторська  або  кредиторська 
заборгованість  не  рахується. 

Матеріали  зустрічної  звірки  від  01.04.2019  №2431/239  у  додатку  №  \ 
до акта   ревізії. 

Зустрічною  звіркою  в  TOB  «Ягуар»  підтверджено  стан 
взаєморозрахунків  у  повному  обсязі,  дебіторська  або  кредиторська 
заборгованість  не  рахується. 

Матеріали  зустрічної  звірки  від  26.04.2019  №0931/306  проведеної  в 
TOB «Ягуар»  у  додатку  №  У до  довідки. 

Зустрічною  звіркою  в  TOB  «К.Д.К.БУД»  підтверджено  стан 
взаєморозрахунків  у  повному  обсязі,  дебіторська  або  кредиторська 
заборгованість  не  рахується. 

Довідка  зустрічної  звірки  від  17.05.2019  №0931/358  проведеної  в 
TOB «К.Д.К.БУД»  в  додатку  до  довідки  головного  державного  фінансового 
інспектора  Ковтуна  К.І.,  додаток  №  до акта   ревізії. 

При  виході  на  об'єкти  зустрічної  звірки  TOB  «Укрмонтажлюкс» 
документів для проведення  зустрічної  звірки  не  надано. 

Акти   про  неможливість  проведення  зустрічної  звірки 
TOB «Укрмонтажлюкс»  від  12.03.2019  без  номера  у  додатку  №J[_  до  акту 
ревізії. 

Висновок:  Ревізією  питання  «.Правильність  відобразюення  дебіторської 
та   кредиторської  заборгованості.  Стан  претензійнопозовної  роботи» 
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встановлені  порушення  вимог  законодавства  з  фінансових  питань  в  частині 
ведення  бухгалтерського  обліку  з  порушенням  установленого  порядку  та 
внесення  неправдивих  даних до  фінансової  звітності. 

4.7 Стан збереження  комунального  майна  (за  наявності), 
використання  оборотних  та  необоротних  активі в 

Ревізію  зазначеного  питання  проведено  за  даними  фінансової  звітності, 
регістрів  бухгалтерського  обліку  по  рахунках  №10,  №11,  №  13,  №15, 
інвентарних  карток  та  первинної  облікової  документації  суцільним  методом  за 
період з 01.01.2016  по  31.12.2018. 

Обґрунтованість  придбання,  рух  та  повнота  відображення  основних 
засобів  підприємства 

Ревізією  правильності  визнання  основних  засобів  активами  та  визначення 
їх  первісної  вартості  встановлено,  що  визнання,  оцінка  та  облік  основних 
засобів  здійснюється  відповідно  до  вимог  П(с)БО  7  «Основні  засоби» 
затвердженого  наказом  Міністерства  фінансів  України  від 27.04.2000 №  92. 

Відповідно  до  розділу  II  наказу  Підприємства  від  08.01.2013  №1В  «Про 
організацію  бухгалтерського  обліку  та  облікової  політики 
КП «Ватутінськінвестбуд»  основними  засобами  визнаються  матеріальні  активи, 
очікуваний  строк  корисного  використання  (експлуатації)  яких:  будинки  та 
споруди    50  років,  машини  та  обладнання    5  років,  транспортні  засоби  
15 років,  інструменти,  прилади  та  інвентар    5  років,  інші  основні  засоби  
5 років,  малоцінні  необоротні  матеріальні  активи    3  роки  та  інші  необоротні 
матеріальні  активи   3 роки. 

Згідно  даних  фінансової  звітності  (Форма  №1  «Баланс  (Звіт  про 
фінансовий  стан»,  Форма  №5  «Примітки  до  річної  фінансової  звітності»), 
регістрів  бухгалтерського  обліку  первісна  вартість  основних  засобів" 
Підприємства  станом  на  01.01.2016  складала  16 375,0  тис.  грн,  накопичена 
амортизація  рахувалась  у сумі  9 643,0 тис.  грн  (знос  складав  58,9 %)  Залишкова 
вартість основних  засобів  станом  на 01.01.2016  складала  6732,0 тис.  гривень. 

У  складі  основних  засобів  (балансовий  рахунок  №  10    16 216,0  тис.  грн) 
станом на 01.01.2016  рахувались: 

103 «Будинки  та споруди»   15 770,0 тис.  гривень; 
104 «Машини  та обладнання»   230,0 тис.  гривень; 
105 «Транспортні  засоби»    185,0 тис.  гривень; 
106 «Інструменти,  прилади,  інвентар»   26,0 тис.  гривень; 
109 „Інші  основні  засоби"   5,0 тис.  гривень; 
Ревізією  повноти  та  своєчасності  оприбуткування  основних  засобів 

встановлено,  що  за  період  з  01.01.2016  по  31.12.2018  по  рахунку  10  «Основні 
засоби»  надійшло  основних  засобів  на  загальну  суму    117,1  тис.  грн 
(балансова  вартість),  в тому  числі: 

104  «Машини  та  обладнання»  на  загальну  суму    10,7  тис.  грн,  а  саме: 
придбано  комп'ютерне  та  кондиціонер. 

105  „Транспортні  засоби"  на  загальну  суму    106,4  тис.  грн,  а  саме: 
технічне  обслуговування  та  ремонт  автомобіля  Chevrolet  Aveo  (41,4  тис.  грн) 
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державний  номер  АА0866  СЕ  та  автомобіля  Daewoo  Lanos,  державний  номер 
АА4438АК  (65,0 тис.  гривень). 

Перевіркою  правильності  визнання  основних  засобів  активами, 
визначення  їх  первісної  вартості,  проведеною  за  період  з  01.01.2016  по 
31.12.2018,  порушень  не  встановлено. 

Співставленням  даних  регістрів  бухгалтерського  обліку  по  рахунках 
№  10 „Основні  засоби"  з даними  фінансової  звітності  за  період  з  01.01.2016  по 
31.12.2018,  розбіжностей  не  встановлено. 

Вибірковою  перевіркою  своєчасності  та  повноти  оприбуткування 
необоротних  активів  за  період  з  01.01.2016  по  31.12.2018,  встановлено,  що  всі 
основні  засоби  своєчасно та в повному  обсязі  оприбутковано  в  бухгалтерському 
обліку  Підприємства  згідно  з  первинними  документами,  на  кожен  об'єкт 
заведена  інвентарна  картка  обліку  основних засобів,  порушень  не  встановлено. 

Ревізією  правильності  списання  основних  засобів,  що  містять  дорогоцінні 
метали  та  дорогоцінне  каміння  встановлено,  що  за  період  з  01.01.2016  по 
31.12.2018  списання  вищезазначених  цінностей  не  проводилось. 

За  період  з  01.01.2016  по  31.12.2018  вибуло  основних  засобів  по 
бухгалтерському  рахунку  103  «Будинки  та  споруди»  на  загальну  суму 
355,6 тис.  грн,  а  саме:  нежитлова  будівля  по  вул.  Закревського,  47  загальною 
площею  2323,7  кв.м.  (передаються  нежитлові  приміщення  118,7  кв.  м.) 
передана  до  КП  «Київжитлоспецексплуатація»  (рішення  Київської  міської 
державної  адміністрації  від  07.05.2012  №725  та  постанови  ВДВС 
Деснянського  РУЮ  у  м.  Києві  від  02.12.2013  №ВП  №40973493  
144,3 тис.  грн;  нежитлове  приміщення  по  проспекту  Маяковського 
Володимира/  вул. Цветаєвої  Марини,  60/10  загальною  площею  212,9  кв.м., 
яке  приватизоване  шляхом  викупу  на  аукціоні  ФОП  Карпенко  О.П. 
(розпорядження  Деснянської  районної  в  м.  Києві  державної  адміністрації  від 
13.08.2018)  на суму  211,3 тис.  гривень. 

Станом  на  31.12.2018  первісна  вартість  основних  засобів  Підприємства 
складала  16  149,0  тис.  грн,  накопичена  амортизація  рахувалась  у  сумі 
10 421,0 тис.  грн  (знос  складав  64,5%).  Залишкова  вартість  основних  засобів 
станом на 31.12.2018  складала  5728,0 тис.  гривень. 

У  складі  основних  засобів  (15976,5  тис.  грн)  станом  на  31.12.2018 
рахувались: 

103 «Будинки  та  споруди»    15414,0 тис.  гривень; 
104 «Машини  та обладнання»   241,0 тис.  гривень; 
105 «Транспортні  засоби»   291,0 тис.  гривень; 
106 «Інструменти,  прилади,  інвентар»   26,0 тис.  гривень; 
109 «Інші  основні  засоби»   5,0 тис.  гривень; 
За  даними  оборотносальдових  відомостей  та  фінансової  звітності  (ф.№1 

«Баланс»),  Форма  №5  «Примітки  до  річної  фінансової  звітності»),  регістрів 
бухгалтерського  обліку  станом  на  01.01.2016  рахується  необоротних  активів 
(балансовий  рахунок  №11)  за первісною    159,0 тис.  грн, з них: 

112 «Малоцінні  необоротні  матеріальні  активи»    120,0 тис.  гривень; 
117 «Інші  матеріальні  активи»   39,0 тис.  гривень. 
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Ревізією  повноти  та  своєчасності  оприбуткування  інших  необоротних 
матеріальних  активів  встановлено,  що  за  період  з  01.01.2016  по  31.12.2018  по 
рахунку  11 «Інші  необоротні  матеріальні  активи»  надійшло  інших  необоротних 
матеріальних  активів  на суму  12,4 тис.  грн, а  саме: 

112 «Малоцінні  необоротні  матеріальні  активи»  на суму 2,2 тис.  гривень; 
117 «Інші  матеріальні  активи»  на суму —  10,2 тис.  гривень; 
З  балансу  Підприємства  за  період  з  01.01.2016  по  31.12.2018  інші 

необоротні  матеріальні  активи  не  списувалися. 
Відповідно  до  регістрів  бухгалтерського  обліку  станом  на  31.12.2018 

рахується  необоротних  активів  за  первісною  вартістю    172,0  тис.  грн,  в т.ч.  по 
балансових  рахунках: 

112«  Інструменти  прилади та пристосування»  на суму   123 тис.  гривень; 
117 «Інші  необоротні  матеріальні  активи»  на суму — 49 тис.  гривень; 

Суцільною  звіркою  даних  бухгалтерського  обліку  (оборотно    сальдових 
відомостей)  по  рахунках  10  «Основні  засоби»  та  11  «Інші  необоротні 
матеріальні  активи»  з  даними  рядка  031  «Первісна  вартість  основних  засобів» 
форми  №1  «Баланс»  станом  на  01.01.2016,  та  станом  на  31.12.2018 
розбіжностей  не  встановлено. 

Основні  засоби,  зараховувались  на  баланс  Підприємства  через  рахунок  15 
«Капітальні  інвестиції»  за  первісною  вартістю  у  сумі  фактичних  витрат  на  їх 
придбання  (виготовлення). 

Ревізією  збереження  майна  КП  «Ватутінськінвестбуд»  встановлено,  що 
всі  необоротні  активи  та  запаси  Підприємства  закріплені  за  матеріально  
відповідальними  особами,  з  якими  укладено  письмові  договори  про  повну 
матеріальну  відповідальність. 

Договорами  про  матеріальну  відповідальність  передбачено,  що 
працівники  приймають  на  себе  повну  матеріальну  відповідальність  за_ 
зберігання  доручених  йому  Підприємством  матеріальних  цінностей  та  дбайливо 
ставитися  до  переданих  їм  на  зберігання  або  інших  цілей  матеріальних 
цінностей,  вживати  заходи  по запобіганню  збитків. 

Перевіркою  дотримання  об'єктом  контролю  періодичності  та  порядку 
проведення  інвентаризації  необоротних  активів  та  запасів,  правильності 
оформлення  та  відображення  в  бухгалтерському  обліку  її  результатів 
встановлено,  що  інвентаризації  майна  проводяться  Підприємством  відповідно 
до  Положення  про  інвентаризацію  активів  та  зобов'язань,  затвердженого 
наказом Міністерства  фінансів  України  від 02.09.2014  №879. 

Відповідно  до  наказів  по  Підприємству  «Про  проведення  річної 
інвентаризації»  від  10.11.2016  №13В,  від  13.11.2017  №17В  та  від  14.11.2018 
№ 25В  проведено  повну  інвентаризацію  основних  засобів,  інших  необоротних 
матеріальних  активів,  запасів,  документів  та  розрахунків  Підприємства  з 
перевіркою  їх  фактичної  наявності  та  документального  підтвердження.  За 
результатами  інвентаризацій  складені  протоколи  інвентаризації  та 
інвентаризаційні  описи,  які  підписані  членами  інвентаризаційної  комісії  та 
головою. 

Проведеними  річними  інвентаризаціями  за  період  2016    2018  роки 
лишків та нестач  не  встановлено. 
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В  ході  проведення  ревізії,  відповідно  до  Положення  про 
інвентаризацію  активів  та  зобов'язань,  затвердженого  наказом  Міністерства 
фінансів  України  від  02.09.2014  №  879  та  на  підставі  наказу  директора 
КП «Ватутінськінвестбуд»  від 07.05.2019  №  11В  комісією  в складі  працівників 
КП  «Ватутінськінвестбуд»  проведено  інвентаризацію  активів  Підприємства  на 
загальну  суму  14 545,68 тис.  гривень. 

Відповідно  інвентаризаційних  описів  за  результатами  інвентаризації 
невідповідностей  не  встановлено. 

Протокол  засідання  робочої  інвентаризаційної  комісії  від  17.05.2019 
додається  у  додатку  №  г  до акта   ревізії. 

Амортизація  об'єктів  основних  засобів,  інших  необоротних  матеріальних 
активів  нараховується  із  застосуванням  прямолінійного  методу,  за  яким  річна 
суму  амортизації  визначається  діленням  вартості,  що  амортизується,  на  строк 
корисного  використання  об'єкта  основних  засобів,  що  відповідає  вимогам 
п.п.26,  28,  29  Положення  (Стандарту)  бухгалтерського  обліку  №  7  «Основні 
засоби»,  затвердженого  наказом  Міністерства  фінансів  України  від  27.04.2000 
№92. 

Сума  зносу  необоротних  активів  Підприємства  відображається  в 
бухгалтерському  обліку  на  рахунку  13  «Знос  (амортизація)  необоротних 
активів». 

Ревізією  нарахування  амортизації,  проведеною  за  даними  фінансової 
звітності,  аналітичних  відомостей  нарахування  амортизації,  регістрів 
бухгалтерського  обліку  по  рахунках  №  10,  №  11,  №  12,  №  13  та 
встановлено,  що  за  період  з  01.01.2016  по  31.12.2018  нарахована 
амортизація  у  загальній  сумі  778,0  тис.  гривень. 

Обґрунтованість  придбання,  рух  та  повнота  відображення 
нематеріальних  активів 

Ревізію  питання  «Обґрунтованість  придбання,  рух  та  повнота 
відображення  нематеріальних  активів»  проведено  вибірковим  за  період  з 
01.01.2016  по  31.12.2018. 

Ревізією  встановлено,  що  на  Підприємстві  визнання,  оцінка  та  облік 
нематеріальних  активів  здійснюється  відповідно  до  наказу  про  облікову 
політику  підприємства  №  11  від  23.03.2012,  Положення  (стандарту) 
бухгалтерського  обліку  П(С)БО  8  «Нематеріальні  активи»,  затвердженого 
наказом Міністерства  фінансів  України  18.10.1999 №  242. 

Відповідно  до  наказу  про  облікову  політику  на  Підприємстві  амортизація 
нематеріальних  активів  нараховується  прямолінійним  методом,  термін 
корисного  користування  встановлено  3 роки. 

Облік  нематеріальних  активів  ведеться  на  рахунку  12  «Нематеріальні 
активи»  по субрахунку  127 «Інші  нематеріальні  активи». 

Згідно  даних  фінансової  звітності  (Форма  №1  «Баланс  (Звіт  про 
фінансовий  стан)»,  Форма  №5  «Примітки  до  річної  фінансової  звітності»), 
регістрів  бухгалтерського  обліку  первісна  вартість  нематеріальних  активів 
підприємства  станом  на  01.01.2016  року  складала  21,0  тис.  грн  (інші 
нематеріальні  активи,  а  саме:  програмне  забезпечення),  накопичена 
амортизація рахувалась  у сумі  21,0 тис.  гривень. 
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За  2018  рік  надійшло  нематеріальних  активів  на  загальну  суму 
13 763,0 тис.  грн,  а  саме:  визначення  експертної  оцінки  (ринкової  вартості) 
права  постійного  користування    земельною  ділянкою,  що  розташована  за 
адресою: м. Київ,  вул. Електротехнічна,  11. 

Вказана  земельна  ділянка  (кадастровий  №8000000000:62:020:0041) 
передано  в  постійне  користування  КП  «Ватутінськінвестбуд»  на  підставі 
Державного  акту  на  право  постійного  користування  землею  від 24.06.2010  серії  zsrojfdbXUTSPONKJICBA

ЯЯ  №  380295  згідно  якого  відповідно  до  Рішення  Київської  міської  ради  від 
21.12.2006  №344/401  (місце  знаходження  м.Київ,  вул.  Електротехнічна,  11). 
Земельна  ділянка  площею  0,7963  га  землі  в  межах  згідно  з  Планом 
землекористування  передана  для  експлуатації  та  обслуговування  виробничої 
бази. 

Первісна  вартість  нематеріальних  активів  Підприємства  станом  на 
31.12.2018  складає  13 784,0  тис.  грн,  амортизація  рахувалась  у  сумі  21,0  тис. 
грн.  Залишкова  вартість  нематеріальних  активів  Підприємства  станом  на 
01.01.2016  складала  13763,0 тис.  гривень. 

Обгрунтованість  придбання,  рух  та  повнота  відображення  запасів 
підприємства 

Облік  запасів  на  Підприємстві  ведеться  у  відповідності  до  П(с)БО  9 
"Запаси"  затвердженого  наказом  Міністерства  фінансів  України  від  20.10.1999 
№246  та  П(с)БО  16  „Витрати"  затвердженого  наказом  Міністерства  фінансів 
України  від 31.12.1999 №  318. 

Придбані  (отримані)  запаси  зараховуються  на  баланс  Підприємства  за 
первісною  вартістю.  Одиницею  бухгалтерського  обліку  запасів  є  їх 
найменування. 

Ревізією  стану  закріплення  запасів  за  матеріально  відповідальними 
особами  встановлено,  що  запаси,  які  рахуються  в  обліку  Підприємства, 
закріплено  за  матеріально  відповідальними  особами,  з  якими  укладено 
договори  про матеріальну  відповідальність. 

Згідно  з  даними  аналітичного  обліку  Підприємства  та  даними  Оборотно
сальдових  відомостей  по  рахунках  20  "Виробничі  запаси"  та  22  "Малоцінні  та 
швидкозношувані  предмети"  залишок  запасів  станом  на  01.01.2016  становив 
50,9  тис.  грн,  (купівельні  напівфабрикати  та  комплектуючі  вироби,  паливо, 
будівельні  матеріали,  запасні  частини  та  малоцінні  та  швидкозношувані 
предмети). 

Згідно  з  регістрами  бухгалтерського  обліку  по  рахунку  №  20  «Запаси»  та 
№ 22 «МШП»  за  період  з 01.01.2016  по 31.12.2018  надійшло  запасів на  загальну 
суму 282,9 тис.  гривень. 

Згідно  з  регістрами  бухгалтерського  обліку  по  рахунку  №  20  «Запаси»  та 
№  22  «МШП»  за  період  з  01.01.2016  по  31.12.2018  вибуло  запасів  на  загальну 
суму 300,0 тис.  гривень. 

Залишок  запасів  станом  на  31.12.2018  становив  33,8  тис.  гривень. 
Вибірковою  ревізією  правильності  оформлення  надходження,  своєчасності 
оприбуткування,  списання  запасів  за  2017  рік,  проведеною  шляхом 
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співставлення  даних  регістрів  бухгалтерського  обліку  по  субрахунках  рахунку 
20  "Виробничі  запаси"  з  первинними  обліковими  документами  (видаткові 
накладні,  акти  на  списання,  звітів  по  матеріальновідповідальним  особам) 
порушень  не  встановлено.  Вибуття  запасів  відображено  на  підставі  первинних 
документів,  які складено  під час здійснення  господарських  операцій. 

Ревізією  застосування  норм  витрат  палива  для  автомобілів  та  іншої 
техніки  встановлено,  що  на  Підприємстві,  відповідно  до  наказу  директора 
затверджені  норми  витрат  палива для автомобілів  Підприємства. 

Вибірковою  ревізією  списання  пального  за  2018  рік  порушень  не 
встановлено. 

Фактів  використання  легкових  автомобілів  у  вихідні,  святкові  та  інші 
неробочі дні  без дозволу  керівника ревізією  не  встановлено. 

Висновок:  ревізією  питання  «Обґрунтованість  придбання,  рух  та  повнота 
відображення  запасів  підприємства»  порушень  не  встановлено. 

4.8 Дотримання  законодавства  про  закупівлі 

Ревізію  організації  та  здійснення  закупівель  Комунальним  підприємством 
«Ватутінськінвестбуд»  (далі    КП  «Ватутінськінвестбуд»,  Замовник)  проведено 
за період з 01.01.2016  по 31.12.2018  щодо дотримання  вимог Закону України  від 
25  грудня  2015  року  №  922УІІІ  «Про  публічні  закупівлі»  проведено 
вибірковим  способом  по нижчезазначених  процедурах. 

Ревізією  наявності  створеного  тендерного  комітету 
КП «Ватутінськінвестбуд»,  внесення  до  нього  змін,  призначення  секретаря 
комітету  та  дотримання  законодавства  при  формуванні  його  складу,  відповідно 
до  ст.  11  Закону  України  «Про  публічні  закупівлі»  від 25.12.2015  №  922VIII 
(далі — Закон),  порушень  не  встановлено. 

Ревізією  наявності  документів  про  проходження  навчання  (підвищення 
кваліфікації)  у  сфері  державних  закупівель  встановлено,  що  відповідно  до 
абзацу  4  частини  2  статті  11  Закону,  секретар  та  інші  члени  комітету  з 
конкурсних  торгів  можуть  пройти  навчання  з  питань  організації  та  здійснення 
закупівель. 

Таким  чином,  Законом  передбачено  право  проходження  навчання  з 
питань  організації  та  здійснення  закупівель,  періодичність,  доцільність,  а  також 
місце проходження  такого  навчання  визначаються  замовником  самостійно. 

Посадовими  особами  об'єкту  контролю  надані  2  сертифікати  про 
проходження  навчання  з питань  організації  та здійснення  закупівель  головою  та 
секретарем тендерного  комітету. 

Ревізією  дотримання  законодавства  при  утворенні  комітету  з  конкурсних 
торгів  та/або  тендерного  комітету  (визначенні  уповноваженої  особи  (осіб)) 
встановлено,  що  наказом  від  24.02.2017  №  4В  затверджено  Положення  про 
тендерний  комітет  КП  «Ватутінськінвестбуд»  (далі — Положення  про  тендерний 
комітет) та  визначено  склад тендерного  комітету  в складі  5 осіб. 

Метою  створення  комітету  є  організація  та  проведення  процедур 
закупівель  на засадах  колегіальності  та  неупередженості. 
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Комітет  у  своїй  діяльності  керується  Законом,  іншими  нормативно
правовими  актами  з питань  публічних  закупівель та  Положенням. 

Керівництво  роботою  комітету  здійснює  його  голова,  який  призначається 
замовником. 

Відповідно  до  п.  3.1  Положення,  Комітет  відповідає  за  організацію  та 
проведення  процедур  закупівель. 

Порушень  щодо  дотримання  законодавства  в  частині  створення 
тендерного  комітету  та затвердження  Положення  ревізією  не  встановлено. 

Відповідно  до  ст.  11  Закону,  однією  з  головних  функцій  тендерного 
комітету  є  планування  проведення  процедур  закупівель,  складання  та 
затвердження  річного  плану державних  закупівель  відповідно  до  затвердженого 
кошторису. 

Ревізією  наявності  річного  плану  закупівель  та  додатків  до  нього, 
обґрунтованістю  його  показників,  обґрунтованістю  та  своєчасністю  внесення 
змін до нього  порушень  не  встановлено. 

Відповідно  звітів  про  здійснення  тендерних  процедур  тендерним 
комітетом  у  2017  році  проведено  4 процедури  відкритих  торгів  за  результатами 
яких  укладено  договорів  на  загальну  суму  54 579,4  тис.  грн,  у  2018  році 
проведено  26 процедур,  з них:  10 процедур  відкритих  торгів,  14 запитів  цінових 
пропозиції  та  2  переговорних  процедури  за  результатами  яких  укладено 
договорів  на загальну  суму 95 923,9 тис.  гривень. 

Вибірковою  ревізією  охоплено  5  процедур  закупівель  проведених  у 
2018 році  (5  процедур    відкриті  торги)  очікуваною  вартістю 
49 791,011 тис.  грн,  а  саме: 

/ .  Процедура  відкритих  торгів  на  закупівлю  у  2018  році   ДК  021:2015: 

391500008  (Меблі  та  приспособи  різні)  (Ергономічні  меблі  по. 

об'єкту  «Реконструкція  з  добудовою  загальноосвітньої  школи  №23 

на  вул.  Путивльській,  35 у Деснянському  районі  м.  Києва),  очікуваною 

вартістю  3 380  000  гривень. 

Відповідно  до  річного  плану  закупівель  на  2018  рік, 
КП «Ватутінськінвестбуд»  проведено  процедуру  відкритих  торгів  на  закупівлю 
  код  ДК  021:2015:  391500008  (Меблі  та  приспособи  різні)  (Ергономічні  меблі 
по  об'єкту  «Реконструкція  з  добудовою  загальноосвітньої  школи  №23  на 
вул. Путивльській,  35  у  Деснянському  районі  м.  Києва),  очікуваною  вартістю 
З 380 000  гривень. 

Порушень  порядку  визначення  предмета  закупівлі  ревізією  не 
встановлено. 

Ревізією  встановлено,  що  інформація  про  проведення  відкритих  торгів 
опублікована  в  електронній  системі  публічних  закупівель  Ргогоіто  за  номером 
ГО:  иА20181030000567Ь.  Тендерна  документація  затверджена  рішенням 
комітету з конкурсних  торгів  від 30/10/2018  (далі  ТД). 

Відповідно  до умов  ТД: 
строк  поставки   з моменту  підписання  договору  по  31.03.2019; 
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місце,  кількість,  поставки:  м.  Київ,  вул.  Путивльська,  35  у 
Деснянському  районі  м. Києва; 
забезпечення  пропозиції  конкурсних  торгів:  не  вимагається; 
критерії  оцінки  пропозицій:  ціна  (100  балів); 
розкриття  пропозицій  конкурсних  торгів    визначаються 

електронною  системою  закупівель  автоматично. 
Перевіркою  повноти  та  правильності  відображення  інформації  у  ТД 

порушень  не  встановлено. 
Згідно  з  протоколом  розгляду  тендерних  пропозицій,  опублікованим 

15.11.2018,  на участь  у тендері  подано  пропозиції  2 учасників,  які  допущено  до 
аукціону,  а  саме: 

  TOB  "ЕРГОНОМІКА  УКРАЇНА"; 
  ФОП  "ДАНИЛЕНКО  ОЛЕКСІЙ  ОЛЕКСАНДРОВИЧ". 

Відповідно  до  реєстру  отриманих  пропозицій  від  15.11.2018,  на  участь  у 
тендері  надано  пропозиції  вказаних учасників  з наступними  цінами: 

  TOB  "ЕРГОНОМІКА  УКРАЇНА"    3 339  100  грн; 
  ФОП  "ДАНИЛЕНКО  ОЛЕКСІЙ  ОЛЕКСАНДРОВИЧ" 

З 373 250,00  гривень. 
За  результатами  аукціону,  електронною  системою  визначено  найбільш 

економічно  вигідною  пропозицію  учасника  TOB  "ЕРГОНОМІКА  УКРАЇНА"  з 
остаточною  ціною 3 339  100  гривень. 

Відповідно  до  протоколу  засідання  тендерного  комітету  від  19.11.2018 
№  19  переможцем  торгів  обрано  TOB  "ЕРГОНОМІКА  УКРАЇНА"  (далі  
Переможець) як такого,  чия пропозиція  є найбільш  економічно  вигідною. 

Перевіркою  відповідності  пропозиції  вищезазначеного  учасника  вимогам 
законодавства  та умовам  ТД порушень  не  встановлено. 

Повідомлення  про  намір  укласти  договір  Замовником  оприлюднено 
19.11.2018. 

За  результатами  здійсненої  процедури  закупівлі,  між 
КП «Ватутінськінвестбуд»  та  TOB  "ЕРГОНОМІКА  УКРАЇНА",  укладено 
договір  від 06.12.2018 №  78818. 

Порушень  щодо  визначення  переможця  торгів,  порядку  та  термінів 
укладання договору,  а також  оприлюднення  інформації  не  встановлено. 

Щодо  виконання  умов  договору: 
Згідно  з  даними  бухгалтерського  обліку  КП  «Ватутінськінвестбуд» 

станом  на  31.12.2018,  TOB  "ЕРГОНОМІКА  УКРАЇНА",  відповідно  до 
видаткових  накладних:  від  14.12.2018  №2271  суму  140 700,00  грн,  від 
14.12.2018  №2245  на  суму  328 300,00  грн,  від  19.12.2018  №2273  на  суму 
440 000,00  грн,  від  20.12.2018  №2278  на  суму  328 300,00  грн,  від  20.12.2018 
№2279  на  суму  680  130,00  грн,  від  20.12.2018  №2291  на  суму  454  150,00  грн, 
від  20.12.2018  №2287  на  суму  395 340,00  грн  та  від  20.12.2018  №2286  на  суму 
572  180,00  грн,  поставлено  товарів  на  загальну  суму  3 339  100,00  грн,  які 
оплачено  в  повному  обсязі.  Кредиторська  (дебіторська)  заборгованість  станом 
на 31.12.2018  відсутня. 

В  інформації,  яка  оприлюднена  в  електронній  системі  публічних 
закупівель Prozorro  за номером  ID: UA20181030000567b,  звіт про  виконання 
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договору  не  оприлюднено. 
Згідно  ч.  1  ст.  10  Закону  «Про  публічні  закупівлі»  від  25.12.2015 

№ 922VIII  (далі    Закон)  Замовник  самостійно  та  безоплатно  через 
авторизовані  електронні  майданчики  оприлюднює  на  вебпорталі 
Уповноваженого  органу  в  порядку,  встановленому  Уповноваженим  органом  та 
цим  Законом,  інформацію  про  закупівлю,  а саме:  звіт  про  виконання  договору  
протягом  трьох  днів  з  дня  закінчення  строку  дії  договору,  виконання  договору 
або його  розірвання. 

Відповідальність  за  повноту  та   достовірність  інформації,  що 
оприлюднюється  на  вебпорталі  Уповноваясеного  органу,  несуть  голова  та 
секретар  тендерного  комітету   замовника  або уповноважена  особа  (особи). 

Згідно  ч.  1  ст.  10  Закону  відповідальність  за  повноту  та  достовірність 
інформації,  що оприлюднюється  на вебпорталі  Уповноваженого  органу,  несуть 
голова  та  секретар  тендерного  комітету  замовника  або  уповноважена  особа 
(особи),  а  саме:  голова  тендерного  комітету  Луговська  C.B.  та  секретар 
тендерного  комітету Ястребінська  Л.А. 

В  поясненнях  голова  тендерного  комітету  Луговська  C.B.  зазначила 
наступне:  «Відповідно до оголошення  UA20181030000567Ь  звіт   про  виконання 
договору  був  оприлюднений  несвоєчасно  у  зв 'язку  із значним  навантаженням  в 
роботі  наприкінці  2018  бюдоюетного  року. 

Додатково  повідомляю,  що  зазначене  порушення  було  усунено  в  період 
планової  ревізії  шляхом  оприлюднення  в  електронній  системі  публічних 
закупівель  Prozorro». 

Питання  від  02.05.2019  №  4  та   Пояснення  голови  тендерного  комітету 
Луговської  C.B.  додаються  у  додатку  №/<1 до акта   ревізії. 

В  поясненнях  секретар  тендерного  комітету  Ястребінська  Л.  зазначила 
наступне:  «Відповідно до оголошення  UA20181030000567Ь  звіт   про  виконання' 
договору  був  оприлюднений  несвоєчасно  у  зв  язку  із значним  навантаженням  в 
роботі  наприкінці  2018  бюджетного  року. 

Додатково  повідомляю,  що  зазначене  порушення  не  призвело  до 
неефективного  та   непрозорого  здійснення  закупівлі  та   було  усунено  в  період 
планової  ревізії  шляхом  оприлюднення  в  електронній  системі  публічних 
закупівель  Prozorro». 

Питання  від  10.05.2019  №  9  та   Пояснення  секретаря  тендерного 
комітету   Ястребінської  Л.  додаються  у  додатку  до акта   ревізії. 

2.  Процедура  відкритих  торгів  на  закупівлю  у  2018  році    код 

ДК021:2015:450000007  Будівельні  роботи  по  об'єкту: 

«Реконструкція  нежитлових  приміщень  на  першому  поверсі  будівлі 

на  вул.  Будищанській,  3  у  Деснянському  районі  міста  Києва  для 

влаштування  амбулаторії  лікарів  сімейної  медицини»  (  будівельні 

роботи),  очікуваною  вартістю  3 264  312,00  гривень. 

Відповідно  до  річного  плану  закупівель  на  2018  рік, 
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КП «Ватутінськінвестбуд»  проведено  процедуру  відкритих  торгів  на  закупівлю 
  код  ДК021:2015:450000007  Будівельні  роботи  по  об'єкту:  «Реконструкція 
нежитлових  приміщень  на  першому  поверсі  будівлі  на  вул.  Будищанській,  3  у 
Деснянському  районі  міста Києва для  влаштування  амбулаторії  лікарів  сімейної 
медицини»,  очікуваною  вартістю  3 264 312,00  гривень. 

Порушень  порядку  визначення  предмета  закупівлі  ревізією  не 
встановлено. 

Ревізією  встановлено,  що  інформація  про  проведення  відкритих  торгів 
опублікована  в  електронній  системі  публічних  закупівель  Prozorro  за  номером 
ID:  UA20181009000975a.  Тендерна  документація  затверджена  рішенням 
комітету з конкурсних  торгів від 09.10.2018  (далі  ТД). 

Відповідно  до умов  ТД: 
строк  виконання  робіт   31.12.2019; 
забезпечення  пропозиції  конкурсних  торгів:  16 000  грн; 
критерії  оцінки  пропозицій:  ціна  (100  балів); 
розкриття  пропозицій  конкурсних  торгів    визначаються 

електронною  системою  закупівель  автоматично. 
Перевіркою  повноти  та  правильності  відображення  інформації  у  ТД 

порушень  не  встановлено. 
Згідно  з  протоколом  розгляду  тендерних  пропозицій,  опублікованим 

25.10.2018,  на участь  у тендері  подано  пропозиції  2 учасників,  які допущено  до 
аукціону,  а  саме: 

  TOB  "СТРОЙМОНТАЖ  СЕРВІС"; 
  ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "КЕРУЮЧА 

КОМПАНІЯ  "ПРИВАТ". 
Відповідно  до  реєстру  отриманих  пропозицій  від  25.10.2018,  на  участь  у 

тендері  надано  пропозиції  вказаних учасників  з наступними  цінами: 

 TOB  "СТРОЙМОНТАЖ  СЕРВІС"   3 209 324,99  грн; 

  ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "КЕРУЮЧА 

КОМПАНІЯ  "ПРИВАТ"   3 263 312  гривень. 

За  результатами  аукціону,  електронною  системою  визначено  найбільш 
економічно  вигідною  пропозицію  учасника  TOB  "СТРОЙМОНТАЖ  СЕРВІС"  з 
остаточною  ціною  3 209  324,99  гривень. 

Відповідно  до  протоколу  засідання  тендерного  комітету  від  01.11.2018 
переможцем  торгів  обрано  TOB  "СТРОЙМОНТАЖ  СЕРВІС"  (далі  
Переможець)  як такого,  чия  пропозиція  є найбільш  економічно  вигідною. 

Перевіркою  відповідності  пропозиції  вищезазначеного  учасника  вимогам 
законодавства  та умовам  ТД порушень  не  встановлено. 

Повідомлення  про  намір  укласти  договір  Замовником  оприлюднено 
01.11.2018. 

За  результатами  здійсненої  процедури  закупівлі,  між 
КП «Ватутінськінвестбуд»  та  TOB  "СТРОЙМОНТАЖ  СЕРВІС",  укладено 
договір від  16.11.2018 №  78318. 

Порушень  щодо  визначення  переможця  торгів,  порядку  та  термінів 
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укладання договору,  а також  оприлюднення  інформації  не  встановлено. 
Щодо  виконання  умов  договору: 

Згідно  з  даними  бухгалтерського  обліку,  станом  на  31.12.2018, 
TOB «СТРОЙМОНТАЖ  СЕРВІС»  виконано  робіт  на  загальну  суму 
2 284 721,65  грн,  які  оплачено  в  повному  обсязі.  Кредиторська  (дебіторська) 
заборгованість  відсутня. 

3.  Процедура  відкритих  торгів  на  закупівлю  у  2018  році  

код ДК  021:2015:450000007  Будівельні  роботи  по  об'єкту:  «Реконструкція 

нежитлових  приміщень  будівлі  на  просп.  Маяковського,  15  СЗ  у 

Деснянському  районі  міста  Києва  під  розміщення  залу  урочистих  подій», 

очікуваною  вартістю  8 334  738  гривень. 

Відповідно  до  річного  плану  закупівель  на  2018  рік, 
КП «Ватутінськінвестбуд»  проведено  процедуру  відкритих  торгів  на  закупівлю 
  код  ДК021:2015:450000007  Будівельні  роботи  по  об'єкту:  «Реконструкція 
нежитлових  приміщень  будівлі  на  просп.  Маяковського,  15 СЗ  у  Деснянському 
районі  міста Києва під розміщення  залу урочистих  подій»,  очікуваною  вартістю 
8 334 738  гривень. 

Порушень  порядку  визначення  предмета  закупівлі  ревізією  не 
встановлено. 

Ревізією  встановлено,  що  інформація  про  проведення  відкритих  торгів 
опублікована  в  електронній  системі  публічних  закупівель  Prozorro  за  номером 
ID:  UA20181011 000262а.  Тендерна  документація  затверджена  рішенням 
комітету з конкурсних  торгів  від  11.10.2018 (далі  ТД). 

Відповідно  до умов  ТД: 
строк  виконання  робіт   31.12.2019; 
забезпечення  пропозиції  конкурсних  торгів: 41  500  грн; 
критерії  оцінки  пропозицій:  ціна  (100  балів); 
розкриття  пропозицій  конкурсних  торгів    визначаються 

електронною  системою  закупівель  автоматично. 
Перевіркою  повноти  та  правильності  відображення  інформації  у  ТД 

порушень  не  встановлено. 
Згідно  з  протоколом  розгляду  тендерних  пропозицій,  опублікованим 

29.10.2018,  на  участь  у тендері  подано  пропозиції  3 учасників,  які  допущено  до 
аукціону,  а саме: 

  TOB  "МЕГА  ЛАЙФ"; 
  Товариство  з обмеженою  відповідальністю  "Укрмонтажлюкс"; 
  ТОВАРИСТВО  З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ВМСТРОЙ". 

Відповідно  до  реєстру  отриманих  пропозицій  від  29.10.2018,  на  участь  у 
тендері  надано  пропозиції  вказаних учасників  з наступними  цінами: 

 TOB  "МЕГА  ЛАЙФ"   7 823 000,60  грн; 
Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  "Укрмонтажлюкс" 
8 331 473,69  грн; 

  ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ВМСТРОЙ"  
8 334 480,00  гривень. 



10 
Примірник 1 

За  результатами  аукціону,  електронною  системою  визначено  найбільш 
економічно  вигідною  пропозицію  учасника  TOB  "МЕГА  ЛАЙФ"  з  остаточною 
ціною 7 823  000,60  гривень. 

Відповідно  до  протоколу  засідання  тендерного  комітету  від  01.11.2018 
№  17  пропозицію  TOB  "МЕГА  ЛАЙФ"  відхилено,  як  таку,  що  не  відповідає 
умовам тендерної  документації. 

Відповідно  до  протоколу  засідання  тендерного  комітету  від  01.11.2018 
переможцем  торгів  обрано  Товариство  з  обмеженою  відповідальністю 
"Укрмонтажлюкс"  (далі  —  Переможець)  як  такого,  чия  пропозиція  є  найбільш 
економічно  вигідною. 

Перевіркою  відповідності  пропозиції  вищезазначеного  учасника  вимогам 
законодавства  та умовам  ТД порушень  не  встановлено. 

Повідомлення  про  намір  укласти  договір  Замовником  оприлюднено 
01.11.2018. 

За  результатами  здійсненої  процедури  закупівлі,  між 
КП «Ватутінськінвестбуд»  та  Товариством  з  обмеженою  відповідальністю 
"Укрмонтажлюкс",  укладено договір  від  19.11.2018 №  78418. 

Порушень  щодо  визначення  переможця  торгів,  порядку  та  термінів 
укладання договору,  а також  оприлюднення  інформації  не  встановлено. 

Щодо  виконання  умов  договору: 
Згідно  з  даними  бухгалтерського  обліку,  станом  на  31.12.2018, 

TOB  "Укрмонтажлюкс"  виконано  робіт  на  загальну  суму  2 010  831,18 грн,  які 
оплачено  в  повному  обсязі.  Кредиторська  (дебіторська)  заборгованість 
відсутня. 

4.  Процедура  відкритих  торгів  па  закупівлю  у  2018  році    код 

ДК  021:2015:450000007  Будівельні  роботи  по  об'єкту:  «Реконструкція 

транспортної  розв'язки  в одному  рівні  вул.  Каштанова    вул.  Опоре  де. 

Бальзака,  з  влаштуванням  двостороннього  дорожнього  руху  по  вул. 

Опоре  де  Бальзака  у  Деснянському  районі»,  очікуваною  вартістю  11 

694 375  гривень. 

Відповідно  до  річного  плану  закупівель  на  2018  рік, 
КП «Ватутінськінвестбуд»  проведено  процедуру  відкритих  торгів  на  закупівлю 
  код  ДК  021:2015:450000007  Будівельні  роботи  по  об'єкту:  «Реконструкція 
транспортної  розв'язки  в одному  рівні  вул. Каштанова    вул. Оноре де  Бальзака, 
з  влаштуванням  двостороннього  дорожнього  руху  по  вул.  Оноре  де  Бальзака  у 
Деснянському  районі»,  очікуваною  вартістю  11 694 375  гривень. 

Порушень  порядку  визначення  предмета  закупівлі  ревізією  не 
встановлено. 

Ревізією  встановлено,  що  інформація  про  проведення  відкритих  торгів 
опублікована  в  електронній  системі  публічних  закупівель  Prozorro  за  номером 
ID:  UA20180604000508b.  Тендерна  документація  затверджена  рішенням 
комітету з конкурсних  торгів  від 04.06.2018  (далі  ТД). 

Відповідно до умов  ТД: 
строк  виконання  робіт   31.12.2019; 
забезпечення  пропозиції  конкурсних  торгів:  58 000  грн; 
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критерії  оцінки  пропозицій:  ціна  (100  балів); 
розкриття  пропозицій  конкурсних  торгів    визначаються 

електронною  системою  закупівель  автоматично. 
Перевіркою  повноти  та  правильності  відображення  інформації  у  ТД 

порушень  не  встановлено. 
Згідно  з  протоколом  розгляду  тендерних  пропозицій,  опублікованим 

20.06.2018,  на участь  у тендері  подано  пропозиції  2 учасників,  які  допущено  до 
аукціону,  а  саме: 

  ТОВАРИСТВО  З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ЯГУАР"; 
  ПРИВАТНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ЕНЕРГОСТРІМ". 

Відповідно  до  реєстру  отриманих  пропозицій  від  20.06.2018,  на  участь  у 
тендері  надано  пропозиції  вказаних учасників  з наступними  цінами: 

  ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ЯГУАР"  
11 689 958,39  грн; 

 ПРИВАТНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ЕНЕРГОСТРІМ"  11 692 241,30  гривень. 
За  результатами  аукціону,  електронною  системою  визначено  найбільш 

економічно  вигідною  пропозицію  учасника  ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ЯГУАР"  з остаточною  ціною  11 689 958,39  гривень. 

Відповідно  до  протоколу  засідання  тендерного  комітету  від  02.07.2018 
переможцем  торгів  обрано  ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ЯГУАР"  (далі    Переможець)  як  такого,  чия 
пропозиція  є найбільш  економічно  вигідною. 

Перевіркою  відповідності  пропозиції  вищезазначеного  учасника  вимогам 
законодавства  та умовам  ТД порушень  не  встановлено. 

Повідомлення  про  намір  укласти  договір  Замовником  оприлюднено 
02.07.2018. 

За  результатами  здійсненої  процедури  закупівлі,  між' 
КП «Ватутінськінвестбуд»  та  ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ЯГУАР", укладено договір  від 20.07.2018  №  77918. 

Порушень  щодо  визначення  переможця  торгів,  порядку  та  термінів 
укладання договору,  а також  оприлюднення  інформації  не  встановлено. 

Щодо  виконання  умов  договору: 
Згідно  з  даними  бухгалтерського  обліку,  станом  на  31.12.2018 

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ЯГУАР"  кошти  не 
отримувало  та роботи  не виконувались  у зв'язку  із відсутністю  фінансування  на 
2018  рік. 

5.  Процедура  відкритих  торгів  на  закупівлю  у  2018  році    код 

ДК  021:2015:450000007  Будівельні  роботи  по  об'єкту:  «Реконструкція 

транспортної  розв'язки  просп.  Генерала  Вату/піна    вул.  Опоре  де 

Бальзака  з  організацією  додаткових  з'їздів  на  просп.  Генерала 

Ватутіна  у  Деснянському  районі  м.  Києва»,  очікуваною  вартістю  23 

117 586  гривень. 

Відповідно  до  річного  плану  закупівель  на  2018  рік, 
КП «Ватутінськінвестбуд»  проведено  процедуру  відкритих  торгів  на  закупівлю 
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  код  ДК  021:2015:450000007  Будівельні  роботи  по  об'єкту:  «Реконструкція 
транспортної  розв'язки  просп.  Генерала  Ватутіна    вул.  Оноре  де  Бальзака  з 
організацією  додаткових  з'їздів  на  просп.  Генерала  Ватутіна  у  Деснянському 
районі м. Києва»,  очікуваною  вартістю  23  117 586  гривень. 

Порушень  порядку  визначення  предмета  закупівлі  ревізією  не 
встановлено. 

Ревізією  встановлено,  що  інформація  про  проведення  відкритих  торгів 
опублікована  в  електронній  системі  публічних  закупівель  Prozorro  за  номером 
ID:  UA20180604000495b.  Тендерна  документація  затверджена  рішенням 
комітету з конкурсних  торгів  від 04.06.2018  (далі  ТД). 

Відповідно  до умов  ТД: 
строк  виконання  робіт   31.12.2019; 
забезпечення  пропозиції  конкурсних  торгів:  115 000 грн; 
критерії  оцінки  пропозицій:  ціна  (100  балів); 
розкриття  пропозицій  конкурсних  торгів    визначаються 

електронною  системою  закупівель  автоматично. 
Перевіркою  повноти  та  правильності  відображення  інформації  у  ТД 

порушень  не  встановлено. 
Згідно  з  протоколом  розгляду  тендерних  пропозицій,  опублікованим 

20.06.2018,  на участь  у тендері  подано  пропозиції  2 учасників,  які  допущено  до 
аукціону,  а  саме: 

  ТОВАРИСТВО  З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ЯГУАР"; 
  ПРИВАТНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ЕНЕРГОСТРІМ". 

Відповідно  до  реєстру  отриманих  пропозицій  від  20.06.2018,  на  участь  у 
тендері  надано пропозиції  вказаних учасників  з наступними  цінами: 

  ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ЯГУАР"  
23  115 868,21  грн; 

 ПРИВАТНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  "ЕНЕРГОСТРІМ"  23  117 045,90  гривень. 
За  результатами  аукціону,  електронною  системою  визначено  найбільш 

економічно  вигідною  пропозицію  учасника  ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ЯГУАР"  з остаточною  ціною 23  115 868,21  гривень. 

Відповідно  до  протоколу  засідання  тендерного  комітету  від  02.07.2018 
переможцем  торгів  обрано  ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ЯГУАР"  (далі    Переможець)  як  такого,  чия 
пропозиція  є найбільш  економічно  вигідною. 

Перевіркою  відповідності  пропозиції  вищезазначеного  учасника  вимогам 
законодавства  та умовам  ТД порушень  не  встановлено. 

Повідомлення  про  намір  укласти  договір  Замовником  оприлюднено 
02.07.2018. 

За  результатами  здійсненої  процедури  закупівлі,  між 
КП «Ватутінськінвестбуд»  та  ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ЯГУАР", укладено договір  від 20.07.2018  №  77818. 

Порушень  щодо  визначення  переможця  торгів,  порядку  та  термінів 
укладання  договору,  а також  оприлюднення  інформації  не  встановлено. 

Щодо  виконання  умов  договору: 
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Згідно  з  даними  бухгалтерського  обліку,  станом  на  31.12.2018 
ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ЯГУАР"  кошти  не 
отримувало  та роботи  не  виконувались  у зв'язку  із відсутністю  фінансування  на 
2018  рік. 

Процедуру  відкритих  торгів  на закупівлю   Будівельні  роботи  по  об'єкту: 
«Реконструкція  з  добудовою  загальноосвітньої  школи  №23  по 
вул. Путивльській,  35  (с.  Биківня)  у  Деснянському  районі  м.  Києва»  (код  ДК 
021:2015:  450000007    Будівельні  роботи),  очікуваною  вартістю 
38 250 000,00  грн,  інформація  про  проведення  відкритих  торгів  опублікована  в 
електронній  системі  публічних  закупівель  Ргогогго  за  номером  ГО: 
иА20170227000150Ь,  та 

процедуру  відкритих  торгів  на  закупівлю   код ДК  021:2015:  450000007  
Будівельних  робіт  по  об'єкту:  «Реконструкція  стадіону  зі  штучним  покриттям 
на  вул.  Драйзера,  2Б  у  Деснянському  районі  м. Києва»  очікуваною  вартістю 
26 890 000,00  грн,  інформація  про  проведення  відкритих  торгів  опублікована  в 
електронній  системі  публічних  закупівель  Ргогогго  за  номером  ГО: 
иА20170227000160Ь,  на  предмет  дотримання  законодавства  у  сфері 
закупівель  при  їх  проведенні,  в ході  ревізії  не  перевірялось  у  зв'язку  із тим,  що 
в  квітнітравні  2017  року  Північним  офісом  Держаудитслужби  проведено 
позапланову  ревізію  фінансовогосподарської  діяльності 
КП «Ватунськінвестбуд»  за  період  з  01.01.2016  по  01.05.2017  із  зазначених 
питань, про що було  складено  Акт ревізії  від 24.05.2017  №1330/451. 

В  ході  ревізії  досліджувались  питання  щодо  виконання  умов  договорів, 
укладених  за  результатами  зазначених  процедур  про  що  викладено  у 
відповідних розділах  акту  ревізії. 

Висновок:  в  інформації,  яка  оприлюднена  в  електронній  системі 
публічних  закупівель  Ргогогго за номером ГО: иА2018 1030000567Ь,  звіт  про. 
виконання  договору  не оприлюднено,  що  є порушенням  ч.  1 ст.  10 Закону  «Про 
публічні  закупівлі»  від 25.12.2015  №  922УІІІ.  Інших  порушень  за  результатами 
перевірки даного  питання  ревізією не  встановлено. 

4.9 Дотримання  законодавства  під час отримання  та  використання 
бюджетних  кошті в  (за  наявності).  Складання документів,  що 

застосовуються  у  процесі  виконання  бюджету  (за  наявності),  забезпечення 
цільового  використання  бюджетних  кошті в  (за  наявності). 

Ревізією  зазначеного  питання  проведено  суцільним  порядком  за  період  з 
01.01.2016  по  31.12.2018  та  встановлено,  що  Підприємство  відповідно  до 
Бюджетного  кодексу  України  є одержувачем  бюджетних  коштів. 

Зокрема,  згідно  реєстраційної  картки  розпорядника  бюджетних  коштів 
(одержувача  бюджетних  коштів),  виданої  Головним  управлінням  Державного 
казначейства  України  у  м.  Києві  від  12.01.2012,  КП  «Ватутінськінвестбуд» 
зареєстровано за статусом "одержувач" та присвоєно код   30677. 

Вид  бюджету  одержувача  бюджетних  коштів    5  "міський  бюджет", 
найменування  розпорядника  бюджетних  коштів  вищого  рівня    150  "Деснянська 
районна у м. Києві державна  адміністрація". 

КП  «Ватутінськінвестбуд»  отримувало  кошти  з  місцевого  бюджету  в  2016 
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2017  роках  згідно  коду  відомчої  класифікації  видатків  092  (в  2018  році    042) 
"районні  державні  адміністрації  у  містах  з  районним  поділом  за  відсутності 
районних у містах рад)" по наступним  кодам  класифікації  видатків: 

2016  рік : 
КФК  150101  «Капітальні  вкладення»; 
2017рік: 
КПК  9216380  «Будівництво  та  реконструкція  спеціалізованих  лікарень  та 

інших спеціалізованих  закладів»; 
КПК  9216330  «Проведення  невідкладних  відновлювальних  робіт, 

будівництво  та реконструкція  загальноосвітніх  навчальних  закладів»; 
КПК  9216310  «Реалізація  заходів щодо  інвестиційного  розвитку  території» 
КПКВ2761070  «Державний  фонд регіонального  розвитку» 
2018рік: 
КПК  4217321  «Будівництво  освітніх установ та  закладів»; 
КПК  4217322  «Будівництво  медичних установ та  закладів»; 
КПК  4217330  «Будівництво  інших  об'єктів  соціальної  та  виробничої 

інфраструктури  комунальної  власності»; 
КПК  4217361  «Співфінансування  інвестиційних  проектів,  що  реалізуються 

за рахунок  коштів державного  фонду регіонального  розвитку». 
КПК  2761070  «Державний  фонд регіонального  розвитку». 
КП  «Ватутінськінвестбуд»  за період  з 01.01.2016  по 31.12.2018  отримувало 

кошти  по  загальному  та  спеціальному  фондах  державного  та  місцевого 
бюджетів. 

За 2016  рік ,  встановлено  наступне:zsrojfdbXUTSPONKJICBA  спеціальний  фонд 
Відповідно  до  Розпорядження  виконавчого  органу  Київської  міської  ради 

(Київської  міської  державної  адміністрації)  від  29.01.2016  №  40  «Про  програму 
економічного  і  соціального  розвитку  м.  Києва  на  2016  рік»  (вх.  від  29.01.2016 
№102/46145)  було  затверджено  розподіл  асигнувань  на  фінансування' 
капітальних  вкладень  зі  спеціального  фонду  місцевого  бюджету  Деснянської 
районної  в м. Києві державної  адміністрації. 

Розпорядженнями  виконавчого  органу  Київської  міської  ради  (Київської 
міської державної  адміністрації)  від 20.05.2016  №352,  від 24.06.2016 №466,  від 
11.08.2016  №661  та  від  10.11.2016  №1102  вносилися  зміни  до  вищезазначеного 
розпорядження,  щодо  розподілу  асигнувань  на  фінансування  капітальних 
вкладень  на 2016  рік. 

Згідно  даних  звіту  про  надходження  і  використання  інших  надходжень 
спеціального  фонду  (ф.  №  43м)  затверджено  видатків  по  КВК  092 
«Деснянська  районна  в  м.  Києві  державна  адміністрація»  КФК   150101 
«Капітальні  вкладення»  (К^ЕКВ  3210  «Капітальні  трансферти  підприємствам 
(установам,  організаціям)»)  за  спеціальним  фондом,  з  урахуванням  внесених 
змін,  на  2016  рік  на  загальну  суму  3 099 400,00  гривень.  Фактично  надійшло 
коштів  за  2016 рік  в  сумі  496  106,05  грн,  що  становить  16,00%  від 
затверджених  річних  асигнувань.  Касові  видатки  за  2016  рік  становлять 
496  106,05  гривень.  Залишок  коштів на кінець звітного  року  відсутній. 

Ревізію  встановлено,  що  зазначені  кошти  використано  за  наступними 
напрямками:  «Реконструкція  паркової  зони  та  встановлення  пам'ятного  знаку 
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пам'яті  жертв  Чорнобиля  у  4  мікрорайоні  ж/м  Вигурівщина    Троєщина»  на 
суму  288 466,77  грн;  «Комплексний  розвиток  інженернотранспортної 
інфраструктури  м.п.з.  с.  Троєщина»  на  суму  160  387,11  грн;  «Добудова 
вул. Милославської    Лісківської  до  вул.  Леніна  в  с.  Троєщина»  на  суму 
47 252,17  гривень. 

За 2017  рік ,  встановлено  наступне:zsrojfdbXUTSPONKJICBA  спеціальний  фонд 
Відповідно  до  Розпорядження  виконавчого  органу  Київської  міської  ради 

(Київської  міської  державної  адміністрації)  від  06.01.2017  №  3  «Про  програму 
економічного  і  соціального  розвитку  м.  Києва  на  2017  рік»  (вх.  від  11.01.2017 
№102/4625)  було  затверджено  розподіл  асигнувань  на  фінансування 
капітальних  вкладень  зі  спеціального  фонду  місцевого  бюджету  Деснянської 
районної  в м. Києві державної  адміністрації. 

Розпорядженнями  виконавчого  органу  Київської  міської  ради  (Київської 
міської державної  адміністрації)  від 25.04.2017  №492,  від 20.06.2017 №735,  від 
21.06.2017  №738  від  17.07.2017  №850,  від  09.08.2017  №946,  від  15.09.2017 
№1147,  від  17.10.2017  №1279,  від  03.11.2017  №1389  та  від  22.12.2017  №1661 
вносилися  зміни  до  вищезазначеного  розпорядження,  щодо  розподілу  та 
перерозподілу  асигнувань  на фінансування  капітальних  вкладень  на 2017  рік. 

Крім  того,  відповідно  до  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від 
12.07.2017  №461р  було  внесено  зміни  до  Переліку  інвестиційних  програм  і 
проектів  регіонального  розвитку,  що  можуть  реалізовуватись  у  2017  році  за 
рахунок  коштів  державного  фонду  регіонального  розвитку  було  внесено  об'єкт 
(спеціальний  фонд)  «стадіон  із  штучним  покриттям  по  вул.  Драйзера,  26,  у 
Деснянському  районі   реконструкція»  на суму  9821,122  тис.  гривень. 

Згідно  даних  звіту  про  надходження  і  використання  інших  надходжень 
спеціального  фонду  (ф.  №  4Зд)  бюджетні  асигнування  спеціального  фонду  з 
державного  бюджету  становили  9 821  122,00  гривень: 

  по  КВК  276  «Міністерство  регіонального  розвитку,  будівництва  та 
житловокомунального  господарства  України  (Загальнодержавні  витрати)» 
КПК   2761070  «Державний  фонд  регіонального  розвитку»  (КЕКВ  3210 
«Капітальні  трансферти  підприємствам  (установам,  організаціям)») 
затверджено  на  2017  рік  на  загальну  суму  9 821  122,00  гривень.  Фактично 
надійшло  коштів  за  2017 рік  в сумі  9 821  122,00  грн,  що  становить  100,00  %  від 
затверджених  річних  асигнувань.  Касові  видатки  за  2017  рік  становлять 
9 821  122,00  гривень.  Залишок  коштів на кінець звітного року  відсутній. 

Згідно  даних  звіту  про  надходження  і  використання  інших  надходжень 
спеціального  фонду  (ф.  №  43м)  бюджетні  асигнування  спеціального  фонду  з 
місцевого  бюджету  становили  28 348 626,13  гривень: 

  по  КВК  092  «Деснянська  районна  в м.  Києві  державна  адміністрація» 
КПК   9216310  «Реалізаі(ія  заходів  щодо  інвестиційного  розвитку  території» 
(КЕКВ  3210 «Капітальні  трансферти  підприємствам  (установам,  організаціям)») 
затверджено  видатків  на  2017  рік  на  загальну  суму  17 000  000,00  гривень. 
Фактично  надійшло  коштів  за  2017 рік  в  сумі  16 653  150,89  грн,  що  становить 
97,95 %  від  затверджених  річних  асигнувань.  Касові  видатки  за  2017  рік 
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становлять  16 653  150,89  гривень.  Залишок  коштів  на  кінець  звітного  року 
відсутній. 

Ревізію  встановлено,  що  зазначені  кошти  використано  за  наступними 
напрямками:  «Реконструкція  паркової  зони  та  встановлення  пам'ятного  знаку 
пам'яті  жертв  Чорнобиля  у  4  мікрорайоні  ж/м  Вигурівщина    Троєщина»  на 
суму  2 699 999,42  грн;  «Комплексний  розвиток  інженернотранспортної 
інфраструктури  м.п.з.  с.  Троєщина»  на  суму  699 999,76  грн;  «Комплексний 
розвиток  інженернотранспортної  інфраструктури  м.п.з.  с.  Биківня  на  суму 
499 999,15  грн,  Реконструкція  транспортної  розв'язки  на  пр.  Ватутіна  та 
вул. Бальзака  з  організацією  додаткових  з'їздів  та  розв'язки  в  одному  рівні  по 
вул.  Каштанова  та  вул.  Бальзака,  з  влаштуванням  двохстороннього  дорожнього 
руху»  на  суму  199 998,26  грн;  «Реконструкція  транспортної  розв'язки  на 
просп.  генерала  Ватутіна    вул.  Оноре  де  Бальзака  з  організацією  додаткових 
з'їздів  на  просп.  Генерала  Ватутіна  у  Деснянському  районі  м.  Києва»  на  суму 
300 000,00  грн;  «Добудова  вул.  Милославської  від  перетину  Милославської  
Лісківської  до  вул.  Леніна  в  с.  Троєщина»  на  суму  79 081,33  грн;  Будівництво 
виробничої  бази  на  вул.  Електротехнічній,  11  на  суму  499 999,13  грн; 
«Реконструкція  стадіону  зі  штучним  покриттям  на  вул.  Драйзера,  2Б»  на  суму 
11 224 074,39  грн;  «Реконструкція  будівлі  під  розміщення  «Центру  єдиного 
соціального  простору»  на  вул.  Закревського,  3»  на  суму  349 999,45  грн; 
«Реконструкція  приміщення  під  розміщення  залу  урочистих  подій  (РАГС)  за 
адресою  просп. Маяковського,  15» на суму  100 000,00  гривень. 

  по  КВК  092  «Деснянська  районна  е м.  Києві  дерлсавна  адміністрація» 
КПК   9216330  «Проведення  невідкладних  відновлю вальних  робіт,  будівництво 
та   реконструкція  загальноосвітніх  навчальних  закладів»  (КЕКВ  3210 
«Капітальні  трансферти  підприємствам  (установам,  організаціям)») 
затверджено  видатків  на  2017  рік  на  загальну  суму  11 500 000,00  гривень.
Фактично  надійшло  коштів  за  2017 рік  в  сумі  11 495  475,24  грн,  що  становить 
99,96%  від  затверджених  річних  асигнувань.  Касові  видатки  за  2017  рік 
становлять  11 495  475,24  гривень.  Залишок  коштів  на  кінець  звітного  року 
відсутній. 

Ревізію  встановлено,  що  зазначені  кошти  використано  на  об'єкті: 
Реконструкція  з добудовою  загальноосвітньої  школи №23  на вул.  Путивльській, 
35 (с.  Биківня). 

  по  КВК  092  «Деснянська  районна  в м.  Києві  державна  адміністрація» 
КПК   9216380  «Будівництво  та   реконструкція  спеціалізованих  лікарень  та 
інших  спеціалізованих  закладів»  (ТСЕКВ  3210  «Капітальні  трансферти 
підприємствам  (установам,  організаціям)»)  затверджено  видатків  на  2017  рік 
на  загальну  суму  200  000,00  гривень.  Фактично  надійшло  коштів  за  2017 рік  в 
сумі  200  000,00  грн,  що  становить  100,00%  від  затверджених  річних 
асигнувань.  Касові  видатки  за  2017  рік  становлять  200  000,00  гривень.  Залишок 
коштів на кінець звітного року  відсутній. 

Ревізію  встановлено,  що  зазначені  кошти  використано  за  наступними 
напрямками:  «Реконструкція  нежитлових  приміщень  на  першому  поверсі 
будівлі  на  бульварі  Леоніда  Бикова,  7А у Деснянському  районі  міста  Києва  для 
влаштування  амбулаторії  лікарів  сімейної  медицини»  на  суму  100 000,00  грн; 



10  Примірник 1 

Реконструкція  нежитлових  приміщень  на  першому  поверсі  будівлі  на 
вул. Будигцанська,  3  у  Деснянському  районі  м.  Києва  для  влаштування 
амбулаторії  лікарів  сімейної  медицини»  на суму  100 000,00  гривень. 

За 2018  рік ,  встановлено  наступне:zsrojfdbXUTSPONKJICBA загальний  та  спеціальний  фонд 
Відповідно  до  Розпорядження  виконавчого  органу  Київської  міської  ради 

(Київської  міської  державної  адміністрації)  від  05.01.2018  №  8  «Про  програму 
економічного  і  соціального  розвитку  м.  Києва  на  2018    2020  роки» 
(вх. від 09.01.2018  №  102/4832)  було  затверджено  перелік  об'єктів 
будівництва  (реконструкції),  які  передбачається  фінансувати  в  2018  році  за 
рахунок  бюджетних  коштів,  по  головних  розпорядниках  бюджетних  коштів  з 
бюджету розвитку  спеціального  фонду  бюджету  м.  Києва. 

Розпорядженнями  виконавчого  органу  Київської  міської  ради  (Київської 
міської  державної  адміністрації)  від  21.05.2018  №  845,  від  22.06.2018  №  1099, 
від  21.08.2018  №1519  від  09.11.2018  №2016  та  від  04.12.2018  №2196 
вносилися  зміни  до  вищезазначеного  розпорядження,  щодо  розподілу  та 
перерозподілу  асигнувань  на фінансування  капітальних  вкладень на 2018 рік. 

Крім  того,  відповідно  до  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від 
23.05.2018  №  372р  «Про  інвестиційні  програми  і  проекти  регіонального 
розвитку,  що  можуть  реалізовуватися  у  2018  році  за  рахунок  коштів 
державного  фонду  регіонального  розвитку»  до  переліку  було  внесено  об'єкт 
«стадіон  із  штучним  покриттям  по  вул.  Драйзера,  26,  у  Деснянському  районі  
реконструкція»  на  суму  13 777,108  тис.  грн  (11 377,5  тис.  грн.  з  загального 
фонду та 2 399,608  тис.  грн. зі спеціального  фонду). 

Згідно  даних  звіту  про  надходження  і  використання  інших  надходжень 
(ф.  №  2д)  бюджетні  асигнування  загального  фонду  державного  бюджету 
становили  4 752  188,34  гривень: 

  по  КВК  276  «Міністерство  регіонального  розвитку,  будівництва  та 
лситловокомунального  господарства  України  (Загальнодержавні  витрати)» 
КПК   2761070  «Державний  фонд  регіонального  розвитку»  (КЕКВ  3210 
«Капітальні  трансферти  підприємствам  (установам,  організаціям)») 
затверджено  на  2018  рік  на  загальну  суму  11 377  500,00  гривень.  Фактично 
надійшло  коштів  за  2018 рік  в  сумі  4 752  188,34  грн,  що  становить  41,77  %  від 
затверджених  річних  асигнувань.  Касові  видатки  за  2018  рік  становлять 
4 752  188,34  гривень.  Залишок  коштів на кінець звітного року  відсутній. 

Згідно  даних  звіту  про  надходження  і  використання  інших  надходжень 
спеціального  фонду  (ф.  №  4Зм)  бюджетні  асигнування  спеціального  фонду  з 
місцевого  бюджету  становили  50 971 283,22  гривень: 

  по  КВК  042  «Районні  державні  адміністрації  у  містах  з  районним 
поділом  за  відсутності   районних  у  містах  рад»  КПК  4217361 
«Співфінансування  інвестиційних  проектів,  що реалізуються  за  рахунок  коштів 
державного  фонду  регіонального  розвитку»  (1СЕКВ  3210  «Капітальні 
трансферти  підприємствам  (установам,  організаціям)»)  затверджено  видатків 
на 2018 рік  на  загальну  суму  12  187 000,00  гривень.  Фактично  надійшло  коштів 
за  2018 рік  в  сумі  12  186  164,06  грн,  що  становить  99,99  %  від  затверджених 
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річних  асигнувань.  Касові  видатки  за  2018  рік  становлять 
12  186  164,06  гривень.  Залишок  коштів на кінець звітного року  відсутній. 

Ревізію  встановлено,  що  зазначені  кошти  використано  на  об'єкті: 
Реконструкція  стадіону  зі  штучним  покриттям  по  вул.  Драйзера,  2Б  на  суму 
12  186  164,06  гривень. 

  по  КВК  042  «Районні  державні  адміністрації  у  містах  з  районним 
поділом  за  відсутності   районних  у  містах  рад»  КПК  4217321  «Будівництво 
освітніх  установ  та  закладів»  (КЕКВ  3210  «Капітальні  трансферти 
підприємствам  (установам,  організаціям)»)  затверджено  видатків  на 2018 рік  на 
загальну  суму  33  021  200,00  гривень.  Фактично  надійшло  коштів  за  2018 рік  в 
сумі  33 020  541,12  грн,  що  становить  99,99%  від  затверджених  річних 
асигнувань.  Касові  видатки  за  2018  рік  становлять  33 020 541,12  гривень. 
Залишок  коштів  на кінець звітного року  відсутній. 

Ревізію  встановлено,  що  зазначені  кошти  використано  за  наступними 
напрямками:  «Реконструкція  з  добудовою  загальноосвітньої  школи  №23  на 
вул. Путивльській,  35  (с. Биківня)  на суму  33 020  541,12  гривень. 

  по  КВК  042  «Районні  державні  адміністрації  у  містах  з  районним 
поділом  за  відсутності   районних  у  містах  рад»  КПК  4217322  «Будівництво 
медичних  установ  та  закладів»  (^ЕКВ  3210  «Капітальні  трансферти 
підприємствам  (установам,  організаціям)»)  затверджено  видатків  на  2018  рік 
на загальну  суму  2 550  000,00  гривень.  Фактично  надійшло  коштів  за 2018 рік  в 
сумі  2 549 661,76  грн,  що  становить  99,99%  від  затверджених  річних 
асигнувань.  Касові  видатки  за  2018  рік  становлять  2 549 661,76  гривень. 
Залишок  коштів  на кінець звітного року  відсутній. 

Ревізію  встановлено,  що  зазначені  кошти  використано  за  наступними 
напрямками:  «Реконструкція  нежитлових  приміщень  на  першому  поверсі 
будівлі  на  бульварі  Леоніда  Бикова,  7А у Деснянському  районі  міста  Києва  для 
влаштування  амбулаторії  лікарів  сімейної  медицини»  на  суму  49 999,95  грн; 
Реконструкція  нежитлових  приміщень  на  першому  поверсі  будівлі  на 
вул. Будищанська,  3  у  Деснянському  районі  м.  Києва  для  влаштування 
амбулаторії лікарів  сімейної  медицини»  на суму 2499661,81  гривень. 

  по  КВК  042  «Районні  державні  адміністрації  у  містах  з  районним 
поділом  за  відсутності   районних  у містах  рад»  КПК  4217461  «Утримання  та 
розвиток  автомобільних  доріг  та  дорожньої  інфраструктури  за  рахунок  коштів 
місцевого  бюджету»  (КЕКВ  3210  «Капітальні  трансферти  підприємствам 
(установам,  організаціям)»)  затверджено  видатків  на 2018  рік на загальну  суму 
223 000,00  гривень.  Фактично  надійшло  коштів  за  2018 рік  в  сумі 
221  620,40  грн,  що  становить  99,38  %  від  затверджених  річних  асигнувань. 
Касові  видатки  за  2018  рік  становлять  221  620,40  гривень.  Залишок  коштів  на 
кінець звітного року  відсутній. 

Ревізію  встановлено,  що  зазначені  кошти  використано  за  наступними 
напрямками:  «Комплексний  розвиток  інженернотранспортної  інфраструктури 
м.п.з.  с.  Троєщина  на  суму  50 000,00  грн,  «Реконструкція  транспортної 
розв'язки  на  пр.  генерала  Ватутіна    вул.  Оноре  де  Бальзака  з  організацією 
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додаткових  з'їздів  на  пр.  Генерала  Ватутіна  у  Деснянському  районі  м.  Києва» 
на  суму  116  185,69  грн;  «Реконструкція  транспортної  розв'язки  в одному  рівні 
вул.  Каштанова    вул.  Оноре  де  Бальзака,  з  влаштуванням  двохсторонього 
дорожнього  руху  по  вул.  Оноре  де Бальзака  у Деснянському  районі  м. Києва  на 
суму 55 434,71  гривень. 

  по  КВК  042  «Районні  державні  адміністрації  у  містах  з  районним 
поділом  за  відсутності   районних  у  містах  рад»  КПК  4217330  «Будівництво 
інших  об'єктів  соціальної  та  виробничої  інфраструктури  комунальної 
власності»  (ТСЕКВ  3210  «Капітальні  трансферти  підприємствам  (установам, 
організаціям)»)  затверджено  видатків  на  2018  рік  на  загальну  суму 
3 000 000,00  гривень.  Фактично  надійшло  коштів  за  2018 рік  в  сумі 
2 993 295,88  грн,  що  становить  99,77 %  від  затверджених  річних  асигнувань. 
Касові  видатки  за  2018  рік  становлять  2 993 295,88  гривень.  Залишок  коштів  на 
кінець звітного року  відсутній. 

Ревізію  встановлено,  що  зазначені  кошти  використано  за  наступними 
напрямками:  Реконструкція  нежитлових  приміщень  будівлі  на  проспекті 
Маяковського,  15  СЗ  у  Деснянському  районі  м.  Києва  під  розміщення  залу 
урочистих  подій  на суму 2 993 295,88  гривень. 

Висновок:  Ревізією  питання  «Дотримання  законодавства  під  час 
отримання  та  використання  бюджетних  коштів  (за  наявності).  Складання 
документів,  що  застосовуються  у  процесі  виконання  бюджету  (за  наявності), 
забезпечення  цільового  використання  бюджетних  коштів  (за  наявності)» 
встановлено,  що  бюджетні  кошти,  які  надійшли  на  рахунки 
КП «Ватутінськінвестбуд»  використано  за  їх  цільовим  призначенням  та 
порушень  з даного  питання  не  встановлено. 

В  ході  ревізії  встановлено  окремі  порушення  використання  бюджетних 
коштів  при  розрахунках  із  підрядними  організаціями  за  рахунок  завищення, 
вартості  виконаних  робіт  про  що  висвітлено  у  розділі  «Видатки  на  капітальне 
будівництво,  реконструкцію  та  ремонт»  та  які  в ході  ревізії  усунуто  у  повному 
обсязі. 

4.10 Дотримання  законодавства  щодо здійснення  енергосервісу 

Законом  України  «Про  запровадження  нових  інвестиційних  можливостей, 
гарантування  прав  та  законних  інтересів  суб'єктів  підприємницької  діяльності 
для  проведення  масштабної  енергомодернізації»  від  09.04.2015  №  327УІІІ  із 
змінами  (далі    Закон  №  327)  встановлюються  правові  та  економічні  засади 
здійснення  енергосервісу  для  підвищення  енергетичної  ефективності  об'єктів 
державної  та комунальної  власності. 

Також,  Законом  №  327  встановлюються  терміни,  сфера  застосування  та 
особливості  здійснення  закупівель  енергосервісу. 

Пунктом  2  статті  1 Закону  №  327  визначено,  що  енергосервіс    комплекс 
технічних  та  організаційних  енергозберігаючих  (енергоефективних)  та  інших 
заходів,  спрямованих  на  скорочення  замовником  енергосервісу  споживання 
та/або  витрат  на  оплату  паливноенергетичних  ресурсів  та/або  житлово
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комунальних  послуг  порівняно  із  споживанням  (витратами)  за  відсутності 
таких  заходів. 

Крім  того,  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  21.10.2015  №  845 
затверджено  примірний  енергосервісний  договір. 

Ревізією  встановлено,  що  договори  енергосервісу  у  періоді,  що 
ревізувався,  відповідно  до  Закону  України  «Про  запровадження  нових 
інвестиційних  можливостей,  гарантування  прав  та  законних  інтересів  суб'єктів 
підприємницької  діяльності  для  проведення  масштабної  енергомодернізації»  та 
постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  21  жовтня  2015  року  №  845  не 
укладались та витрати  не  здійснювались. 

Висновок:  ревізією  питання  про  дотримання  законодавства  щодо 
здійснення  енергосервісу  порушень  не  встановлено. 

4.11 Стан  виконання  заходів, затверджених  постановами  Кабінету 
Міністрі в Україн и  від 01 березня  2014 року №  65 «Про  економію 

державних  кошті в та  недопущення  втрат бюджету»  та  від 11 жовтня  2016 
року №  710 «Про  ефективне  використання  державних  коштів » 

Суцільною  ревізією  стану  виконання  заходів,  затверджених  постановами 
Кабінету  Міністрів  України  від  01.03.2014  №  65  та  від  11.10.2016  №  710  за 
період  з  01.01.2016  по  31.12.2018  фактів  незаконного  використання  бюджетних 
коштів  не  встановлено.  Детальна  інформація  про  результати  перевірки  питання 
щодо  законного  використання  бюджетних  коштів  відображена  в  розділах  акту 
«Дотримання  законодавства  під  час  отримання  та  використання  бюджетних 
коштів  (за  наявності).  Складання  документів,  що  застосовуються  у  процесі 
виконання  бюджету  (за  наявності),  забезпечення  цільового  використання 
бюджетних  коштів  (за  наявності)»  та  «Видатки  на  капітальне  будівництво, 
реконструкцію  та  ремонт». 
Висновок:  ревізією  Стану  виконання  заходів,  затверджених  постановами 
Кабінету  Міністрів  України  від  01  березня  2014  року  №  65  «Про  економію 
державних  коштів  та  недопущення  втрат  бюджету»  та  від  11  жовтня  2016  року 
№  710  «Про  ефективне  використання  державних  коштів»  порушень  не 
встановлено. 

4.12 Дотримання  законодавства  з питань  врахування  потреб людей з 
інвалідністю 

Ревізією  дотримання  законодавства  КП  «Ватутінськінвестбуд»  з  питань 
врахування  потреб  з  інвалідністю  проведено  вибірковим  порядком  за  2016  
2018  роки. 

Ревізією  встановлено,  що  протягом  2016    2018  років 
КП «Ватутінськінвестбуд»  кошти  з  державного  бюджету,  у  тому  числі  Фонду 
соціального  захисту  інвалідів,  місцевих  бюджетів,  а також  від органів  місцевого 
самоврядування  за  місцевими  програмами  соціального  захисту  окремих 
категорій  населення  за  рахунок  коштів  місцевих  бюджетів  для  здійснення 
заходів  щодо  врахування  потреб  людей  з  інвалідністю  не  надходили  (не 
виділялися). 
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Ревізію  дотримання  законодавства  з  питань  врахування  потреб  людей  з 
інвалідністю  встановлено,  що  протягом  ревізійного  періоду  штатних 
працівників  з  інвалідністю  у  розумінні  вимог  Закону  України  від  21.03.1991 
№875ХІІ  «Про  основи  соціальної  захищеності  інвалідів  в  Україні»  не 
обліковувалось. 

Висновок:  ревізією  дотримання  законодавства  КП  «Ватутінськінвестбуд» 
з питань врахування  потреб  з інвалідністю  порушень  не  встановлено. 

5. Забезпечення  цільового  використання  і своєчасного  повернення 
кредитів  (позик),  одержаних  під державні  (місцеві)  гарантії  (за  наявності). 

Під  час  ревізії  перевірялися  наступні  документи:  Форма  №  1 Баланс  (Звіт 
про  фінансовий  стан),  Форма  №  2  Звіт  про  фінансові  результати  (Звіт  про 
сукупний  дохід). 

Ревізію  операцій  із  залучення  кредитних  коштів  під  державні  гарантії 
встановлено,  що  у  період  з  01.01.2014  по  31.12.2018  КП  «Ватутінськінвестбуд» 
кредитні  кошти  не  залучалися. 

Протягом  перевіряємого  періоду  Підприємство  кредитів  (позик), 
одержаних  під державні  (місцеві)  гарантії,  не  отримувало. 

Висновок:  ревізією  питання  «Забезпечення  цільового  використання  і 
своєчасного  повернення  кредитів  (позик),  одержаних  під  державні  (місцеві) 
гарантії  (за наявності)»  порушень  не  встановлено. 

6. Стан  і достовірність  бухгалтерського  обліку та фінансової  звітності. 

Ведення  бухгалтерського  обліку  Підприємством  здійснюється 
відповідно  до  Закону  України  «Про  бухгалтерський  облік  і фінансову  звітність 
в  Україні»  від  16.07.1999  №996,  Положень  (стандартів)  бухгалтерського 
обліку,  Плану  рахунків  бухгалтерського  обліку  активів,  капіталу,  зобов'язань  і: 
господарських  операцій  підприємств  і  організацій  та  Інструкції  про  його 
застосування,  затверджених  наказом  Мінфіну  від  30.11.1999  №291,  інших 
нормативних  документів. 

Ревізія  стану  бухгалтерського  обліку  та  фінансової  звітності  проведена 
шляхом  перевірки  регістрів  синтетичного  та  аналітичного  обліку,  даних 
оборотно   сальдових  відомостей,  журналівордерів  та  балансів. 

При  формуванні  зведеної  облікової  інформації  застосовується 
журнальноордерна  система  обліку.  Використовується  автоматизована  система 
ведення  бухгалтерського  обліку. 

Ведення  бухгалтерського  обліку  і  складання  фінансової  звітності  на 
Підприємстві  забезпечується  працівниками  бухгалтерії  на  чолі  з  головним 
бухгалтером.  Завдання,  обов'язки  та  права  працівників  бухгалтерії  закріплено 
посадовими  інструкціями,  які доведені  їм під особистий  підпис. 

Відповідно  до  вимог Закону  України  від  16.07.1999 №  996 та  Положення 
про  порядок  бухгалтерського  обліку  окремих  активів  та  операцій  підприємств 
державного,  комунального  сектору  економіки  і  господарських  операцій,  які 
володіють  та/або  користуються  об'єктами  державної,  комунальної  власності, 
затвердженого  наказом  МФУ  від  19.12.2006  №  1213  (далі    Положення 
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№1213),  з  метою  забезпечення  єдиних  принципів  ведення  бухгалтерського 
обліку  у  періоді,  який  підлягав  ревізії,  на  Підприємстві  діяв  наказ  про 
організацію  бухгалтерського  обліку та облікову  політику. 

Для  синтетичного  обліку  господарських  операцій  застосовувався  План 
рахунків,  бухгалтерського  обліку  активів,  капіталу,  зобов'язань  і  господарських 
операцій підприємств  і організацій  та власна розроблена  система  субрахунків. 

В  ході  ревізії  порушень  дотримання  вимог  законодавства  щодо 
зберігання  бухгалтерських  документів  не  встановлено. 

За  період,  що  підлягав  ревізії  Підприємством  знищення  документів  не 
проводилось. 

На  Підприємстві  розроблено  графік  документообороту,  який 
затверджено  начальником. 

Ревізією  дотримання  порядку  складання  звітності,  в  т.ч.  відповідності 
звітності  даним  бухгалтерського  обліку,  порушень  (крім  тих,  про  які  зазначено 
в попередніх  розділах  акта) не  встановлено. 

Акт складено  у трьох  примірниках  на 76 (сімдесяти  шести)  аркушах. 

Перший  та  третій  примірники  акта  р^дізії  надані  на  ознайомлення  та 
підписання  ЯьЖщрии\  Т, Ь у і а О р и к  Ь с о  &.  oj
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