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Про усунення порушень 
 

Державна аудиторська служба України відповідно до статті 11 Закону 
України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в 
Україні», листа Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
від 25.08.2020 № 01/409-12 провела позапланову ревізію окремих питань 
фінансово-господарської діяльності Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (далі – Університет) щодо проведення капітальних 
ремонтів корпусів механіко-математичного факультету та факультету 
кібернетики за період з 01.01.2018 по 01.09.2020 та встановила низку порушень 
фінансової дисципліни, які відображені в акті ревізії від 26.10.2020 № 03-21/07, 

що підписаний із запереченнями, на які надано обґрунтовані висновки. 
Під час ревізії Університету встановлено такі порушення законодавства, 

які під час ревізії не усунуті. 
1. На порушення статті 526, статті 629 Цивільного кодексу України, 

статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі», пункту 6.3.2.3                                     
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, пунктів 2.1, 2.10, 3.6 укладених договорів від 18.12.2018 

№ К 213, від 12.12.2018 № К 202  до актів приймання виконаних будівельних 
робіт ф.КБ-2в за 2019 рік включено розмір прибутку 6,8 грн/люд.-год замість  
2,71 грн/люд.-год, як наслідок, завищено вартість виконаних робіт з 
капітального ремонту корпусів факультету кібернетики та механіко-

математичного факультету загалом на суму 588,0 тис. грн (з ПДВ), що призвело 
до зайвого витрачання бюджетних коштів. 

2. На порушення статті 526, статті 629 Цивільного кодексу України, 
статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі», пункту 6.1.3          

ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013, пунктів 2.1, 2.10, 3.6 укладених договорів від 

18.12.2018 № К 213, від 12.12.2018 № К 202 при розрахунку вартості виконаних 
робіт з капітального ремонту в актах приймання виконаних будівельних робіт 
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ф.КБ-2в застосовано середньомісячну заробітну плату на 1 робітника розряду 
3,8 – 11000 грн замість 7500 грн, як наслідок, завищено вартість виконаних 
робіт з капітального ремонту корпусу механіко-математичного факультету та 
факультету кібернетики загалом на суму 4127,5 тис. грн (з ПДВ), що призвело 
до зайвого витрачання бюджетних коштів. 

3. На порушення статті 526, статті 629 Цивільного кодексу України,  
пункту 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, пунктів 2.1, 2.10, 3.6 укладених договорів 
від 18.12.2018 № К 213, від 12.12.2018 № К 202 включено до актів приймання 
виконаних робіт ф.КБ-2в за 2019 рік будівельні матеріали за завищеними 
цінами (уточнення вартості матеріалів не здійснювалося) загалом на суму          
891,5 тис. грн (з ПДВ), як наслідок, завищено вартість робіт на зазначену суму, 
що призвело до зайвого витрачання бюджетних коштів. 

4. На порушення вимог пункту 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 до актів 
приймання будівельних робіт ф.КБ-2в за 2019 рік включено у завищених 
обсягах будівельні матеріали, виконані роботи з капітального ремонту загалом 
на суму 1228,6 тис. грн (з ПДВ), як наслідок, завищено вартість робіт на 
загальну суму 1228,6 тис. грн, що призвело до зайвого витрачання бюджетних 
коштів. 

5. На порушення статті 526, статті 629 Цивільного кодексу України,  
пункту 5.3.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та статті 36 Закону України «Про публічні 
закупівлі»  включено до актів приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в 
за вересень 2019 року № 4, жовтень 2019 року № 8 додаткові роботи з 
капітального ремонту загалом на суму 14274,5 тис. грн (з ПДВ), які не 
передбачені проєктною документацією, тендерною пропозицією, істотними 
умовами укладеного договору підряду від 12.12.2018 № К 202, як наслідок, 
Університетом здійснено необґрунтовані видатки  на оплату додаткових робіт з 
капітального ремонту загалом на суму 14274, 5 тис. грн (з ПДВ), чим завищено 
вартість робіт з капітального ремонту корпусу механіко-математичного 
факультету, що призвело до зайвого витрачання бюджетних коштів. 

На підставі пункту 1 частини  першої статті 8, пункту 7 статті 10, частини 
другої статті 15 Закону України «Про основні засади здійснення державного 
фінансового контролю в Україні» (далі – Закон), підпункту 9 пункту 4, 
підпункту 16 пункту 6 Положення про Державну аудиторську службу України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року 
№ 43, пунктів 46, 49–50, 52 Порядку проведення інспектування Державною 
аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 року 
№ 550, Держаудитслужба вимагає: 

1. Розглянути результати проведеної позапланової ревізії та питання щодо 
притягнення у порядку, встановленому законодавством, до відповідальності 
працівників Університету, винних у допущених порушеннях. 

2. Забезпечити відшкодування відповідно до норм статей 193, 199, 217, 218 
Господарського кодексу України та статей 611, 629 Цивільного кодексу 
України втрат, заподіяних через застосування в актах приймання будівельних 
робіт ф. КБ-2в за 2019 рік завищеного розміру прибутку, середньомісячної 



заробітної плати на 1 робітника розряду 3,8, включення за завищеними цінами 
будівельних матеріалів та завищених обсягів робіт і будівельних матеріалів 
загалом на суму 6835,6 тис. гривень. 

3. Забезпечити відшкодування відповідно до норм статей 193, 199, 217, 218 
Господарського кодексу України та статей 611, 629 Цивільного кодексу 
України втрат, заподіяних через здійснені необґрунтовані видатки на оплату 
додаткових робіт з капітального ремонту корпусу механіко-математичного 
факультету загалом на суму 14274, 5 тис. грн (з ПДВ). 

Вичерпну інформацію про вжиті заходи з усунення виявлених порушень і 
недоліків разом із завіреними копіями підтвердних первинних, розпорядчих та 
інших документів надати Держаудитслужбі до 21 грудня 2020 року. 

Наголошуємо, що відповідно до частини другої статті 15 Закону законні 
вимоги службових осіб органу державного фінансового контролю є 
обов’язковими для виконання службовими особами об’єктів, що 
контролюються. 

У разі неусунення виявлених порушень у встановлений строк, зважаючи на 

надану Університетом інформацію про вжиті заходи за результатами ревізії, 
Держаудитслужба відповідно до норм пунктів 8, 10 статті 10 Закону має право 
звернутися до суду. 

 

 

Заступник Голови  Юлія СОЛЯНІК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лариса Поздіна  485 17 82 
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