
двРжАвнА Ф1нАнсовА 1нспв1(цш1 укРА1ни

дшРжАвнА Ф1нАнсовА 1н-спшкц1я в м{ст1ки€в!
,у"' д'й^, 18' м' 1{и]в' 04053 тел'/фако 212-60-18 
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рев1з!! ф|нансово-госпо царсько! д|яльност!

1(омунальногоп!дприсм.ствакитвськем!ськеб:оротехн1пно!!нвентаризаш!!
т! ресстрап|!,,,'*' й;.;}]'']|;нъ;т;н;!'':"#* майна за пер!од з

Б|дпов]дно частини 13 статт1 11 3акону }кра!ни (про основн| засади

зд1йсненнядержавногоф!нансовогоконтрол}ов}кра|н1>>в\д26'01.1993']х1.ц2939-
{]1, на п1дстав! направл;нь, виданих начы1ьником '{'ержф1н1нспекц!! 

в м' 1{иев1'

в|д 02.09.201 5 $р 2174 головному державному аудитору 1[токман Ф'Ф''

]1! о1.оч.:от: $р 2225 головному державному ф|нансовому 1т{спектору

кй''" 
- 
в.в., ";, 15.09.2015 ]хгэ 2286 головному державному аудитору

Фстапов!й в.1. проведено позапланову-_рев|з|то ф1нансово-господароько|

д]яльгтост1 к'*у*'',#-''.-пд!|]-'"'"а'.(итвське м]ське бторо техн|чно|

!нвентаризац1| та реестрац!! права власноот] на об'екти нерухомого майна (дал1

кп кмБт1 та Р|{Б '' 6й, Ё;,присмство) за пер|од з 01.04'2012 по 01.09.2015

року.

Рев|з1торозпочатоз03.09.2015тазавер1шено23.09.201'5року.

Рев1з]то проведено у в|дпов!дност! до питань прощами рейз1! та робоного

плану з в|дома ,',',',/,'^^ кп кмБт| та Р[{Б на ФЁй €ен'тука Баоиля

Болодимиров',' ,' '.,',,ого 
бухгаптера Рогатово| Ра!си 1ихон!втти'

}Фридинна та фактинна адреса п|дприсмства _ 01001' 1|1евченк1вський

райоъ., "ул. 
1рьохсвятительська' 4_8'

1елефони - эт э-в]-1т (наиальник), 27 8-00-12 (головний бухгалтер)'

код ёдрпоу - 0з359836'
Фрган|заш1йно_правова форма гооподар1овання _ 150 комунальне

п!лприсмс'гво . ' а
11ра.о"ий статуо об'скта - торидинна особа'

Бид д1яльност! за (БР,'{: 2010

7 1. 1 1[!яльн|сть у сфер| арх!тектури;

Акт



63.99 Аадання ]нптих !нформаш1йних послуг' н'в'1'у';

68.20 надання в оре;д' й експлуатац1то власного чи орендованого

нерухомого майна;
69.10 !,!яльн!сть у сфер! права; 

.

71.12'[\яльн1ст" у фЁр| 1нжин!рингу' геолог]] та геодез!|' надання послуг

техн|чного консультування в цих сферах;

71 .|1 наданн" . 'р'*',у ',''*'61'1' 
! леткових автотранспортних засоб|в

1нституц|йнии ""''!!'.{*"';]' 
за 10€Б: 5.11001'||'ержавн! неф|нансов!

корпорат]!!.

!ов|0ка Ё!Р{1Ф! 0о0а€пься' !оёатп'ок 1 ёо актпу'

[{осадовими особами кп кмБт1 та Р|{Б на ФЁй' яким було надано право

розпоряд}катися рахунками та п|дписувати розрахунков| документи у пер!од!'

тцо п]длягав рев!з||, були:

з правом пер11]ого п|лпису:

- начальник кп кмБт1 {а Рт1Б на ФЁй €еннук 8асиль Болодимировин з

01.07.2001 та станом на момент проведення рев|з!!;

- пертпий ,,"'у.,,,'["''-","*' кп кмьт1 та Р||Б '] 9:у.':'*ко 
\4икола

\4ихайлович з от.к]о.:ооц та станом на момент проведення рев1з11;

з правом другого п!дпису:

- головний оу*.-]Б-кЁ кмБт1 та Р|{Б на ФБ\4 Рогатова Ра|оа 1ихон]вна

з 22'05.2002та станом '' .,'*',' проведення рев|з||;

- заступник ."'""'"]'-оу*.*"р^ кп кмБт1 та Р|1Б на 
9ч^?.1горуйко

|алина |1авлин]вна з 15 '12'2000 та станом на момент проведення рев1з11'

!ов10ка про в!ёпов!ёальнтьх ос!б у ,\о0апку }'[о 2 ёо ак:пу'

|[ротягом пер!оду, який п!длягав рев!з|{' кп кмБт1 та Р|{Б на ФБ\{

бтоджетних котпт]в не отримувало'

.[,о рев!з1! надано журнал рееотраш!| перев|рок в якому зд1йснено

в|дпов|дний запис' 
-__-'-- )^,'''" ,-1|л11! у'/2п. \о0ап9Б хо0! рев1з1[ перев1рялысь 0ок1'менп'тш' пере-п!к яктлх туаво0тапься у |

Агр 1 0о актпу рев1з!['

Рев!з!сто встановлено:

3а результатами проведено1

кмБт1 та Р||Б на ФЁ\4 за

ф!нансовото !нспекц]ето !кра!ни

1. €тан усунення пору|цень | педол!к!в' виявлених попередн|ми

рев13!ями.

рев!з1! ф|наноово-гооподарсько! д1яльност1 (|{

,'"р1'д б т.од.:о т.о...'', о 01'04'2012,{ерэкавното

складено акт рев1з11 втд 28'05'2012 ш908-21/21'



-)

|[орутпення та недол|ки викладен1 в акт! усунут| в повному обсяз|'

[ержф!н!нспекц!ето в м' (иев] було пр-оведено зустр!нну зв!рки в ([{

кмБт1таР||БнаФЁ\4,зарезультатамияко1складенодов1дкув]д20.03.2015
6|н.

Бисновок: вимоги про уоунення пору1пень' виявлених попередньото

рев!з|сто. виконан! повн1стю'

2. Б|дпов1дн!сть фактинно[ д!яльност| п1дприемства видам д!яльност|'

передбаяени* с'''у''*' законодавством та отриманим дозв!льним

документа]|{'

Рев1з]то в]дпов]дност! фактинно] д]яльност! п!дприсмства видам

передбаненим 0татутом, законодавством та отриманим дозв]льним документам

'рБ,.д.''' 
суц!льним способом'

|11дприсмство заресстровано 11]евченЁвськото районното у ' 
лл' (исв|

державно}о адм|н|страцй"". ф,*,^ особа (лов1дка сер1| А00 )хгэ019757) в!д

:з.оо. тячв за }{р1 074 12000000 1 3848'

Ёа обл1к платника податк]в [1|дприсмство було взято у '['ержавн!й

податков]й !нспекц1| у_ й",,"'.!,оькому район1 [! й]ндоход1в у м' 1{исва

|5.о7.1992 ш20549.

зарееотровано ',(ержавн!й
податков!й !ттспекц]| у

|[|дприсмство заресс'1'р0ьа119 ) *ч'у^'*'

1|1евченк1вському район| г]: м],д'*'д|в у.м' 1{исва' ": 11:::::-:"ж:]":^1
Б,"], "щ'1ст{'з 

18.10'2004- ^'-: 
ьё.":#{3""жт. ::{тт:ж" ::у:{"'

Ё:{${'';у';? ]"'йй ;,1чоттчзт оер!| ЁБ $у227948 в!д 18.10.2004 року)

кп кмБт1 та Р[{Б на ФЁ\4 е }оридичното особото' зд!йонтос свото

д1яльн!сть11азаоадахповно]господарсько|сам.ост|йност1,гоопрозрахунку'ма€
самост1йний баланс, р";й;;; (,''о,''1; '' 1нтш| рахунки в установах_банку,

;;;;;-' з] сво]м ,'й'"'у*'""я' 11]тампи' бланки' а також 3нак для товар1в 1

послуг.

Б сво|й д|яльност| |11дприсмство керусться €татутом' затвердженим

розпорядженням(итвсько.1м|сько|державно|адм1н1страш1|в1д25.09.2001
]'1'р2000 (з1 зм|нами)'

Б|дпов]дно до €татуту кп кмБт1 та Р|{Б на ФБй засноване на

-"'й;;;;_],',_-'.'!-""ритор!ально!'тромади м. 1{исва 1 п|дпорядковане

кит{ськ|й м|ськ|й державн!й адм|н1страц||'

Фсновними завданнями д|яльност1 кп кмБт1 та Р|18 на ФЁ\4 с

,","#."!! пощеб ф1зииних та 1оридичних оо|б у м' (иев| в послугах'

пов'язаних |з:
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- техн]чното !нвентаризац!ето' паспортизац!сто та оц|нкото об'скт|в

нерухомого майна, ""*"*''' 
в|д форми власност|;

- державно}о ресстрац!е}о права власност| на об'скти нерухомого майна;

- виготовленням дов1док_характеристик на об'екти нерухомого майна'

[{редметом д!яльност| кп кмБт1 та Р|{Б на @Ё\4 е виконання в

установленому .,'р",.у" ! м' 1(иев] :"'"3:'^:---'' 
перел!ку роб|т' в тому числ!

експертна оц1нка майна 1 нерухомост!' майнових | немайнових прав на територ]т

!кра|ни

}у1айно кп кмБт1 та Рпв на онм с комунш1ьно1о власн1стк)

територ|ально| щомади *' к""' 1 закр|плтоеться за п]дприсмством на прав!

повного господарського в|дання'

3д!йснтотони право повного господарського в!дання' п!дприемотво волод!е'

користуеться та розпоряджастьоя зазначеним майном на ов|й розсуд' вчиня1очи

;ы ;;"." буд"_як1'-йт, ,"р.до''ен] чинним законодавством !кра!ни та

статутом.

|{|дприсмство мас право з дозволу власника або уповноваэк-е:* 1т
органу здава-[и в оренду, |{адават'\ |нтшим п|дприемствам' орган1зац1ям та

установам безоплатно в тимчасове користування або в позику належн| йому

булинки,споруди,ус'гаткування,транспортн|засоби,!нвентар'сировинута
;']]/_й]'"р;#й| ц]нност!, а тако}к с[исувати |х з балансу в установленому

порядку.

Рев|з|сто банк|вських виписок за рев|з!йний пер|од вотановлено, що

фактинна д!яльн!сть гйр!.й.',а в'дйов]дае д|яльност!, яка передбанена

статутом.

Б]дпов]дно п.5 от'8 3акону !кра!ни <<фо бухгал1"Р"т:й обл|к та

о;""'!]!у зв]тн]от" ! ткратн;! в|д 16.07.1999 ш9996-х1у, |!!дприемотвом

визначено обл!кову "''!".у наказами в|д 0з '|2 '2о01 л9 52 та

в1д 02.01.2013 ]х1'р2.

Фбл]кова пол!тика визначена вищезазначеними наказами в ц1лому

в]дпов1дас вимогам наказу й!н|отерства ф!нанс|в !кра!ни <|!оложення про

порядок бухгалтерськ'.'- 'б'].у 
окремих ак11в1в та операц|й>' 3акону }кра|ни

<|1ро бухгалтерський обл1к та ф1йаноову зв|тн|оть в !кра|н!> та |{оложень

1станларт|в) бухгалтерського обл|ку'

3г!дно ]з 3аконом 9кра!ни <|1р9 ]-уе:.{зування 
певних вид]в господарсько|

д]яльност|>> в1д 01.0ь']0Ёо й тт;э-111 .(1з 
зм]нами та доповненнями) види

д1я,,,оо.| ||!дприемства це п]длягатоть л1цензуваннто'

Баказом Фонду державного майна-}кра!ни в|д 23'05'2014 ]ф1462 <1]{одо

анулювання ."р"4';.!{Б_.уб'..'1, оц]ночно| д]яльност|>> був анултований
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сеотиф]кат суб'ект1в оц|ночно1 д|яльност! кп кмБт1 та Р|[Б на ФЁ\{

сё!р']о;-. в!д 08.02'20 1 2 ш9 1 295 17 1 2)'

!{оп|/ € пт атп1ппу 1{олсуна'пьноео п|ётщъте'тсстпва [{ст|вське м1ське бторо

пехн[чно; /'ътвентпартсзат1'!т пэа ресспрат11!' п1эава власностп1 на об'скпц нерусол4о2о

-ма[снст, наказу про ореаът!за/1!то б1'хасштп''Р^с.ьуо-е"о обл!к); тпа обл1ково1' пол1тпикц

в1с) 03.12.2007 ]у|р52 тпа')'й 
"т.а 

02.0| ,0|3 !х|е2 <17ро ореа'::!зац|ю ет<отто'+ц]'тно-

,)";'.'".'}.' .бл1ку п!ёпрнептспва' в ёо0апку 4' 5 ёо акпту'

Бисновок: за результатами рев!з!| пору1шень в!дпов1дност! положень

,^.ф про обл|кову ,'й!"'.у п1дприсмства вимогам чинного законодавства та

фактинно| д!яльност1"';;;;р;;";"" передбанен1й €татутом та ]нтпими

р"'у,"''р,"*и актами пору1лень не встановлено'

3. €кладання ф|нансового плану' обгрунтовап1сть вклточення до нього

показник|в. .[,отримання порядку внесення зм!н до ф|нансового

плану' €тан виконання ф!нансового плану'

Рев!з|то правильност| складання та стану виконання ф1нансових плая]в

проведено виб|рковим способом'

Рев|з]сто встановлено' що ф]нансов] плани на 2012-20| 5 роки 1{|{ (йБ11 та

Р|{Б на ФЁ\4 складали"! у ,;дй'*;дност| до [{олох<ення про порядок складання

р1вного ф!нансового пл!,у "|д,р1'"11_1}:_ 
орган|зац|ето' установо}о' що

на.']ежить до комуна.]1ьн'] !'а.н'"'! територ!ально} шома|]-^:1::, т""'1:1
господарським товариством' у- якому '"1]:' майна комунально1 власностт

територ!ально| щомади м]ста 1{иева в розм|р| не мен1ше як30 оА' затвердженого

розпорядженням 1(и]всько! м]сько] державно! адм!н|страш|! в1д 01'11'200]

$р2323 (з! зм!нами) 1| "''т1 п'7 |{оло)кення про [оловне управл!ння

комунально{ власност! м' 1(исва виконавчого органу 1(и|всько] м|сько! ради

(1{и]всько] м]сько| ,.р*']'!т '.м!н!страш|{)' ''",фд'."'''о р|тшенням *:ч:::]
''-:^--.^'" р|п : о.[т.:ооз хуэвцттцц' наказом |оловного управл1ння
м1сько1 ради в1д 'у':.''"."'::-" 

""-."".,,*""ням 1{и]всько] м]сько| державно|
комунально! власност1 м' 1{иева за погоджент

адм!н|страш1|.

Рев!з|сю дотримання встановле1{о1

затвердження (погодження) ф1нансових

пору1шень не встановлено'

в пер!ол1

зд1йснтовались.

який перев!ряеться' зм1ни до

|1ерев1ркото стану виконання ф!наноових план1в

роки вотановлено наотупне'

законодавством процедури складання'

план|в проведено1о за 2012-20|5 роки

ф!нансових план1в не

проведеното за 2013 -201 4
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Ф|нансовимпланомкпкмБт1таР|{8наФЁ\4на2013р|к,затвердженим
наказом !'епартаменту комунальнй власност! м'-(исва "'^ '| 91]9''_] 

]']'р 165'

передбаиено ''р'''н,'йЁ 
кмБт1 та Р||Б на ФЁй доходу в розм|р1 10916'0

тис. грн.' в тому '"",,;, ! вигляд1 
^чистого 

доходу (вирунки) в1д реал|заш1!

;;;й; 6',^р;,, р'о;', 
','"'у') _ 90:^6 тис' грн"' 1ншл| операц!йн! доходи -

з5о|""..рн.., |н'л1 ф!нансов! доходи _ 120тис' щн'

Фактияно, ||1дприемством виконана дох!дна частина ф|нансового плану в

2013 рош| , ,","'"*",;;;";;;"""ваного обсягу на 94|2 тис' щн" або на

86,22%,та становила 20328тис' щн"

{истий дох1д (вирунки) в1д реал1зац!| продукц!| (товар1в' роб|т' поолуг)

[1!дприсмствомв2013рош|булоотримановсум116939тис.грн.'цона7843тис.
гон.. або 86,22"^б!"'';;;1! 1!,[!"-'''' 

] !'[ операш| йн ! доходи за 20 1 3 р| к

Ё"].;#]]"" ;;;;"""й;;';;;.ъ, й' *,, 7289тио. щн. або 402,81% б]льтле

запланованого обсягу та ]нтш! ф'нансов| доходи отановили 265 тис. грн', що на

|54 тис. грн. або 120,8з% б|льтпе планового показника'

|[!дприсмством в 2013 рош| планувалось зд!йснити витра'ги на загальну

суму 9338 тис. грн'' " '*/,!{:9о;""|;''1" 
реал!зовано| продукц|! - 8086 тис'

грн., адм!н|стративн1 ,"'р!й - 7 52 тис' грн'' 1нпт| операш!йн| витрати - 500 тис'

грн.' проведення 1н1ших витрат |||дприсмотвом }{е планувш1ось'

Ф]нансовим планом |1|дприсмотв а на 2013 р|к планувалось зд|йснити

витрати наступним ""!'*' матЁр|а'гтьн!':1|_?]: _ 60тис' щн'' витрати на оплату

праш|_3950тис.щн.,в1драхуваннянасоц|альн]заходи-146]тис.щн.,!нтш|

"!.Б",;и'; "'.р'''] 18151ис' грн'' амортизац1я _ 800 тис' щн'

Фактично|11дприемотвому2013ро-ш]зд|йсненовитратусум!18955тис.
грн. ( на 96|7 тис.;;;.-;ъ" |02,99й б]льше запланованого обсягу), з яких:

соб|варт|сть ,"*',''#й'й;'-* - 15858 тис' грн' (на 1112тис' грн' або

96,|2%б]льште .."'"""'й'Ё" 3с."ц;, адм!н1стративн1 витрати - 
"'!:::^:'.:'1'

( на 1502 тио. грн' або |99'73оА б|льтпе запланованого обсяц)' |ншл1 операц:йн:

витра-ги - 843 тис' щн' (на 343 тис' грн' або 68 '6оА 
б:'льтле запланованого

обсяц).

3а елементами операт]|йних витрат: матер!аттьн| затрати - 85 тис' щ'-1 
1-1

25 тис.грн. або 41,67%о б\льтле запланованого обсягу), витрати на оплату прац1

_ 8099 тис' щн. \"^ 1;;;";;. щн. або-10э '04|о 
бтльлле запланованого обоягу),

в!драхування ,'' "','*"!] ''*'дй - 
2907 тис' грн' ( на |446 тио' грн' а6о 98'97%

б !льтше запланованог;;;;;;, ;;*| операц|йя| витрати - 27 3 6 .тис.^ця' 
( на 9 72

тио. грн. або 50,74оАё;""й']^"*,'''''.' обсягу), амортизац!я - 2031 тио. грн'

(;; ;;;|;'". щн' або 15з,87о^б]льтпе запланованого обсяц)'

Ф!нансовимпланомкпкмБт1таР||БнаФЁ\4на2013р!кпередбанено
отримати чистий ,фу''* в оум1 198 тис' щн' Фактинно за результатами

ф!нансово-го.'",","]}?'!};;;;;1 
кп кмьт| та Р[{Б на ФЁ\4 в 2013 рош|



ч''стийприбуток склав у сум| 44тис' грн'' що на |54тис' грн' або 3500/' ментпе

планового показника'

Фактичн| в1драхування частини прибутку (50%) ло бтодх<ету м' 1{иева

оклали 80тис. грн', що в!дпов!дае плановим показникам ф|нансового плану'

11-1'одо розб|жност] м|ж плановими та фактинними показниками ф!нансово_

господарсько| д!яльност| головним бухгалтером надано пояснення' а саме:

<<Б10булося значно б!льъсае скорочення 111папу працю}оч1,х' н1эю планувапось в

2012 роц]....[!е пр1ввело ёо зб!льшсен'" ',-р,* 
по пак1'!п[ **::,',:::,

елеменпа7'{,якв117пра!пш.нао/шапупрац|1в1ёпов1ёнов1ёрахуваннянасоц!а-][ьн!
захоёш>>.

1ояснення .оловно2о бухеаппера Роеапово[ Р' [' тпа п1]1пання ёо тзояснення'

т'уоястук;ва:тьн! зап1]скц щ'о' обтрунпцва,ня проектп1в ф|'наттсовоео ттпану'

ф 1 н а'н с о в ! 11л а н [!, н ак аз'/ * п р ' : ?; 
* р |:::' :: : :::' -!::: :: :::' !!,7# -' ! ;

зв|п, про вцконання р!нноео ф1нансо.во..ео

зв['пносп! в !о0апот< !'{с б с)о с;кпу ревтзтт'

плаъ'у поясн1овальн1 ёо

Ф!нансовим планом кп кмБт1 та Р|{Б на ФБ\4 на2014 р1к' затверАженим

наказом ,!'епартаменту комунально! власност! ':-\'-'"^ 
вй 18'092013 ]ц(р 39]'

передбанено ''р,*'*',,'?й 
кмьтт та Р|{Б на Ф!{\4 доходу в розм1р! 11680'0

тис. грн'' в тому ,""'"|' у вигляд] чистого доходу (вирунки) в1д' реал|заш|!

.''.,опуктт!] (товар:в, ,''и' ','"'у') - 97зз тис' грн"' !нтп| операш|йн1 доходи _

;;0;;.;р"... ]' -| 61*'^*"'в] доходи - 160тис' щн'

Фактивно, |1|дприсмством виконана дох!дна частит{а ф!нансового плану в

20 1 4 рош! . ,,.р.,''"'!"й';;;;;;;;.""го обсяц на 699 1 тис. щн.' а6о на 60%о'

та ста11овила 18671тис' грн"

|тистийдох!д (вируяки) в!д реал|заш|| пгоду5111{тоу:"'-::9':'. послуг)

|{!дприемством в 2014 фш| було отримано ' сум! !5559тис'щн'' що на 5826 тис'

грн.' або 60% б1льтпе, ;;-;; ;;;йвалось' 1нш1 операш1йн1 доходи-за 20|4 р1к

Б^*'',,' склали вв4 ;;;' 
-/р''' 

^" 
на 564тио' щн' або \77оА 6\льтле

у#;;;;;;;;;"; '' ;,1п; ф!нансов! доходи ста11овили 310 тис. грн'' що на

т!о ''.. грн. або 94оА 6]льц:е планового показника'

|[!дприсмством в 2014 рот{! планувалось зд!йснити витрати на загальну

суму 9992тис. грн'' " 
*', ,}].^:чо;-"г31^1" реал|зовано| продукц|| _ 8652 тис'

грн., адм!н|стративн1 "й;- 
804 тио' грн'' |нтп! операт]1йн! в|1щати- 536 тио'

грн. |!роведення 1н1пих "''р'' 
|1|дприсмством не планува']1ось'

Ф]нансовим планом |[|дприсмств а на 20|,4 р|к планувалось зд|йснити

витрати наступним ''';;;' ;;;;р1альн| затрати - 64тис' щн'' витрати на оплату

прац| _ 422] тис'грн'' в1драхування на соцтальн! заходи - 1563 тис' щн'' 1нтп!

]*ЁЁ"-'1'' ""]|"'"'_ 
т'чцэ' ''о" 

грн'' амортизац1я - 856 тис' фн'

Фактично ||!дприсмством у 20 1 4р-ош! зд|йснено 
"_"з^1 

у 
^?::..1 '']'"]}!,

.,'. ]"у?;;ъ;.";;;:- йо' 66% б1,"-" запланованого обсягу), 3 яких:
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соб!варт1сть реал|зовано! продукц]т - 13418 тис' грн' (на 4166 т-ис' цн' а6о 55,А

б]льшле запланованог. ;ъ;;й адм1н!стративн! Битрати - 2487 тис' щн' ( на

1683 тис. щн. або 270,А б\льлле запланованого обсягу), |нтш| оп-ерац|йн1 витрати

_ 627 тис.грн. (на 91 тис' щн' або |7%о 6\льтле запланованого обсяц)'

3а елементами операш|йних витрат: матер|альн1 защати - 71 тис' щн' ( на 7

тис. щн. а6о 1||об1'"-;;;;;;*'"^"'.' обсяц), витрати на оплату праш! - 6606

;;;.';;".-( на 2з7.9;.- ;" а6о 57оА-б|льтпе запланованого обсягу),

в!драхування на соцтальн| .^*'д' _ 2388 тис' щн' ( на 825_]1!' 'р"' або 53%о

б]льтше запланованог. "о']й;, 
]"ш| операц|йн1 витрати - з081 тис' щн' ( на

1139 тис. грн. або 59%о 6|лълте запланованого обсягу), амортизац|я - 7272 тис'

й". с '" 
416 тис. щн' або 49оА б\льтле запланованого обсяц)'

Ф]нансовимпланомкпкмБт|таР|{БнаФБ\:1на2014р|кпередбаяено

''р'й!'[ чиотий прибуток в сум| 186 тис' грн' Фактипно за результатами

ф|нансово-го..'.''",#'!;"й"]'!; кп кмБт{ та Р|{Б на ФЁ\4 в 2014 роц|

чистийприбуток склав у сум! 181тис' грн'' 11!о на 5 тис' щн' або 3о% менште

планового показника'

Фактичн1 в!драхування чаотин'1 прибутку (50%) до бтоджец м' 1{исва

склали 144тис.щн., при плановому показнику ф|нансового плану 93 тис' грн''

й" "" 
эт ,'...рй. б|льтш запланованого абона55%о'

11-\одо розб!жноот| м!ж плановими та фактинними показниками ф!нансово-

''''''д_'р"".'| 
д!яльност! головним б1о<галтером надано пояснення' а саме:

<<3б]льцлцвся ёохо0 в;а о'цапшвно|' орён0ш пршла|щень, спцсання кре0штпорсько|

забореованосп1,срокёавносп|яко[супановштпьб1льшае1-хрок!в.Б!0крштппя
ёепозшпноео рахунку "' ""'>

[1оястуетп;я ?олов|1о?о бухеаптпера Роеаптово| Р' 7' па п111п'а711|я ёо пояснентуя'

пояснтовальн[ зап[{скн щооо 'бщу'!т!))вання 
проектп!в ф!нансовоесэ топану'

ф!нансов! п.па[!ш, 1!аказ, *пр' запвер0нсення р!нноео ф:*:::::.'3':::"' ''
зв!.тптх про в'[!ког|ант!я рь',о)о ф!нан[ово.ео плану п'а п'ояснюва-пьн! запнска ёсэ

зв!штуос:п1 в ,[оёатпок ]\{р б 0о ак7пу рев[з.1'
(р|м того, проведено!о рев{з1сто встановлено' що в пер!од з 01'04'2012 по

01.07.2015 |[!дприемством було зд!йснено !ншт| операц!йн| витрати по окремим

статтям витрат' як| не передбачались при складан| р!нних ф!нансових план|в та

не в1дображ алиоь в ,,'!"'*,''""их записках' що надавались з проектами

р1нних план]в ,' ,,'*,,у 215'0 тпшс' арн' (2012 р|к _ 120'0 тис' грн''

2013 р1к - 41,0 тис. 
'р,,.,|о{+р;. 

- э,о "''.'р{' 2015 р|к - 65'0тис-грн') ' 1ак1

вцпроп1''булоз0!лсненонапрш0банняпро[знтлхквшупк]ввсум1-31,0пошс'ерн,
(2012 р|к - ] ],0 тпцс' ерн', 2013 р1к- 22'0 пшс' ерн')' кв[тп!в в сум1 - 66'0 гпнс' ерн'

(2012 р|к_ 4б,0 тпшс';р'''-,0;3 _уу 
,:в,о ус 2рн' 2014 р!к'2'0 шшс' ерн')'

ме0цкалуентп'в - 110,01))',,' 'р,' 
(эо;э р1к - б1'0 !п[!с' ерн'' 2013 р1к - 23'0 пцс': 

"'.'''' 
эо;ц рм - 7,0 тпцс' ерн.,'2015.р1к'-]7,0пшс' ерн'), орен0у спорп|цвно2о 3алу

- 14,0тпшс. ерн. (2015р!к[, |,,'а;|,у 0опотпоц _ 
"'!::::"*!:"(!!],1-!'2:#1,3";:;;;;:;;";.';;-;;-;.-]3 1олоэюення <[ро поряёок скпаёання р1нноео

,.: ,'1/



ф1нансовоео тшану п10пры€7'!с!пвом' ореан1зац!сто' успановою' що налеэюшпь ёо

комунально|власностп.1першпо/1апьно1.еролса0шу':::"',{::у'
еоспо0арськшла 7повар11с!пво74' у якому с часпка майна комунально[ власносп1

тпершлпор1ально[ еролоаёш лц1стпа 1{тцсва в розло1р1 не мен111е як 10 '%>

запвер0эюено'. Р,','р11Б*"ння |{ш[всько[ м1сько| ёерэюавнот' аёло!н!спрац11' в[0

0|.1 1.2001 м92323 (!з зло1налаш)'

€л1д зазначити' що р|'н1 6],а*'"'в! ппани на2072 
''1'_-!{" 

затверджено

о.. ,ц!'*.,ь та без 
'*'"'"*,"" 

зм!н до проект1в ф1нансових план1в'

!,ан! витрати в!лображено в оборотно-салъдово1 в]домост! та в ф1нансово|

з"|'Бст! заэотэ',20|3,,о14 роки та 1п!вр!нвя 2015 року'

Форми зв!тноот] .]"{! 1 <Баланс)' ]\ъ 2 <3в|т про ф!нансов| результати) в

перев|ряемому пер1од1 п]дписано нача''1ьником |1|дприсмства €еннуком Б'Б' та

головним бухгалтером |1|дприемства Рогатовото Р'1'

3г!дно з п. 8 ст. 9 3акону }кра':'ни ]:чр:Р"'*'ерський-обл!к 
та ф!нансову

,";'й{ ] !кра!н!> в]д т6.от.т9я9 ю 996-х1у в]дпов]дальн]оть за несвосчасне

складання первинних !'*у'""'|" 1 недостов|рн1сть в|дображених в них даних

несуть особи, як| "*'-й та п]дписали ц| документи (в|дпов!лальна особа

начальник €еннук Б'Б' та головний бухгалтер Рогатова Р'1' )'

3г!дно з п. 3 ст. 8 3акону !кра!ни 1!!:;б/"'*'ерський 
обл1к та о_::::::::

,,;'й{ " 
!кра!н!> ,;й то.от.тчя9 ]\9 996_х1у в!дпов]дальн|сть за орган1зац1то

бухгалтерсько.' 'ол;'{";;;;;;-;"ння 
ф]ксування факт1в зд!йснення вс|х

господарськи* '.'"р'ц1й 
в первинних несе кер|вник п1дприемства' а саме:

€ентук Б.Б..

3г]дно з л. 1 ст' 8 3акону !кра|ни ]х1'р 996_)0/ головний бухгалтер

забезпенуе дотримання на п]длрисмств1 встановлених сдиних методолог|чних

приншип1в бухгалтерського обл1ку, орган1зус ^'"'р::.':-"]:^"'-б'-,'"*'нням 
на

оахунках оу".-'"р",1'1' обл1ку ,!1"''""'д'роьких операц!й (головний

б,*.-'.р Рога'т ова Р'1' )'

Р''*',4'р''^, к!нъсл| опера'т1!т'тн! взап'рапш> в !о0атпок ф 7 ёо акпу рев!з!|'

Б!дпов1дно л' 2'4'9 1(онтракту укладеного м|>к виконавчим ком|тетом

1{и|всько! м]сько] ради (дат1 - Фрган) та громадянином €еннуком Б'Б' (дал| '

Бачальник ) в!д 07'04'2011 року' начальник зобов'язусться забезпечити

виконання р!нного 6;"!'!Б"''' !,,йу' ,'р'дбаченого пунктом 2'4'8'

1ояснегсн:а 11а||альт|ша к|1 кмБт! тпа Р[!Б на Ф[!1/'€ет;|!|?^2'^,'; еоловно?о

бухеалшера 7па пшпання 0о пояснення в [оёатпок !Ф $ 0о актпу ревт'зтт'

Бисттовок: за результатами рев1з!! даного питання встановлен! гтезакон|

витрати, *' ,. ,,'з]ЁЁ;;й; (збитк1в), в сум! 235,0 тис. грн. (2012 р|к -
120,0 тис. грн., :отз"!{;:1;6;';' 'р,''1от+ р1к _ 9'0 тис' грн'' 2015 р1к -

65,0тис грн.).
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9загальнена1нформаш!япродоходиув;дпов|дност1донаказу\4|н|стерства
ф!'";;*;6А1й 

', в1д зо.т1.1999 й291. в!дображаеться на балансових

рахунках класу 1 <<[оходи ! результати д|яльност1> в розд!л1 в|дпов!дних

!уор''у''.;,. д'*'л, п|дприемства визначасться в]дпов!дно до поло}кення

1Ё''*'л!р':) бухгалтерського обл!ку 15 <Аох]д>

3а пер|од з 01'04'2014 по 01'09 2015 сума доход]в в|дпов|дно даним форми

3а пер|од з 0|.04.2012 ло 31'12'2012 - 29924'0 тис' фн'' тому числ1 чис'\'ии

дох]д в]д реал1зац!! послуг та роб|т' що викон)'тоться |{|дприсмством -'29145'0

тис. грн., що становить 6ви "{'загально]'у" 
д"1:1|_]у: :::::::::::::#

3а2013р!к-18813,0тис.грн.'втомучисл1чистийдох1дв1дреал1зац1]
послуг та роб!т,, '' 

,'*''утот!ся [11лприсмством - 16939'0 тис' грн'' що

отановить 90|, в\дзагально| суми доходу; !нтп1 операц!йн1 доходи - 1609'0 тио'

щн. (оренда прим|щення-.'' .,'"''"", 1т1:у:":]^:':ч:"#'#.*:

3а 20|4 р|к _ 16753,0 тис' щн' , в тому числ] чистий дох|д в]д реал1зац11

послуг '' рЁб|., *' "й.''у*т!ся 
|1|дприсм_ством - 15559'0 тис' грн'' що

становить 93|о в|дзагально! суми доходу; |нтш1 операш!йн1 доходи - 884'0 тис'

грн. (оренда прим!щення..'' "''"^','", т:{::,_:"::^:т'.1т3'.т;].*:
зак1нченнто строку позовно1

(в!дсотки банку).

3а 1 п|вр|ння 2015 року - в50в'0 тис' щн' ' в тому иисл| яистий дох1д в1д

,.*й1,,;т^"Ё'у. '^ р'6;'"'' ,'.'*'у}отьс1 |1|1пгисмством - 7066,0 тис. грн.'

що становить 93|о в|дзагально| суми доходу; !нтп| операц1йн| доходи _ 1160'0

тис. грн. (оренда прим|щення та списання кредиторсько| заборгованост| по

_^-.:-..-^.-1тт^ .т11..'!/\/ .,',.,',*'..'т давност1'); 1нтш! ф|нансов1 доходи - 282'0 тис' грн'

4. ] !1 овнотпа на0хо0эюення, 0оспов|рн1спь, правшльн1спь вшзначення па

в!ёобраэюення в обл|ку 0охо0!в'

2 <3в]т про ф1нансов1 результати>> склыта:

фн. , тому числ1 чистии

1ъ]:'"#".;;.?;;;"прим!щеннята_с:|и:ан:{1тр:|:]:|.-"^1*::*,;?г:::'_ -)_)_)'у 1'.1\,. 1у1!' 
'"""'^^ 

''{Б"о| 
давност!); |нпт| ф1нансов] доходи _ 246,0 тио.

по зак]нченнто строку т

щн. (в1дсотки банку).
дох1д в1д

зак]нченнто строку позовно1

(в!дсотки банку).
давност1); 1нш:| ф1нансов1 доходи - 265'0 тис' грн'

в1д реал1зац11

давност|); 1нтп! ф|нансов] доходи - 310,0 тис. грн.

зак|нченнто строку
(в!дсотки банку).

в1д

!озовно] давност1); 1нтш|
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! в!дпов|дност! з 1имчасовим положенням про порядок дер>кавно!

ресстрат{!{ прав власност] на нерухоме майно' затвердх(еним наказом

\4!н!стерства }остиц11 
'т{р'т", 

в\д--_07-.02.2002 ]ц{ц7/5 (дал| - 1имчасове

полоэкення) кп кмБт1 "' ргв на ФБй в пер|од! з 01'04'2012 до 01'01'2013

зд!йснтова.гто державну реестрац|то права власност1 та права користування

(серв!тут) на об'скти ,'"!у*'й'.' маичта,-г3;11тпован| н.а земель:11.д!лянках;

;;;_';р;;тування 1"'йму' оренди) буд!вель або ]нтпими кап1тальними

опорудами, !х окремими частинами] права власност! на об'скти }1е3авер1]]еного

буд1вништва'атакожобл1кбезхазяйногонерухомогомайна,дов|рнеуправл!ння
нерухомим майном, д! н'бр^н*'я чинност| 3акону !кра!ни <||ро дер:кавну

ресстраш!то речових прав на нерухоме майно та ]х обмежень>'

|{!дприсмством .у. в1дпов!дност! з вимогами 1нструкш1! про порядок

проведення техн1чно 1'';;;;;;;,|| об' скт]в нерухомого'"й* 
^т::1рч::-:]

наказом ,,{еря<авного ком1'ету буд|вяил]тва' арх!тектури та житлово1 пол1тики

!кра!нив1д24.05.200|ш,127(;зм|нами,^д'.,'.""*''ями)(дал|1нотрукш1я)
проводиться техн1чна *"'*''ф''ш1я' так як передбанено п'1'4 вищезазначено]

1нсщукш!|.

Барт1сть послуг з оформлення та ресстрац!! документ1в на право власност1

'^ 
,.-ф*" майно 1в "йу 

,"'л; з виготовлення (видан1) витягу з Ресстру прав

власност1, вкл}оча1очи ,о,'"'',| з цим 1нвентаризац|йн| роботи та послуги з

техн]чно| !нвентаризац1| (основно| та потонно!) нерухомого майна' визначаеться

1шляхом перемноження в!ртост| 1 норма-години роб!т' що вико}1утоться в склад1

й!,у., на к|льк|сть *'р''_''д',' необх!дних для виконан}б1 цих поолуг'

(1льк|сть нормо-годин для виконанн" Р991'., 
що входять до складу |!оолуг'

визначастьоя п;д,р"]Ё],# й '"''"1 зб|рника 1'р' '':_у-^:'а 
роботи та

послуги' що "'"'!у'',"" бторо техн|нно! !нвентаризац|| !кра!ни'

затвердженог' ,''.*'й ,{ержавного 19*_']ту !кра!ни з питань )китлово-

комуна.пьного господарства в]д 21' 1 1'2003 ]ц{ч198'

Ёормативними документами' зок!ема' йетодитними рекомендац|ями з

питань застосування ;;;; ;;у "' ''6'" та послуги' що виконутоться бторо

техн1чно! |нвен'ар}зац1т 
- у*р1111 затверджени]4й^ *- наказом

.{ержжитлоко*,у,,''""} !;,-й 'о4'200[ ф76' а також 1нотрукц!сто передбанена

,'й"р"д'" оплата поопуг |[|дприсмства'

Розрахунок вартост! наданих поолуг кп кмБт1 та Р|{Б на ФЁ}1

зд|йснтототься в]дпов|дно до розпорядження в!д 02'10'2013 ]ч{'р1751 1{и]всько!

м|сько] державно| 'дй]";"'р^ц;т 
<пго 

"91113,лення 
тариф!в н'1-1111нтагизац|го

нерухомого майна>> Ё;#;];-' 9{;т,:9ч1' 
та розпорядження в|д 04'08'2009

,}{р879 1{и!всько] м]сько'] державно| адм!н!страт1!| 1пр' 
""''*''*'111тя'тагиФ1в 

на

|нвентаризац1то нерухомого майна реестрат]1то прав власност| на об'скти

;;р;;;;;." майна>(терм]н д|] до 01'1 1'2013)'
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1ак' рев!з1ето дотримання норм при формуванн1 вартост| наданих послуг за

,"р;й''о'т.о+ .2014 ло 01'06'2014 пору1пень не встановлено'

Рев]з]сто законност! та повноти отримання доход|в в]д надання в оренду

1терухомого .''у**""'''''и'' ,р',"{"''' виб!рковим опособом'

Рев]з!ето вотановлено' що в!дпов|дно даних бухгалтерського обл|ку та

ф|нансово| зв!тност! [1|дприемством отримано |нптйй операц!йний 
'дох|д 

в1д

операш!йно! оренди '^"Б1' 
(надання в оренду нех(итлових прийтт1ень) на

загальну суму _ 1163,03 тис' щн'' , "''у_"""'!: 
за пер!од з 01'04'2012 по

з| .12.2012 - 2з2,25 '""' 
;,;',;"_,'11 у1к^ ̂ .з3т 

:этис' грн'' за 2014 ртк - 336'13

;;;.;;;.,;" [.р;'л з от'о[':от: по 01'09'2015 -212'88 тис' грн'

Рев1з!сто вотановлено, що станом на 01'09'2015 "_тт"''*: укладених

договор!в |11дприсмством !{адано в оренду не)китлових прим!щень загально1о

площето 89'6м. кв., ,'1]]" 1Бо"1"не акц1онерне товариство <1(омерцйний

банк <{решат ик>> - 27 ,2 м' кв' та ||р^иватний нотар1ус 1{и|вського м1ського

;;;;р,;;;;" округу Рильська )1ариса (емен!вна - 62'4м' кв'

3г1дно умов договору оренди в|д 01'11'1994 л97 ('.т 
^1т1"^'" 

та

доповненнями) укладеного м1ж [епартаментом комунально| власноот] м' 1{исва

виконавчого органу 
'й'1*.,.'т' 

м[ськот ради та |[риватним н_отар|усом

1(и]вського м]ського 'й;;;"'о 
округу Рильсько]то л'€' ( дал] _ Френдатор

1).

|[|дприемство
кв., варт|сть якого

3г|дно п. 3.1договору
-1 м. кв. без |![Б.

передас нежитлове прим|щення загальното площето 62'4м'

визначена екопертним 1шляхом'

3г!дно п.3.1договору орендна плата встановл}оеться в розм1р! 200'45щн' за

1 м. кв. без |{[Б.

|1' 3.4 договору окремо }1араховусться податок !1а додану варт1сть'

п. 3.в договору передбанено сплачувати варт!сть комуна:тьних поолуг'

витрат на утриманн" "й}оу."".ово! 
терито!||' варт|сть поолуг по ремонту 1

техн|иному обслуговуваннто !нженерного обладнання та

внутр!штньобудинкових ;;;;;;';;*"""1:фт::1' у т'я': покр|вл;' фасаду' вив1з

"*1''" 
,'щ', не входить до складу орендно1 плати'

1(р!м того' в|дпов!дно до умов договору в|д 26'11'2014 }|91765/1 ( нова

редакц!я договору 0ренди нежитлового прим!гшення . 
(з!- зм|нами та

#;;;;;";й : !й э{.|{эоовх'1 зм|нами)' укладеного м!ж '[епартаментом

комунально| власност] м. 1{исва виконавчого органу 1{и]всько| м|сько{ рад\1 та

|1убл!яним ^.ц;'*'"р''| 

*;;;й""*-^.<1{омерш1йний банк <{рещатик>

надаеться в оренду нежитлове прим|шення ,''щ'то 27 '2 м' кв' ( лат! -
Френдатор 2).

орендна плата встановл{оеться в розм!р1 502'86щн' за



13

|1. 3.4 договору окремо нараховусться податок на додану варт|сть'

||. 3.8 договору передбанено сплачувати варт!сть комунальних послуг'

витрат на утриманн" '''|!''оуд'*'*ово! 
територ!! варт|сть послуг по ремонту 1

техн|нному обслуговуванн*о !нженерного обладнання т'а

внутр!птньобу."**'.,*'й"р'*, р'*'*''у 9^'д::'' 
у т'н': покр1вл!' фасаду' вивтз

см]ття тощо, не входить до складу орендно1 плати'

Рев|з1сто дощимання законодавства' в настин| повноти та правильност1

'"р*;;;;;; 
ореЁлнот плати' в тому нисл1 дощимання..\4етодики р^озрахунку

орендно! плати за користування майном.'територ|ально! громади м]ста (исва'

затверАжено! р!тпенняьг 1&|всько| м|сько] ради ;;д 22. 09 2011року )Ф34/6250'

проведено}о за пер1од з 01'01'2014 по 01'01'2015 пору1шень не встановлено'

Рев]з]съо дотримання умов договор|в оренди за пер!од з 01'01'2014 по

01.01.20]5 ,"'''','."!, йо вйпов]дно п.' 3'8 договор|в оренди нежитлових

прим|щень {)рендаторайи зд!йонтоеться в]дттл-кодування комунальних послуг '

податку на землто та |1ослуг з охорони прим|щення (Френдатор 2) своснасно та

в повному обсяз|, пору1пень не вотановлено'

Б ход1 проведення |нвентар!зат]1! .було обстежен| прим|щення надан] в

оренду, на предмет в;,]'";,""'п площ|' вказано] в договор! оренди' фактинно

зай+тят1й орендарем та ц|льового використа}{ня об'ект|в оренди за

!1ризначенням' за результатами якого пору1]]ень }1е встановле11о'

Рев|з1сю свосчасност1 та правильност1 перерахування кошт!в 
-до^3агал 

ьного

ф"";;"а;;;.,у ']'й 
(иева в1д загально| суми надходжень в1д оренди

нерухомого *'и'^ '^ пер1оА з 01'03'2015 по 01'07'2015 пору1пень не

встановлено.

Бисновок: за результатами рев|з!! з даного питання пору1шень не

вста!{овлено.

4.2 3аконн1спь з01йснення па 0оспов!рн!спь в1ёобраэкення в обл!ку

вшпрап,в пому ншсл! 
',"о"й"'ь ". 

кап!паль-не-6)'ё1вншцпво (реконспрукц!то'

ремонп) !па о1]/!апу прац1 прац!вншк1в'

]. 3аконн!спь тпа ёоспов1рн1сшь вшпратп на оплапу прац!'

Рев1з|то законност] та достов]рноот1 витрат на оплату прац| проведено

виб!рковим способом'
Рев]з|сто охоплено наступн| документи: 1птатн1 р''11'1 табел| обл!ку

",-"';;;ж; #;ж; ;;;;] ;;;ь]"т,""'^:}":".:' 1"""'## 1';
Ё#й;;; !.]й|"'т, -'руд'"[ -1]|1-":' -]*::,,"ж""'##'":;:,";:



14

в|домост1 на видачу зароб|тно! плати'.листк!в непрацездатност1' 1{олективний

догов!р' ф!нансова та статистична зв1тн1сть'

1ак, у в|дпов]дност| до ст' 97 1{одекч закон]в про працто }кра!ни в|л

|о.12.1911 л!2зз2-у11| ''1'" 15 3акону 9кра|ни <<|{Ро опл1т1 
,'11'->]-_:1|

э.1.оз.тууз ю10в/95_вР форми | оистеми оплати прац!' норми прац1' розц1нки'

тарифн| с1тки,, ставки' схеми посадових оклад1в' умови запровадження та

р;;;ь" надбавок, доплат' прем!й' винагород та ]нших заохочува]1ьних'

1омпенсац|йних ! гарант1йних виплат встановлено колективним договором

|1!дприемотва з дотриманням норм 1 гарант!й передбанених законодавством та

[алузевото угодо1о м|ж \4|н!стрествром з питань х(итлово_комун21льного

.6.й','р"',' 9кра!ни та 1$ профсп!лки 
-праш1вник!в 

житлово-комуна]1ьного

;;;;;;;"*", м1сцево] промисловост!, побутового обслуговування населення

у;;;й на 2010-20|2 роки (зареестровано в й!н!стерств! прац| !кра!ни

| 2. 1 0.20 1 0 л"3 8).

Б|дпов!дно до умов розд1лу -: 
1(олективного договору' м1х(

адм|н|страц1ето"',ру,'",**',..,,'''[[|дприсмствана2011р|к,схваленого

"' .'.й*''* зборах трудового колективу 28 'о2 '201'1' та зарессщованого в

}правл!нн| прат]! та "'ц]-,*'''' 
захисту населення за ф 132 в1д 16'03'2011'

1а зг|дно 1{олективного договору' укладеного м1ж адм|н!страш|сто та

тпуповим колективом |[|дприемства укладеного на 2011 р|к' схваленого на
'(]^"----
загальних зборах 'рул'.''Б 

колективу 28 '02'2о|1 та зарессщованого в

!правл|ння прат]| та соц1ального захиоц т{аселення за ф132 в|д 16'03'2011 (д|с

отаном на 01.09.2015;'?й,й-к"лек'и'ний догов|р на201| р|к) оплата прац!

зд|йонтоеться на оонов! тарифно! системи: . '^^а:^_ в|дрядних р'.ш{,'. для. деяких вид!в роб|т по реестрац11

правовстановл}о}очихдокумент!в1техн!чно{|нвентаризац]|об'скт|в
;;;;;;;;;'1' спец1ал]ст|в в!дд!лу !нформаш!йних дов|док:

-м1сячнихпосадовихоклад]гдлякер!вник]вв|дд]л!в,|хзаступниктвт

'р'";д!'' фах!вц|в, а також |нтпих прац|вник|в п!дпри''"]11'--^-, 
-..^

- оплата прац: кер!вника |{|дприемства проводиться в|дповтдно до вимог

передбанених контрактом' 
,^''!,п!с.г]в ."я спуя<бов!'

0плата .,р''' *"р|,"ик]в п|дрозд1л|в, спец|ал|ст!в та']]'1б::-т:1'111т

фах1вш!в ,, *','д*''о обслуговуточого персон&1 проводиться в1дпов1дно з1

1птатним розписом' затверджьним начальником. п1дприемства' 
"1:-т:11-у.::

Б]"" ,';Ё*"ати форму '",''' 
прац! та.пооадов| оклади у межах м1н1ма]1ьних 1

максимальни* р'.*'ф на в]дйов]дн]й посад| за результатом атестац|| у

в]дпов1дност| з] ст. 96, 97 (3п|{ !кра{ни'

Б]дпов|дно до умов 1(олективного договору на 20\7 р1к праш1вникам'

безпосереднь' ,'и*'"]'] !'|'о'"ш,,'м (спец|ал|сти-ресстратори та техн|ки -

кап]товальники), встановлено в1дрядну оплату прат{| на основ! в|драхувань на

."р"о;''у плату в|д суми об'сму виконаних роб|т:



для спец|ал!ст1в-ресстратор!в у розм|р1_ |!о|о в.\тоб'ему виконаних роб|т;

для техн!к1в_*',;.'-,]"1']}] р"'';р; |7%о в\д о6'сму виконаних роб!т;

для !нженер!в з !нвентари''ц|] ""ру*'*ого 
майна 1 категор1| у розм|р!

27%' в|доб;ему виконаних роб!т;
:_-.-.^--^^:..;т-'пРт{.гяпи?ятт!]неоухомогомайнаурозм!р|24оАв|д- - ;;;;*"""р]" ' 1нвентаризац|| нерухомого майна

об'сму виконаних роб1т;

- для техн]к]в з |нвентаризаш!! нерухомого майна у розм|р| 23|о в|д

об'ему виконаних роб!т'

|{ри виконанн| роб!т нены1ежно1

виконання замовлень' адм1н|сщаш|я мае

посадового окладу'

Баказом по |1!дприемству в|д 01'04'2011 }:1'э17 у зв'у}'^1!--,зм[нами

м]н1мйьно; зароб!тно! ,'*'" .''""рджено посадови оклади та розц1нки для

в|дрядно] роботи.

Рев]з|ето встановлено' що станом на 01'04'2012 *'у-:у:-.розклад

|{|дприсмств^ ,'''"р.*''' , к|''.'"'1 387 тптатних одиниць з м!сячним фондом

заро6|тнот плати у сум1 1009359'5 гривень'

€таном на 01.07.2015 д!яв шлтатний розкл-ад затверджений у к1лькост! 145

1штатних одиниць . *;;;;;; Б;.;*' зароб|тно! .,й'" *'' сум| 416604'50

щивень' який д]! на 01'09'2015'

||ротягом пер|оду з 0|'04'2012 по 01'09'2015 року в тцтатний розклад

[1|дприемства вносилиоь зм|ни у зв'язку.з п]двищенням посадових оклад1в

"|?!["''-;" 
та зм]ното структури на п|дстав! наказ|в по [[!дприсмству'

Биб!рковото рев|з|сто правильност! встановлення ! нарахування

посадових оклад1в у 2014 рош| пору1пень не встановлено'

.[,о рев1з1| надано (онщакт в\д 07 '04'201 1 ]чгр б/н' укладений м1ж

виконавчим органом 1{и]всько! й|ськот державно! адм|н1страц]| ' 
в особ1 голови

(и]всько] м1сько1 д.ржа,*''т адм|н|ощаш!| |{оповим Ф' |1' та громадянин

€еняуком Б. Б', зг!дно й"'"_с'"ч* 6";^:|1*ачений на посаду 1{ачальника

(омунального п|дприемотва 1{и|вського м]оького бторо техн!нно| |нвентаризац||

та реестрац1! права власттоот] на об'скти нерухомого майна (дал|-|1!дприемство)

'.|*;''' з от.бо.:от1 по 01'06'2016'

3г!дно розд!лу 3 <!мови матер1ального забезпечення кер|вника>

1(онтракту в|д 07 '0ц '201 1 ]ц{э б/н' керБников| за виконання обов'язк1в'

передбаяених цим контрактом' нараховусться зароб|тна г1лата за рахунок

частки доходу' 'д"р*',''' 
|[1дприсмств'* , р"'у',тат| його^ господарсько!

д|яльност!, виходячи |!й',,"'.й* (ер!внику: :э1'у'' ]'1-1'', 
контратку

пооадовий оклад в #й|;1 '' '12'2011 року 6070'00 гривень !'фактиино

в!дпрацьованого часу' 
-''дб'..^ 

за 1нтенсивн|сть прац1 та особливий характер

ш;;;;;;; \рт эо 6А до посадового окладу | фактинно в|дпрацьованого чаоу'

,//?1"г

15

якост1 або з пору1пенням терм1н1в

право утримувати з прац!вник1в 30%
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1{р!м того, начы1ьнику виплачусться доплати до посадового окладу за

науковий ступ!нь кандидата 1оридичних н1ук у розм|р! 157о' щом|сячно]

надбавки за стая{ ,''у.'Б д!яльност| для прац|вник!в, робота яких пов'язана з

науково1о' ,''у.'''-'"й!чното д|яльн!стто' у таких розм|рах: понад 3 роки-10

в1дсотк1в, понад 10 р'!;* -:о в|дсотк!в' понад 20 рок|в - 30 в]дсотк1в_ не

передбанено, щом!сяяно! надбавки за почестне звання <<3аслужений торист

!кра|но в розм1р! до 20 в1дсотк]в'

|{роведеното рев|з|сто за 2014 р|к шоАо законост! нарахування та виплати

доплати до посадового окладу за науковий ступ!нь кандидата 1оридичних наук'

щом]сячно| надбавки .;_;;; наук!во! д!яльност1 та щом]сячно! надбавки за

почесне звання <3аслужений торист }кра!ни) нача_'{ь!{ику кп кмБт1 та Р|{Б на

ФЁ\4 €еннуку в.в'' пору111ень не встановлено'

!{оп!я контпракпу в ,[!,оёапку }х[е 9 ёо акпу'

рев!з!ето правильноот1 нарахування зароб|тно{ плати

.й;;; праш! з 26.12'2012 по з|'12'20|2 пору11]ень неБиб|рковото
в|дрядникам за

встановлено

та виплати прем!й прац|вникам 1{|{

року по в!дд!лу прийома та видан|

!ов10ка. про перел!к праа1!вншк!в ёоёаеп'ься в ёо0атпку }'!ё 10 0о ат<тпу

рев!з[|.

Биб|рковото рев|з1ето нарахування

кмБт1 та Р||Б на ФЁ\4 у серлн\ 201'2

замовлень порутпень не встановлено'

Рев1з|сто з питан!{я дотримання законодавства при встановлен1 та виплати

доппати до посадово'' 'й''ду 
прац|внакам загального в]дд1лу' а саме:

|1рокопенко Ф.Б. ( з от!т)о]?''" от.т;.:от+;' Ребенко 1м1.[. ( з 01.01.2014 по

01.09.2015) та €оболеву Б.Ф. (за листопад' ф}день 2014 та з 01'01'2015 по

01 .09.2015) поруп1ень не встановлено'

,[ов!0кш про нарахування па вцлапш прац1внакалс заеа'льноао в!0ё!лу' а'

салпе: !1роко,"'^' о.в"|'Ё}ё)"-"' м.г *а €Ббо,с"у Б.9. в 0оёапку !Ф 1/ 0о

, * *'' 
,'^','о в ото р ев !з ! сто нар аху*вання'т1"::]: :у:|т#ж-1чоч ть' до

..". й;;;;'*,' |{п (\4Б11-та-Р|{Б на ФЁ\4 у липн| 2013 року по в1дд1лу

ф-'.р.,.огообл|кутаф|наяс|в,'ру-т,":^,_:"встановлено'
в 2о|4 _ 2015 роках й п]д''р"''"тв| зовн|тпн| сум!сники не прац1овали' 

'

Рев|з]сто дотриман1{я законодавства при зд!йсненн1 операц|й з_оплати прац1

затрудовимидоговорамивстановлено'щопротягомпер!ол}з01.01.2015по
01.04'2015 для роботи в (йБ11 та Р||Б на ФЁй за трудовими договорами

',"ъ"#;н;"#;#1'*''',''' прац1 праш|вник1в 1{\4Б11 та Р|[Б на Ф!{\4 за

листопад-щудень 2013 факт!в оплати праш1 за нев]дпрацьований час не

встановлено'
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Рев1з!сто з питань наявност] факт!в несвоечасних виплат та прострочено1

заборгованост! з оплати праш! встановлено' що 
-пр_отя^г:::'|]":::'] %|"'-1|:один 1 б1льтпе

]-",,'р*'"* м;сй|в) , '',^'" 
!рац| по бухгалтерському обл1ку кмБт1 та Р|[Б

;;;;;;16!*;.'ц;"'и з мето}о виконанн'! роб!т з кап]тального' поточного

ремонту фасаду, внутрттпн|х !нженерних мереж та прим|щень |{|дприемотва'

',2

на ФЁ\4 не рахува]1ась'''- -ы;ай-;"ото 
рев1з|ето дотримання законодавства при зд|йснен1-в|драхувань

насоц!альн1заходи,,р'""д"',''запер|одз01.03'2015по01.06.2015пору1шень
не встановлено.

Рев|з!ето дотримання законодавства при використанн1 кош]т1в на сплату

единого ооц!ального внеску (обов>язкови-х платеж1в до дер)кавних ц1льових

й"дф за пер1од з 01'03'2015 по 01'06'2015 пору1пень т{е встановлено'

Биб|рковото р.,.''#!]р"дку !ндексат]1| гротпових доход]в за серпень 2015

року поруш!ень не встановлено'
Рев1з]ето дотримання законодавства при нарахуванн1 та виплат1

.р'ш;,''й, ' .,'.,^г^йдаенко Ф'й та 1{рисько 1Ф'!1' допомоги по тимчасов|й

,-.'р'ц.,д''.'ост| проведено1о за оерпень 2-015' порутшень !{е встановлено'

Б иб|рковото р.,,';!Б правильност| обчи*слення оередньо! ч:-ч1::'' "'*"
для нарахування шор1нниг в!дпусток та зд|йсненЁ- виплат прац1вникам за

.";'"," ао!э року' а саме: 3акалток '{,'Ф та 1ванцово| Ё'1'' тпляхом сп1вставлення

розпорядчих докумен'г|в, табел!в обл|ку використання робоиого насу' оборотно-

сальдов] в]домост! ,'! 
' 
р'*у*'*у 66' розрахунково] в!домост| нарахування

зарплати прац!вник!в, пору1пень не встановлено'

Бисновки: в ход| рев|з!| даного питання гторутпень не встановлено'

Рев]з|товидатк|внакап|тальнебуА|внит.1тво'реконструкц1тотаремонт
проведено за пер!од з01'04'2012 по 01'09'2015'

Рев!з]ето вищат на поточний' кап|тальний ремонти та фактииного !х

використання встановдено' що на проведення поточного та кап1та'1ьного

ремонтубуд!вель,споруд,таобладнаннязарев!зусмийпер|одвитратина
;;;;;;"';;; ,,'', ттв{,6о тис' грн' Б',*::11: котпт]в за рев|зусмий пер!од на

проведення поточного та кап|тального ремонт|в на п1дприсмств] не надходило'

Фбсяг котпттв охопленого контролем становив 1 765 000'00 грн'' 1з них

зустр!иното зв!ркото охоплено котшт1в - 1052 836'80 гривень'
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|11д час проведення рев!з!|, на п!дстав1 наказу на проведення конщ_ольних обм|р1в

"]'[ 
]о.оя)от5 ш932 (про пров-едення контрольних обм|р!в в 1{омунальному

п1дприсмств! <(итвське м1сь!е бторо техн|чн-о]. ]нвентаризат]|| та ресстрац|| права

власност]наоб,сктинерухомогомайна))(и]всько]м|сько]державно!
адм|н1отраш|!) ком|с!сто , Ё*,'п представник1в |[|дприсмотва' представник1в

п!дрядних орган!зац1й та в присутност] головного державного ф|нансового

;;;;;;; курило Б'Б' проведено контрольн! обм|ри' а саме:

- проведеними контрольними обм1рами фактинно виконаних роб!т

1ФБ<€пец!альна ""у;";;_;;;'"р^ц;и"' 
буд!'е''"но-"иробнина компан!я

<!крреставрац|я> з пер1ллочергових 
. 
протиавар1йних роб|т п]двального та 1

поверху в п1д'!зд! ]хгр1 (и!вського м1ського бторо техн|н':]^]:"'':::.."зац!] та

реестраш1! права ,''"*''''1 на "!':-]" нерухомого майна по

вул. 1рьохсвятительська, 4в по договорах в!д 20'08'2014 ф 1' та в:'д |0122014

)Ф2(акт!\го1защулень2014рокуназага.11ьнусуму904561'20щн.,подоговору
в]д 20.08.2014 ].[р1 акт ше .,о"рЁ,"нь 2014 року на загш1ъну суму 73570,80 рн.'

;;й;""р, в1д 20.08'2014 $э1, акт )'[о1 за березень 2015 року на загальну суму

74698'80 грн., по ,*Б",, 
''{, ю'12'20[4 3х[я2) встановлено' тт1о обояги

фактияно виконаних 
_|'о;' 

,;л.',!4:*'} .обсягам' 
як1 зазначен] в актах

приймання виконаних бул!вельних роб|т (ф' (Б-2в)'

Рев]з1сто правильност| заотооування норм-:3 коеф|ш!ент|в^*:.*'*'"'^

дстуБд_т.т 4-2ь1з, затверджених наказом \4!н1стерства рег1онального

розвитку, буА!внит-1тва та )китлово_комунального господарства }кра|ни в|д

05.07.2013 }\я293 поруштень по вищезазначених актах приймання виконаних

буд!вельних роб1т (ф' (Б-2в) не встановлено'

(р|м того' , *'д| рев!з|! проведено зустр!нну зв|рку 3 метото

.'.уй}!-'''ого'та фактинного п|дтвердження розрахунк|в, шо зА|йснтовалися.

м]ж(омунальним-',и.р,.*..,ом<1{и]вськем|ськебторотехн1чно1
1нвентаризац!! та реестрац!| права .власност! 

на об'скти нерухомого майна>

(и|всько| м1сько| д.р'*',''т 
- 

адм|н|страш|| та 1ФБ <€пец!альна науково-

,..{""й.!',!"- оуд,""''-,иро6нияа компан!я <9крреставрат{!я>' за

результатами яко1 "'',*'',,',' розб|жност! '" __''1:111|--^" :*11
\{]цэтгрн. (з 1|[Б), 1цо призвело до' завищення вартост| догов1рно1 ц1ни

(динам!нна), чим г1ору1:тен' "'з';о' 
л'6'4'7 ' 'А(1! 

Бд'1'1-1-2013' затверд)кених

наказом й!н!стерства рег|ональног9 ^р-о:в-итку' 
буА|внит]тва та я(итлово-

комунальног' .'",'д'р''ва }кра{ни в]д 05'07'20 1 3 ]т|ч293'

Акп'т т<оттпрольноао с;блт|]эу в10 ]5'09'20],5 ]\гр1''.ёов1ё* т':*!:::": зв[ркш в1ё

)о/.ор/ )о;! м09-з1/1509Боё.юп,с'у !о0апку }х|е 12 0о акпу ревтзтт'

- проведеними контрольними обм|рами фактинно виконаних Роб|т

1ФБ <1(арат> з виконання поточного ремонту прим1тлт€нь п!,"|1_т':::

(акт)\э76 за липень 2014 року на загальну суму |7574'00 грн'' догов1р в1д

11.01.2010 3\гэ02701, 'й й:{ * ,. тий 20:.5 року на загальну суму 18959,17 грн''

;;;;;;; |2.07.;о1\.}:].р01-07, акт ]\}15 залтотий 2015 року на загальну суму

172з4,00.,".' ,'.'.,р ];^"|э..о].эот1 ш901-07, акт ]ф30 за березень 2015 року на
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загальнусуму2з710/0грн.,догов|рв\д12.01.2011]'1.р01-07,акт]\!65залипень
2015 року на загальну суму 48611,00 щн'' догов|р в\д12'07'2011 ]:1'р0]-07' акт

!{у72 засерг1ень :отэ ро7у 1^ загальну фму з625'00 щн'' догов!р в|д |2'01 '2011'

ш901-07, акт ф74 за серпень 2015 року на загальну схмх А6зз--'-|0^-гРн', логов!Р

вуд12.07.2011 ]ч1'о01-07, "-! 
ш'зэ'а ''''и 2014 року на загальну суму 24860'00

;;.,;;.";1, в\д |2.07.20|1 м01_07, акт ф20 за лтотий 2014 року на загальну

суму 24717,00 грн., д";;;ь вщ тэ'ют'эот1 ]'[д01-07' акт ]ф39 за кв|тень 2014

й;; ; ,".;,''у "у*у 
5520ъ,00 щн'' догов!р в\д 12'07 '2011 л901-07' акт ф54 за

травень 2014 року ,'' .''*,!у с}му 256+0'00 грн'' догов|р в\д 12'07 '201 1 ]'{о01-

07, акт ф59 за червень 2014 року на загал_ьну суму 24515'00 щн'' догов!р в|д

|2.о1 .2011 ].1'901_07, ^.' 
й'!т+'.. ,'"'','д 2014 року на загальну суму 4978'00

]р"., [".*щ втд т5.от.э.от1 ш901-07, акт ф45 3а травень 2013 року на загальну

суму 263|2,00 грн., 
^"-й:!ч 

вш 12'07'2011_]ч|р01-07' акт ]\!52 за нервень 2013

року на загальну суму 24912,00 грн', Аогов|р втд 12'07 '201 1 ш901-07' акт ф69 за

оерпень 2013 року ''' ,''-"'у суму-32980'б0 щн'' договтр в\д |2'07 '2011 ]х1'р01-

07, акт ф103 за жовтень 2013 року "' '''-,'у суму 17980'00 щн., догов|р в1д

|2.07.2011 ш01-07, а., ш,3 '' фуд',, 2013 року на зага']ть!{у суму 9619'00 щн''

;;;;й в|д 12.07.2011 л901-07) встановлено' що обсяги фактинно виконаних

ооб|т в!дпов1датоть обсягам, як] зазначен| в актах приймання виконаних

бул|'.',*'* роб!т 1ф. (Б-2в)'

Рев]з]сто правильност1 застосуванн'т ''Р' ' :3 . 
коеф!ш|ент|в^_''_*,',','*

дстуБд.1.1'|''2ъ1з, затверджених наказом й!н|отерства рег1она]1ьного

розвитку'буд|вництватажитлово-комунальногогосподарства!кра!нив!д
05.07.2013 ]ц].ч293 та /Фнд.1.1-1-2000, затверАженого .{ержбудом-9кра!ни в!д

27.08.2000 )\э174 порутпень по вищезазначених актах прийманття вико!{аних

буА|вельних роб1т (ф' (Б-2в) не вотановл€н-о'- 
" .

Актп конпрол,"'', 'й$у'.;о ;в.ор'эо]5 ]Ф] 0оёас1пься у !о0апку ]х|р 13 ёо

акпт рев!з![.
- проведеними контрольними обстеженнями фактиино виконаних

^.'6]-г ]ФБ <Фс1т1с-[1рестиж> з виконання поточного ремонту прим|шень
у""^-
;11;;";;'"' сЁ.' ш!ой.а червень 2012 року на зага.,]ьну суму 23867'33 грн',

;;;й ;й 01'.06.20|.2 ]\ц7, айт ]хгоб/н за травень 2012 року на загальну суму

37582'5в щн., догов1; в\д'21.05'2012 ф6, акт.]\об7н за щудень 20|2 року на

;";;;'у .у*у т113в,а0 грн., догов!р в\д 1|.12.20|2 !{р2', акт фб/н за щудень

2012 року на загальну суйу 11138'40 грн'' |9!::]|^"1д 
* з::],'_*20' 

акт фб/н

за листопад :от: року'!!'.^!й,,у суму 12616,80 грн', догов|р в1д 19.11.2012

ф18' акт фб/н за ,"Ё'','д 2012 року на загальну ёуму 12616'80 грн', Аогов|р
-ы'-)э.'тт.э.от2 

}1'919) встановлено завищення обсягй ро-б]т_:"-::3_1}:1::
1{уу,авгрн. (з {!{8), шо призвело до_ завищення вартоот! догов1рно1 ц1ни

(твеода). ,'* ,'руй.,' ,'3'3'9, л'3'3'12 шн д'1'1-1-2000' затверАженого

д.р*оуд'' }кра{ни в!д 27'08'2000 '[т]'р 1 74'

Рев!з|етоправильност1застосуванн,1нормтарозц!нкизазначенихдстуБд.1.1-1-
2013, затверля(ених наказой м1"1.'"р.'ва рег|онального ро3витку, буд|вництва

та житлово-*''у*,-"!''' ''"''д,р'тва 
1/кра!ни втд 05'07'2013 ]ц{р293 та
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дБнд.1.1-1-2000, затверАженого,{ержбулом 9кра!ни в|д 27'08'2000 ]х1'р174

пору1пень по вищезазн',"'"* актах приймання виконаних буд!вельних роб!т

(ф. кБ-2в) не встановлено'
Акпэ конпрол',,'.' .б"й;'тсення в!ё 21.09.2015 }у|р 1 0оёаспься 1; !оёатпку !о14

ёо акпзу рев[з|т..
Бнасл]0ок 0опущення п10ря0нштлш ореан!зац1ямц в''.че303нпче}!'!х

поруц!ень 17 !0пр шслсстп/у ','о,,, 
мапоер!шпьно[ шокоёш (збосгпк[в) на 3а2альну

суму 6641,47 ерн. з |фБ'
8ищезазначен1 акти приймання виконаних буд|вельних р99|1^ ^. 

(ф'кБ_

2в) з боку |{1дприсмстй "1д""',] 
за пер1од з 0|'04'20\2 по 01'09'2015 року

"''*,"'!'* |11дприсмства €еттнщом Б'Б'
3 пояснення ,.,-,'''.. й]д.'р'.*"'"а €еннука Б.Б. <1о с!п1 за0аншх

мен! пшупань, як1 0о0аюпься 1 спосуюпься лаос[ роботпи в 1{!! \у:т!.тпа Р]1Б

на ФЁАц! на поса0] ',,*',',*' в пер!оё з 01.04.2012 року по 31'08'2015 року'

пояснюю наспупне: 
тпер!альнаах ресурс1в в [ФБ

!1ерев!ршпш зав||щення варпосп! у.:"р'*'?":. ^:':":""
к €пец!альна ,,у,''':р"'*аФац'!йна буё1вельно-вшробнтлча ко']'1пан1я

<|крреспаврат1!я>> на цл'у эоа+':; 2рн'' нел4а€ лцоэюлцвосп!' 1пак як Б7] нелаас

права в,пруча1пцся па перев!ряптл 1хнто еоспо0арську ё!я:аьн!стпь'

!!о завищенн, ''о|'"';Ё 
ро6|п по ч!зан1то 

в !снуюн! тпрубопровоё11 па з

монпаэюу опалювапьн71х раё!атпор!в 79Б <9ф!с-11рес/пшэю' на за2а|!ьну суму

3999,2б 2рн.' поясню}, й" 2 р,о],''р,' як! знахоёяпься на збереэюенн[ на

сюпаё!. Було заплановано вмон1пувап!ш' колш в11ншкне необх|0н!стпь в |хн!й

погпреб! ".
1':.утпання п1а пояс!1еЁ|/!я €етсн1л<а Б'Б' т !о0апту }х{о 15 0о актп1: 1-;евтзтт'

|1орутшення ,' ,!'*,,у суму-6643'41^щн (з|{[в) в ход! рев!з1| були

усунут! за рахунок ";;;;;" р'6;' тов <€йец|атьна науково-реставрац]йна
'оуй|.'"*''-"'р'б*''' компан]я 1}крреставрац|я> та 1ФБ <Фф|с-|{рестиж>'

Акптт.с пр';айлпс1/1ня в11конан," буа1'",,',* роб]тп (ф' (Б-2в) 0о0атопься 1'

!г;оатпч' "|\|е 
! б !)о ак'п]у рев!?!!'

Бисновок : рев1з1е}о достов|рност| зд!йонення витрат на п!о_::]ен1{я "1
к'п]'а''ь,'.о буА1вництва ( реконсщукш|то' ремонт) встановлен1 незакон1

витра.ги'що призвели до збитк|в на 3агальну суму 6'46 тис' грн"

!ов!0ка рев!з/!' втг0ап'к1в на кап1пэальне б1;ё[внтлт1пво' Рекон|-'114рукт1!кэ па ре-1|1он1п

еолов/1о2о 0ерэ:савноео ф!г;аттсовоео 1,тспет<пора (уршло в.в. 0о0асупься'

!ооа;пок "^у|у 
!- оо акп:а рсв!-зт!''

Рев]з]то
виб!рковим

4.3 Ф1нансов1 резульпапш па власнцй кап|пал'

правильност1 визначення 9ь"::у:^'результат!в 
проведено

.,о"об'м за пер|од з 01'01'2013 по 01'01'2014 року'
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|1ри проведен1 рев1з!! зазначеного ]1итання використано наотупн|

документи: Форма 3'{'' 1 
:'"Б;";;' 

'Б9!;3 
ш'^..'^'3в1т про ф|нансов! результати'"

Форма !т{о 5 "|1римтт.'. д' р1,'''!' ф|яансово: зв|тност| '" ,]1-1 ан-ал]тичного та

синтетичного обл!ку по ;й;;; й сх.! ",''|!холи 1 результати д|яльност| " та 9

,.Битрати д!яльност! '''';;-;;;' й ++ "Ё.р'зпод]лен| прибутки (непокритт

збитки)", розпоряджен ,ш^,' ,''*'' первинн1 бухгалтерськ! документи'

|{роведеното рев!з!ето правильност! визначення ф!нансових р-езультат!в

|1!дприемств а за 201'3 р|к порутшень не встановлено' дан| ф|нансово| зв]тност]

в]дпов|датоть ..*''* ''''}'*}'"й ""}"у 
т 

_д"}9.:.],.9:'у'"]1:1-д1яльност! 
'"

класу 9 "Результати д1яльност] '' та рахунку }Ф 44 "Ёерозпод|лен] прибутки

(непокрит| збитки )" '

Рев]з]тозаконност1операц1йзвласнимтаз.1''1ученимкап]таломпроведено
,'б1;;;;;* опособом '' '"!1'л 

з01'04'2012 по 01'09'2015 року'

Бласний кап|тал ).1!дприемства обл!ковуеться на рахунках 4 клащ, а саме:

на рахунках +о *с'''у1!!7_к',!''л'' 42 к!одатковий кап1тал>' 43 <Резервний

.^''1'й,' 44 <Ёерозпод1лен| прибутки>'

Рев|з]сто встановлено' що в]дпов]дно до даних бухгалтероького обл!ку

станом на01.04.20|2';й;; *:т^чу'исмства складав 1736338'48 грн' 1

;;;;;;;;й1оду з 01'04'1012 по 01'09'2015 року не зм1нтовався'

,{одатковий кап1тал станом на 01'04'2012 рахувався в сум| 
'::*:-:.?

.р'.,1;;;; ;; 0 1 .07. 2; ; ; ;;;;*овий кап]тал складас - 19зз 461 8'97 цт+' яки|т

зб1льштився ""'",','."й!',"''"" 
об1гових. кошлт|в'1_'|1::"'* розпод!лу

чистого прибутку, отриманого протягом перев|ряс мого пер1оду'

1(р|м того, складову частину власного кап|талу становить сформований

резервний 6',а. '.'й ?'','* на 0|'04'20|2 _ 29564|'5 1грн" а станом на

01.07.201 5 _ 3 13104"51 щн'

Рев!з!ето повноти перерахування частки прибутку до бтоАжету м' 1(исва за

'"р;'., 
от.от .20|4 по01'07 '20| 4 року пору1пень не встановлено'

1'!1 ерев!рка вц!пра!п операц1йнот ё!яльносп1' що не вхоёяпь ёо

соб1вартпосп1'

Рев]з1то витрат операш!йно| д!яльност|' що не входять до соб1вартостт

проведено виб!рковим способом'

Битрати, пов'язан| з операш!йното- д|яльн!стто' як| не вклточатоться до

соб!вартост1 р"*|.','*'''|'й",у!^;т' тобто вищати' пов'язан| з управл1нням та

обслуговуванням : ;нтш1 операш1ин! в14'грати'. обл!ков1тотьоя на синтетичних

р ахун ках кл асу 9 " в "";*;' ; 
;;;;;' ]1;1'':' :*"3"-ж':* Р ?,' 1;",:у 1ъ1;1,999

,'',.рл*.''.о наказом \4!н|отерства ф!нанс|в !кра{ни в1д з] фудня



22

]хгч]хгч 318' |з зм!нами, 1 1нструкш|! про _ 
застосування 11']1'1г1) уо^_]/ !!1\1Р

бухгалтерськ'.' 'б,|.у, 
}.";;;;:;{;1тт:}':*' 111]}"1:::#:н*:1#::ж

застосування |{лану рахунк1в

наказом й!н|стерства ф!нанс1в !кра|ни

,;, зо ,""'', ада |999 року }'[е 291 '

Рев]з]ето встановлено' що 1(|{ кмБт1 та Р||Б на ФЁ\4 дотримано вимоги

положення (стандарту) бухга:ттерського _обл1к} 
16 "3итрати'' ' щодо

класиф1каш!| витрат не пов'я3аних з виробництвом' 3азнанен! витрати в

бухгалтерському о.ол1ку в!дображатоться на рахунках 9 класу' а саме:

92 "Адм1н1стр^'",,' ,#,'#,"6!;'т"ы ,'щ'" ойерац!йно! д]яльност!''' 97

"1н ш| витра'т и".

Рев]з!сто правильност! в|днесення сум до адм|н|стративних витрат та 1н1пих

витрат за липень-грудень 2013 року пору1пень не встановлено'

Рев!з!то витрат операш1йво| д1яльност1' що не входять до соб1вартост|

(адм!н!страти""'* ,''р,!' 1нтших витрат'_'1у^"" операц|йних витРаъ) лРовеАено

виб1рковим методом '' 
'"1*"',-,' тий 2013 

-року 
1шляхом зв|рки первинних

документ1в 1. ,а"'"#" по в1дпов|дних балансових рахунках та даних

ф1нансово! зв]тност1'

Рев]з|ето обгрунтованоот| в|днесення оум Ао аАм1н!страт::::" ::Р::
п!дтверАжуеться первинними документами' складеними у в|дповтдностт до

вимог |1олож"'',"','_,|!у*"''*!'. забезпечення запис]в у бухгалтероькому

обл!ку, затвердженог' ]'.*'' й!н!стерства ф!нанс|в }кра!ни в|д 24'05'1995

)[! 88.

Б ход| рев|з!{ вотановлено' що п'1'4 Розпорядження 1{и|воько] м]сько]

державно{ 'д*;';.'р,ц;1'';^'1]'от'ао07-ш984 
<г1ро стан ф|нансово-бтоджетно|

дисципл!ни, заход1в й'|'','.",.ння боротьби з корупш|ето^,:1 *т','" ',
використання* ^'*'Ё![,|''].! 

]^и'' | ф!нансових ресурс1в>, л_рийнятого

в|дпов|дно .' п'.''']]#?1о;""'у й''стр!в }кра!н' Б;дэч.т1'20006 ]чгц 1673

<[{ро стан ф!нансово-бтоджетно{ диоципл!ни' заход]в щодо посилення боротьби

з корупц1сто та контролто за використан-ням державного майна 1 ф1нансових

,-',есуос1в))- передбачаетьоя : установл1овати п|д тас формування та затвердження
,ф;ж;;#;! .6'..';, господар}овання комуна.,1ьно| сфери :

- гранияний обсяг !х витрат' як| можуть бути визнане'1 ]:"_|-:"*татами
попередньогозв|тногороку),наоуату'уА,''р.".,*поолугнар!вн|неб]льпт
як 1'5 в1дсотк^ 'о""'у 

{""'''о прибутку; страхування (кР1м витч,:]т|]:::
ооц|альне страхування' обов'язкове страхування та страхування в1дпов:дно до

м|жнародних ,'''""й1'|!' |;,,; не- б|уьл:- як 1'5 в]дсотка обоягу чистого

прибутку' а також 'б*".'*'- 
максималъного розм!ру отрахового тарифу та

представницьк1 заходи' та рекламу на р1вн! не б|льшт як 0'5 в1дсотка обсяц

чистого прибутку'

Ф!нансов] плани 1{|! кмБт1 та Р|[Б на ФЁ\4 
"^ .?о":?!^'}.'-?,}!'^::',''

,"-##;й;;;;;;'''{епартаменту 
комунально| власност] м' (исва.

),
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Фактично кп кмБт1 та Р||Б на ФЁ\4 було зд|йснено витрати на оплату

аудиторськихпослуг.,р',".''пер1одуз01.04.20|2по01.09.2015нар|вн|,шо
.$.,"йу. |,5"А обсягу чистого прибутку за попередн! роки' на 3.а?ш!ьну сул'у

46,6 лпоас. ерн. , в тому нисл! за 2б1з-р]к -13'86 тис' щн''2014 р|к- |7'46тис'

грн., 2015 р1к- 15'28 тис'грн'

1ак ,и''ий прибуток в 2011роц| склав - 27 4тие' грн' з яких при

формування та затвердх(ен| ф|нансовог9 1л.ану 
на 20|2р\к у в!дпов!Аност! з

Ё"й.]*'^*""'' Розпорядженням кмдА . необх]дно було встановити

.р1'""!"и о6сяг на рьй ,," б1льшл - 4,1 1тис' (1'5%) щн'' фактинно в пер!олу з

0|.04'20|2 ло 31.12.2012 витрат на оплату

не зд1йснтовались.

аудиторських послуг та страхування

9истий прибуток в 2012роц1 склав _ 
-27 

6тис' грн''' необх1дно було

встановити гранинний 'б"". '" 
6ойс 1,5 %о - 4,14тио. грн.' фактинно в 2013 роц|

було зд!йснено витрат на оплату аудиторських послуг в сум! _ 18'0 тис' грн'

!:истий прибуток в 2013роц| склав_ - 36 тис' грн''' необх|дно було

встановити щанинний ]о'"' 
"Ё 

бол|е 1'5 % - 0'54 тис' грн'' Фач1но в 20|4

рош| було зд|йснено витрат на оплату аудитороьких послуг в сум| - 18'0 тис'

грн'

9истий прибуток в 2014 роц! склав _ 
_181 

тис' грн''' необх1дно було

встановити гранинний 'б.". '" 
бол1е 1,5 % - 2,72 тис. грн., фактинно в 1 п|вр1тн|

2015 року було зд1йснено витрат на оплату аудиторських послуг в сум| _ 18'0

тис. грн.

[{оп!1.талатп!этсгсшхёорунеттьпере])ацва/угтят<оаллтп[в1!аоп|!а?п)/суётатпорсьт<нх

послуе в !оёапку !х|е 16 ёо акпу'

[!ояснення аоловно2о бухеалтпера Роеапово|' Р' [' паа п11пання 0о пояснеъуня

2олов/'!о?о бухесъптпера Рое)тповот Р. 7 па начсутьна'аа 1{|1 ЁА.[Б7! па Р{/Б на Ф[{$

€еннука Б. Б. в !оёап':ок }Ф ]х[р 19 0о актпа рев!'з||'

Ёачсшьнттком (еннуколс Б' Б" прояснення' :] ёаноноео пш111ання на '\1о'1'1ен

зак!н,сегсня рев[з|[ не на0атс!'

Форми зв]тност! .}[р 1 <Баланс)' л9 2 <3в|т про ф!нансов1 результати) в

,'.рр"";р!Ё!'му пер|од! п1дписано начш1ьником |1|дприемства €ениуком Б'Б'

,'^ .',',''' бухгалтером |[|дприсмства Рогатовото Р'1'

8исновок: рев|з1сто данного питання пору1пень не встановле}{о'

4.4 Бе0ення касов|1х операц1й' Розрахункш з п1ёзв|лпншмц особамш'

Рев!з1го дотримання законодавства при проведенн| гот]вкових операц|й в

нац!ональн!й валтот] проведено суш|льним способом'
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Б!дпов]дальното особото за ведення каоових операц1й за пер!од з 01'04'201'2

,' о1.&.:отэ була бухга_гттер |{архоменко Фле.на Б1ктор1вна' ' ]-:у-]:т:1:
догов|р про повну м^''ер1йь"у 

- 
в!дпов!да_гтьн!сть' |{орушлень з в1дпов1дного

питання рев|з!сто не встановлено'

Б ход] рев|з!! орган|зац]] фактичного -контролто 
за збер-еженням котпт!в в

кас| в|дпов!д''' ,' *,'**}?р;Ё,".' кп кмБт1 та Р|{Б на ФЁ\4 €еняука Б'Б'

в!д 03.09.2015 лъ 31 "р''"","*'' 
!нвентаризац|то наявност] когшт1в у као1 станом

на 07 .09.2015 року' за результатами яко| лиштк]в або нестач не встановлено'

Рев1з]ето дотримання строк!в' порядку^ та обов'язковост1 проведення

1*,,.'ф'.'ш1| гот1вки " кас! за пер|од з 01.04.20 по 01.09.2015 пору1шень не

встановлено.

Рев]з|сто дотримання законодавства в частин] своечасност1 та повноти

'.'р'фу!'"'" 
'.'']'." в касу (тпляхом сп1вставлення дан11х виписок

банку,кор1нц!в чекових книжок та фактинно оприбуткованих сум гот|вки по

кооов!йкниз!)'атакожнаходженнянареесщаш|йн|рахункитазарахування

'й.^,'* 
. .'", об'скта контрол1о котпт]в на рахунки банку порутпень не

встановлено

|{ерев|ркото правильност| виведен}{я зали|пку гот1вки на к|нець кожного

дня у касов1й книз| розб!>кностей не виявлено'

Рев1з]ето даних кор|нт]!в чекових книжок з даними банк1вських виписок та

.'.'.й*! зв!тами, як| окладен1 на п!дстав1 прибуткових та видаткових касових

ордер|в, пору1пень в частитт| свосчасност| та повноти оприбуткування гот]вки в

касу, а також зараху "'],'" ,''.''х з каси |{|дприсмства котпт]в на банк1вськ|

рахунки пору1пень не встановлено'

€писання гро!т]ових коптт|в з каси зд]йснтоеться на п|дстав1

п!дтвердх<уто''"* ,'^'?]!';"'_(,"д''_,: у"' ордери' плат1жн| в1домост1)'

|{орутпень в ход1 списання котлт1в з каси |1|дприемства в]дпов!дно до

видаткових касових документ|в рев|з|ето пору1шень не встановлено'

Рев]з]сто дотримання л1м!ту гот|вки в кас| пору1пень_::'встановлено' 1ак'

в!дпов]дно до розрахунк]в встановлення л|м|ту^залитпку гот|вкив:1} :т:-1у:
кер|вника |1|дприсмства' а саме' в1д 04'01'2012 1х[э2 затверАжено л1м1т гот1вки в

сум1 820грн, ,;д о:.от.]?;1 - ояо щ''вй_08.'01'2014 - 900 щн'' в1д 05'01'2015 _

й!о й". л;';т збер!гання гро1шових котшт]в у кас! [[|дприсмство дотримуеться.

Рев]з]ето наявност1 та правильност| оформлення 1{|| кмБт1 т :Р ::
ФЁм 

-касових 
ордер]в, ",''1*,"* 

в1домостей' розрахункових документ1в' 
_та

1нтших касов'* д'.уй""'|в, що ф!ксутоть факти надходження та видач1

;;;"; коштт1в 1з каси, а також повноти та правильност| в!дображення даних

ц'* ,''у*.'']в в касов1й книз{ [1{дприсмства пору1пень не виявле[1о '

1{асов] операц|т ресструтоться в касових книгах' як|

пронумеровано та скр1плено печатко1о'

про1шнуровано,
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Рев1з|ето дотримання порядку оформлення касових операц1й за вказаний

пер!од порутпень не встановлено'

Рев1з|то розрахунк|в з п!дзв|тними ос-обами' в тому числ! на в|дрядження'

проведено 'уш]'""'' 
способом' в ход! яко| поруп]ень не встановлено'

€интетичний обл]к

балансовому рахунку 31 '2

операц1и з п]дзв|тними особами ведетьоя на

"Розрахунки з п1дзв|тними особами''.

[[ротягом рев!зованого пер|оду видача гот!вки у п]дзв!т прац1вникам

п1дприсмства зд]йснтовалас" н' в|дрял>кення та господарськ1 пощеби' та на

потштов! перекази ал]менттв'

3в|тування за отриман| у п!дзв|т 
-111::9:р*л1оеться 

авансовими зв!тами'

до яких дода1оться ориг|нали документ!в' як] п]дтвердж}'1оть витрати'

Бипадк]в повторно! видач| гот]вки у п|дзв|т при наяв}тост! заборгованост!

по ран!тпе виданих авансах, а також факт1в- неовосчасного повернення зали1шку

,Ё,'"1'р1"''"о| гот]вки до каси' за вказаний пер!ол не встановлено'

Бипадк1в видач1 котпт|в у п|дзв!т особам' що не прац}о1оть на п!дприемств1,

не встановлено.

€таном на 0 1' 09. 20 1 5 року за да'1ими бухгалтерського обл|ку{{1дпр1,т:::-1

-р.,й'"р"]1" ни деб!торська заборгован]сть по розрахунку з п1дзв1тними

особами в1дсутня' що п!дтверджено документ€}льно'

1оварно-матер|альн| ц!нност!' придбан! за гот!вку' овосчасно та в повному

обсяз| оприбуткован| ";ъ;";;'";",.'*у 
обл|ку *'-' *у9^]],'"-Р.:: 'ч-., _

Биб|рковото ',.р',!р.'' ц'''"::' !цодо законност! надання позик1в

сп|вроб1тникам ([1 (\4Б11 та Р|18 на ФБ\4' вотановлено:

Б]дпов!дно ,'.'й!у 
_''"*' 

в1д 1 б'05'20 1 4 сп|вроб|тн1* п'.у"_9:::
Флександру Федоровину (налал1 |1озичальник) надано позика в ро3м1р1 на суму

вооо,оо ф.1 ,;";* "Ё", 'р","*'ь) ' 
як передбаиено умовами колективного

договору. €трок надан'" ''"*' |{озичальнику отановить 12 календарних

м!сяц|в з моменту передання що1]]ових коштт|в' що п1дтверАжуе оформлений

нш]ежним ,''''* ,"д''!овий касовий ордер' остаточно1о дато1о повернення

позики вважаеться тв^'|'"'" 2015 рот[у. д'д''.',''' угодо}о до '.{оговору

позики в1д 16.05.2014 роц строк надання. позики може бути продовжений за

згодото стор!н продовжений на в]дпов1дний строк' (до 18'05'2016 року)'

Б|дпов]дно до даних бухгалтерського 
^ 

обл!ку (37'1'1- <Ррозрахунки по

,Б!.'',) сп1вроб!тник''', '''"'* т:а 2|'09'20|5 частково """:|1|]'1 
позика в

сум! 3000,00 гривень' 3алитпок позики на момент рев1з11 складае

5000,00 гривень. [ерм!н повернення позика тривас зг|дно додатково! угоди до

18.05.2016 року'
Б|дпов!днодоговорупо3икив1д22щавня2015рокусп|вроб!тникуБторо

|1архоменко Флен! в1!тор1вн1 надано позику в розм|р1 5000'00 (п'ять тисят

й.;; 00 коп|йок) .р","й, Фстаточното дато1о повернення позики вважасться
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року. в перев1ряемому г1ер]од] сплати щодо позики не
23 травня 201'6

зд|йснтовалось.
€таном на 01.09.2015 по бухгалтерському обл|ку ||!дприемотва по

(Розрахунки по позиках) за нада11ими. сп!вроб|тникам
субрахунку 37.1.1

безв!дсотковими позиками обл1кусться деб|торська заборгован|сть в сум| 12,51

тис. грн.
Рев1з!сто дощимання законодавства щодо }{адання позик1в

сп!вроб!тникам1{|{1{йБ]1таР|1БнаФЁй,пору1шеньневстановлено.

Бисновок:рев|з!етогот|вковихоперац]йвнац1ональн!йвалтот!,пору1пень
не встановлено.

!ов!ёка ?оловноео ёерэюавноео ау0ъспору Фспапово1' Б'| в !о0апэту }х|с 14 0о

акп1у рев1:]1!.

4.5 9перац[1 на ресстпрац1йн11х рахунках в успановах банк1в па рахунках'

в 1 0 кршпшх ' ' р' ,"' ,' д "!'* 
а в н о[ к аз н аче йс ь ко т' с лу эю бш'

Рев!з]то дотримання законодавства при проведенн| безгот|вкових операц1и

" "'й''*,'']й 
йтот1 проведено суц]льним способом'

€таномна01'09.2015рокудляведенняф|нансово-господароькотд|яльност!
г{!дприсмством в1дкрито 4 банк!вських рахунки в |1А1 <1(Б <[ришатик>

!ов!0т<а про в}ё'т<ртпп! рахунк11 в' !о0стп'ок !\{о 20 ёо ат<тпу рес!з!1|'

Анал]тичний обл|к банк|вських операц1й ведеться по рахунку 31 <Рахунки

в банках>> з в|дпов!дними субрахунками' що в:дпов|дае вимогам 1нструкш|! про

[1-'ттт;'-''''ахлнк!в бухгалтероького обл|ку актив1в' кап|талу'
застосування [[лану рахунк1в|в бухгалтероького актив!в, кап|талу,

орган]зац|й, затверджено1

"11!.' 
м;";стерства ф|нанс|в }кра!ни в1д 30' ] 1 '1999 '

[{|дотавото для в]дображення даних у рег|страх б1хгалтерського обл|ку с

виписки банку та розрахунков| документи' що дода}оться до них'

Рев]з1ето банк!вських операц!й' проведено1о 1пляхом сп|вставлення виписок

банку,плат|ж''*,'ру,"'],-й;;';:о'*'у!:]11'.?1"11ж:_:-::"*т#:;
встановлено' що в наявност| е в1дпов|дн] додатки' що засв!днують достов1рн! сть

зд1йснення банк1вських операц1и'

Рев|з|сю дотримання 3аконодавства в ход1 списання кошт!в з рахунк!в та

при зд|йсненн1 операш|й по зарахуваннто котпт!в на рахунок пору]|!ень не

встановлено.

||ротягом обрев!зованого пер!олу валтотн] рахунки [1|дприсмотвом

установах банк|в не в|дкрива_ллись'
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Рахунки в органах ,[!'ерэкавно! казначейсько! служби кп кмБт1 та Р|1Б на

ФЁй не в!дкривались

Бисновок: рев|з!сто дотримання законодавства при проведенн1

с"..'"']].'''* операш1й в нац1ональн!й валтот!, пору1шень не встановлено'

4. б€тпан розрахунков()-платп[эюно[ 
ёшсцшпл!нш па вшконання еоспо0арськшх

0 о е о в о р 1 в. [1 р а вшл ьн ! с п,- 
" 

; а . ор ,* 
"' 

ня ё е б !тп ор^с ько [ п а кр е 0 штп о р с ьк о [

забореованосп1' €пан препенз1йно-позшвно[ роботпш'

Рев]з!то доотов1рност] деб|торсько{ та кредиторсько| заборгованостт т

причин !х утворення проведено виб!рковим способом'

Рев|з]сто розрахунк!в з деб1торами 1 кредиторами ,"'''','"]1],_1|

розрахунки з контрагентами проводяться на п1дстав| укладених договор1в та

первинних документ1в' !*|- п.|*р,*утоть факт виконання роб1т або |1ада11|1я

послуг.

Бизначення | оц|нка реальност| деб!торсько! заборгованост] 1{|{ (йБ11 та

Р|{Б на ФЁ\4 провод'!,"" у в!дпов!дност| до п(с)Бо 10 <[еб|торська

заборгован!сть>>, .-";;;;;";'-_й!*'* \4|н!стерства ф1нанс|в !кра!ни

в!д08. 1 0. 1 999 .}{ч237'

Рев|з]ето встановлено, що станом на 01'09'2015 по бухгалтерському обл!ку

кп кмБт{ та Р||Б '' 6гшд обл|ковувалась деб|торська заборгован|сть на

.,.'','.у оуму 2192,|9 тис' грн'' з }1их по рахунку:

3 6.1 ,,Розрахунки з в1тчизняними покупцями та замовниками'' по аваноов]й

оплат! послуг в сум| - 263 
'06тио ' 

грн';

- з7 '| .| ,,Розрахунки по т1озикам '' за наданими сп1вроб|тникам

безв!дсотковими позиками в сум\ |2'57 тис' грн';

- 37.7 <Розрахунки з !ншими деб1торами> 33'66 тис' грн';

- 37.9 ,'Розрахунки з орендарями '' по орендн|й плат] в сум! 17''07тис' щн';

- 64.1 ( Розрахунки за податками> в сум! 807'08 тио' грн';

- 64.2 <Розрахунки за обов'язковими платежами> в сум! 1'04 тис' грн';

- 64.3 <[1одатков1 зобов'язання)) в сумт 1657 '1| тис' грн';

€таном на 01'09.2015 по бщгалтерському обл!ку кп кмБт1 та Р|{Б на

ФЁй рахув-^., .р',]''р",.' заборгован|Ёть на загальну суму 6420'92

тис.грн., з них по рахунку:

- з6'1 ,,Розрахунки з в|тчизняними_ покупцями та замовниками'' по

авансов]й оплат! послуг в сум! 5 896'69тис'грн';
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- з7.1 '2 <<Ал|менти> 7,21 тис' гря"

- 64.4 <[1одатковий кредит) в сум! 1'24 тис' щн';

- 65.6

- 65.1

- 66 <Розрахунки з оплати [трац|)) 292'90 тио' трн';

- 68 <Розрахунки за |нтшими операц1яшти> 77 '9 
тис' гря'

!ов!ёка про 0еб!пзорську !па кре0тлпорську забореован1спь' оборопэно-

сальёов1 в!0о.мосп[за"']"Б1,;'оа'эотэ'обт'ор'эо;эв!оёапку!:[о21 
0оат<тпу

рев!з1[.

Рев'з]сто дотримання строк!в та. порядку проведення 1нвентаризацтт

рахунк!в встановлено' щ' ,р'!"''' ,щ!Р-,-,},' "1длягав 
рев1з|! 1{|{ 1{йБ11 та

Р[1Б на ФЁй прово._"й, |нвентаризац!| розрахунк': ' ":9-']::ами 
та

;;;"й;, щ' ,'1д',.рджено актами зв!рокрозрахунк!в. |{орутшень 1з зданого

,''''*'" не вотановлено, кр1м окремих видадк1в'

Акпш зв|рок з юртт0шнншмш особамш спаном на 0 1 '09'2015року 0о0аюпься у

!о0алпц }х{е22 ёо ат<пу рев!з!|

Рев1з1сто правильност| визначення зобов'язань проведе}{о1о за пер!од з

0|.04.20|2по01.09.2015,ш-1ляхомсп|вставленнядоговор|в,банк!вських
виписок, ..'!, ,'*',а""" р'о;' (послуг)'. накладних' оборотно-сальдових

в!домостей ,"''"',,"}}^п;";;;ъ";; д.б1''р",.' заборгован1сть, терм|н

позивно] давност1 яко1 минув та рахусться }о даним бухгалтерського обл|ку

станом на 01.09'201э 6'*у .' р'*у,^у 36'1 ''Розрахунки 
з в1тчизняними

покупцями ,' .**',,'.!ми '' на загальну суму 63,07 тис. грн. з 1оридичними

особами (акти зв|рок по розрахункам з якими не складались)'

1аким чином допущено пору1шення вимог п'1 ст' 3' п' 1'' 5 ст' 9' п'1 ст' 10

3акону !кра|ни }кра|ни <|1ро бухгалте91ьк1тай обл|к та ф|нансову зв]тн|оть в

,?,?|'' ];". 1оют'тччя_йяяЁ-хту, ,. ,.1.2,2.1<|{оложення про документальне

забезпечення запис1в в бухгалтерськ9уу^3бл|ку))' затвердженого наказом

Р[|н!стерства Ф]нанс1в;-;;'{"';Ё24'о5'1995 року:те 88 та п' 11 п(с)Бо 10

,,,[еб!торська заборгован1сть "' затвердж'*'''' "'.*'м й1н|стерства ф|нанс!в

!кра!ни в]д 0в.10.19я|'-й1зт' кп амБт1 та Р|{8 на ФЁ\4 та в результат!

неповно?о ,*,^,,}"' Б'Б;-,р',^,[ забореованоспо! з0!йснено ф1нансове
';"й;;;'" 

мап'"р1,ль,,х ресурс1в' що пр''3велц 0о збцлпк]в на 3а?0льну сул|у

.',,, 
н::,;::'про просрочену ёе61тпорську забореован'сспь в !о0апку ]хгс2 1 ёо

с1кп1у.

3азначене пору1пення допущено бухгалтером |1|дприемства |{архоменко

Ф.Б., яка в1дпов1дно п' 4 накйу <|{ро орган1зац1то бухгалтерського обл|ку та

обл|ково| пол|тики - кп'й;!;;"ке'м1сйе бторо техн!нно| ;че111г^изац1! та

рессщаш!! права власност] на об'скт" '"ру*''''' 
майна> в1д 03'12'2007 }]'9 52

//
^/ /,

б2/;/'
у4

<3а сдиним соц]альним внеском (з п1дприсмства)>> |25 
'6 

тис' щн';

<3а единим соц!альним внеском (з праш!вник1в)>> 25 '29 
тис' щн";
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в|дпов1дальна за формування та збереження до-кумент1в по операц|ям з р|з мини

деб1торами '^ 
.,",''','};,;;;;й;й, '"'й", кас! в нац!ональн1й валтот! |

операц1ям по поточному |""у"*у в банку в нац]ональн]й валтот|'

Б!дпов!дна операц!я в|дображена в оборотно-сальдов!й в!домост| за пер1од

з 01.04.2012 ',' от.оч)о1! р'.у за дбетом раху[{ку 36'1 "Розрахунки 
з

в1тчизняними покупцями та замовниками '' '

1ояснення бухеалтпера [11ёпрмсмстпва [архоменко 9'Б' упа по:пэання ёо

'','',]','.,,, 
0о0асй.ься' !оёатпок !х|о 24 0о ат<тпа рев!.з1'

€таном на 23 '09 '2015 поруп1ення тривае'

Бищевказане пору1шенн'! призвело до ведення б{::т:*:,уго обл!ку з

пору1шенням у.''*''',й''о порядку та внесення недостов!рних даних до

ф!нансово| зв!тност! ";'й !'{т,ф121о 01.09.2015, що е пору1пенням п.1

ст.3 3акону !кра!ни л|{ яй хту., п(с)Бо 2 
"'Ба;танс'' 

та |{(€)БФ 3 "3в|т про

ф|нансов!результати,,,затвердженихнаказом1м1|н!стерстваф!нанс!в!кра!ни
в]д 31.03.1999 ]:1'р 87' _* \г^ < ,,|1'',^,1.г'тстх

Форми зв!тност] ]ц{! 1 <Баланс>' Форма '}'1'о 5 . 
<|1рим|тки до ртвнот

6;*'',.!# .в|тноот!>,, Форма )Ф1-Б <3в!т про ф|нансов| результати 1

деб|тороьку '' .,".|'',_й заборгован!сть) в пер|од| з01'04'2012 по

01.09.2015 п!дписано ''й,"'.'' 
|йдприемства €еннуком Б.Б. та головним

о,*.-'.р'' [11дприсмства Рогатовото Р'1'

3г|дно з п. 8 '{' 

_я 
з'.'*'у !кра|ни <||ро бухга'тттероький обл]к та

ф!нансову зв1тн]сть ";-й;;;тд твк]э тщч зт{ ячо-хту в|дпов!дальн|сть за

несвосчасне складання ,'ф"'''.'* документ|в 1 недостов|рн|сть в!дображених в

них даних несуть особи' як1 склали та п.!Аписали ц| докуштенти (в|дпов|дальна

оооба началь"'. с",',у1 Б'в' '' '',',*'ий 
бухгалтер Рогатова Р'1' )'

3г!дно з п' 3 ст' 8 3акону !кра!ни <<|!ро бухгалтерський обл]к та

ф1нансову зв]тн|сть ";"й']; 
;{д .тв'с]т 'тэчу ш9 996-х1у в]дпов1дальн]сть за

орган1заш!то оу*.*'./.!'.!!о обл1ку^та..забезпечення ф|ксування факт|в

зд!йснення вс!х ''й'д'р',*'х 
операш1й в первинних несе кер!вник

п1дприсмства €еннук Б'Б"
3г]дно з "' 7 ;"а 3акону !кра!ни ш9 996-х1у головний 9:::т:::

забезпенус дотримання на п!дприсмотв! встановлених единих методолог1чних

принцип]в бухгатттерського об!|ку,, орган1зус контро|:.'1-"]:_"Р*"нням на

рахунках оу".-"р'1.''! обл1ку ,'|*''",'д'рських операц|й (головний

бу*.^,'"р Рогатова Р'1')'
1ояснення ,.-''''|''' бухеалпера Роеаупово1' Р'7' па птапання 0о пояснення

1!ачаль1!ш/{а п;о'р,'}''''йй"ё'',ц.' Б.Б. тпа..еоловноео бухесштпера Рс;есттпово[

Р.7. ёоёатотпься' !оёатпок }х[е 25 0о ак;пу ревтзсл'

11а.ссъцьтсьгколт ('ен{цко'\[ 3' Б'' прояснейня з 0аноно?о пн!т!ання /!а !'\'!о-\1е [ {

зак!тснення рев!з1!' туе нас)ан['

1{р1м того' в ход1 рев|з!! встановлено';цо в!дд1лом правового забезпечення

з недотрима,'"' "3 
"'" 

""ц розд1лу 2 [1оложення <|!ро в1дд!л правового

,;/ /
,/ /,

?/"',
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забезпечення>' затвердженого начальником кп кмБт1 та Ршв на онм

Ё#у]"' Ёв . в\д 26-:.22012 року виконувы1ись покладен]х на нього завдання'

а саме' не проводилась претенз|йно-позов-на робота в;'ег;оя 
-1^о-]ч1_',-ч'_?-::

01.09.2015 щодо стягне,"'" '^'"'""'о! 
деб]торсько! заборгованост1 в1дпов1дно

до ч.2 ст.222,ч' 1 ст' 223 [ослодарського кодексу }кра!ни в межах терм!ну

позовно] давност|, ,".*,'й'т '! ' ст''256' 257 1{ив!льного кодексу !кра|ни' шо

стало насл1д.'' "щ#'о'р*"!*' у зобов'язанн1' а також' не забезпечено

реал|заш!то ,,,''^ .,"."'";;;;;,;; в!д боржника виконання його обов'язку,

чим пору1шено ч. 1 ст'' 509 {ив|льного кодексу !кра!ни' внаол1док чого

;;;;;;;;;;' .о,,''], |{|дприемств ом на суму^-б 1' 07 тпшс' ерн'

9ерез в!лсут';"'! ,р''"'з!йно-позивно| роботи кмБт1 та Р|{Б на ФЁй

впрс!чено мапер!апьншх ресурс!в' щ" :ру":::о 
збцпк|в на за2альну су*оу б1'07

п11с. 2рн. Б1дпов!дальна ос'ба за роботу в1дд|лу та виконання покладених на

нього обов,язк1в ( п.1 г[осадовот !нструкц1'| начш1ьника в!дд!лу правового

забезпечення, ,'',"р.*'''; '}-,"".'й-кмьтт 
та Р|[Б на ФЁ\4 €еннуком

Б.Б. в1д 26.12.20 1 2) *'],-,"'. в1дд1лу пратво^г9 
^тб^1т*"у^ 

|{алад1й А'\4''

який працгое '' ,'"'й'1 й.?]т.й:р"*у. д' 20.01.2015 на посад1 перебував

€ухаревський А.-[1', який на момент проведення рев!з!! зв!льнений'

!!ц;с;т)!:\. //.}4. :у;ст ,,,,,,,,'.,,/,/,,',, оо т'с,''',',',,,,', }1о";:о;кс-ння *: :р., 
"]:,'1'].,]'":':-:]].:]

.;:,гбе'}1:с.тс*т:.:я>. |!осадс',]:т !нс'груктг1я }1ач1::1б./''||а в!с)с}[з:' ?!|)ав()в()'|() :]|:1о(']|1{||/''!!/{'!

}тут)с:ттртт';ьс'тт'' ]{с;с}с;уттс;т: ''^'/| 
2$ о() а|(|17| Ре(]|:|}.|!' 

_: ^ -: --.'.]? -! ппст
Рев]з|сто встановлено' шо у перев|рясмому пер!ол|' який п!длягав рев1з11'

."."""йй "";'ьно| 
д|яльност1 (\{Б11 та Р|[Б на ФЁй не укладались'

Б пер1од! , 01';;;й_ по 01'09'2015 |11дприсмством товарообм1нн!

операш|| (бартер) не проводився' _._!.'п! чкий л]пля
Рев|з]сто ,"''"'*,"''' шо у перев!ряемому пер!од|' який п]длягав рев1з11'

п,,р!й"'!' зовн]тпньоекояом!ину ,']:у: не проводило

Рев]з|сто правильност! та своечаоност1 розрахунк!в за комуналь* 1-"]}]]":
теплопостачання' водопостачання та водов|дведення проведено за пер1од з

ой':отз по 01.01'08'2013 поруптень не встановлено'

Б ход| рев!з!! з метото документа'{ьного п|дтверАження виду' обоягу 1 якост]

операш1й''р',р^*у'!]в,йо-зд]йсн1овш1исям!ж.1{\4Б11таР|1БнаФ}{\4та
окремими }оридичними особами' а саме:

тов (нввА,[А> лист в]д 08'09'2015 $р26.];2'14-149331:

тов (кАРА1')) лист в1д 08'09'2015 !{р26-12-|4-|419330;

тов (пРилАд 1мпвкс) лиот в1д 08'09'2015 $р26-12-14-1419329:'

пАт <!кра1нська автомоб|льна. ^-:ч':Р,1чт] 
Ф1л]я <Автоцентр на

с'','1й'у', л,"' ,]д 08'09'20 1 5 $у26-|2-|4'1 4 19328;

Акц!онерна енергопостача''1ьна компан|я <1{и|венерго)) лист

$у26-|2-|4']т4|9325

в1д 08.09.2015



з]

за пер]од з 01.04'2012 по 01'09'201) року на11раб119Ё0 5411,11!1 ][у9

|нформаш1! щодо розрахунк|в за надан| товари' роботи та послуги'

Ёа направлен! запити були отриман| в!дпов|д| в|д Акц!онерно!

.,.р.! ''"'^й"""1**!т!*к'БенертБц{::-;1*""},?}#ж#"'Б;

01.09.2015 року направлено зат1ити про надання

автомоб|льна корпорац1я> Ф|л]я (Автоценщ на €толинному>.

сп1вставленн1 наданих даних картки з даними бухгалтероького обл!кузг1дно

|11дприемства , пору1шень не встановлено'

тов (кАРА1> та 1ФБ (пРилАд
€таном на 23.09'2015 в!дпов1д] в1д

{мпвкс> не найд!тшли'

ц1

1]т;с:пувстн:уя з юршёш'лтшмн с>соба"моа в !о0атпок !х{е 27 0о актщ ревтзтт'

Б ход1 рев|з1| встановлено пору1шення п' 323 '2 ст' 323 |1одаткового кодексу

у-р;;^;;;- 02.|2..201о ш927'5_у]' а оаме' |[|дприемотвом зд!йснено

перерахування ко1пт1в до !правл|ння дерткавно| казначейсько! служби }кра!ни

,БЁ!*Ё'*;'"ькому район! м. 1{исва як плата за спец|альне використання води

]"-';й_;-?[.от.)отз по 0]'09'2015 на загальну суму 6'36 тис' грн''

(в|дображено по рахунку 64'2'3 <Розра*у'1: 
:^' 

плат] за воду))' що пршзвело 0о

незаконно2о ',*.р,"-.й', ф1нансовов ресурс!в' як| пршзвелн 0о збтцпк|в на су'ц

б,1б шшс' ерн.

]аким чином допущено пору1пення вимог п'1 ст' 3' п' 1' 5 ст' 9' п'1 от' 10

3акону !кра{ни у-р"т;-;;;;'61"-'"р""*й обл!к та ф!нансову зв!тн!сть в

йр"|.{';,] 
"]уд 

тв.от.:'э.у9 ]\!996-х1у, л' п. |.2,2.1<|[опоткення про документа]!ьне

забезпечення запис1в в бухгалтерському^-обл1ку))' затвердженого наказом

й;;.;;;;; Ф1нанс1в !кра{'ни в|д24'05'1995 року !\гэ 88

€таном на 23'09'2015 пору1шення тривас'

Бищевказане пору1шення призвело до ведення бу"'*'1ч:^:-1-:го' обл|ку з

пору1шенням установ']!еного порядку та вн^есення недостов|рних даних до

ф|нансово! зв|тност| ";;;;1 ' 
6{о!|95^'о 01'09'20|5' що с пору1пенням п'1

ст.3 3акону }кра|ни .лт{ яй_хту' п(с)Бо 2 
'''Баланс" 

та |{(€)БФ 3 ''3в!т про

ф1нансов|результати.,,затвердженихнаказом\4|н|стерстваф|нанс1в!кра|ни
в1д з\'0з '1999 ]\! 81

1{оп1[ плап!эюншх 0орунень перерацва'ння кот;ап!в на о?ъ|а!пу за спец!альне

в1|кор11с1пання во0ы в !оёстпку }Ф28 0о ат<п}:'^

Форми .,1'"'"'1 й 1 <Баланс>, }|ч 2 <3в]т про ф!нан_сов^|- результати) '

плат!жн| доручення''- ] 
_ 
!'р;'д; з 01'0[2013 по 01'09'2015 п|дписано

начальником |{!дприсйотва' €еннуком в'в' та головним бухгалтером

|[!дприемства Рогатовою Р'1'
3г]дно з п. в с"'_я 3акону }кга]чт1 

^<|1ро 
бухгалтерський обл]к та

ф!нансову зв]тн!сть , й!"т']" ,'д тв.от тчэ9 ],{ц 996-[1! в1дпов1дальн!сть за

несвосчасне складання первин1]их документ1в | неАостов1Рн|сть-в|дображених

як] склапи та п1дписа''1ив них даних несуть особи' документи



з2

(в|дпов1дальна особа начальник €еняук Б'Б' та головний бухгалтер Рогатова

Р'т.).
3г|дно з п.3 ст' 8 3акону !кра!ни^ <|1ро бухгалтероький обл]к та

ф|нансову зв1тн1сть в хкрын";, "{' ув.й рчэ п!-996-х1у в|дпов|дальн|сть за

орган!зат-{|то оу*.-'"р.!'.йо обл1к1 
1^1-.забезпечення 

ф!ксування факт|в

зд|йснення вс!х господарських операц|й в первинних несе кер!вник

п1дприсмства €еннук Б'Б"
а"#;",";';' ;;. ; 3акону !кра!ни ]т9 996-х1у--::::::::-::::т::

забезпенус дотримання на п|дприсмств1 встановлених €дини^ !цс10д\',)

приншип!в бухгалтерського обл|ку' орган|зус контроль за в!дображенням на

6о\,\.|]т!.я1. 6ухгалтеооьк'1! 'о,;.у- 
,!1* ''""'д,р'"."" '''"р,ц!й 

(головний

€диних методолог1чних

рев1з!1.

Бисновок: рев|з1сто стану розрахунково-плат]жно| диоципл1ни та

виконання .'..''.'р"".!* д'.','р|,, правильн|сть в1добра:кення деб!торсько| та

кредиторсько! заборгованост|' отану претенз!йно-позивно! роботи вставовлен1

ф1наноов1 пору1пення' ,|^''р'.*.'" до .ои'';, на загальну еуму 69,43 тис. фн"

4.7 €паан збереэюення ёерэюавноео майна' вшкорцс1пання оборотпншх па

н е о б о р о пн ътх ак7пшв 1 в'

Рев]з|то законност] та достов!рност! операш1й з необоротними

оборотними активами проведено виб!рковим способом'

рахунках бухгалтероького
бу*.-'.р Рогатова Р']')'

Роеап.тс;вот. Р.7'. тпа ,,*,[,''} а' '''"''''',. 0оёсттотпься. !оёап':ок }+|е 29 ёо актпу

Рев]з1ето встановлено, що станом на 01'09'2015 за да|1|1ми бухгалтерского

обл]ку на баланс| п;д'!"й',а обл1ковусться основних засоб]в та запас!в на

;;;ж';ъй!?,Ёэв.,?о1'". грн.' з них: основн| засоби _ 36719,,10тис. щн.

1ак, протягом пер!оду з 0\'04'20|2 по!1'09'2015 ч*у п1ч!:у.:твом було

,'р',о]*'''' оприбут!овано основних засоб1в та малоц|нних актив|в на зага]1ьну

суму 1666,98 тио. щн',|''"й"' ''''"н] 
заооби - |459'86 '"" -1|^1^]'1малоц]нн|

активи _ 1з5,66 тис. грн' Бибуло протягом зазначеного пер1оду основних

засоб!в, запас]в ,'' .'.##, й*'' _ 
'''',,16 'т^ис.,цн., 

а саме: основних засоб1в -
_1545,9в тис. фн. та малоц1нних актив1в - |4|'47 тис' щн'

Рев|з1сю стану закр!плення вс1х необоротних акти'в|в ]''":':]-"-,,::
*"'щ!#"{! - в!дпов1далЁними особами встановлено' що вс! необоротн1 активи

та зат|аси, що раху1оться по бухгалтерському обл|ку [[|дприемства отаном на

0 1 '09.201 5 закр!плено '^ 
э '''"р;*ьно 

- в!дпов|дальними особами, з якими

укладено договори !ч". *й''--,^?-^--в!дпов]дальн!сть' |{орутпення з

в|дпов|дного питання рев|з!сто не встановлено'



-) -)

Рев]з1сто дотримання кп кмБт1 та Р|18 на ФЁ\4 пер1одинност| та порядку

проведення !нвентаризац|| необоротних актив|в та запас!в' правильност!

;ь;;;;;;" та .;д'о|й"""" в бухгалтер-ському обл!ку !! резтльтат!в'

;;;;;;;;". за пер!од.от'от':отз по 01'09'2015' пору1шень не встановлено'

Б пер|ол рев!з!| на п|дстав! наказу директора кп кмБт1 та Р|[8 на ФБ\4

в!д 03.09.2015 ш9 з1 було проведено виб!ркову !нвентаризац|то основних

засоб!в' необоротних актив1в та запас1в' за результатами яко] литпк]в або нестач

не встановлено.

!7а.каз про прове0ення 'тнвенпартвац1|' !нвентпарнзац|йт:| опнсаа' проп1окол

|т;вентпаршза}1|[ в !оёс:тпку ф 30 0о актпу рев1з!['

Биб|рковото рев1з|сто повноти та своечасноот| оприбуткування запас1в'

основних засоб!в ." ""р;!. 
з 01.04.20|2 по 01.07.2012 р1к, правильност1

;;;';;;'*""ого оформлення надходжень та в|дображення операц!й по руху

ц1нйостей по бухгалтерському обл|ку |{|лприсмотва пору1шень не встановлено'

3арахування запао1в на балано 111дприсмс'|'ва 11р!'б9ди1о\']| )Ф \\9уу\у\-"'"

варт|стто зг1дно з ,"''..*} пц€)БФ }:]'е9 *!1у"",' а обл]к необоротних актив|в

;;;;;; у ,1й'',;д"'"т| до вимог п(с)Бо ']\!7 <0сновн| засоби>'

9сновн| засоби прилбан! [{1дприсмством до вводу в екоплуатац1то

обл!ковуютьс, ,' р'*у,!у-[5 <(ап!тйьн1 ]нвестиц1т'> за перв1сною варт!стю у

сум! фактинних витрат на!х придбання'

Биб|рковото рев!з1сто за пер|од з 0|'04".2012 по 01'07'2012 р!к вибуття

основних засоб|в та запас]в встановлено, що !х списання протягом зазначеного

пер|оду проведено в1дпов!дно до акт|в на списання основних засоб]в ! запас!в'

;;ь;;;'"; акт!в. |!оруш:ень |з зазначеного питання рев|з|ето не вотановлено.

Б|дпов!дно до п. 26 |[оложення (стандарту) бухгалтерського обл!ку

7,,9сновн1 засо6и", затвердженого наказом \41н1стеротва ф!нанс|в !кра|ни

27.04.2000 ф92, та ,'.йу "|{ро орган|зац1то бухгалтерського обл|ку та

обл|ково] пол1тики в |1|дприсмст,1, '''рт",'ц|я 
осттовних засоб1в нараховусться

й;,!р'"'.',ом 1з застосу,''*'"* норм | метод|в' передбанених податковим

законодавством.

} в1дпов|дност] з обл]ковото пол]тикото |{1дприсмства амортизац1я на

нематер1альн] активи нараховусться за прямол!н|йним методом'

Рев!з!сто нарахування амортизат]!| на основн1 засоби за пер!од з 0| '04'2012

по 01.07.2012 пору1шень не встановлено'

Рев!з]сто списання основних засоб| 1з вм]стом дорогоц|нних метал|в'

,р',..",'то за пер|од з 0| '04'2012 ло 01'07 '20|2' пору1]]ень не вотановлено'

3а даними бухгалтерського обл!ку кп кмБт1 та Р|{Б на Ф[\4 станом

01.09.2015 на оубрахунку 101 *з''",ьн| д|лянки> не обл!ковустся' 
.|'

//
,1;м/,

/ ,/,1. '\,.

балано [11дприемства проводиться перв1сно1о
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8 ход| проведення рев1з!| ло [оловного. управл|ння '{ержгеокадастру 
в м'

1(иев| та !,епартаменту "*"",'* ресурс!в й'*'*'^,"''' органу !{и]всько{

м!сько| ради направлено зат1ити ,;д ов.бя.:от5 за ]ч[д 26-12-|4.]1419304 та в]д

08.09.2015 за $р 26|.2]'з|.519з05 щодо площ земельних д|лянок та 1х

нормативно-щотпово| 'й*1 ]' кп кмБт1 та Р|!Б на ФЁ1!1' як! закр|шленн| за

й;!',р'"*"',й. с''"'' на 23'09'2075 в1дпов1дь не над!йтшла'

|{орутпень з питань земельного законодавства не встановлено'

!1шсп'оувангся в,\оёатпок }\|о 1 1 0о ссктпу рев!з1|''

Бисновок: рев!з1сто законност! та доотов|рност! операш!й з необоротними

та оборотними активами' пору1пень не вотановлено'

!ов!0ка 2оловно?о 0ерэюавноео ауётспору 9стпапово|' Б'! в !о0апку }х|е 14 0сэ

акп1у рев!:3!.!.

]. Рев1з[я в!!прачання коалпэ!в на упрш1'1ання /пранспор1пнцх засоб1в'

Рев1з|то витрачання котшт]в на утримання транспортних засоб!в проведено

виб!рковим способом.

[1о бухгалтерському обл!ку |[|дприемства (субрахунок 10'5 <1ранспортнт

засоби>) 
"р'*у"'!"" 5 ле'кових автомоб!л|в' як| в|дпов]дно до укладеного

договору в1д 01.05.2009 ]\9 544-9 та до додаткових угод д' ",''1,1:|едан1 
на

,о-р;.й" (омунальному п!дприемству <Автотранспортне п1дприемство

виконавчого органу (и]всько] й|ськот ради (1{и|воько! м!ськй державно!

'д*;,;"'р,ц;т)(д',;-кпАтпкмдА)для.подаль111огонадання|{|дприсмствутранспортних послуг з перевезення в1дпов1дно до умов договору в\д24'01 '2009

ф38 та додаткових угод до нього'

Б1дпов]дно до умов договору. про надання транопортних послуг з

перевезення наземним транспортом, ц|на послуг за цим договором визначаеться

на основ| калькулят]|й "!о;',р,'"'; 
перевезень' що враховуе витрати кп Атп

ййдд. Ёа 1 км. проб|гу, в тому нисл| вищати на лрид6ання па-']иво_

мастильних матер1ал1в та авто1]1ин' на витрати за 1 годину користування' що

вклточас зароб|тну плату вод1я' нарахування на зароб|тну плату та накладн|

в|1"[рат'1'

|{]дставото для розрахунку вартост1 послуг

наземним транспортом бу ли п\длисан| подоро:кн|

кп кмБт1та Р[1Б на ФЁ\4'

з перевезення пасажир1в
листи з в!дбитком г1ечатки

9 ход1 проведення рев|з|! зд|йснено контроль за використання автомоб|л|в'

а саме' проведено зняття показник|в сп|домещ а на 4 - х автомоб]лях станом на

07'09.2015року, за результатами якого розб|>кностей м]я< показниками

сп!дометрБ та даними подорожн!х лист]в не встановлено'

//
^ ./'1

г'/гё'



1(р!м того, м1ж 1([1

з5

кмБт1 та Р|[Б на ФЁ\4 та кп (Атп кмдА)

'-'"й;;;"';";;;;р" 
на техн]чне обслуговування та поточний ремонт

автомоб|л!в. Розрахунки по даним послугам зд]йснтовались на п]дотав]

1{оплторис!в на надання послуг з техн!чного обслуговування та поточного
укладались договори

ремонту.

€таном на 0|.о4.20|.2 року за даними бухгалтероького обл|ку

заборгован|ст, '" р',у,й'",' с'''''' на 01'09'2015 року заборгован]сть скла"]1а

27,96 тис грн.' за надан1 послуги передбанен! вип{езазначеним договором'

3а пер!од з 0\.04.20|2 по 01'09'2015 було отримано послуг ' ':р*1т1:
наземним транспортом на загальну суму 2893,6\ тис' щн.' в тому раз1 за г1ер1од
-]7т.Бц 

')от) по з{ 'уэ..эо:'э' - 655,99 тис' грн'' за 2013 ртк - 7 52'1'2 тис' щн'' за

2014 о!к - 926'57 ''.. щ,'', за пер|од з о['от':отэ по 01'09'2015 - 558'93 тис'
-9! 

| Р!!\ г ' г)^^^^.,.,|!!.|| 
'

]й]. Ё"]; операш|| в|до6ражено по субрахунку 31 '1 <>>Розрахунки з 1н1шими

д.б|''р''', та п!дтверджен1 перв|сними документами'

8 ход1 рев|з|| з метото п!дтвеРдження вчлу' обсягу 1якоот! 
-операц|й' 

що

.д;ий.!-й"ь м|ж 1{|! <Атп кмдА> та (|[ кмБт1та Р|!Б на Ф}{\4 на адресу

кп (Атп кмдА) ,'',р^,'",' листа в]д 08'09'2015 ]{у26-12-\4-14|9327 для

,',',.'" 1нформаш1| .' '!''*'р''рахункам 
за надан1 послуги'

на направлен ий залит була надана (артка кл|ента 
1<3-' 55у:1 та Р8|[

на ФЁ\4> в як|й зазначено обсяг про надання поолуг та дан! про оплату' [{ри

сп|вотавленн' наданих даних зг!дно картки з даними бухгалтерського обл!ку

[[|дприсмства ' 
пору1пень не встановлено'

!!истпуваглся з (0 кА71 кмдА) в !оёапт<у '|'!ё 12 0о акпзу рев!з!['

Бисновок : рев|з!сто витрачант1я котпт|в на утримання трансг1ортних

засоб]в поруш1ень не встановлено'

4'8 ,[опршмання законоёавс1пва про ёерэюавн1 закуп'вл1'

|1роведеноторев!з!етов([{(\4Б]1таР11Бна0Ё\4щододотримання
вимог 3акону }кра|ни <||ро зд|йснення^|:р-твних закуп|вель> в]д 10-04'2014

]х[ч 1 197-!11 '.''''','"'',йЁ'' "'р|'д 
з 0 1'06'2014 по 01'06'20 1 5 п]д д!то дат{ого

законодавства |11лприсмство не п1дпадаст'

!ов10кст 2олов!!о2о 0ерэюавноео стуёшпору Фспапово1' Б'[ в !о0атпку & 14 с}о

акп)) рев|.з1.!'
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4.9 ,[опршмання законоёавспва п!ё час опр1']л!ання па вшкорцс1пання

бтоёэюетпншх котцп1в' ё-'о,,', ёоцменп1в' що заспосовуюпься в процес[
" 

',*.р,,'*,'', 
бто0эюетпнсах кооштп!2:::?:;;':'ц!льовоео вшкор11с/пання

Рев1з|сю дощимання 3аконодавства. при отриманн! та використан!

бтоджетних кошт1в встановлено' що за пер|од з 0|'04'2012 по 01'09'2015 року

[[1дприсмство бтоджетних котпт]в не отримува]1о' '{о [оловного управл|ння

,{ержавно| .**'^'.й.,.!т сл}жби !кра|йи у м' (исв! направлено запит в!д

&-.бч)отэ $р26-|2-|4-|4/9з06 щодо надання 1:ф9р-''.1т 
в1дноон:_:]римання

й;,!р'.'"'"ом в пер!од1 з01.04.20|2по 01.09.2015 бтоджетних котпт]в. €таном

'а э5.о9.20\з в|дпов|ть не над1йтпла'

!1шстпв1ё06.09.20]5]х|р2б-]2-14-11/9106в,\о0апоц]у{р330оактпурев[з!|..

Рев|з!сто дотримання вимог

0 1 .03 .20 14 ]х1'р65, встановлено'

вищезазначено| |[останови'

постанови }(аб1нету

п1о [[!дприемство

м|н!стр!в !кра|ни
не п!дпадас п]д

в1д

д]то,

6. (тан ! достав1рн|сть бухгалтерського обл1ку та ф!нансово| зв|тност!'

Рев|з]то правильноот! ведення бухгаптерського

4,;,'*'!'"'; .,1тност1 проведено виб1рковим способом'
обл!ку та достов|рноотт

Бедення бухгалтерського обл1ку в пер!од!' що п]длягас рев!з!|' кп кмБт1

та Р|1Б на Ф1]\4 зд!йонтовалось в!дпов|дно до какш|в про обл|кову ['ол!тику'

Бтдпов]дальт+\сть за оргач|зац|то бухга^тгтерськото обп|ку та забезпечення

ф]-";;;;;'ъ;[Б ,.;" .'Ёподарських ":1::11.:::т:*, 11 ;1]жж-#
ймЁтт та Р|1Б на ФЁй, а ведення бухгалтерського обл|ку на бухгалтер|то на

чол| з головним бухгалтером''"' ;;;;;;.р""'"и 'о'й 
на ([| 1{йБ11 та Р|{Р на ФБй комп'тотеризовано та

ведеться |з застосуванням програми <76:Бухгалтер!я>'

Рев]з|ею встановлено, й' ,' *'**'го прац!вника бухгалтер!! затверд)1(ено

посадов! !нсгрукш!|' з якими вони ознайомлен:'

Фб'сктом перев|рки отану бухгалтерського обл1ку були первинн1 та зведен1

документи' обл|ков] рег!стри, ф!нансова зв|тн!сть' матер!али |нвентаризаш1й' а

також розпорядят документи'
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Рев|з!ето дотримання законодавства щодо збер!гання та знищення

бухгалтерських документ!в пору111ень не встановлено'

Рев|з]ето ,'щ"'."']-","|{й-х складання ф|наноово!',|'1:":]:,тму ч1сл1

в1дпов|дност] зв]тност! д'*,"й бу*.*терського обл!ку поруш:ен, кр! тих про як1

;;;;";"" у в|дпов1дних розд|лах акта' не встановлено'

Акт складено у 3-х (трьох) прим!рниках на 37 (щидцят| сьом|) арку1пах'

Ёачальник 1{омунального
п|дприемства 1{и!вське.м1сь^' б1:_:-,"

техн]чно] |нвентаризац11 та ресстрац:т
поава влас ност! на об'ск'ти

".ру*'*'.' 
майна 1(и]всько| м!сько!

державно| адм!н|страш1!

|оловний бухгалтер 1(омунального

п!дприемства 1(и!вське.м|сь." б*|:-,,
техн]чно] !нвентаризац|| та ресотрацтт

поава власност1 на об'скти

,.ру*'''.' май на (и|всько| м|сько]

державно1 страц11

Б.Б. €ентук

Р.1. Рогатова

прим1рник

об'екти нерухомого майна 1(и]всько]

Б.Б.€еннуком

акта

м1сько1 державно1

|!ерп:ий та трет!й прим!рники акта рев!з!! вручено для ознайомлення'

начальнику к'му*',л,*'й [1.,р"'"',1 
_ 1|т"",." 

м!ське бторо техн1чно1

|нвентаризац|! та реестраш1т ]|::т:*т1ост1 
на об'скти "",ь1;Ё;"Ё1:*

1{и]всько1 м!сько] дерхсавно! адм1н1страц11:

отримано: начальником !{омунального

власност1 на
адм]н!страц!]:

'',"#];:;"##::;1"*:ж,";;;ф'-т:{ф*'::'';жгж';:};


