
Результати аудиту відповідності Управління освіти Деснянського району м. Києва 

щодо ефективності системи послуг із забезпечення гарячим харчуванням кожною 

школою окремо. 

Проведено оцінку діяльності щодо системи послуг із забезпечення гарячим 

харчуванням в УО Деснянської РДА шляхом вибіркової звірки наданих документів 

стосовно забезпечення надання послуг із гарячого харчування у школах Деснянського 

району м. Києва за 2013-2015 роки. 

В ході аудиту відповідності з’ясовано, що об’єктом аудиту не проводилися закупівлі 

зазначених послуг централізовано, натомість такі закупівлі проводили школи окремо. 

В ході проведення аудиту відповідності виявлено порушення та недоліки, які 

негативно вплинули на загальний стан щодо ефективності системи послуг із забезпечення 

гарячим харчуванням кожною школою, а саме: 

- приховування від аудиту та невідповідність реагування директорами шкіл на скарги 

щодо неякісного надання послуг харчування дітей; 

-   порушення директорами шкіл Деснянського району міста Києва вимог Господарського 

кодексу України в частині надання права продажу КП «Зеніт» буфетної продукції та права 

надання послуг із харчування на групі продовженого дня на територіях шкіл Деснянського 

району м. Києва без юридичного оформлення таких правовідносин шляхом укладання 

договорів, з ризиком втрат на загальну суму 20 548,1 тис. грн. та ризиком поставки 

продуктів харчування неналежної якості; 

-    недбале ставлення до посадових обов’язків директорів шкіл Деснянського району міста 

Києва, що виявилося у передачі КП «Зеніт» в безоплатне користування обладнання 

їдальні, не нарахування КП «Зеніт» розміру компенсації за використання електроенергії, 

води, тепла; недбале ставлення до посадових обов’язків начальника УО Деснянської РДА 

Постолюк Т.К., начальника УО Деснянської РДА (в 2013 і 2014 рр.) Шурко О.В., що 

виявилося у неефективному управлінні в частині організації якісного харчування дітей 

навчальних закладів, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому 

підпорядкуванні, та не забезпеченні ефективного використання школами району 

бюджетних коштів, що призвело до передачі школами Деснянського району міста Києва в 

безоплатне користування КП «Зеніт» обладнання їдалень, не нарахування КП «Зеніт» 

розміру компенсації за використання електроенергії, води, тепла згідно з договорами про 

закупівлю послуг; 

-   ризик недбалого ставлення до посадових обов’язків з боку заступника голови 

Деснянської РДА Алєксєєнко І.М. через відсутність контролю за діяльністю об’єктів, а 

саме: УО Деснянської РДА (безпосередньо підпорядковане заступнику Голови 

адміністрації) та КП «Зеніт» (діяльність спрямовується та координується заступником 

Голови адміністрації). 

Під час аудиту проведено вибіркову звірку наданих КП «Зеніт» документів щодо 

забезпечення надання послуг із гарячого харчування у школах Деснянського району                 

м. Києва за 2013-2015 роки. В результаті чого виявлені системні порушення, 

невідповідності дій КП «Зеніт» чинному законодавству, а саме: 

- порушення вимог нормативно-правових актів у сфері державних закупівель в частині 

незастосування при здійсненні закупівель  Закону України «Про здійснення державних 

закупівель», що призвело до фінансових порушень на загальну суму 2 792,2 тис. грн.; 

- порушення вимог Господарського кодексу України в частині непогодження окремих 

істотних умов договору в договорах поставки на загальну суму 2 979,5 тис. гривень. 

- відсутність належного контролю за організацією закупівель та аналізу/моніторингу 

закупівельних цін на продукти для приготування гарячого харчування для учнів шкіл 

Деснянського району м. Києва, які перевищують споживчі ціни, визначені моніторингом 

Мінекономрозвитку України за відповідні періоди, що призвело до неефективного 

використання коштів з оціночними втратами на суму 187,4 тис. грн. (постачальники 

продуктів: ТОВ «Агро Поділля»,  ТОВ «Європрод ЛТД», ТОВ «Роул Стандарт»). 


