
Результати позапланового аудиту відповідності 

КП «Київміськсвітло» щодо оцінки стану виконання робіт з 

капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва у 2015 році. 
 

В ході аудиту досліджено питання діяльності КП «Київміськсвітло» щодо 

оцінки стану виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього 

освітлення м. Києва у 2015 році та встановлено наступне. 

Згідно, рішення Київської міської ради від 28.01.2015 №59/924 «Про 

Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік» зі змінами та 

доповненнями  КП «Київміськсвітло» за рахунок коштів спеціального фонду 

бюджету м. Києва, отримало в 2015 році 23 200,0 тис. грн бюджетних асигнувань 

на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва, в т. ч. на 

погашення кредиторської заборгованості минулих років 800,0 тис. гривень. 

З метою реалізації вищезазначеної Програми КП «Київміськсвітло» 

протягом 2015 року було укладено 232 договори зі сторонніми організаціями по 

118 об’єктам на суму 22 543,8 тис. гривень.  

Загальна вартість виконаних та сплачених в 2015 році робіт склала                            

22 294,4 тис. грн, що підтверджено належно оформленими та підписаними актами 

виконаних робіт, які були підставою для оплати. 

Також, в ході аудиту було встановлено, що КП «Київміськсвітло» у              

2015 році, у відповідності до розподілу асигнувань на фінансування капітальних 

вкладень, затверджених рішенням Київської міської ради від 28.01.2015 №59/924, 

було погашено кредиторську заборгованість минулих років перед                                     

ПП «Ремагродеталь» за роботи з капітального ремонту мереж архітектурно-

декоративного освітлення пішохідного паркового мосту через Набережне шосе і 

Дніпро на Труханів острів у сумі 800,0 тис. гривень. 

Таким чином, загальні витрати капітальних видатків КП «Київміськсвітло» 

у 2015 році за Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на               

2015 рік, затвердженої  рішенням Київської міської ради від 28.01.2015 №59/924, 

склали 23 094,4 тис. гривень.  

Залишок капітальних видатків у сумі 105,6 тис. грн КП «Київміськсвітло» 

повернуто до міського бюджету. 

Проведеним, в ході аудиту, аналізом цільового використання коштів на 

проведення робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва у 

2015 році до розподілу асигнувань на фінансування капітальних вкладень, 

затверджених рішенням Київської міської ради від 28.01.2015 №59/924 

встановлено, що КП «Київміськсвітло» у супереч затвердженому розподілу 

асигнувань прийняло та сплатило по 45 об’єктам роботи, суми яких перевищують 

затверджені асигнування, що призвело до нецільового використання коштів 

бюджету м. Києва на загальну суму 1,4 тис. гривень. 

Проведеною вибірковою перевіркою вартості та обсягів фактично 

виконаних робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва, 

завищення вартості виконаних робіт не встановлені. 

Закупівля робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення           

м. Києва КП «Київміськсвітло» здійснювалась у відповідності до Закону України 

«Про здійснення державних закупівель».  

 


