
Результати аудиту відповідності діяльності                              

Управління будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті 

Києві державної адміністрації як замовника під час виконання робіт з 

капітального ремонту загальноосвітнього навчального закладу № 241 по 

вул. Голосіївській, 12 та з капітального ремонту харчоблоку 

загальноосвітнього навчального закладу № 165 по вул. Жилянській, 75. 
 

Під час проведення аудиту відповідності діяльності Управління 

будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної 

адміністрації як замовника виконання робіт з капітального ремонту 

загальноосвітнього навчального закладу № 241 по вул. Голосіївській, 12 та з 

капітального ремонту харчоблоку загальноосвітнього навчального закладу      

№165 по вул. Жилянській, 75 із залученням спеціалістів                                         

КП «Київекспертиза» виявлені завищення виконаних будівельних робіт на 

суму 118,5 тис. грн, чи 6,78% від вартості перевірених робіт, а саме: 

 Ліцей № 241 по вул. Голосіївській, 12 у Голосіївському районі м. Києва 

у підрядника ТОВ «РЕМКОНТ» у сумі 66,0 тис. грн, чи 5,65% від вартості 

перевірених робіт; 

 ЗНЗ № 165 по вул. Жилянській, 75 у м. Києві у підрядника  ТОВ «АТ- 

РЕКОНСТРУКЦІЯ» на загальну суму 52,5 тис. грн чи 9,06% від вартості 

перевірених робіт. 

Зазначене завищення виконаних робіт призвело до порушення вимог 

пункту 1 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV, Правил визначення вартості 

будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та пункту 2.13 Положення про 

документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 в 

частині достовірності відображення інформації в первинних документах, 

регістрах бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності. 

Відповідно до даних бухгалтерського обліку та первинних документів 

зазначені роботи оплачені в повному обсязі. 

Таким чином, в результаті допущеного завищення вартості та обсягів 

виконаних робіт Управлінням будівництва Голосіївської РДА зайво 

перераховано зазначеним підрядним організаціям коштів міського бюджету 

на загальну суму 118,5 тис. грн (в т.ч. ТОВ «РЕМКОНТ» - 66,0 тис. грн, ТОВ 

«АТ- РЕКОНСТРУКЦІЯ» - 52,5 тис. грн), що призвело до оціночних 

фінансових втрат на зазначену суму. 

Під час обговорення проекту аудиторського звіту Управлінням 

частково усунуто порушення у сумі 66,0 тис. грн. шляхом повернення 

коштів в дохід бюджету. 

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок про 

недостатній контроль з боку осіб, що склали та підписали акти 

приймання виконаних будівельних робіт. 
 


