
Результати аудиту відповідності діяльності управління капітального 

будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

як замовника під час виконання робіт  у 2015 році з капітального 

ремонту в загальноосвітньому навчальному закладі № 316 по                         

вул. Бажана, 32-А. 

 

Під час аудиту відповідності діяльності управління капітального 

будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації як 

замовника під час виконання робіт у 2015 році з капітального ремонту в 

загальноосвітньому навчальному закладі № 316 по вул. Бажана, 32-А за 

період виконання робіт (2015 рік) із залученням спеціалістів                                   

КП «Київекспертиза» виявлено завищення виконаних будівельних робіт на 

загальну суму 106,2 тис. грн (в т.ч. по підрядникам ТОВ «Демос-буд» - 104,6 

тис. грн та ТОВ «Будспецмонтаж» - 1,5 тис. грн), чи 8,38 % від загальної 

вартості перевірених робіт. 

Відповідно до первинних документів зазначені роботи оплачені в 

повному обсязі. 

Таким чином, в порушення статті 1, пункту 1 статті 3 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, внаслідок завищення вартості виконаних робіт 

УКБ Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації зайво 

перераховано підрядним організаціям коштів міського бюджету на загальну 

суму 106,2 тис. грн, що призвело до оціночних фінансових втрат на 

зазначену суму, в т.ч.: 

- ТОВ «Демос-буд» - на суму 104,6 тис.грн; 

- ТОВ «Будспецмонтаж» - 1,5 тис. грн 

Крім того, станом на 01.04.2016, всупереч вимог частин 3 - 5 статті 9 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

від 16.07.1999 №996-ХІV, інструкції про форми меморіальних ордерів 

бюджетних установ та порядку її складання, затвердженої наказом 

державного казначейства України від 27.07.2000 №68, управлінням 

капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної 

адміністрації не в повній мірі забезпечено ведення бухгалтерського обліку, 

зокрема, господарські операції  не відображаються в облікових регістрах 

(меморіальних ордерах, книзі «Журнал-Головна»). 

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок про 

неналежний контроль з боку осіб, що склали та підписали акти 

приймання виконаних будівельних робіт та особи що здійснювала 

технічний нагляд за виконанням робіт, недостатній контроль 

відповідальних осіб за організацію та ведення бухгалтерського обліку. 
 


