
Результати аудиту відповідності діяльності Київського комунального 

об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста 

«Київзеленбуд», як замовника, щодо дотримання актів законодавства, планів, 

процедур, контрактів під час капітального ремонту бульвару на вул. Верхній 

Вал – Нижній Вал у Подільському районі міста Києва та скверу на вул. Героїв 

Дніпра, 30-32 А в Оболонському районі міста Києва у 2016 році. 

 

Під час аудиту відповідності діяльності Київського комунального об’єднання 

зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд», як 

замовника, щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під 

час капітального ремонту бульвару на вул. Верхній Вал – Нижній Вал у 

Подільському районі міста Києва та скверу на вул. Героїв Дніпра, 30-32 А в 

Оболонському районі міста Києва у 2016 році, встановлено наступне. 

1. У зв’язку з включенням об’єкту: «Капітальний ремонт бульвару на                    

вул. Верхній Вал – Нижній Вал у Подільському районі міста Києва» до складу 

проекту будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу, об’єкт 

знято з програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік. Роботи 

з капітального ремонту зазначеного об’єкту на замовлення КО «Київзеленбуд» в 

2016 році не виконувались. 

2. В 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, 

внаслідок внесення  завищених даних до акту виконаних будівельних робіт від 

24.10.2016, довідки про вартість виконаних робіт №1 від 24.10.2016, які взято до 

обліку, КО «Київзеленбуд» зайво перерахувало товариству з обмеженою 

відповідальністю «БК КУБ»  кошти міського бюджету у сумі 1,976 тис. грн за 

виконання робіт з капітального ремонту скверу на вул. Героїв Дніпра, 30-32 А в 

Оболонському районі міста Києва у 2016 році.  

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок про недостатній 

контроль з боку осіб, що склали та підписали акт приймання виконаних 

будівельних робіт та осіб що здійснювали технічний нагляд за капітальним 

ремонтом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендації за результатами аудиту відповідності діяльності 

Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації 

зелених насаджень міста «Київзеленбуд», як замовника, щодо дотримання 

актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час капітального 

ремонту бульвару на вул. Верхній Вал – Нижній Вал у Подільському районі 

міста Києва та скверу на вул. Героїв Дніпра, 30-32 А в Оболонському районі 

міста Києва у 2016 році 

 

1. Усунути виявлені порушення на суму  1,9  тис. грн шляхом повернення до 

бюджету міста Києва коштів, надати до Департаменту внутрішнього фінансового 

контролю та аудиту підтверджуючі документи щодо усунення порушення. 

2. У подальшому, в договорах з виконання ремонтно-будівельних та 

проектно-вишукувальних робіт передбачати безумовне повернення виконавцем 

робіт коштів в сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів та 

вартості виконаних робіт. 

3. Посилити контроль з боку підприємства, що здійснює технічний нагляд, за 

проведенням відповідних робіт, зокрема, у договорі передбачити матеріальну 

відповідальність у разі встановлення контролюючими органами завищень обсягів 

та вартості виконаних робіт. 

 

 
 

 
 
 


