
Результати аудиту відповідності діяльності  
Київської міської туберкульозної лікарні №2 як замовника під час 
виконання робіт з капітального ремонту корпусу відкритих форм 
туберкульозу легень Київської міської туберкульозної лікарні №2. 

 
Під час проведення аудиту відповідності діяльності Київської міської 

туберкульозної лікарні №2 як замовника під час виконання робіт з капітального 
ремонту корпусу відкритих форм туберкульозу легень Київської міської 
туберкульозної лікарні №2 із залученням спеціалістів  
КП «Київекспертиза» виявлені завищення вартості виконаних робіт за наданими 
актами форми №КБ-2в у виконавця ПАТ «ХК «Київміськбуд» на загальну суму 
3590,3 тис. грн., або 22,2% від вартості перевірених робіт. 

Відповідно до даних бухгалтерського обліку та первинних документів 
зазначені роботи оплачені в повному обсязі. 

Таким чином, в порушення ч.1 ст.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 завищення 
вартості виконаних робіт Київською міською туберкульозною лікарнею №2 зайво 
перераховано підрядній організації ПАТ «ХК «Київміськбуд» коштів державного 
бюджету на загальну суму 3590,3 тис. грн., що призвело до фінансових втрат. 

Завищення вартості фактично виконаних обсягів робіт на суму  
3590,3 тис. грн. (з них завищення будівельно-монтажних робіт -  
2892,002 тис. грн. (з ПДВ)) свідчать про завищення обсягів кредиторської 
заборгованості за роботи з технічного нагляду за капітальним ремонтом корпусу 
відкритих форм туберкульозу легень, яку виконувало КП «Дирекція з капітального 
будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» розрахунково на суму             
54,2 тис. гривень, що є порушенням вимог пункту 1 статті 9 Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV, 
пункту 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у 
бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України  від 
24.05.1995 №88. 

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок про недостатній 
контроль з боку осіб, що склали та підписали акти приймання виконаних 
будівельних робіт та особи, що здійснювала технічний нагляд за виконанням робіт 
на зазначеному об’єкті.  


