
 
 

Результати позапланового аудиту відповідності стану виконання                        
КП «Київбудреконструкція» робіт із заміни ліфтів згідно адресних переліків на 

2014 рік, затверджених розпорядженням КМДА від 12.08.14 №898 та достовірності 

включення житлових будинків до адресних переліків для виконання робіт з 

капітального ремонту житлового фонду м. Києва у 2015 році, затверджених 

розпорядженням КМДА від 09.04.15 №346. 
 

В ході аудиту досліджено питання діяльності КП «Київбудреконструкція» 

щодо стану виконання робіт із заміни ліфтів згідно адресних переліків на 2014 рік, 

затверджених розпорядженням КМДА від 12.08.14 №898 та достовірності включення 

житлових будинків до адресних переліків для виконання робіт з капітального ремонту 

житлового фонду м. Києва у 2015 році, затверджених розпорядженням КМДА від 

09.04.15 №346, встановлено наступне. 

Відповідно до адресного переліку, запланована сума фінансування 

вищезазначених робіт за рахунок коштів бюджету складала 10 559,1 тис. грн., а саме: 

на фінансування перехідних об’єктів 2013 року – 3 401,6 тис. грн. (в т. ч. на погашення 

кредиторської заборгованості станом на 01.01.14 – 3 009,4 тис. грн.) та на нові об’єкти 

2014 року – 7 157,4 тис. гривень. 

Проте, протягом 2014 року на рахунок підприємства надійшло коштів на суму 

5 799,5 тис. грн., що на 45% менше від запланованого фінансування, а саме: на 

перехідні об’єкти 2013 року – 3 009,5 тис. грн., або 88,5% від запланованих, та на нові 

об’єкти реконструкції 2014 року – 2 790,0 тис. грн., або 39%. 

Таким чином, у  зв’язку з недофінансуванням робіт із заміни (реконструкції) та 

модернізації ліфтів у житлових будинках м. Києва у 2014 році, затверджених 

розпорядженням КМДА від 12.08.14 №898, житловий будинок за адресою                          

вул. Академіка Курчатова, 7, в подальшому було включено до адресного переліку для 

виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду м. Києва у 2015 році згідно з 

розпорядженням КМДА від 09.04.15 №346. 

При цьому, в ході аудиту встановлено, що неефективне управлінське рішення 

керівництва КП «Київбудреконструкція» щодо повернення до бюджету 616,7 тис. грн., 

які було виділено на погашення кредиторської заборгованості по перехідним об’єктам 

2013 року, в подальшому може призвести до судових стягнень та, як наслідок до 

зайвого витрачання бюджетних та власних коштів. 

Також, в ході аудиту встановлено, що в результаті відсутності належного 

контролю керівництва КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Солом’янського району м. Києва», за підготовкою та поданням оперативної інформації 

при формуванні адресних переліків щодо проведення робіт з капітального ремонту 

житлового фонду, розпорядженням КМДА від 09.04.15 №346, затверджені 

недостовірні дані житлового фонду Солом’янського району м. Києва. 

Вказане недбальство призвело до затримки укладення договорів                   

підряду КП «Київбудреконструкція» на ремонт житлових об’єктів за адресами:                  

вул. Виборзька, 38/19, вул. Олексіївська, 10/12,  вул. Борщагівська, 133, а як наслідок 

до гальмування виконання розпорядження КМДА від 09.04.15 №346. 

 
 

 

 

 


