
Результати аудиту відповідності діяльності  

Управління освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації як 

замовника під час виконання робіт з заміни вікон та капітального ремонту 

пральні дитячого навчального закладу №598 на вул. Автозаводській, 47. 

 
Під час проведення аудиту відповідності діяльності Управління освіти 

Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації як замовника під час 

виконання робіт з заміни вікон та капітального ремонту пральні дитячого навчального 

закладу №598 на вул. Автозаводській, 47 залученими спеціалістами  

КП «Київекспертиза» виявлені завищення вартості виконаних робіт за наданими 

актами форми №КБ-2в за квітень 2015 року у ТОВ «Кумсервіс» на загальну суму              

23,9 тис. грн., або 12,3% від вартості перевірених робіт, а саме: 

- завищення вартості обсягів робіт складає -10,2 тис. грн.; 

- завищення вартості та кількості матеріалів складає -8,7тис. грн.; 

- завищення вартості загальновиробничих витрат складає -1,3 тис. грн.; 

- завищення вартості, пов’язане з невірним застосуванням РЕКН, складає  

-3,6 тис. грн.; 

- завищення вартості будівельних робіт, через віднесення їх до вартості витрат на 

експертизу проектно-кошторисної документації, які не включаються у акти  

ф. КБ-2в, складає +1,3 тис. гривень. 

В результаті встановленого завищення вартості фактично виконаних обсягів 

робіт на суму 23,9 тис. грн. (з них завищення будівельно-монтажних робіт -  

19,317 тис. грн.), виявленого КП «Київекспертиза», КП «Оболонь-інвестбуд» 

завищено і вартість послуг з технічного нагляду за заміною вікон та капітальним 

ремонтом пральні дитячого навчального закладу №598 на вул. Автозаводській, 47 

розрахунково на суму 0,482 тис. грн. 

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 

Управлінням освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації зайво 

перераховано коштів міського бюджету на загальну суму 24,9 тис. грн. (підрядній 

організації ТОВ «Кумсервіс» - 23,9 тис. грн. та КП «Оболонь-інвестбуд»  

- 0,4 тис. грн.), що призвело до фінансових втрат. 

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. 
 


