
Результати аудиту ефективності в Управлінні охорони культурної спадщини 

виконавчого органу Київської міської ради  (КМДА). 

 

В ході аудиту встановлено, що під час ведення Управлінням фінансово-

господарської діяльності, в 2012-2014 роках місцевим бюджетом недоотримано значні 

фінансові ресурси та його керівництвом допускалися випадки неефективного 

використання грошових коштів. 

За результатами аудиту встановлено фінансових порушень на загальну суму  

2,5 млн. грн., в тому числі недоотримано коштів місцевим бюджетом - 2,3 млн. гривень. 

Так, в порушення п.276.3.2 ст. 276 Податкового кодексу України, при здійсненні  

розрахунку земельного податку на земельну ділянку, розташовану по вул. Межигірській, 

1, яка відноситься до категорій земель історико-культурного призначення 

загальнодержавного значення та використання якої не пов’язано з функціональним 

призначенням (будівля, розташована на земельній ділянці, яка перебуває в довгостроковій 

оренді ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»), Управлінням застосовувався 

занижений коефіцієнт, в результаті чого місцевим бюджетом недоотримано кошти в сумі  

2 260,1 тис. грн., які, згідно умов договору від 23.04.1996 №134/96 необхідно в повному 

обсязі відшкодовувати ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», чим порушено 

п.п.1, 2 ст. 193 Господарського кодексу. 

Також, в Управлінні мали місце випадки укладання однотипних договорів на 

виконання аналогічних робіт (надання послуг) з різними фізичними особами-

підприємцями, відповідно до яких, виконані роботи (надані послуги) дублювалися на 

протязі одного року (зокрема супроводження програмного забезпечення 1С: Бухгалтерія, 

технічне обслуговування комп’ютерної техніки, супроводження програми зведеної 

звітності), що призвело до неефективного використання коштів спеціального фонду 

бюджету по КФК 010117 «Органи виконавчої влади м. Києва» на загальну суму 49,3 тис. 

гривень. 

Крім того, встановлені факти проведення оплати за виконання робіт (надання 

послуг) фізичними особами-підприємцями (супроводження програмного забезпечення 1С: 

Бухгалтерія, технічне обслуговування комп’ютерної техніки, супроводження програми 

зведеної звітності, обслуговування кондиціонерів), вартість яких значно перевищує 

ринкові пропозиції, що призвело до неефективного використання Управлінням коштів 

спеціального фонду бюджету на загальну суму 97,7 тис. гривень. 

Поряд з цим, в результаті укладання в.о. начальника Управління Діхтярем Я.Я. 

договорів на фізичну охорону приміщення, вартість години якої порівняно з аналогічно 

наданими послугами в приміщенні розташування Управління завищена завищена більш 

ніж вдвічі, Управлінням понесено неефективних витрат бюджетних коштів розрахунково 

на загальну суму 50,2 тис. гривень.  

Необхідно відмітити, що Держфінінспекцією в м. Києві в квітні-травні 2015 року 

проведено позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності Управління за період з 

01.01.2012 по завершений звітний період 2015 року, якою встановлено порушень на 

загальну суму 2,8 млн. грн., з яких порушення, які призвели до матеріальної шкоди 

(збитків) - 2,29 млн. гривень. Відповідно до висновків Держфінінспекції в м. Києві, 

відповідальною особою за допущені порушення практично у всіх випадках був в.о. 

начальника Управління Діхтяр Я.Я. 

Аналіз отриманої в ході аудиту інформації свідчить про неефективне ведення 

фінансово-господарської діяльності з боку колишнього в.о. начальника Управління 

Діхтяра Я.Я., в результаті чого місцевим бюджетом недоотримано коштів у якості 

земельного податку та Управлінням здійснено неефективне витрачання бюджетних 

коштів. 
 


