
 

 
 

 ДЕРЖАВАНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ 
 ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ  У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

 ЛАДИЖИНСЬКА ОБ´ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ 
                                                                                                                                                      Примірник № 1 

АКТ 

 

30.05.2014                                                                                             № 04-15/57 

 м. Ладижин 

 

позапланової ревізії  достовірності обсягів кредиторської заборгованості за 

капітальними видатками у відділі культури і туризму Ладижинської 

міської ради станом на 01.03.2014 

 

 Відповідно до підпункту 2 пункту 11 постанови Кабінету Міністрів 

України «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» від 

01.03.2014 № 65 та на виконання звернення відділу культури і туризму 

Ладижинської міської ради від 08.04.2014 № 38/1, на підставі направлення від 

27.05.2014 № 171, виданого в.о. начальника Ладижинської об’єднаної 

державної фінансової інспекції, головним державним фінансовим інспектором 

Ладижинської об’єднаної державної фінансової інспекції Збрицькою І.В. 

проведено позапланову ревізію достовірності обсягів кредиторської 

заборгованості за капітальними видатками відділу культури і туризму 

Ладижинської міської ради (надалі – Відділ культури) станом на 01.03.2014. 

Ревізію проведено з 27.05.2014 по 30.05.2014 у відповідності до питань 

програми ревізії та робочого плану з відома начальника Відділу культури 

Журби Олени Василівни та головного бухгалтера Андрущенко Наталії 

Василівни. 

Юридична та фактична адреса Відділу культури: 24321, буд.4, вул. 

Кравчика, м. Ладижин, Вінницької області. 

Телефони – 69015 (начальник відділу), 61066 (бухгалтерія) 

Код ЄДРПОУ – 26423324 

Форма власності – комунальна;  організаційно-правова форма 

господарювання – установа. 

Керівник – державний службовець. 

Посадовими особами Відділу культури, яким було надано право 

розпоряджатися рахунками та підписувати розрахункові документи у періоді, 

що підлягав ревізії, були: 

- з правом першого підпису: начальник Відділу культури Журба Олена 

Василівна – весь період, що підлягав ревізії; 

- з правом другого підпису: головний бухгалтер Відділу культури 

Андрущенко Наталя Василівна - весь період, що підлягав ревізії; бухгалтер 
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Відділу культури Залєвська Лариса Володимирівна – на час відсутності 

головного бухгалтера в періоді, що підлягав ревізії.  

В ході ревізії кожного питання програми перевірялись документи, перелік 

яких в Додатку 1 до акта. 

Загальний обсяг обревізованих коштів за спеціальним фондом склав 

33928,56 гривень. Загальний обсяг комунального майна, охопленого контролем, 

склав 9999,96 гривень. 

Начальник відділу культури Журба О.В. одержала один примірник 

програми ревізії та направлення на проведення ревізії, про що вчинено записи 

на перших примірниках документів. 

Посадовими особами відділу культури надано журнал реєстрації перевірок, 

в якому вчинено запис від 27.05.2014. 

Ревізією встановлено: 

1. Загальні відомості про об’єкт контролю. 

Відділ культури є юридичною особою зі всіма встановленими 

законодавством її ознаками, веде самостійний баланс і підпорядковується 

Ладижинській міській раді та Управлінню культури та туризму Вінницької 

обласної державної адміністрації. 

Свою діяльність установа здійснює відповідно до «Положення про 

міський відділ культури і туризму» затвердженого рішенням 3 сесії 5 скликання 

Ладижинської міської ради від 15.06.2006 та зареєстрованого державним 

реєстратором від 11.02.2008,  та керується у своїй діяльності законами України, 

постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями та розпорядженнями 

обласної держадміністрацій та Ладижинської міської ради, іншими 

законодавчими актами. 

Основними завданнями Відділу культури: 

- забезпечення реалізації державної політики з питань культури і туризму, 

з питань охорони культурної спадщини, національної музейної політики, 

розвитку туристичної індустрії, створення умов для розвитку соціальної та 

ринкової інфраструктури у сфері культури, внутрішнього, міжнародного та 

іноземного туризму, діяльності будинків культури, бібліотек та читальних 

залів, діяльність парку культури, включаючи експлуатацію атракціонів, 

сприяння формуванню репертуару самодіяльних аматорських колективів, 

комплектуванню фондів бібліотек, музеїв, організації виставок, творів 

образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. 
 

2. Загальний стан розрахунків та наявність кредиторської 

заборгованості станом на 1 березня 2014 року. 

Згідно даних Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма 

№7-м) за коштами спеціального фонду кошторису, підписаного начальником 

Відділу культури Журбою О.В. та головним бухгалтером Андрущенко Н.В. за 

кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування (далі – КТКВК) 

150101 «Капітальні вкладення», по даним меморіального ордеру №6а 
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«Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» та даними 

аналітичного субрахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами», станом на 

01.03.2014 рахується кредиторська заборгованість по капітальних видатках на 

загальну суму 23928,60 грн., зокрема за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт 

інших об’єктів» перед ТОВ «Енергосервіс ЛТД» за капітальний ремонт 

міського будинку культури «Лада» згідно укладеного договору від 17.07.2012 

№ 12 та акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року № 

12/1.  

Поряд з тим, за КТКВК 110204 «Палаци, будинки культури, клуби» 

Відділу культури по коштах спеціального фонду по даним меморіального 

ордеру №6а «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими 

кредиторами» та даними аналітичного рахунку 675 «Розрахунки з іншими 

кредиторами», станом на 01.03.2014 рахується кредиторська заборгованість по 

капітальним видаткам в сумі 9999,96 грн., зокрема за КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» перед СПД Бурдейний 

Анатолій Олександрович за придбані концерні костюми згідно укладеного 

договору від 05.12.2013 № 141 та накладної від 05.12.2013 № 22/13. Копії 

звітності про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7-м) Відділу 

культури станом на 01.03.2014 в Додатку 2 до акту. 

Оприбуткування концертних костюмів у бухгалтерському обліку  Відділу 

культури відображено у меморіальному ордері № 6а «Накопичувальна 

відомість за розрахунками з іншими кредиторами» по дебету субрахунку 114 

«Білизна, постільні речі, одяг та взуття» та кредиту субрахунку 675 

«Розрахунки з іншими кредиторами» за грудень 2013 року. 
 

3. Взяття та облік зобов’язань, у тому числі фінансових. 

Відповідність взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним 

асигнуванням. 

Ревізією відповідності взяття на облік зобов’язань, проведеною аналізом 

Звіту про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду 

за 2013 рік (форма № 4-3м) за КТКВК 150101 «Капітальні вкладення», 

встановлено, що видатки за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 

затверджено в сумі 252537,00 гривень.  

Копія Звіту про надходження і використання інших надходжень 

спеціального фонду за 2013 рік (форма № 4-3м) по КТКВК 150101 в Додатку 3 

до акту. 

Подібно, відповідно до даних Звіту про надходження і використання інших 

надходжень спеціального фонду за 2013 рік (форма № 4-3м) за КТКВК 110204 

«Палаци, будинки культури, клуби» Відділу культури видатки за КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 

затверджено в сумі 10000,00 гривень.  

Копія Звіту про надходження і використання інших надходжень 

спеціального фонду за 2013 рік (форма № 4-3м) по КТКВК 110204  в Додатку 4 

до акту. 
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Ревізією відповідності взяття бюджетних зобов’язань відповідним 

бюджетним асигнуванням, встановлено, що взяття бюджетних зобов’язань на 

суму зазначеної кредиторської заборгованості, здійснено за умови наявності 

відповідних бюджетних асигнувань.  
 

3.1. Фактичний стан отримання товарів, робіт або послуг, по яких 

станом на 1 березня 2014 року об’єкт контролю має кредиторську 

заборгованість з їх оплати. 3.2. Правильність відображення кредиторської 

заборгованості в бухгалтерському обліку, її достовірність. 4. Стан і 

достовірність фінансової і бюджетної звітності за операціями з оплати 

товарів, робіт і послуг, по яких станом на 1 березня 2014 року об’єкт 

контролю має кредиторську заборгованість. 

 З метою підтвердження взаєморозрахунків та фактичного відпуску інших 

необоротних матеріальних активів (концертних костюмів), виконання 

ремонтно-будівельних робіт в ході ревізії проведено зустрічні звірки у продавця  

концертних костюмів - СПД Бурдейний А.О. та виконавця ремонтних робіт - 

ТОВ «Енергосервіс ЛТД». 

В ході проведення зустрічної звірки у СПД Бурдейний А.О.  

підтверджено факт відпуску концертних костюмів «Кантрі» в кількості 7 штук 

та «Пташка» в кількості 8 штук на загальну суму 9999,96 грн. та підтверджено 

наявну в обліку дебіторську заборгованість станом на 01.03.2014 в сумі 9999,96 

гривень. 

Матеріали зустрічної звірки проведеної в СПД Бурдейний А.О. в Додатку 

5 до акту.  

  За результатами проведеної зустрічної звірки в ТОВ «Енергосервіс ЛТД» 

частково підтверджено повноту проведених розрахунків та встановлено, в 

порушення вимог пунктів 3.1.18, 3.1.18.4, 3.2.12.1 Правил визначення вартості 

будівництва, затверджених наказом Державного комітету будівництва, 

архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 № 174, ч. 1, ч. 5 ст. 9 

розділу III Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV та пунктів 2.15, 2.16 Положення про 

документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, завищення 

вартості виконаних ТОВ «Енергосервіс ЛТД» будівельних робіт по 

капітальному ремонту міського будинку культури «Лада» за грудень 2013 року 

на суму 188,24 гривень.   

Зазначені порушення допущені з вини начальника Відділу культури Журби 

О.В. та ТОВ «Енергосервіс ЛТД» Савчука В.М., якими підписано акт приймання 

виконаних будівельних робіт форми КБ - 2в за грудень 2013 року.  

В подальшому, вказані дії призвели до внесення недостовірних даних до 

меморіального ордеру № 6 за вищеназваним контрагентом кредиторської 

заборгованості та завищення фактичних видатків за КЕКВ 3122 «Капітальне 

будівництво (придбання) інших об’єктів» у Звіті про надходження і 

використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м) та 
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завищення кредиторської заборгованості у Звіті про заборгованість за 

бюджетними коштами (форма № 7-м) за 2013 рік та січень-лютий 2014 року на 

суму 188,23 грн., чим порушено вимоги ч. 1 ст. 3 Закону України № 996, п. 1 та 

п. 2 Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 24.01.2012 № 44 (далі – Порядок № 44). 

З приводу допущеного порушення начальнику Відділу культури Журбі 

О.В. та головному бухгалтеру Андрущенко Н.В. надано перелік питань для 

уточнення та надання пояснення. 

Однак, пояснень з приводу допущеного порушення посадовими особами 

Відділу культури не надано. 

Перелік питань, на які запропоновано надати пояснення начальнику 

Відділу культури Журбі О.В. та головному бухгалтеру Відділу культури 

Андрущенко Н.В. у Додатку 6, 7 до акту. 

Під час проведення зустрічної звірки сторонами складено акт звірки 

взаємних розрахунків між ТОВ «Енергосервіс ЛТД» та Відділом культури за 

яким суму заборгованості, що рахувалась по обліку за виконані роботи з 

капітального ремонту міського будинку культури «Лада», зменшено на суму 

завищеної вартості ремонтно-будівельних робіт на суму 188,24 грн. та 

відображено відповідними зобов’язаннями сторін.  

 Крім того, з метою перевірки фактично виконаного обсягу ремонтно-

будівельних робіт, в ході ревізії комісією, створеною відповідно до наказу 

начальника Відділу культури від 28.05.2014 № 21 комісією в складі головного 

спеціаліста Відділу культури Бокій Л.М., в.о. директора міського будинку 

культури Бондарчук І.С., бухгалтера Відділу культури Мельниченко І.М., 

директора парку культури і відпочинку Гордуз С.П., директора міської 

центральної бібліотеки Чигрина Г.М., заступника директора музичної школи 

Пегорькова В.М., головного бухгалтера Відділу культури Андрущенко Н.В. з 

залученням виконавця робіт – ТОВ «Енергосервіс ЛТД» Панфілова О.А. в 

присутності головного державного фінансового інспектора Ладижинської ОДФІ 

Збрицької І.В. проведено вибіркові контрольні обміри щодо достовірності 

виконання обсягів виконаних робіт з капітального ремонту міського будинку 

культури «Лада» згідно акту приймання виконаних будівельних робіт форми № 

КБ-2в за грудень 2013 року № 12/1, за результатами яких підтверджено обсяги 

виконаних будівельних робіт.  

 Копія наказу про створення комісії та акт контрольного обміру в 

Додатку 8, 9 до акту. 

 З метою перевірки фактичної наявності придбаних концертних костюмів, 

в ході ревізії комісією, створеною відповідно до наказу начальника Відділу 

культури від 28.05.2014 № 21 комісією в складі головного спеціаліста Відділу 

культури Бокій Л.М., в.о. директора міського будинку культури Бондарчук І.С., 

бухгалтера Відділу культури Мельниченко І.М., директора парку культури і 

відпочинку Гордуз С.П., директора міської центральної бібліотеки Чигрина 

Г.М., заступника директора музичної школи Пегорькова В.М., головного 
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бухгалтера Відділу культури Андрущенко Н.В. проведено перевірку фактичної 

наявності придбаних концертних костюмів, за результатами яких підтверджено 

фактичну наявність придбаних костюмів.  

 Інвентаризаційний опис в Додатку 10 до акту. 

Дані бухгалтерського обліку Відділу культури щодо придбання та 

оприбуткування концертних костюмів та обсягу кредиторської заборгованості 

по розрахункам за їх отримання, відповідає даним фінансової звітності, а саме 

Звіту про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду 

(форма № 4-3м) за 2013 рік та Звіту про заборгованість за бюджетними 

коштами (форма № 7м) станом на 01.03.2014.  

Акт позапланової ревізії складено у 3-х примірниках на 6-х аркушах.  
 

Головний державний фінансовий 

інспектор Ладижинської об’єднаної 

державної фінансової інспекції 

Начальник відділу культури і 

туризму Ладижинської міської ради 

                            І. В. Збрицька О.В. Журба 

 Головний бухгалтер 

 Н.В. Андрущенко 

 

Перший та третій  примірник акта ревізії вручено:  

 
_________________       ______________________          __________          ___________ 
             (посада)                              (прізвище, ім’я, по батькові)                        (дата)                             (підпис)         

 

Дата підписання акта ревізії  « ___ » __________ 2014 року. 
 

Другий примірник акта ревізії отримано:  

____________        _____________       _______________________ 
         (дата)             (підпис)             (посада, ПІБ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


