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 ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ 
 ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ  У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

 ЛАДИЖИНСЬКА ОБ´ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ 

 

АКТ 

21.07.2014  № 04-15/70 
(дата)  (номер) 

м. Ладижин   
(місце складання)   

 

позапланової ревізії достовірності обсягів кредиторської заборгованості за 

капітальними видатками Ладижинської міської ради станом на 01.03.2014 

 Відповідно до пп. 2 п. 11 постанови Кабінету Міністрів України «Про 

економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» від 01.03.2014 

№65, за зверненням виконавчого комітету Ладижинської міської ради від 

03.04.2014 за № 2-21-1115, на підставі направлення від 11.06.2014 № 184, 

виданого начальником Ладижинської об’єднаної державної фінансової 

інспекції, головним державними фінансовим інспектором Ладижинської 

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

позапланову ревізію достовірності обсягів кредиторської заборгованості за 

капітальними видатками Ладижинської міської ради станом на 01.03.2014. 

 Ревізію проведено з 11.06.2014 по 14.07.2014 (з зупиненням з 12.06.2014 

по 03.07.2014) у відповідності до питань програми ревізії з відома першого 

заступника міського голови Ладижинської міської ради Анущенко Павла 

Дмитровича та в присутності начальника відділу бухгалтерського обліку – 

головного бухгалтера  Гулько Ірини Андріївни (далі – головний бухгалтер). 

Юридична та фактична адреси Ладижинської міської ради: 24321, 

Вінницька область, Тростянецький район, м. Ладижин, вул. Кравчика, 4. 

Телефони: міський голова – 6-11-76, головний бухгалтер – 6-15-76. 

Код ЄДРПОУ: 04325621 

Форма власності - комунальна; організаційно-правова форма 

господарювання -  орган місцевого самоврядування. 

Голова міської ради - посадова особа органу місцевого самоврядування. 

Посадовими особами Ладижинської міської ради (надалі – Міська рада), 

яким надано право розпоряджатися рахунками та підписувати розрахункові 

документи у періоді, що підлягав ревізії, були: 

З правом першого підпису: голова Міської ради Коломєйцев В.І. – весь 

ревізійний період; 

З правом другого підпису: головний бухгалтер Гулько І.А. – весь 

ревізійний період. 
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Перший заступник міського голови  Анущенко П.Д. 11.06.2014 одержав 

один примірник програми ревізії та направлення на проведення ревізії, про що 

вчинено записи на перших примірниках документів. 

Посадовими особами Міської ради Журнал реєстрації проведених 

перевірок, для реєстрації проведення позапланової ревізії не надано. 

В ході ревізії кожного питання програми перевірялись документи, перелік 

яких наводиться у Додатку 1 до акта. 

Ревізією встановлено: 

1. Загальні відомості про об’єкт контролю. 

Рішенням 20 сесії Ради 6 скликання від 29.03.2013 № 781 «Про 

затвердження Регламенту роботи виконавчих органів Ладижинської міської 

ради» затверджено регламент роботи виконавчих органів Міської ради (далі – 

Регламент). 

Регламент визначає організаційно – процедурні питання діяльності 

виконавчого комітету Міської ради, управлінь, відділів та інших виконавчих 

органів Міської ради. 

 Відповідно до п. 1 «Загальні засади» Регламенту  виконавчий комітет 

утворюється Міською радою на строк її повноважень. Після закінчення 

повноважень Міської ради, міського голови,  її виконавчий комітет  здійснює 

свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету. 

Виконавчий комітет є виконавчим органом Міської ради, підконтрольним та 

підзвітним, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – 

підконтрольний  та підзвітний відповідним органам виконавчої влади. 

 Очолює та здійснює керівництво виконкомом міський голова, а в разі 

його відсутності чи неможливості здійснення ним цих функцій, повноваження 

міського голови щодо забезпечення роботи виконкому виконує перший 

заступник міського голови. 

 Виконавчий комітет є юридичною особою, має гербову печатку.  

 Виконавчий комітет: розглядає і вирішує питання, віднесені Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», до відання виконавчих 

органів міської ради; попередньо розглядає проекти міських програм соціально-

економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, 

міського бюджету, інші проекти рішень, що вносяться на розгляд Міської ради; 

координує діяльність виконавчих органів Міської ради, підприємств, установ та 

організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади 

міста; заслуховує звіти про роботу керівників виконавчих органів; здійснює 

інші функції відповідно до розмежування повноважень між виконкомом, 

міським головою, виконавчими органами Міської ради. 
  

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) підписаного секретарем Міської ради Бучко Л.Д. та головним бухгалтером 

Гулько І.А. за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування 010116 
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«Органи місцевого самоврядування» за КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» та 

даних меморіального ордеру №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з 

іншими кредиторами» по субрахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами», 

станом на 01.03.2014 рахується кредиторська заборгованість по коштам 

спеціального фонду на суму 12000,00 гривень.  

Поряд з тим, згідно даних Звіту про заборгованість за бюджетними 

коштами (форма № 7-м) підписаного заступником міського голови Міської 

ради Олійник О.Ф. та головним бухгалтером Гулько І.А. за кодом тимчасової 

класифікації видатків та кредитування 150101 «Капітальні вкладення» за КЕКВ 

3000 «Капітальні видатки» та даних меморіального ордеру №6 

«Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» по 

субрахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами», станом на 01.03.2014 

рахується кредиторська заборгованість по коштам спеціального фонду на суму 

329872,62 гривень.  

Крім того, згідно даних Звіту про заборгованість за бюджетними коштами 

(форма № 7-м) підписаного заступником міського голови Міської ради Олійник 

О.Ф. та головним бухгалтером Гулько І.А. за кодом тимчасової класифікації 

видатків та кредитування 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» 

за КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» та даних меморіального ордеру №6 

«Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» по 

субрахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами», станом на 01.03.2014 

рахується кредиторська заборгованість по коштам спеціального фонду на суму 

204035,36 гривень.  

Аналогічно, згідно даних Звіту про заборгованість за бюджетними 

коштами (форма № 7-м) підписаного заступником міського голови Міської 

ради Олійник О.Ф. та головним бухгалтером Гулько І.А. за кодом тимчасової 

класифікації видатків та кредитування 240601 «Охорона та раціональне 

використання природних ресурсів» за КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» та 

даних меморіального ордеру №6/2 «Накопичувальна відомість за розрахунками 

з іншими кредиторами» по субрахунку 675 «Розрахунки з іншими 

кредиторами», станом на 01.03.2014 рахується кредиторська заборгованість по 

коштам спеціального фонду на суму 510841,35 гривень.  

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 кодом тимчасової класифікації видатків та 

кредитування 010116 «Органи місцевого самоврядування» видатки за КЕКВ 

3000 «Капітальні видатки» затверджено в сумі 78221,00 грн., в тому числі за 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» затверджено в сумі 78221,00 гривень. 

Подібно, ревізією відповідності взяття на облік зобов’язань, проведеною 

аналізом Звіту про надходження і використання інших надходжень 
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спеціального фонду за 2013 рік (форма № 4-3м) за кодом тимчасової 

класифікації видатків та кредитування 150101 «Капітальні вкладення», 

встановлено, що видатки за КЕКВ 3000 «Капітальні видатки»  затверджено на 

суму 1473889,00 грн., в тому числі за КЕКВ 3121 «Капітальне будівництво 

(придбання) житла» затверджено в сумі 111000,00 грн., за КЕКВ 3122 

«Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» затверджено на суму 

299833,00 грн., за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 

затверджено в сумі 1017056,00 грн. та за КЕКВ 3142 «Реконструкція та 

реставрація інших об’єктів» затверджено на суму 46000,00 гривень. 

Аналогічно, 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 кодом тимчасової 

класифікації видатків та кредитування 170703 «Видатки на проведення робіт, 

пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням 

автомобільних доріг», встановлено, що видатки за КЕКВ 3000 «Капітальні 

видатки»  затверджено на суму 1185034,00 грн., в тому числі за КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об’єктів» затверджено в сумі 1185034,00 гривень. 

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 кодом тимчасової класифікації видатків та 

кредитування 240601 «Охорона та раціональне використання природних 

ресурсів», встановлено, що видатки за КЕКВ 3000 «Капітальні видатки»  

затверджено на суму 14568000,00 грн., в тому числі за КЕКВ 3122 «Капітальне 

будівництво (придбання) інших об’єктів» затверджено на суму 13903000,00 

грн. та за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» 

затверджено на суму 665000,00 гривень. 

Копії Звітів про надходження і використання інших надходжень 

спеціального фонду за 2013 рік (форма № 4-3м) за КТКВК 010116, 150101, 

170703, 240601 в Додатку 2 до акту. 

Ревізією взяття бюджетних зобов’язань на суму зазначеної кредиторської 

заборгованості, встановлено, що взяття зобов’язань на суму кредиторської 

заборгованості, що рахувалась станом на 01.03.2014, 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. 

 Ревізію фактичного стану отримання товарів, робіт або послуг, стану 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 їх оплати, правильність відображення 
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кредиторської заборгованості в бухгалтерському обліку, її достовірність, 

проведено суцільним порядком. 

Відповідно до Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 

7-м) підписаного секретарем Міської ради Бучко Л.Д. та головним бухгалтером 

Гулько І.А. за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування 010116 

«Органи місцевого самоврядування» за КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» 

станом на 01.03.2014 рахується кредиторська заборгованість по коштам 

спеціального фонду на суму 12000,00 гривень.  

 Досліджуючи терміни виникнення кредиторської заборгованості по 

капітальних видатках спеціального фонду кошторису Міської ради за кодом 

тимчасової класифікації видатків та кредитування 010116 «Органи місцевого 

самоврядування» за КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» в сумі 12000,00 грн. 

інспектуванням меморіального ордеру №6 «Накопичувальна відомість за 

розрахунками з іншими кредиторами» (за коштами спеціального фонду) по 

субрахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами», встановлено, що вона 

рахується перед ФОП Кубінець І.В. згідно укладених договорів від 20.08.2013 

№ 65, від 22.08.2013 № 66 та від 12.12.2013 № 87 на поставку кондиціонерів в 

кількості 3 штук та накладних від 23.08.2013 № 1, від 23.08.2013 № 2 та від 

12.12.2013 № 10 на отримання кондиціонерів «Супра» в кількості 3 штук на 

загальну суму 12000,00 гривень. 

Згідно даних бухгалтерського обліку Міської ради господарську операцію з 

придбання кондиціонерів відображено в меморіальному ордері № 6 

«Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» (за 

коштами спеціального фонду) за серпень та грудень 2013 року за відповідною 

кореспонденцією рахунків. 

 Поряд з тим, в ході проведення ревізії встановлено, що на підставі 

договору від 25.12.2013 б/н та згідно акту прийому передачі матеріальних 

цінностей без дати та без номеру, відпущені ФОП Кубінець І.В. вищезазначені 

кондиціонери в кількості 3 шт. на суму 12000,00 грн. передані Ладижинською 

міською радою на збереження до ФОП Кубінець І.В. 

 З метою підтвердження взаєморозрахунків та фактично відпущеного 

товару в ході ревізії проведено зустрічну звірку у ФОП Кубінець І.В., за 

результатами якої підтверджено проведені господарські операції та 

підтверджено відсутність надходження коштів від Міської ради на рахунок 

ФОП Кубінець І.В. за відпущені кондиціонери. 

         Проведеним обстеженням наявності кондиціонерів в кількості 3 шт., 

переданих Міською радою на збереження до ФОП Кубінець І.В., підтверджено 

фактичну наявність трьох кондиціонерів «Супра» (за інвентарними номерами 

10490120, 10490124 та 10490121), які знаходяться на збережені у ФОП Кубінець 

І.В. Матеріали проведеної зустрічної звірки у ФОП Кубінець І.В. в Додатку 3 до 

акту.  

Поряд з тим, згідно даних Звіту про заборгованість за бюджетними 

коштами (форма № 7-м) підписаного заступником міського голови Міської 

ради Олійник О.Ф. та головним бухгалтером Гулько І.А. за кодом тимчасової 

класифікації видатків та кредитування 150101 «Капітальні вкладення» за КЕКВ 
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3000 «Капітальні видатки» станом на 01.03.2014 рахується кредиторська 

заборгованість по коштам спеціального фонду на суму 329872,62 гривень.  

 Досліджуючи терміни виникнення кредиторської заборгованості по 

капітальних видатках спеціального фонду кошторису Міської ради за кодом 

тимчасової класифікації видатків та кредитування 150101 «Капітальні 

вкладення» за КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» в сумі 329872,62 грн. 

інспектуванням меморіального ордеру №6 «Накопичувальна відомість за 

розрахунками з іншими кредиторами» по субрахунку 675 «Розрахунки з 

іншими кредиторами» встановлено, що вона рахується перед Державним 

підприємством «Архітектурно-будівельний інжиніринг» в сумі 10660,80 грн., 

перед ТОВ «Енергосервіс ЛТД» в сумі 123140,69 грн., перед ПП «СБ-

Стандарт» в сумі 10743,60 грн., перед Філією Державного підприємства 

«Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба 

Української державної будівельної експертизи» у Вінницькій області в сумі 

2640,00 грн. та перед ФОП Підгорний П.А. в сумі 182687,53 гривень.  

 З метою підтвердження виду, обсягу операцій та достовірності стану 

проведених розрахунків, підтвердження достовірності кредиторської 

заборгованості станом на 01.03.2014 проведено зустрічні звірки в Державному 

підприємстві «Архітектурно-будівельний інжиніринг», ТОВ «Енергосервіс 

ЛТД», ПП «СБ-Стандарт», Філії Державного підприємства «Спеціалізована 

державна експертна організація - Центральна служба Української державної 

будівельної експертизи» у Вінницькій області та ФОП Підгорний П.А. 

В ході проведення зустрічної звірки у Філії Державного підприємства 

«Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба 

Української державної будівельної експертизи» у Вінницькій області 

підтверджено факт надання послуг з експертизи кошторисної документації 

«Будівництво автобусних зупинок в с. Лукашівка» та експертизи кошторисної 

документації по капітальному ремонту міських фонтанів на площі по вул. 

Будівельників, підтверджено наявну в обліку дебіторську заборгованість 

станом на 01.03.2014, в сумі 2640,00 гривень. Матеріали зустрічної звірки, 

проведеної в Філії Державного підприємства «Спеціалізована державна 

експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної 

експертизи» у Вінницькій області, в Додатку 4 до акту.  

В ході проведення зустрічної звірки у ПП «СБ-Стандарт» підтверджено 

факт надання послуг з інженерно-геологічних робіт по будівництву 

трьохповерхового житлового будинку на 24 квартири по вул. Піонерська в м. 

Ладижині, підтверджено наявну в обліку дебіторську заборгованість станом на 

01.03.2014, в сумі 10743,60 гривень. Матеріали зустрічної звірки, проведеної в 

ПП «СБ-Стандарт», в Додатку 5 до акту.  

В ході проведення зустрічної звірки у Державному підприємстві 

«Архітектурно-будівельний інжиніринг» підтверджено факт надання послуг з 

проведення технічного нагляду за капітальним ремонтом сходів та парапетів 

Ладижинської міської ради, підтверджено наявну в обліку дебіторську 

заборгованість станом на 01.03.2014, в сумі 10660,80 гривень. Матеріали 
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зустрічної звірки, проведеної в Державному підприємстві «Архітектурно-

будівельний інжиніринг», в Додатку 6 до акту.  

В ході проведення зустрічної звірки в ТОВ «Енергосервіс ЛТД»  

підтверджено факт виконання проектних (вишукувальних) робіт на 

будівництво трьохповерхового житлового будинку на 24 квартири по вул. 

Піонерська на суму 25920,00 грн.; по капітальному ремонту гуртожитку в с. 

Лукашівка на суму 14900,00 грн.; по капітальному ремонту лазні в с. Лукашівка 

на суму 34138,69 грн.; по капітальному ремонту міських фонтанів на площі по 

вул. Будівельників (коригування) на суму 1500,00 грн.; виконання авторського 

нагляду за будівництвом ПЛ-10-0,4 кВ на об’єкті індивідуальної забудови по 

вул. Робітнича, Пасічна, Заводська м. Ладижин на суму 1491,00 грн. та 

виконання робіт по реконструкції повітряних ліній електромережі зовнішнього 

освітлення вул. Першотравнева, пров. Піщаний с. Лукашівка, Тростянецького 

району на суму 45191,00 грн. та підтверджено наявну в обліку дебіторську 

заборгованість станом на 01.03.2014 на відповідні суми. Матеріали зустрічної 

звірки проведеної в ТОВ «Енергосервіс ЛТД» в Додатку 7 до акту.  

В ході проведення ревізії комісією, створеною відповідно до 

розпорядження міського голови Ладижинської міської ради від 02.07.2014       

№ 99-р в складі: голови комісії – заступника міського голови Олійника О.Ф., 

членів комісії: начальника відділу капітального будівництва Підлужняк С.Я., 

начальника відділу житлово-комунального господарства Зарицького М.В., 

заступника начальника відділу містобудування та архітектури Гнатюк О.М. з 

залученням виконавця робіт – інженера-конструктора ТОВ «Енергосервіс ЛТД» 

Швайко П.О., в присутності заступника начальника Ладижинської об’єднаної 

державної фінансової інспекції Збрицької І.В. та заступника начальника відділу 

житлово-комунального господарства Юрченко В.П. проведено візуальне 

обстеження (обміри) фактичних обсягів виконаних будівельних робіт 

підрядником ТОВ «Енергосервіс ЛТД» по реконструкції повітряних ліній 

електромережі зовнішнього освітлення вул. Першотравнева, пров. Піщаний с. 

Лукашівка, Тростянецького району, згідно акту приймання виконаних 

будівельних робіт форми № КБ-2в за жовтень 2013 року, за результатами якого 

розбіжностей не встановлено. Акт обстеження (обмірів) фактичних обсягів 

виконаних робіт підрядником – ТОВ «Енергосервіс ЛТД» в Додатку 8 до акту. 

Крім того, проведеним в ході ревізії обстеженням наявності в Міській 

раді проектно-кошторисної документації, з оплати якої станом на 01.03.2014 

рахується кредиторська заборгованість, підтверджено її наявність. Акт 

обстеження наявності проектно-кошторисної документації, з оплати якої 

станом на 01.03.2014 рахується кредиторська заборгованість в Додатку 9 до 

акту.  

В ході проведення зустрічної звірки в ФОП Підгорний П.А. частково 

підтверджено повноту проведених розрахунків та встановлено в порушення 

вимог Додатку 3, пунктів 3.3.4, 4.11.1, 4.2.1.2 розділів 3, 4 ДБН Д.1.1-1-2000 

«Правила визначення вартості будівництва» затвердженими наказом Держбуду 

України від 13.06.2005 № 174 з доповненнями та змінами (далі - ДБН Д.1.1-1-

2000) та листа - роз’яснення Держбуду від 09.07.2002 № 7/7-630 «Про 
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структуру загальновиробничих та адміністративних витрат, які враховані 

усередненими показниками Держбуду України», п. 4 ст. 1, п. 1 ст. 7, ст. 8 

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-УІ, зайве включення 

ФОП до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 

жовтень 2013 року до відшкодування вартість загальновиробничих витрат на 

загальну суму 4660,66 грн., та в порушення вимог ч. 1, ч. 5 ст. 9 розділу III 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

від 16.07.1999 № 996-ХІV (далі - Закон України № 996) та пунктів 2.15, 2.16 

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 

(далі – Положення № 88) включено витрати ресурсів Замовника 

(електроенергія та вода) на суму 54,84 гривень. 

Крім того, в ході проведення ревізії комісією, створеною відповідно до 

розпорядження міського голови Ладижинської міської ради від 02.07.2014       

№ 99-р в складі: голови комісії – заступника міського голови Олійника О.Ф., 

членів комісії: начальника відділу капітального будівництва Підлужняк С.Я., 

начальника відділу житлово-комунального господарства Зарицького М.В., 

заступника начальника відділу містобудування та архітектури Гнатюк О.М. з 

залученням виконавця робіт – ФОП Підгорний П.А. та в присутності 

заступника начальника Ладижинської об’єднаної державної фінансової 

інспекції Збрицької І.В. проведено візуальне обстеження (обміри) фактичних 

обсягів виконаних будівельних робіт підрядником ФОП Підгорний П.А. по 

капітальному ремонту сходів та парапетів Ладижинської міської ради згідно 

актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за жовтень 2013 

року за № 1/4 та № 1/5, за результатами якого встановлено невиконання робіт за 

шифром ресурсу Р13-36-1 «Облицювання східців гранітними плитами», С1421-

10297 прим. «Фасонна обробка торів плит накривних із граніту, фактура 

лицьової поверхні пиляна, довжина 50-150 см., ширина 20-50 см., товщина 

3см.», Р13-20-3 «Промивання облицьованих поверхонь фасонних каменів та 

лінійних профільованих деталей» та шифром ресурсу Р13-33-4 «Полірування 

гранітних поверхонь» відповідно на площі 8,508м2. 

Проведеним перерахунком в програмному комплексі АВК – 5 за 

усередненими показниками встановлено, що в порушенням вимог пп. 3.3.4 та 

3.1.10.8 ДБН Д. 1.1-1-2000, ч. 1, ч. 5 ст. 9 розділу III Закону України № 996 та 

пунктів 2.15, 2.16 Положення № 88 в актах приймання виконаних будівельних 

робіт форми № КБ-2в за жовтень 2013 року, вартість невиконаних робіт із 

врахуванням єдиного податку склала 20572,76 гривень. Матеріали зустрічної 

звірки, проведеної в ФОП Підгорний П.А. та акт обстеження (обмірів) 

фактичних обсягів виконаних робіт підрядником – ФОП Підгорний П.А. в 

Додатку 10 до акту. 

Таким чином, ФОП Підгорний П.А. в порушення вимог пунктів 3.1.10.9,  

3.3.4, 3.3.9, 4.11.1, 4.2.1.2 розділів 3, 4 ДБН Д.1.1-1-2000, ч. 1, ч. 5 ст. 9 розділу 

III Закону України № 996 та пунктів 2.15, 2.16 Положення № 88 надано до 

оплати акти приймання виконаних будівельних робіт із завищеною вартістю 
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на загальну суму 25288,26 грн. (з урахуванням єдиного податку), які 

Замовником в особі міського голови Коломєйцева В.І. та головним 

бухгалтером Гулько І.А. в порушення вимог п. 3, 7 ст. 8 Закону № 996, 

пунктів 2.14., 2.15., 2.16. Положення №88 прийнято до оплати в повному 

обсязі, що відповідно призвело до завищення в обліку Міської ради станом на 

01.03.2014 кредиторської заборгованості на відповідну суму.  

Зазначені порушення допущені з вини заступника міського голови 

Олійника О.Ф. та ФОП Підгорного П.А., якими підписані відповідні акти 

приймання виконаних будівельних робіт форми КБ - 2в.  

В подальшому, вказані дії призвели до внесення недостовірних даних до 

меморіального ордеру № 6 за кодом тимчасової класифікації видатків та 

кредитування 150101 «Капітальні вкладення» за вищеназваним контрагентом 

кредиторської заборгованості та завищення фактичних видатків за КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об’єктів» у Звіті про надходження і використання 

інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м) за 2013 рік та 

завищення кредиторської заборгованості у Звіті про заборгованість за 

бюджетними коштами (форма № 7-м) станом на 01.01.2014 та на 01.03.2014, 

підписаного заступником міського голови Міської ради Олійник О.Ф. та 

головним бухгалтером Гулько І.А., 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 заступнику міського голови Олійнику 

О.Ф. надано перелік питань для уточнення та надання пояснення. 

Перелік питань, завданих заступнику міського голови Олійнику О.Ф. та 

пояснення в Додатку 11 до акту. 

Вищезгадані порушення до часу проведення ревізії самостійно Міською 

радою усунуті не були і на момент проведення ревізії мали місце. 

Під час проведення ревізії сторонами складено акт звірки взаємних 

розрахунків між ФОП Підгорний П.А. та Міською радою за яким суму 

заборгованості, що рахувалась по обліку за виконані роботи по капітальному 

ремонту сходів та парапетів Ладижинської міської ради, згідно актів приймання 

виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за жовтень 2013 року за № 1/4 та 

№ 1/5, зменшено на суму завищеної вартості ремонтних робіт на суму 25288,26 

грн. та відображено відповідними зобов’язаннями сторін.  

Акт звірки взаємних розрахунків між ФОП Підгорний П.А. та Міською 

радою в Додатку 12 до акту. 

Крім того, згідно даних Звіту про заборгованість за бюджетними коштами 

(форма № 7-м) підписаного заступником міського голови Міської ради Олійник 

О.Ф. та головним бухгалтером Гулько І.А. за кодом тимчасової класифікації 

видатків та кредитування 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» 

за КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» станом на 01.03.2014 рахується 
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кредиторська заборгованість по коштам спеціального фонду на суму 204035,36 

гривень.  

 Досліджуючи терміни виникнення кредиторської заборгованості по 

капітальних видатках спеціального фонду кошторису Міської ради за кодом 

тимчасової класифікації видатків та кредитування 170703 «Видатки на 

проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 

утриманням автомобільних доріг» за КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» в сумі 

204035,36 грн. шляхом інспектування даних меморіального ордеру №6 

«Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» по 

субрахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами» встановлено, що вона 

рахується перед ФОП Васильківський С.М. в сумі 10295,00 грн. та перед ПП 

«Ладижинський будівник» в сумі 193740,36 гривень.  

 З метою підтвердження виду, обсягу операцій та достовірності стану 

проведених розрахунків, підтвердження достовірності кредиторської 

заборгованості станом на 01.03.2014 проведено зустрічну звірку в ПП 

«Ладижинський будівник». 

В ході проведення зустрічної звірки в ПП «Ладижинський будівник» 

частково підтверджено повноту проведених розрахунків та встановлено в 

порушення вимог пунктів 3.1.10.4, 3.1.10.5, 3.1.10.7, 3.1.10.9, 3.3.9, 3.1.10.12, 

3.1.10.13, 4.2.1 ДБН Д.1.1-1-2000, ч. 1, ч. 5 ст. 9 розділу III Закону України № 

996 та пунктів 2.15, 2.16 Положення № 88 завищення вартості виконаних ПП 

«Ладижинський будівник» будівельних робіт по вибірковому капітальному 

ремонту дорожнього покриття прибудинкових доріг по вул. Польова в м. 

Ладижин,  згідно акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 

року на загальну суму 6182,20 грн., що відповідно призвело до завищення в 

обліку Міської ради кредиторської заборгованості станом на 01.03.2014 на суму 

6182,20 гривень. Матеріали зустрічної звірки, проведеної в ПП 

«Ладижинський будівник» в Додатку 13 до акту.  

Зазначені порушення допущені з вини першого заступника міського голови 

Анущенко П.Д. та директора ПП «Ладижинський будівник» Довганя В.С., 

якими підписані відповідні акти приймання виконаних будівельних робіт форми 

КБ - 2в.  

З приводу допущеного порушення першому заступнику міського голови 

Анущенко П.Д. надано перелік питань для уточнення та надання пояснення. 

Однак, пояснень з приводу допущеного порушення першим заступником 

міського голови Анущенко П.Д.  не надано. Перелік питань, завданих першому 

заступнику міського голови Анущенко П.Д. в Додатку 14 до акту. 

В подальшому, вказані дії призвели до внесення недостовірних даних до 

меморіального ордеру № 6 за кодом тимчасової класифікації видатків та 

кредитування 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг»  

за вищеназваним контрагентом кредиторської заборгованості та завищення 

фактичних видатків за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у Звіті 

про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду 

(форма № 4-3м) за 2013 рік та завищення кредиторської заборгованості у Звіті 
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про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7-м) станом на 

01.01.2014 та на 01.03.2014, підписаного заступником міського голови Міської 

ради Олійник О.Ф. та головним бухгалтером Гулько І.А., чим порушено вимоги 

ч. 1 ст. 3 Закону України № 996, п. 1 та п. 2 Порядку № 44. 

З приводу допущеного порушення заступнику міського голови Олійнику 

О.Ф. надано перелік питань для уточнення та надання пояснення. Перелік 

питань, завданих заступнику міського голови Олійнику О.Ф. та пояснення в 

Додатку 11 до акту. 

Вищезгадані порушення до часу проведення ревізії самостійно Міською 

радою усунуті не були і на момент проведення ревізії мали місце. 

В ході проведення ревізії комісією, створеною відповідно до 

розпорядження міського голови Ладижинської міської ради від 02.07.2014       

№ 99-р в складі: голови комісії – заступника міського голови Олійника О.Ф., 

членів комісії: начальника відділу капітального будівництва Підлужняк С.Я., 

начальника відділу житлово-комунального господарства Зарицького М.В., 

заступника начальника відділу містобудування та архітектури Гнатюк О.М. з 

залученням виконавця робіт – директора ПП «Ладижинський будівник» 

Довганя В.С. та в присутності заступника начальника Ладижинської об’єднаної 

державної фінансової інспекції Збрицької І.В. проведено візуальне обстеження 

(обміри) фактичних обсягів виконаних будівельних робіт підрядником ПП 

«Ладижинський будівник» по вибірковому капітальному ремонту дорожнього 

покриття прибудинкових доріг по вул. Польова в м. Ладижин згідно акту 

приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2013 року, за результатами 

якого розбіжностей не встановлено. Акт обстеження (обмірів) фактичних 

обсягів виконаних робіт підрядником – ПП «Ладижинський будівник»  в 

Додатку 15 до акту. 

Під час проведення зустрічної звірки сторонами складено акт звірки 

взаємних розрахунків між ПП «Ладижинський будівник» та Міською радою за 

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

вибірковому капітальному ремонту дорожнього покриття прибудинкових доріг 

по вул. Польова в м. Ладижин,  згідно акту приймання виконаних будівельних 

робіт за жовтень 2013 року, зменшено на суму завищеної вартості ремонтних 

робіт на суму 6182,20 грн. та відображено відповідними зобов’язаннями сторін. 

Акт звірки взаємних розрахунків між ПП «Ладижинський будівник» та 

Міською радою в Додатку 16 до акту. 

Відповідно до пред’явлених в ході ревізії Міською радою документів, 

встановлено, що кредиторська заборгованість, що рахується по обліку Міської 

ради перед ФОП Васильковський С.М. в сумі 10295,00 грн., виникла внаслідок 

проведення ФОП Васильковський С.М. авторського нагляду за проведенням 

робіт:  

- по об’єкту «Вибірковий капітальний ремонт дорожнього покриття 

по вул. Радянська в м. Ладижин», відповідно до укладеного договору від 

09.07.2013 № 379.13, укладеного з ФОП Васильковським С.М. Відповідно до 

укладеного договору та кошторису на виконання робіт, вартість робіт з 

проведення авторського нагляду складає 2840,00 гривень. Відповідно до акту 
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від 01.11.2013 №1 на проведення авторського нагляду по об’єкту, виконані 

роботи  прийнято Замовником – Міською радою, про що проставлено підписи 

та зазначено прізвища і ініціали від Замовника - міського голови Коломєйцева 

В.І. та виконавця робіт -  ФОП Васильківський С.М., вартість яких складає 

2840,00 грн.; 

- по об’єкту «Вибірковий капітальний ремонт дорожнього покриття 

по вул. Котовського в м. Ладижин», відповідно до укладеного договору від 

23.07.2013 № 378.13, укладеного з ФОП Васильковським С.М. Відповідно до 

укладеного договору та кошторису на виконання робіт, вартість робіт з 

проведення авторського нагляду складає 3905,00 гривень. Відповідно до акту 

від 01.11.2013 №1 на проведення авторського нагляду по об’єкту, виконані 

роботи  прийнято Замовником – Міською радою, про що проставлено підписи 

та зазначено прізвища і ініціали від Замовника - міського голови Коломєйцева 

В.І. та виконавця робіт -  ФОП Васильківський С.М., вартість яких складає 

3905,00 грн.; 

- по об’єкту «Вибірковий капітальний ремонт дорожнього покриття 

прибудинкових доріг по вул. Польова в м. Ладижин», відповідно до укладеного 

договору від 09.07.2013 № 380.13, укладеного з ФОП Васильковським С.М. 

Відповідно до укладеного договору та кошторису на виконання робіт, вартість 

робіт з проведення авторського нагляду складає 3550,00 гривень. Відповідно до 

акту від 01.11.2013 №1 на проведення авторського нагляду по об’єкту, виконані 

роботи  прийнято Замовником – Міською радою, про що проставлено підписи 

та зазначено прізвища і ініціали від Замовника - міського голови Коломєйцева 

В.І. та виконавця робіт - ФОП Васильківський С.М., вартість яких складає 

3550,00 гривень. 

Так, ревізією фактичного отримання послуг з  авторського нагляду по 

об’єкту «Вибірковий капітальний ремонт дорожнього покриття прибудинкових 

доріг по вул. Польова в м. Ладижин», «Вибірковий капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. Радянська в м. Ладижин» та «Вибірковий 

капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Котовського в м. Ладижин» 

проведеною шляхом інспектування Журналів авторського нагляду по 

вищеназваних об’єктах, підтверджено повноту наданих послуг. Копії укладених 

договорів та актів виконаних робіт на проведення авторського нагляду по 

об’єкту в Додатках 17-19 до акту. 

Згідно даних бухгалтерського обліку Міської ради господарські операції з 

проведення авторського нагляду по об’єктах «Вибірковий капітальний ремонт 

дорожнього покриття прибудинкових доріг по вул. Польова в м. Ладижин», 

«Вибірковий капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Радянська в м. 

Ладижин» та «Вибірковий капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 

Котовського в м. Ладижин» відображено в меморіальному ордері № 6 

«Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» (за 

коштами спеціального фонду) за листопад 2013 року за відповідною 

кореспонденцією рахунків. 

Аналогічно, згідно даних Звіту про заборгованість за бюджетними 

коштами (форма №7-м) підписаного заступником міського голови Міської ради 
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Олійник О.Ф. та головним бухгалтером Гулько І.А. за кодом тимчасової 

класифікації видатків та кредитування 240601 «Охорона та раціональне 

використання природних ресурсів» за КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» станом 

на 01.03.2014 рахується кредиторська заборгованість по коштам спеціального 

фонду на суму 510841,35 гривень.  

 Досліджуючи терміни виникнення кредиторської заборгованості по 

капітальних видатках спеціального фонду кошторису Міської ради за кодом 

тимчасової класифікації видатків та кредитування 240601 «Охорона та 

раціональне використання природних ресурсів» за КЕКВ 3000 «Капітальні 

видатки» в сумі 510841,35 грн. інспектуванням меморіального ордеру №6 

«Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» по 

субрахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами», встановлено, що вона 

рахується перед ТОВ «Енергосервіс ЛТД» в сумі 237013,00 грн., перед ТОВ 

«Сяйво – Маркет» в сумі 263262,78 грн., перед ФОП Васильківський С.М. в 

сумі 7100,00 грн. та перед Вінницькою обласною комунальною установою 

«Служба технічного нагляду за об’єктами житлово-комунального 

господарства» в сумі 3465,57 гривень. 

 З метою підтвердження виду, обсягу операцій та достовірності стану 

проведених розрахунків, підтвердження достовірності кредиторської 

заборгованості станом на 01.03.2014 проведено зустрічні звірки в ТОВ «Сяйво – 

Маркет», ТОВ «Енергосервіс ЛТД» та Вінницькій обласній комунальній 

установі «Служба технічного нагляду за об’єктами житлово-комунального 

господарства». 

В ході проведення зустрічної звірки в ТОВ «Енергосервіс ЛТД»  

підтверджено факт виконання проектних (вишукувальних) робіт на 

будівництво господарчої будівлі на території природно-заповідного фонду – 

дендрологічного парку місцевого значення «Ладижинський гай» по вул. 

П.Кравчика на суму 52942,00 грн.; на будівництво адміністративної будівлі на 

території природно-заповідного фонду – дендрологічного парку місцевого 

значення «Ладижинський гай» по вул. П.Кравчика на суму 92922,00 грн. та на 

будівництво теплиці (оранжереї) на території природно-заповідного фонду - 

дендрологічного парку місцевого значення «Ладижинський гай» по вул. 

П.Кравчика на суму 91149,00 грн. та підтверджено наявну в обліку дебіторську 

заборгованість станом на 01.03.2014 на відповідні суми. Матеріали зустрічної 

звірки проведеної в ТОВ «Енергосервіс ЛТД» в Додатку 7 до акту.   

Крім того, проведеним обстеженням наявності в Міській раді проектно-

кошторисної документації, з оплати якої станом на 01.03.2014 рахується 

кредиторська заборгованість, підтверджено її наявність крім, проектно-

кошторисної документації, яку передано на експертизу. Акт обстеження 

наявності проектно-кошторисної документації, з оплати якої станом на 

01.03.2014 рахується кредиторська заборгованість в Додатку 9 до акту.  

В ході проведення зустрічної звірки у Вінницькій обласній комунальній 

установі «Служба технічного нагляду за об’єктами житлово-комунального 

господарства» підтверджено факт виконання технічного нагляду по 
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реконструкції інженерних мереж (зливної каналізації) в межах існуючої мережі 

між дитячим закладом «Джерельце» і ЗОШ № 3 в м. Ладижин згідно актів 

виконаних робіт від 25.12.2013 № 05-05/189 та від 27.12.2013 № 05-05/222 

відповідно на суми 1951,91 грн. та 1513,66 грн. та підтверджено наявну в обліку 

дебіторську заборгованість станом на 01.03.2014 на відповідні суми. Матеріали 

зустрічної звірки проведеної в Вінницькій обласній комунальній установі 

«Служба технічного нагляду за об’єктами житлово-комунального 

господарства» в Додатку 20 до акту.   

В ході проведення ревізії встановлено, що Міською радою, як 

Замовником, в особі міського голови Коломєйцева В.І. та Підрядником, в особі 

директора ТОВ «Сяйво - Маркет» Бурчак А.С. укладено договір генпідряду від 

06.07.2012 № 07-12 на предмет виконання робіт по благоустрою території: 

реконструкції інженерних мереж (зливної каналізації) в межах існуючої мережі 

між дитячим навчальним закладом «Джерельце» і ЗОШ № 3 в м. Ладижин. 

Вартість робіт згідно договору становить 606633,60 гривень. 

За умовами вищезазначеного договору відповідно до п. 3.1., п. 3.2.  розділу 

3 «Договірна ціна» укладених договорів договірна ціна є твердою, при цьому її 

уточнення здійснюється внаслідок необхідності виконання додаткових робіт, 

які виникли під час будівництва та невраховані проектно-кошторисною 

документацією, але підтверджені відповідними розрахунками Генпідрядника; 

виникнення обставин непереборної сили; у разі зростання, після укладення 

договору, цін на ресурси і якщо це зростання перевищує 10 відсотків від 

договірної ціни, яке буде обґрунтовано Генпідрядником документально; 

внесення змін до проектної документації; у разі потреби в усуненні недоліків 

робіт, що виникли в результаті невідповідності встановленим вимогам 

проектної документації та інше. 

Пунктом 3.3. передбачено, що уточнення твердої договірної ціни буде 

здійснюватись у порядку, визначеному Державними будівельними нормами, 

іншому порядку, узгодженому Сторонами. 

Пунктом 3.4. визначено, що Замовник прийме рішення щодо уточнення 

договірної ціни і повідомить про нього Підрядника протягом 3 днів з дня 

одержання відповідного повідомлення. 

Пунктом 11.1 договору, визначено, що контроль Замовника якістю робіт, 

матеріалів, устаткування буде здійснюватися технічним наглядом 

спеціалізованої інжинірингової організації та проектної організації, згідно 

чинного законодавства, після заключення договорів з ними. Генпідрядник 

зобов’язаний усунути недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлених 

Замовником, відповідними державними органами, технічним та авторським 

наглядом в строки, визначеними актами перевірки, вказівок та приписів, та 

інформувати про це Замовника.  

Відповідно п. 13.1. розділу 13 «Проведення розрахунків за виконанні 

роботи» укладеного договору передбачено, що підставою для здійснення 

розрахунків є підписані сторонами акти приймання виконаних будівельних 

робіт (ф. № КБ-2в) та довідка про вартість виконаних робіт (ф. № КБ-3). 
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Згідно п. 17.1 розділу 17 «Строк дії договору» укладеного договору 

визначено, що договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами 

та діє до 31.12.2012, але у випадку не закінчення робіт з будівництва в строк, 

визначений даним договором може бути пролонгований сторонами, про що 

буде укладено додаткова угода. 

Для ревізії надано договірну ціну на виконання будівельних робіт, яка 

погоджена Замовником – Міською радою та виконавцем робіт - ТОВ «Сяйво - 

Маркет», про що свідчать відповідні підписи та відтиски печатки, та які 

визначено твердими.  

Первинні облікові документи – довідки про вартість виконаних 

будівельних робіт та акти приймання виконаних будівельних робіт складені 

виконавцем робіт - ТОВ «Сяйво - Маркет» у відповідності до вимог типових 

форм № КБ-3 та № КБ-2в, затверджених спільним наказом Державного 

комітету статистики України та Державного комітету України з будівництва та 

архітектури від 04.12.2009 № 554. 

Довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми № КБ-3 та акти 

приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за період, що підлягав 

зустрічній звірці перевірені та прийняті до оплати Замовником – Міською 

радою, про що свідчать відповідні підписи та відтиски печатки. 

 На виконання умов вищезазначеного договору ТОВ «Сяйво - Маркет» 

пред’явлено Міській раді акти приймання виконаних робіт за жовтень 2013 

року № 1 (форми КБ-2в), за грудень 2013 року за № 1 та № 2 та довідки про 

вартість виконаних робіт форми КБ-3, за якими загальна вартість виконаних 

робіт з благоустрою території: реконструкції інженерних мереж (зливної 

каналізації) в межах існуючої мережі між дитячим закладом «Джерельце» і 

ЗОШ № 3 в м. Ладижин за жовтень 2013 року становить на суму 66633,47 грн. 

та за грудень 2013 року на суму 204493,93 гривень. 

Під час проведення ревізії встановлено, що в ході виконання ТОВ «Сяйво - 

Маркет» будівельних робіт по реконструкції зливової каналізації в період з 

жовтня по грудень 2013 року виявлено невідповідність кошторису до реальних 

об’ємів робіт. В зв’язку з чим, директором ТОВ «Сяйво - Маркет» направлено 

на Міську раду лист від 20.11.2013 за № 20/11/13, про необхідність виконання 

додаткових робіт, які не передбачені локальним кошторисом, виконання яких 

по факту спричинило залучення відповідних машин та механізмів, додаткових 

затрат робочої сили та витрат матеріалів, що відображено в акті за грудень 2013 

року, та в якому Товариство звертається з проханням створення комісії з  

представників Міської ради, технічного нагляду, проектної організації для 

перевірки та прийняття цих об’ємів робіт, з відповідним внесенням змін у 

проектно-кошторисну документацію.  

В ході проведення ревізії начальником відділу капітального будівництва 

Міської ради Підлужняк С.Я. надано акт обстеження об’єкта виконання 

будівельно-монтажних робіт по благоустрою території: реконструкції 

інженерних мереж (зливової каналізації) в межах існуючої мережі між ДНЗ 

«Джерельце» і ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 від 02.12.2013, складений комісією в 

складі заступника міського голови Олійника О.Ф., начальника відділу 
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капітального будівництва Підлужняк С.Я., представника ВОКУ «Служба 

технічного нагляду за об’єктами ЖКГ» Валькова О.С. та директора ТОВ 

«Сяйво-Маркет» Бурчака А.С., в якому комісією зафіксовано, що додаткові 

роботи, які виникли по факту виконання будівельно-монтажних робіт 

генпідрядником ТОВ «Сяйво-Маркет» в період з жовтня по грудень 2013 року 

та відображені в акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 

року виконані в повному обсязі відповідно до будівельних норм та не 

перевищують межі локального кошторису і договірної ціни, що засвідчено їх 

підписами. Копія акту обстеження від 02.12.2013 в Додатку 21 до акту. 

Слід зазначити, що в актах приймання виконаних будівельних робіт за 

жовтень та грудень 2013 року по благоустрою території: реконструкції 

інженерних мереж (зливової каналізації) в межах існуючої мережі між ДНЗ 

«Джерельце» і ЗОШ № 3 в м. Ладижин, проставлено підписи та зазначено 

прізвища і ініціали від Замовника - міського голови Коломєйцева В.І., від 

Підрядника – директора ТОВ «Сяйво-Маркет» Бурчак А.С. та від представника 

ВОКУ «Служба технічного нагляду за об’єктами ЖКГ» Валькова О.С. 

 У вищезазначених актах приймання виконаних будівельних робіт не 

зазначено про недоліки чи порушення технологічних норм по даній 

реконструкції. Таким чином представником ВОКУ «Служба технічного нагляду 

за об’єктами ЖКГ» Вальковим О.С. підтверджено технологічну правомірність 

даних робіт. 

В ході проведення ревізії посадовими особами Міської ради надано акти 

на закриття прихованих робіт по: влаштуванню гідроізоляції лотків та 

залізобетонних плит перекриття лотків зливової каналізації; влаштуванню 

земляних робіт розробка траншеї механізованим способом група грунтів 2 в 

місцях проходження траси зливової каналізації під прокладання залізобетонних 

лотків та плит перекриття лотків; влаштуванню основи підсипкою із відсівів 

при влаштуванні залізобетонних лотків та плит перекриття лотків зливової 

каналізації; влаштуванню основи підсипкою із відсівів при влаштуванні 

залізобетонних лотків та плит перекриття лотків зливової каналізації; 

влаштуванню монтажу лотків залізобетонних та плит перекриття лотків; 

влаштуванню монолітних ділянок під установку дощоприймальних решіток; 

влаштуванню основи  підсипкою із відсіві при влаштуванні залізобетонних 

лотків та плит перекриття лотків зливової каналізації; влаштуванню монтажу 

лотків залізобетонних та перекриття лотків; влаштуванню герметизації стиків 

лотків залізобетонних та плит перекриття лотків; влаштуванню земляних робіт 

розробка траншеї механізованим способом група грунтів 2 в місцях 

проходження траси зливової каналізації під прокладання залізобетонних лотків 

та плит перекриття лотків; влаштуванню гідроізоляції лотків зливової 

каналізації; влаштуванню монолітних підпірних стінок під лотки в місцях 

проходження кабелю та теплотраси. Вказані акти складені комісією в складі 

представника Виконавця – ТОВ «Сяйво Маркет» виконроба Макоцького В.К. та 

представника технічного нагляду Замовника – начальника групи технічного 

нагляду інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у 

Вінницькій області Валькова О.С., про що проставлено підписи, та згідно 
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рішення яких вище перелічені роботи виконані у відповідності з проектною 

документацією, стандартами, будівельними нормами і правилами, технічними 

умовами і відповідають вимогам їх приймання. Копії актів на закриття 

прихованих робіт в Додатку 22 до акту. 

Міською радою в свою чергу, на адресу проектної організації - ФОП 

Васильковський С.М. направлено лист від 29.11.2013 за № 2-36-4130 з 

проханням внесення змін до проектно-кошторисної документації та надання 

локального кошторису на додаткові роботи, які виникли під час виконання 

робіт по благоустрою території: реконструкції інженерних мереж (зливової 

каналізації) в межах існуючої мережі між ДНЗ «Джерельце» і ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 3. Копія листа Міської ради від 29.11.2013 за № 2-36-4130 в 

Додатку 23 до акту. 

За результатами розгляду актів приймання виконаних будівельних робі за 

жовтень та грудень 2013 року та обґрунтованості внесення змін до проектно - 

кошторисної документації ФОП Васильковський С.М. надано локальний 

кошторис на додаткові роботи, які виникли під час виконання робіт ТОВ 

«Сяйво-Маркет» по благоустрою території: реконструкції інженерних мереж 

(зливової каналізації) в межах існуючої мережі між ДНЗ «Джерельце» і ЗОШ І-

ІІІ ступенів № 3 на загальну суму 47673,00 гривень. Копія локального 

кошторису № 2-1-, локального кошторису на додаткові роботи та актів 

приймання виконаних будівельних робіт в Додатку 24 до акту. 

Співставленням найменування робіт, включених до актів приймання 

виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за жовтень та грудень 2013 року, 

з локальними кошторисами №1-1-1, № 2-1-1 та локальним кошторисом на 

додаткові роботи, підсумковою відомістю ресурсів до локальних кошторисів № 

1-1-1, № 2-1-1 та локального кошторису на додаткові роботи, які включені до 

зведеного кошторисного розрахунку, що пройшов державну експертизу, в 

порушення вимог підпунктів 3.3.10.1, 3.3.12 ДБН Д 1.1-1-2000 встановлено, що 

в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за жовтень та 

грудень 2013 року та підсумкових відомостях ресурсів, ТОВ «Сяйво-Маркет» 

включено виконання об’ємів та видів робіт, не передбачених проектною 

документацією та локальними кошторисами (з урахуванням локального 

кошторису на виконання додаткових робіт) на загальну суму 27768,00 гривень.  

 Зокрема, Товариством до акту приймання виконаних будівельних робіт 

форми № КБ-2в за жовтень 2013 року на суму 66633,47 грн. та грудень 2013 

року за № 1 та № 2, відповідно на суми 114785,46 грн. та 89708,47 грн. 

включені роботи: 

- шифр С202-403 варіант 3 «Послуги крана автомобільного при вигрузці 

лотків та плит перекриття лотків» в кількості 8 маш-год. на суму 1332,00 грн., 

шифр С202-403 варіант 4 «Послуги крана козлового при монтажі лотків та 

панелей перекриття лотків залізобетонних на площадці складування на 

автомобілі, при обмазуванні та погрузки для їх транспортування на будівельний 

майданчик» в кількості 4 маш-год. на суму 567,00 грн., шифр С202-403 варіант 

8 «Послуги автомобільного транспорту для перевезення плит перекриття лотків 

залізобетонних з заводу та місця складування» в кількості 8 маш-год. на суму 
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1332,00 грн., шифр С202-403 варіант 9 «Послуги автомобільного транспорту 

для перевезення лотків 30шт. та плити перекриття 320 шт. на відстань 120 км в 

кількості 17,14 маш-год. на суму 4999,00 грн. та шифр С202-1243 «Послуги 

крана на пневмоходу, вантажопідйомність до 16 т. при монтажі лотків та плит» 

в кількості 71,85 маш-год. на суму 11970,00 грн., тоді як локальним 

кошторисом 2-1-1 та локальним кошторисом на додаткові роботи, передбачено 

найменування робіт за шифром С331-1-2 «Перевезення збірного залізобетону 

довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 200 

км.», в кількості 20,4 т. на суму 5386,00 грн., внаслідок чого завищено обсяг 

робіт на суму 13614,00 грн.; 

- шифр С331-9-2 «Перевезення видаленого асфальту транспортом 

загального призначення до 15 км., варіант 7» в кількості 7,84 т. на суму 1333,00 

грн., шифр С331-9-2 «Перевезення видаленого бетону транспортом загального 

призначення до 15 км., варіант 8» в кількості 39,8 т. на суму 5415,00 грн.,  шифр 

С202-403 «Послуги автомобільного транспорту для перевезення щебеню, 

варіант 9» в кількості 2 маш-год. на суму 500,00 грн., шифр С202-403 варіант 14 

«Послуги автомобільного транспорту для перевезення відсіву» в кількості 6 

маш-год. на суму 1750,00 грн., тоді як локальним кошторисом 2-1-1 та 

локальним кошторисом на додаткові роботи, передбачено найменування робіт 

за шифром С311-10-М «Перевезення сміття до 10 км. варіант 1» в кількості 

23,02 т. на суму 593,00 грн., С331-34-3 «Перевезення металобрухту 

самоскидами на відстань 2 км., варіант 1» в кількості 0,3 т на суму 2,00 грн. та 

шифр С331-9-2 «Перевезення асфальту транспортом загального призначення до 

15 км. на відстань 20 км, варіант 1» в кількості 24,62 т на суму 4187,00 грн., 

внаслідок чого завищено обсяг робіт на суму 4016,00 грн.; 

- шифр С202-403 варіант 15 «Послуги автомобільного транспорту для 

перевезення видаленого грунту на відстань до 7 км» в кількості 16 маш-год. на 

суму 3200,00 грн., шифр С202-403 варіант 11 «Послуги транспорту для 

перевезення видаленого грунту МТЗ 82.1» в кількості 4 маш-год. на суму 

551,00 грн., тоді як локальним кошторисом на додаткові роботи, передбачено 

найменування робіт за шифром С311-10 «Перевезення грунту до 10 км» в 

кількості 16 т. на суму 477,00 грн., внаслідок чого завищено обсяг робіт на суму 

3274,00 грн.; 

- шифр Р20-17-4 «Готування бетону», з розрахунку 100 м. куб., в кількості 

0,0051 м. куб, тоді як локальним кошторисом 2-1-1 та локальним кошторисом 

на додаткові роботи, таке найменування робіт взагалі не передбачено, чим 

завищено обсяг робіт на суму 196,00 грн.;  

- шифр С1530-42А12 «Оренда складських приміщень, місяці», в кількості 

8 місяців, тоді як локальним кошторисом 2-1-1 та локальним кошторисом на 

додаткові роботи, таке найменування робіт взагалі не передбачено, чим 

завищено обсяг робіт на суму 6668,00 грн.;  

Відповідно до п. 25 Загальних умов укладання та виконання договорів 

підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.08.2005 № 668, якщо під час будівництва виникла 

потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектною 
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документацією і у зв'язку з цим у відповідному підвищенні твердої договірної 

ціни, підрядник зобов'язаний повідомити замовника про обставини, що 

призвели до виконання таких робіт, та подати замовнику пропозиції з 

відповідними розрахунками. Замовник розглядає зазначені пропозиції, приймає 

рішення по суті та повідомляє про нього підрядника. Підрядник зобов'язаний 

зупинити виконання додаткових робіт у разі неодержання у визначений 

договором підряду строк відповіді на своє повідомлення. Завдані підряднику 

збитки, пов'язані із зупиненням додаткових робіт, відшкодовуються 

замовником. Замовник звільняється від відшкодування таких збитків, якщо 

доведе, що у виконанні додаткових робіт не було потреби.  

Крім того, вимогам ст. 878 Цивільного Кодексу України від 16.01.2003 

№ 435-IV, п. 3.3.10.1, п. 3.3.12 ДБН Д.1.1-1-2000, передбачено, що якщо під час 

будівництва виникла потреба у виконанні додаткових обсягів робіт, не 

передбачених затвердженою проектно-кошторисною документацією, 

складається відповідний акт з визначенням цих обсягів робіт, погоджується 

замовником, підрядником і проектною організацією, на підставі якого 

вносяться зміни до проектно-кошторисної документації з подальшим її 

перезатвердженням в установленому порядку.  

При цьому, відповідно до вимог п. 11 Порядку затвердження проектів 

будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 11.05.2011 № 560, експертизі також підлягають проектні 

рішення в частині що не відповідає раніше затвердженому проекту, експертиза 

якого проведена відповідно до п. 10 цього Порядку. 

Крім того, в ході проведення зустрічної звірки в ТОВ «Сяйво - Маркет» 

частково підтверджено повноту проведених розрахунків та встановлено в 

порушення вимог Додатку 3, пунктів 3.1.10.9, 3.3.4., 3.3.9, 3.3.4, 4.11.1, 4.2.1.2 

розділів 3, 4 ДБН Д.1.1-1-2000 та листа - роз’яснення Держбуду від 09.07.2002 

№ 7/7-630 «Про структуру загальновиробничих та адміністративних витрат, які 

враховані усередненими показниками Держбуду України» ДБН Д.1.1-1-2000, ч. 

1, ч. 5 ст. 9 розділу III Закону України № 996 та пунктів 2.15, 2.16 Положення 

№ 88 завищення вартості виконаних ТОВ «Сяйво - Маркет» будівельних робіт 

по реконструкції інженерних мереж (зливової каналізації) в межах існуючої 

мережі між ДНЗ «Джерельце» і ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, згідно актів приймання 

виконаних будівельних робіт за жовтень та грудень 2013 року, на суму 4431,44 

гривень. 

Крім того, в ході проведення ревізії комісією, створеною відповідно до 

розпорядження міського голови Ладижинської міської ради від 02.07.2014       

№ 99-р в складі: голови комісії – заступника міського голови Олійника О.Ф., 

членів комісії: начальника відділу капітального будівництва Підлужняк С.Я., 

начальника відділу житлово-комунального господарства Зарицького М.В., 

заступника начальника відділу містобудування та архітектури Гнатюк О.М. з 

залученням виконавця робіт – директора Товариства Бурчак А.С. та в 

присутності заступника начальника Ладижинської об’єднаної державної 

фінансової інспекції Збрицької І.В. проведено візуальне обстеження фактичних 

обсягів виконаних будівельних робіт підрядником ТОВ «Сяйво - Маркет» по 
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реконструкції інженерних мереж (зливової каналізації) в межах існуючої 

мережі між ДНЗ «Джерельце» і ЗОШ № 3 згідно акту приймання виконаних 

будівельних робіт форми № КБ-2в за жовтень та грудень 2013 року, за 

результатами якого встановлено невиконання робіт за шифром ресурсу Е7-64-1 

«Встановлення дощоприймальних решіток на водовідвідних лотках» в кількості 

6 шт. на суму 96,00 грн. та шифром ресурсу С113-750 «Дощоприймальна 

решітка типу ДБ 2 на водовідвідних лотках» в кількості 6 шт. на суму 5088,00 

гривень. Акт обстеження фактичних обсягів виконаних робіт підрядником – 

ТОВ «Сяйво - Маркет» в Додатку 25 до акту. 

Таким чином, ТОВ «Сяйво-Маркет» в порушення  п. 3.1.10.9, п. 3.3.4, п. 

3.3.9, п. 4.11.1, п. 4.2.1.2 розділів 3, 4 ДБН Д.1.1-1-2000, ч. 1, ч. 5 ст. 9 розділу 

III Закону України № 996 та пунктів 2.15, 2.16 Положення № 88 надано до 

оплати акти приймання виконаних будівельних робіт із завищеною вартістю на 

загальну суму 44860,13 грн. (з урахуванням податку на додану вартість), які 

Замовником в особі міського голови Коломєйцева В.І. та головним бухгалтером 

Гулько І.А. в порушення вимог п. 3, 7 ст. 8 Закону № 996, пунктів 2.14., 2.15., 

2.16. Положення № 88 прийнято до оплати в повному обсязі, що відповідно 

призвело до завищення в обліку Міської ради станом на 01.03.2014 кредиторської 

заборгованості на відповідну суму.  

В подальшому, вказані дії призвели до внесення недостовірних даних до 

меморіального ордеру № 6а за вищеназваним контрагентом кредиторської 

заборгованості та завищення фактичних видатків за кодом тимчасової 

класифікації видатків та кредитування 240601 «Охорона та раціональне 

використання природних ресурсів» за КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» у Звіті 

про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду 

(форма № 4-3м) за 2013 рік та завищення кредиторської заборгованості у Звіті 

про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7-м) станом на 

01.01.2014 та на 01.03.2014, підписаного заступником міського голови Міської 

ради Олійник О.Ф. та головним бухгалтером Гулько І.А., чим порушено вимоги 

ч. 1 ст. 3 Закону України № 996, п. 1 та п. 2 Порядку № 44. 

З приводу допущеного порушення заступнику міського голови Олійнику 

О.Ф. надано перелік питань для уточнення та надання пояснення. 

Перелік питань, завданих заступнику міського голови Олійнику О.Ф. та 

пояснення в Додатку 11 до акту. 

Вищезгадані порушення до часу проведення ревізії самостійно Міською 

радою усунуті не були і на момент проведення ревізії мали місце. 

Під час проведення ревізії сторонами складено акт звірки взаємних 

розрахунків між ТОВ «Сяйво-Маркет» та Міською радою за яким суму 

заборгованості, що рахувалась по обліку за виконані роботи з реконструкції 

інженерних мереж (зливової каналізації) в межах існуючої мережі між ДНЗ 

«Джерельце» і ЗОШ № 3 згідно актів приймання виконаних будівельних робіт 

форми № КБ-2в за жовтень та грудень 2013 року, зменшено на суму завищеної 

вартості ремонтних робіт лише в сумі 11538,53 грн. грн. та відображено 

відповідними зобов’язаннями сторін. Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ 

«Сяйво-Маркет» та Міською радою в Додатку 26 до акту. 
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Відповідно до пред’явлених в ході ревізії Міською радою документів, 

встановлено, що проведення авторського нагляду по об’єкту «Благоустрій 

території: реконструкція інженерних мереж зливової каналізації між ДНЗ 

«Джерельце» і ЗОШ № 3 в м. Ладижин», відповідно до укладеного договору від 

01.10.2013 № 403.13, укладеного з СПД Васильковським С.М. Відповідно до 

укладеного договору та кошторису на виконання робіт, вартість робіт з 

проведення авторського нагляду складає 7100,00 гривень. Відповідно до акту 

від 01.10.2013 №1 на проведення авторського нагляду по об’єкту, виконані 

роботи  прийнято Замовником – Міською радою, про що проставлено підписи 

та зазначено прізвища і ініціали від Замовника - міського голови Коломєйцева 

В.І. та виконавця робіт -  СПД Васильковський., вартість яких складає 7100,00 

гривень. 

Так, ревізією фактичного отримання послуг з  авторського нагляду по 

об’єкту «Благоустрій території: реконструкція інженерних мереж зливової 

каналізації між ДНЗ «Джерельце» і ЗОШ № 3 в м. Ладижин», проведеною 

шляхом інспектування Журналу авторського нагляду по вищезазначеному 

об’єкту, підтверджено повноту наданих послуг. Поряд з тим, спеціалістами, що 

здійснювали авторський нагляд за виконанням робіт по реконструкції 

інженерних мереж зливової каналізації між ДНЗ «Джерельце» і ЗОШ № 3 в м. 

Ладижин, при виявленні робіт від проектної документації здійснено записи до 

Журналу авторського нагляду щодо необхідності комісійного оформлення акту 

обстеження та складання додаткового кошторису на виконання додаткових 

робіт.  

Копії договору від 01.10.2013 № 403.13, акту виконаних робіт від 

01.10.2013 №1 на проведення авторського нагляду по об’єкту та копія 

Журналу авторського нагляду в Додатках 27- 28 до акту. 

Згідно даних бухгалтерського обліку Міської ради господарську операцію 

з проведення авторського нагляду за реконструкцією інженерних мереж 

зливової каналізації між ДНЗ «Джерельце» і ЗОШ № 3 в м. Ладижин 

відображено в меморіальному ордері № 6 «Накопичувальна відомість за 

розрахунками з іншими кредиторами» (за коштами спеціального фонду) за 

жовтень 2013 року за відповідною кореспонденцією рахунків. 

Перевіркою наявності станом на 01.03.2014 кредиторської заборгованості 

за отримані Міською радою товари, роботи та послуги, на закупівлю яких 

поширюється дія Закону України від 01.06.2010 №2289-VI «Про здійснення 

державних закупівель» (далі – Закон № 2289), проведеною шляхом 

співставленням даних Звіту про заборгованість за бюджетними коштами 

(форма № 7д) станом на 01.03.2014 та із даними меморіального ордеру № 6 

«Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» (за 

коштами спеціального фонду за лютий 2014 року, станом на 01.03.2014 

кредиторської заборгованості за товари, роботи та послуги, закупівля яких 

проведена із застосуванням вимог Закону № 2289, не встановлено. 

Таким чином, за результатами проведеної ревізії підтверджено 

кредиторську заборгованість за капітальними видатками по Міській раді, яка 
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рахувалась станом на 01.03.2014 за кодом тимчасової класифікації видатків та 

кредитування: 

- 010116 «Органи місцевого самоврядування» перед ФОП Кубінець І.В. в 

сумі 12000,00 грн.; 

 - 150101 «Капітальні вкладення» перед Державним підприємством 

«Архітектурно-будівельний інжиніринг» в сумі 10660,80 грн., перед ТОВ 

«Енергосервіс ЛТД» в сумі 123140,69 грн., перед ПП «СБ-Стандарт» в сумі 

10743,60 грн., перед Філією Державного підприємства «Спеціалізована 

державна експертна організація - Центральна служба Української державної 

будівельної експертизи» у Вінницькій області в сумі 2640,00 грн. та перед ФОП 

Підгорний П.А. в сумі 157399,27 грн.; 

 - 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» перед ФОП 

Васильківський С.М. в сумі 10295,00 грн. та перед ПП «Ладижинський 

будівник» в сумі 187558,16 грн.; 

- 240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» 

перед ТОВ «Енергосервіс ЛТД» в сумі 237013,00 грн., перед ТОВ «Сяйво – 

Маркет» в сумі 218402,65 грн., перед ФОП Васильківський С.М. в сумі 7100,00 

грн. та перед Вінницькою обласною комунальною установою «Служба 

технічного нагляду за об’єктами житлово-комунального господарства» в сумі 

3465,57 гривень. 

 Акт позапланової ревізії складено у 3-х примірниках на 22-х аркушах.  
 

Заступник начальника Ладижинської 

об’єднаної державної фінансової 

інспекції 

Голова Ладижинської міської ради 

                             

І.В. Збрицька 

 

В.І. Коломєйцев 

 Начальник відділу бухгалтерського 

обліку – головний бухгалтер 

 І.А. Гулько 

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) 

 


