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 ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ 
 ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ  У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

 ЛАДИЖИНСЬКА ОБ´ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ 

 

АКТ 

26.09.2014  № 04-15/77 
(дата)  (номер) 

м. Ладижин   
(місце складання)   

 

позапланової ревізії достовірності обсягів кредиторської заборгованості за 

капітальними видатками комунального підприємства «Ладижинський 

комбінат комунальних підприємств» станом на 01.03.2014 
 

 Відповідно до пп. 2 п. 11 постанови Кабінету Міністрів України від 

01.03.2014 №65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат 

бюджету», за зверненням комунального підприємства «Ладижинський комбінат 

комунальних підприємств» від 11.04.2014 № 473, на підставі направлення від 

08.09.2014 № 231, виданого начальником Ладижинської об’єднаної державної 

фінансової інспекції, начальником Ладижинської об’єднаної державної 

фінансової інспекції Кравцем О.М. проведено позапланову ревізію 

достовірності обсягів кредиторської заборгованості за капітальними видатками 

комунального підприємства «Ладижинський комбінат комунальних 

підприємств» станом на 01.03.2014. 

 Ревізію проведено з 09.09.2014 по 26.09.2014 (з зупиненням 10.09.2014 

по 25.09.2014) у відповідності до питань програми ревізії з відома директора  

комунального підприємства «Ладижинський комбінат комунальних 

підприємств» Коломійця Олександра Станіславовича та в присутності 

головного бухгалтера  Кошловської Інни Олександрівни. 

Юридична та фактична адреси Ладижинської міської ради: 24321, 

Вінницька область, м. Ладижин,  вул.  Прибережна, 3, 

Телефони: 6-29-89 (директор), 6-18-55 (головний бухгалтер), 

Код ЄДРПОУ: 23059711.  

Форма власності - комунальна; організаційно-правова форма 

господарювання —  комунальне підприємство. 

Посадовими особами комунального підприємства «Ладижинський 

комбінат комунальних підприємств» (надалі – Підприємство), яким надано 

право розпоряджатися рахунками та підписувати розрахункові документи у 

періоді, що підлягав ревізії, були: 

- з правом першого підпису: директор Підприємства Шерсткий Р. В. – з 

01.01.2013 по 16.07.2014, Коломієць О.С. – з 21.07.2014 по даний час; 
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- з правом другого підпису: головний бухгалтер Підприємства 

Кошловська І.О.- весь період, що підлягав ревізії. 

Директор Підприємства Коломієць О.С. 09.09.2014 одержав один 

примірник програми ревізії та направлення на проведення ревізії, про що 

вчинено записи на перших примірниках документів. 

Посадовими особами Підприємства надано Журнал реєстрації 

проведених перевірок, в якому вчинено запис про проведення позапланової 

ревізії. 

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. 

Відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію серії А00 № 522088 

Підприємство зареєстроване як юридична особа державним реєстратором 

виконавчого комітету Ладижинської міської ради у Вінницькій області 

20.02.2007, про що здійснено запис в Єдиному державному реєстрі за № 

11771020000000279. 

Відповідно до Довідки з єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України АБ № 063596 від 10.06.2009, Підприємство є юридичною 

особою комунальної власності, основними видами діяльності якого є:  за КВЕД 

90.03.0 «Прибирання сміття, боротьба з забрудненням та подібні види 

діяльності», КВЕД 93.03.0 «Функціонування інфраструктури автомобільного та 

міського транспорту», КВЕД 90.01.0 «Збирання і оброблення стічних вод», 

КВЕД «Збирання, очищення та розподілення води», КВЕД 71.21.0 «Оренда 

інших наземних транспортних засобів та устаткування» 

Підприємство діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням 21 сесії 5 

скликання Ладижинської міської ради від 10.04.2008 № 775 та зареєстрованого 

державним реєстратором 04.06.2008 за  № 11771050005000279. 

Відповідно до Статуту засновником Підприємства є територіальна 

громада міста Ладижин в особі Ладижинської міської ради. 

Для здійснення господарської діяльності Підприємства, Ладижинською 

міською радою створено статутний фонд за рахунок внеску грошових коштів в 

сумі 135000,00 гривень. 

Метою створення і діяльності Підприємства є господарська діяльність для 

досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання 

прибутку. 

Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а 

також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі. 

Статутом визначено, що відчуження засобів виробництва та нерухомого 

майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, 

здійснюється за рішенням власника, тобто Ладижинською міською радою. 
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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 директором Підприємства Шерстким Р.В. та головним 

бухгалтером Кошловською І.А. за кодом тимчасової класифікації видатків та 

кредитування 240601 «Охорона та раціональне використання природних 

ресурсів» за КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» та даних відомості №2 по 

рахунку 10 «Основні засоби», станом на 01.05.2014 рахується кредиторська 

заборгованість по коштам спеціального фонду на суму 1054125,02 гривень. 

Копія Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7-м) за 

КТКВК 240601 в Додатку 2 до акту. 

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 

Зведеного плану використання бюджетних коштів за кодом тимчасової 

класифікації видатків та кредитування 240601 «Охорона та раціональне 

використання природних ресурсів» затверджено асигнування на 2013 рік для  

проведення капітальних видатків в сумі 10611182,00 гривень. 

Копія Зведеного плану використання бюджетних коштів за кодом 

тимчасової класифікації видатків та кредитування 240601 «Охорона та 

раціональне використання природних ресурсів» за КТКВК 240601 в Додатку 3 

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 01.05.2014, 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 та бюджетної звітності за операціями з оплати товарів, 

робіт і послуг по яких станом на 01.05.2014 об’єкт контролю має кредиторську 

заборгованість з їх оплати, правильність відображення кредиторської 

заборгованості в бухгалтерському обліку, її достовірність, проведено суцільним 

порядком. 

Відповідно до Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма 

№7-м), підписаного директором Підприємства Шерстким Р.В. та головним 

бухгалтером Кошловською І.А. за кодом тимчасової класифікації видатків та 

кредитування 240601 «Охорона та раціональне використання природних 
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ресурсів» за КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» та даних відомості №2 по 

рахунку 10 «Основні засоби», станом на 01.05.2014 рахується кредиторська 

заборгованість по коштам спеціального фонду в сумі 1054125,02 гривень. 

 Копія  Звіту  про заборгованість за бюджетними коштами (форма  №7д) 

за спеціальним фондом станом  на 01.05.2014 в Додатку № 4 до акту.  

  

 Досліджуючи терміни виникнення кредиторської заборгованості по 

капітальних видатках спеціального фонду кошторису Підприємства за кодом 

тимчасової класифікації видатків та кредитування 240601 «Охорона та 

раціональне використання природних ресурсів» за КЕКВ 3000 «Капітальні 

видатки» в сумі 149000,00 грн. встановлено, що вона рахується перед ФОП 

Плисак О.А. згідно договору від 12.12.2013 №70 за придбаний піролізний котел 

для опалення теплиці на суму 99000,00 грн. та згідно договору від 12.12.2013 

№71 за придбані зрошувачі для поливу клумб та газонів по вул. Будівельників 

на розподільчій смузі на суму 50000,00 гривень.  

 Згідно видаткової накладної від 23.12.2013 № 70 Підприємством 

одержано від фізичної особи – підприємця Плисака О.А. піролізний котел для 

опалення теплиці з додатковим обладнанням в кількості 1 шт. на суму 99000,00 

грн. (без ПДВ) та згідно накладної від 23.12.2013 № 71 - зрошувачі для поливу 

клумб та газонів по вул. Будівельників на розподільчій смузі в кількості 10 шт. 

по ціні 5000,00 грн. за штуку на суму 50000,00 гривень.   

Копії договорів від 12.12.2013 та від 23.12.2013 №70, 71 та видаткових 

накладних від 23.12.2013 №№ 70, 71 в Додатках 5-8 до акту. 

Згідно даних бухгалтерського обліку Підприємства господарську 

операцію з оприбуткування відображено у відомості №2 за грудень 2013 року 

за відповідною кореспонденцією рахунків. 

З метою підтвердження взаєморозрахунків та фактичного наданих послуг 

в ході ревізії проведено зустрічну звірку у ФОП Плисака О.А., в ході 

проведення якої підтверджено факт придбання піролізного котла для опалення 

теплиці з додатковим обладнанням та зрошувачів для поливу клумб та газонів в 

кількості 10 шт., наявну в обліку дебіторську заборгованість станом на 

01.03.2014 в сумі 149000,00 гривень. 

На момент проведення ревізії Підприємством розрахунки із ФОП 

Плисаком О.А. за придбання піролізного котла для опалення теплиці з 

додатковим обладнанням, згідно видаткової накладної від 23.12.2013 № 70, та 

зрошувачів для поливу клумб та газонів в кількості 10 шт., згідно видаткової 

накладної від 23.12.2013 № 71, не проведено.  

Матеріали зустрічної звірки, проведеної в ФОП Плисака О.А., в Додатку 

9 до акту.  

 

 Крім того, по капітальних видатках спеціального фонду кошторису 

Підприємства за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування 

240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» за КЕКВ 

3000 «Капітальні видатки» рахується кредиторська заборгованість перед 
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Державним підприємством «Архітектурно-будівельний інжиніринг», згідно 

договору від 07.10.2013 №121-13 за проведення технічного нагляду за 

будівництвом побутового та технологічного приміщень на спорудах для 

знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських та 

промислових відходів виробництва в м. Ладижин Вінницької області на суму 

6442,80 гривень.  

Так, ревізією фактичного отримання товарів, робіт або послуг 

встановлено, що між Державним підприємством «Архітектурно-будівельний 

інжиніринг», як Виконавцем, в особі директора Крохи Н.О. та Підприємством, 

як Замовником, в особі голови Шерсткого Р.В. укладено договір №121-13 від 

07.10.2013, згідно якого за дорученням Замовника та умов договору, 

Державним підприємством «Архітектурно-будівельний інжиніринг» 

передбачено проведення технічного нагляду за будівництвом побутового та 

технологічного приміщень на спорудах для знешкодження та складування 

побутових, сільськогосподарських та промислових відходів виробництва в м. 

Ладижин Вінницької області. Відповідно до умов зазначеного договору, 

вартість робіт визначена в сумі 6442,80 гривень.  

Відповідно до п. 2.2. укладеного договору визначено, що розрахунки за 

виконані роботи Замовник здійснює на підставі актів виконаних робіт, що 

підписані уповноваженими представниками. 

На виконання умов вищезазначеного договору Державним підприємством 

«Архітектурно-будівельний інжиніринг» пред’явлено Підприємству акт 

виконаних робіт від 06.12.2013 без номера, за яким загальна вартість виконаних 

робіт по технічному нагляду за будівництвом побутового та технологічного 

приміщень на спорудах для знешкодження та складування побутових, 

сільськогосподарських та промислових відходів виробництва в м. Ладижин 

Вінницької області становить 6442,80 гривень. 

Акт виконаних робіт від 06.12.2013 без номера прийнятий до оплати 

Замовником – Підприємством, про що свідчать відповідні підписи та відтиски 

печатки. 

Копії договору №121-13 від 07.10.2013 та акту виконаних робіт від 

06.12.2013 без номера в Додатках 10-11 до акту. 

Згідно даних бухгалтерського обліку Підприємства господарську 

операцію з проведення технічного нагляду за будівництвом побутового та 

технологічного приміщень на спорудах для знешкодження та складування 

побутових, сільськогосподарських та промислових відходів виробництва в 

м.Ладижин Вінницької області відображено у журналі №3 за грудень 2013 року 

за відповідною кореспонденцією рахунків. 

З метою підтвердження взаєморозрахунків та фактичного наданих послуг 

в ході ревізії проведено зустрічну звірку у Державному підприємстві 

«Архітектурно-будівельний інжиніринг», в ході якої підтверджено факт 

надання послуг з проведення технічного нагляду за будівництвом побутового 

та технологічного приміщень на спорудах для знешкодження та складування 

побутових, сільськогосподарських та промислових відходів виробництва в м. 
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Ладижин Вінницької області, підтверджено наявну в обліку дебіторську 

заборгованість станом на 01.03.2014, в сумі 6442,80 гривень. 

Відповідно до акту виконаних робіт від 06.12.2013 без номера за надані 

послуги з технічного нагляду за будівництвом побутового та технологічного 

приміщень на спорудах для знешкодження та складування побутових, 

сільськогосподарських та промислових відходів виробництва в м. Ладижин 

Вінницької області, на момент проведення ревізії Підприємством розрахунки із 

Державним підприємством «Архітектурно-будівельний інжиніринг» не 

проведено.  

Матеріали зустрічної звірки, проведеної в Державному підприємстві 

«Архітектурно-будівельний інжиніринг», в Додатку 12 до акту.  

 

 Поряд з тим, за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування 

240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» за КЕКВ 

3000 «Капітальні видатки» рахується кредиторська заборгованість перед ФОП 

Статіва Л.В. згідно договору від 15.08.2013 №25 за придбані плодово-ягідні 

дерева, кущі та озеленювальні і декоративні насадження на суму 35821,00 грн.; 

згідно договору від 05.08.2013 №20 за придбані контейнера для збору 

побутових відходів (сміття) з колесами в кількості 8 шт. по ціні 3600,00 грн. за 

контейнер та 27 шт. по ціні 2600,00 грн. за контейнер на загальну суму 99000,00 

гривень.  

 Згідно видаткової накладної від 01.10.2013 №25 Підприємством одержано 

від ФОП Статіви Л.В. плодово-ягідні дерева, кущі та озеленювальні і 

декоративні насадження на загальну суму 40692,00 грн. та згідно накладної від 

08.08.2013 № 3 - контейнера для збору побутових відходів (сміття) з колесами в 

кількості 8 шт. по ціні 3600,00 грн. за контейнер та 27 шт. по ціні 2600,00 грн. за 

контейнер на загальну суму 99000,00 гривень.  

Копії договорів від 15.08.2013 №25, від 05.08.2013 №20 та видаткових 

накладних від 01.10.2013 № 25, від 08.08.2013 № 3 в Додатках 13-16 до акту. 

Згідно даних бухгалтерського обліку Підприємства господарську 

операцію з оприбуткування відображено у відомості №2 за серпень, жовтень 

2013 року за відповідною кореспонденцією рахунків. 

З метою підтвердження взаєморозрахунків та фактичного наданих послуг 

в ході ревізії проведено зустрічну звірку у ФОП Статіви Л.В., в ході проведення 

якої підтверджено факт придбання плодово-ягідних дерев, кущів та 

озеленювальних і декоративних насаджень, контейнерів для збору побутових 

відходів (сміття) в кількості 35 шт., підтверджено наявну в обліку дебіторську 

заборгованість станом на 01.03.2014, в сумі 134891,00 гривень. 

На момент проведення ревізії Підприємством розрахунки із ФОП 

Статівою Л.В. за придбання плодово-ягідних дерев, кущів та озеленювальних і 

декоративних насаджень, згідно видаткової накладної від 01.10.2013 №25 

проведено на підставі платіжного доручення від 26.12.2013 №41 в сумі 4871,00 

грн.; за придбання контейнера для збору побутових відходів (сміття) з колесами 

в кількості 35 шт., згідно видаткової накладної від 08.08.2013 №3, не проведено.  
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Матеріали зустрічної звірки, проведеної в ФОП Статіви Л.В., в Додатку 

17 до акту.  

 

 Також, за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування 240601 

«Охорона та раціональне використання природних ресурсів» за КЕКВ 3000 

«Капітальні видатки» рахується кредиторська заборгованість перед ФОП 

Багнюком М.В. згідно договору купівлі-продажу від 15.07.2013 № 18 за 

придбані Підприємством зрошувачі ZN23W (з регульованим сектором поливу) в 

кількості 3 шт. по ціні 16000,00 грн. на загальну суму 48000,00 гривень.  

 Згідно видаткової накладної від 09.08.2013 № 15 Підприємством 

одержано від ФОП Багнюка М.В. зрошувачі ZN23W (з регульованим сектором 

поливу) в кількості 3 шт. по ціні 16000,00 грн. на суму 48000,00 гривень.  

Копії договору від 15.07.2013 №18 та видаткової накладної від 09.08.2013 

№ 15 в Додатках 18-19 до акту. 

Згідно даних бухгалтерського обліку Підприємства господарську 

операцію з оприбуткування відображено у відомості №2 за серпень 2013 року 

за відповідною кореспонденцією рахунків. 

З метою підтвердження взаєморозрахунків та фактичного наданих послуг 

в ході ревізії проведено зустрічну звірку у ФОП Багнюка М.В., в ході якої 

підтверджено факт придбання зрошувачі ZN23W (з регульованим сектором 

поливу) в кількості 3 шт., підтверджено наявну в обліку дебіторську 

заборгованість станом на 01.03.2014, в сумі 48000,00 гривень. 

На момент проведення ревізії Підприємством розрахунки із ФОП 

Багнюком М.В. за придбання зрошувачів ZN23W (з регульованим сектором 

поливу) в кількості 3 шт., згідно видаткової накладної від 09.08.2013 № 15 не 

проведено.  

Матеріали зустрічної звірки, проведеної в ФОП Багнюка М.В., в Додатку 

20 до акту.  

 На підставі рішення 26 сесії Ладижинської міської ради 6 скликання від 

24.12.2013 №1135, згідно видаткової накладної від 22.01.2014 № 1 

Підприємством передано на баланс Відділу з питань фізичної культури та 

спорту Ладижинської міської ради зрошувачі ZN23W (з регульованим сектором 

поливу) в кількості 3 шт. по ціні 16000,00 грн. на суму 48000,00 гривень.  

Копії рішення Ладижинської міської ради від 24.12.2013 №1135, 

видаткової накладної від 22.01.2014 № 1 в Додатках 21-22 до акту. 

 

Крім того, за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування 

240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» за КЕКВ 

3000 «Капітальні видатки» рахується кредиторська заборгованість перед ФОП 

Лук’ян М.Ф. згідно договору купівлі-продажу від 15.07.2013 № 15 за придбані 

Підприємством кущорізи в кількості 10 шт. по ціні 5749,20 грн. на суму 

57492,00 грн., висоторіз в кількості 1 шт. на суму 5582,50 грн., мотоножиці в 

кількості 1 шт. на суму 4425,50 грн. та бензоріз в кількості 1 шт. на суму 

15000,00 грн., всього на загальну суму 99000,00 гривень.  
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 Згідно видаткової накладної від 16.08.2013 за № 17871 Підприємством 

одержано від фізичної особи – підприємця Лук’ян М.Ф. кущорізи в кількості 10 

шт. по ціні 5749,20 грн. на суму 57492,00 грн., висоторіз в кількості 1 шт. на 

суму 5582,50 грн., мотоножиці в кількості 1 шт. на суму 4425,50 грн. та бензоріз 

в кількості 1 шт. на суму 15000,00 грн., всього на загальну суму 99000,00 

гривень.  

Копії договору від 15.07.2013 № 15 та видаткової накладної від 

16.08.2013 № 17871  в Додатках 23-24 до акту. 

Згідно даних бухгалтерського обліку Підприємства господарську 

операцію з оприбуткування відображено у відомості №2 за серпень 2013 року 

за відповідною кореспонденцією рахунків. 

З метою підтвердження взаєморозрахунків та фактичного наданих послуг 

в ході ревізії проведено зустрічну звірку у ФОП Лук’ян М.Ф., в ході проведення 

якої підтверджено факт придбання кущорізів в кількості 10 шт., висоторіза в 

кількості 1 шт., мотоножиць в кількості 1 шт. та бензоріза в кількості 1 шт., 

підтверджено наявну в обліку дебіторську заборгованість станом на 01.03.2014, 

в сумі 99000,00 гривень. 

На момент проведення ревізії розрахунки із ФОП Лук’яном М.Ф. за 

придбання кущорізів в кількості 10 шт., висоторіза в кількості 1 шт., 

мотоножиць в кількості 1 шт. та бензоріза в кількості 1 шт., згідно видаткової 

накладної від 16.08.2013 за № 17871 Підприємством не проведено.  

Матеріали зустрічної звірки, проведеної в ФОП Лук’яна М.Ф., в Додатку 

25 до акту.  

 

Крім того, за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування 

240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» за КЕКВ 

3000 «Капітальні видатки» рахується кредиторська заборгованість перед ФОП 

Бригар В.В. згідно договору купівлі-продажу від 06.08.2013 № 18 за придбані 

Підприємством саджанці граба в кількості 375 шт. по ціні 40,00 грн. за 

саджанець на загальну суму 15000,00 грн. (без ПДВ).  

 Згідно видаткової накладної від 16.08.2013 № 11, Підприємством 

одержано від ФОП Бригар В.В. саджанці граба в кількості 375 шт. по ціні 40,00 

грн. за саджанець на загальну суму 15000,00 грн. (без ПДВ).  

Копії договору від 06.08.2013 № 18 та видаткової накладної від 

16.08.2013 № 11 в Додатках 26-27 до акту. 

Згідно даних бухгалтерського обліку Підприємства господарську 

операцію з оприбуткування відображено у відомості №2 за серпень 2013 року 

за відповідною кореспонденцією рахунків. 

З метою підтвердження взаєморозрахунків та фактичного відпуску 

товарів в ході ревізії проведено зустрічну звірку у ФОП Бригар В.В., в ході якої 

підтверджено факт відпуску останнім Підприємству саджанців граба в кількості 

375 шт., підтверджено наявну в обліку дебіторську заборгованість станом на 

01.03.2014, в сумі 15000,00 гривень. 
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На момент проведення ревізії Підприємством розрахунки із ФОП Бригар 

В.В. за придбання саджанців граба в кількості 375 шт., згідно видаткової 

накладної від 16.08.2013 № 11, не проведено.  

Матеріали зустрічної звірки, проведеної в ФОП Бригар В.В., в Додатку 

28 до акту.  
 

 Крім того, по капітальних видатках спеціального фонду кошторису 

Підприємства за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування 

240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» за КЕКВ 

3000 «Капітальні видатки» рахується кредиторська заборгованість перед ФОП 

Гальченко І.І., згідно договору від 21.10.2013 №9/-В за проведення інженерно-

геологічного вишукування для будівництва та монтажу сміттєпереробного 

комплексу із сортувальною лінією для переробки твердих, нетоксичних 

побутових відходів, розташованого на сміттєзвалищі на землях Ладижинської 

міської ради,  на суму 48112,00 гривень.  

Так, ревізією фактичного отримання товарів, робіт або послуг 

встановлено, що між ФОП Гальченко І.І., як Виконавцем, в особі директора 

Крохи Н.О. та Підприємством, як Замовником, в особі голови Шерсткого Р.В. 

укладено договір від 21.10.2013 №9/-В, згідно якого за дорученням Замовника 

та умов договору, ФОП Гальченко І.І. передбачено проведення інженерно-

геологічного вишукування для будівництва та монтажу сміттєпереробного 

комплексу із сортувальною лінією для переробки твердих, нетоксичних 

побутових відходів, розташованого на сміттєзвалищі на землях Ладижинської 

міської ради. Відповідно до умов зазначеного договору, вартість робіт 

визначена в сумі 48112,00 гривень.  

На виконання умов вищезазначеного договору ФОП Гальченко І.І. 

пред’явлено Підприємству акт здачі-прийняття виконаних робіт від 10.12.2013 

без номера, за яким загальна вартість виконаних робіт інженерно-геологічного 

вишукування для будівництва та монтажу сміттєпереробного комплексу із 

сортувальною лінією для переробки твердих, нетоксичних побутових відходів, 

розташованого на сміттєзвалищі на землях Ладижинської міської ради 

становить 48112,00 гривень. 

Акт виконаних робіт від 10.12.2013 б/н прийнятий до оплати Замовником 

– Підприємством, про що свідчать відповідні підписи та відтиски печатки. 

Копії договору від 21.10.2013 №9/-В та акту виконаних робіт від 

10.12.2013 б/н в Додатках 29-30 до акту. 

Згідно даних бухгалтерського обліку Підприємства господарську 

операцію за виконання робіт інженерно-геологічного вишукування для 

будівництва та монтажу сміттєпереробного комплексу із сортувальною лінією 

для переробки твердих, нетоксичних побутових відходів, розташованого на 

сміттєзвалищі на землях Ладижинської міської ради відображено у журналі №3 

за грудень 2013 року за відповідною кореспонденцією рахунків. 

З метою підтвердження взаєморозрахунків та фактичного наданих послуг 

в ході ревізії Інспекцією направлено запит від 04.09.20014 №04-20/1077 до 

ФОП Гальченко І.І. 
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Згідно наданої на запит інформації ФОП Гальченко І.І. листом від 

09.09.2014 №1 підтверджено факт виконання робіт інженерно-геологічного 

вишукування для будівництва та монтажу сміттєпереробного комплексу із 

сортувальною лінією для переробки твердих, нетоксичних побутових відходів, 

розташованого на сміттєзвалищі на землях Ладижинської міської ради та 

наявну в обліку дебіторську заборгованість станом на 01.03.2014, в сумі 

48112,00 гривень. 

Відповідно до акту виконаних робіт від 10.12.2013 без номера за 

виконання робіт інженерно-геологічного вишукування для будівництва та 

монтажу сміттєпереробного комплексу із сортувальною лінією для переробки 

твердих, нетоксичних побутових відходів, розташованого на сміттєзвалищі на 

землях Ладижинської міської ради, на момент проведення ревізії 

Підприємством розрахунки із ФОП Гальченко І.І. не проведено.  

Лист Інспекції від 04.09.20014 №04-20/1077 та лист ФОП Гальченка І.І. 

від 09.09.2014 №1, в Додатку 31 до акту.  

 

Крім того, за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування 

240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» за КЕКВ 

3000 «Капітальні видатки» рахується кредиторська заборгованість перед ТОВ 

«Техноторг» згідно договору купівлі-продажу від 24.04.2013 № 7 за придбані 

Підприємством сільськогосподарську техніку (причіп та напівпричіп) на 

загальну суму 99000,00 грн. (з ПДВ).  

 Згідно видаткової накладної від 21.06.2013 № В-1894, Підприємством 

одержано від ТОВ «Техноторг» сільськогосподарську техніку (причіп та 

напівпричіп) на загальну суму 99000,00 грн. (з ПДВ).  

Копії договору від 24.04.2013 № 7 та видаткової накладної від 21.06.2013 

№ В-1894 в Додатках 32-33 до акту. 

Згідно даних бухгалтерського обліку Підприємства господарську 

операцію з оприбуткування відображено у відомості №2 за червень 2013 року 

за відповідною кореспонденцією рахунків. 

З метою підтвердження взаєморозрахунків та фактичного наданих послуг 

в ході ревізії Інспекцією направлено запит від 26.09.20014 №04-20/1131 до ТОВ 

«Техноторг». 

Згідно отриманої на запит інформації від ТОВ «Техноторг» (лист від 

26.09.2014 №158 підтверджено факт відпуску останнім Підприємству 

сільськогосподарської техніки (причіп та напівпричіп), наявну в обліку 

дебіторську заборгованість станом на 01.03.2014, в сумі 99000,00 гривень. 

Відповідно до накладної від 21.06.2013 № В-1894 за придбану 

сільськогосподарську техніку (причіп та напівпричіп), на момент проведення 

ревізії Підприємством розрахунки із ТОВ «Техноторг» не проведено.  

Лист Інспекції від 26.09.20014 №04-20/1131 та лист ТОВ «Техноторг» 

від 26.09.2014 №158, в Додатку 34 до акту.  
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Насамкінець, за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування 

240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» за КЕКВ 

3000 «Капітальні видатки» рахується кредиторська заборгованість перед ТОВ 

«Техноторг-Дон» згідно договору купівлі-продажу від 16.04.2013 № 10 за 

придбаний Підприємством трактор МТЗ-82 (в комплекті з обладнанням) на 

загальну суму 454749,22 грн. (з ПДВ).  

Так, ревізією фактичного отримання товарів, робіт або послуг 

встановлено, що між ТОВ «Техноторг-Дон», як Продавцем, в особі 

генерального директора Березовського Є.М. та Підприємством, як Покупцем, в 

особі голови Шерсткого Р.В. укладено договір від 16.04.2013 № 10, згідно якого 

Продавець зобов’язується передати товар: трактор МТЗ-82 в комплекті з 

обладнанням (косілка KDT-300.  відвал, щітка, навісна тубільна машина DP-

660T, причеп самоскидний 2 ПТС-6, гідравлічний тракторний розсіювач МВЧ-

100) у власність Покупцеві, а Покупець зобов’язується прийняти товар та 

сплатити за нього. Відповідно до умов зазначеного договору, загальна ціна 

товару становить 636000,00 гривень.  

На виконання умов вищезазначеного договору, на підставі видаткової 

накладної від 09.07.2013 № В-66442, представником ТОВ «Техноторг-Дон» 

Колногознюк І.В. відпущено Підприємству трактор МТЗ-82 в комплекті з 

обладнанням (косілка KDT-300.  відвал, щітка, навісна тубільна машина DP-

660T, причеп самоскидний 2 ПТС-6, гідравлічний тракторний розсіювач МВЧ-

100) на суму 636000,00 гривень. 

Копії договору від 16.04.2013 № 10 та видаткової накладної від 

09.07.2013 № В-66442 в Додатках 35-36 до акту. 

 В подальшому, на підставі договору зберігання від 09.07.2013, укладеного 

між ТОВ «Техноторг-Дон» та Підприємством, та згідно акту прийому передачі 

матеріальних цінностей від 09.07.2013 без номеру, обладнання до трактора 

МТЗ-82 (косілка KDT-300, відвал, щітка, навісна тубільна машина DP-660T, 

причеп самоскидний 2 ПТС-6, гідравлічний тракторний розсіювач МВЧ-100) 

Підприємством передані на збереження ТОВ «Техноторг-Дон». 

 Копія договору збереження та акту прийому передачі матеріальних 

цінностей у Додатках 37-38 до довідки. 

 З метою підтвердження взаєморозрахунків та фактичного відпуску 

товарів в ході ревізії проведено зустрічну звірку у ТОВ «Техноторг-Дон», в ході 

якої підтверджено фактичну наявність обладнання до трактора МТЗ-82 (косілка 

KDT-300, відвал, щітка, навісна тубільна машина DP-660T, причеп самоскидний 

2 ПТС-6, гідравлічний тракторний розсіювач МВЧ-100), які знаходяться на 

збережені у Торгово-сервісному представництві ТОВ «Техноторг-Дон» за 

адресою: м. Вінниця, вул. А.Іванова 26а. 

Матеріали зустрічної звірки, проведеної в ТОВ «Техноторг-Дон», в 

Додатку 39 до акту.  

На момент проведення ревізії Підприємством розрахунки із ТОВ 

«Техноторг-Дон» за придбання трактор МТЗ-82 в комплекті з обладнанням 

(косілка KDT-300, відвал, щітка, навісна тубільна машина DP-660T, причеп 
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самоскидний 2 ПТС-6, гідравлічний тракторний розсіювач МВЧ-100), згідно 

видаткової накладної від 09.07.2013 № В-66442 проведено на підставі 

платіжних доручень від 24.07.2013 №27 в сумі 10000,00 грн., від 24.07.2013 

№28 в сумі 22000,00 грн., від 23.08.2013 №39 в сумі 149250,78 гривень. 

З метою підтвердження взаєморозрахунків в ході ревізії Інспекцією 

направлено запит від 04.09.20014 №04-20/1077 до ТОВ «Техноторг-Дон». 

Згідно отриманої на запит інформації від ТОВ «Техноторг-Дон» (лист від 

18.09.2014 №791) підтверджено факт відпуску останнім Підприємству трактора 

МТЗ-82 в комплекті з обладнанням (косілка KDT-300, відвал, щітка, навісна 

тубільна машина DP-660T, причеп самоскидний 2 ПТС-6, гідравлічний 

тракторний розсіювач МВЧ-100), наявну в обліку дебіторську заборгованість 

станом на 01.03.2014, в сумі 454749,22 гривень. 

Лист Інспекції від 04.09.20014 №04-20/1077 та лист ТОВ «Техноторг-

Дон» від 18.09.2014 №791, в Додатках 40-41 до акту.  

В ході позапланової ревізії проведено інвентаризацію придбаних 

основних засобів та проектно-кошторисної документації, за наслідками якої 

підтверджено фактичну їх наявність. Матеріали інвентаризації в Додатку 42 

до акта. 

Перевіркою наявності станом на 01.03.2014 кредиторської заборгованості 

за отримані Центром 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) на 01.05.2014 та із даними відомості №2 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. 

Акт позапланової ревізії складено у 3-х примірниках на 12-ти аркушах.  
 

Начальник Ладижинської об’єднаної 

державної фінансової інспекції 

Директор комунального 

підприємства «Ладижинський 

комбінат комунальних підприємств»  

                             

О.М. Кравець 

 

О.С. Коломієць 

  

     Головний бухгалтер 

 І.О. Кошловська 
 

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) 


