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У звіті представлено результати аудиторського дослідження ефективності
виконання  бюджету  міста  Покровськ  Донецької  області  за  період  з  01  січня
2018 року по 31  березня 2021 року.

Державний  фінансовий  аудит  проведено  Управлінням  Східного  офісу
Держаудитслужби  в  Донецькій  області  на  виконання  п.  3.3  Плану  проведення
заходів  державного  фінансового  контролю  Держаудитслужби  України  на  III
квартал 2021  року  (в  частині  державних  фінансових  аудитів).

Контрольний  захід  здійснено  відповідно  до  ст.  ст.  26,  113  Бюджетного
кодексу  України  від  08.07.2010 № 2456-УІ  (далі  -  Бюджетний  кодекс)  [2],  ст.2
Закону  України  «Про  основні  засади  здійснення  державного  фінансового
контролю  в  Україні»  від  26.01.1993  №  2939-ХІІ  (далі  -  Закон  №  2939-ХП)  [6],
Порядку  проведення  Державною  аудиторською  службою,  її міжрегіональними
територіальними  органами  державного  фінансового  аудиту  виконання  місцевих
бюджетів,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
12.05.2007 №  698  (в редакції постанови Кабінету Міністрів України  від 4 липня
2018 р.  №  578) (далі - Порядок 698)  [15].

Аудиторський звіт призначений для Покровської міської ради  Донецької
області  (далі  по  тексту  - Покровська МР,  міська рада,  рада),  розпорядників  та
одержувачів  бюджетних  коштів,  для  юридичних  осіб  незалежно  від  форм
власності,  які  причетні до  формування та виконання місцевого  бюджету.

Аудиторський  звіт  підготовлено  відділом  контролю  в  галузі  оборони,  в
правоохоронних  органах  та  органах  влади  управління  Східного  офісу
Держаудитслужби в Донецькій області.
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Вступна частина

В результаті розпочатого процесу децентралізації з прийняттям Концепції
реформи  місцевого  самоврядування  та  територіальної  організації  влади  в  2014
році  громади  здобули  ресурс,  фінанси,  повноваження  -  значний  інструментарій
і  можливості  для  забезпечення  повноцінного  місцевого  розвитку.

Головною  метою  модернізації  системи  державного  управління  та
територіальної  організації  влади  є  формування  ефективного  місцевого
самоврядування,  створення  комфортних  умов  для  проживання  громадян,
надання  їм  високоякісних  та  доступних  публічних  послуг,  становлення
інститутів  прямого  народовладдя.  Досягнення  зазначених  цілей  можливе  за
умови  належного  рівня  економічного  розвитку  відповідних  територій,  їх
фінансового  забезпечення  і  достатніх  джерел  наповнення  місцевих  бюджетів.
Саме  фінансовий  аспект  є  одним  із  найсуттєвіших,  від  якого  у  великій  мірі
залежить успішність функціонування об'єднаних територіальних громад.

Місто Покровськ (до 2016 року місто Красноармійськ) — місто обласного
підпорядкування  в  Донецькій  області..  Розпорядженням  Кабінету  Міністрів
України  від  12  червня  2020  р.  №  710-р  «Про  визначення  адміністративних
центрів  та  затвердження  територій  територіальних  громад  Донецької  області»
[..]  визначено  адміністративним  центром  Покровської  територіальної громади.

Відповідно  до  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  деяких  законів
України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності  органів
місцевого самоврядування  і районних державних адміністрацій» від  17.11.2020
№  1009-ІХ  (далі  -  Закон  №  №  1009-ІХ  )  [9]  шляхом  приєднання  Родинської
міської ради  ,  Шевченківської селищної ради та  7  сільських рад  (Гришинської,
Лисівської,  Новоєлизаветівської,  Новотроїцької,  Першотравневої,  Піщанської,
Срібненської)  Покровського  району  Донецької  області  згідно  з  рішенням
Покровської  міської  ради  від  18.12.2020  №  8/1-32  «Про  реорганізацію
юридичних  осіб  публічного  права  шляхом  приєднання  до  Покровської  міської
ради  Донецької області »  [27]  з  01.01.2021  утворена Покровська міська рада (з
приєднаними  радами)

Загальна  територія  Покровської  міської  ради  -  513,6  км2  ,  з  них:
сільськогосподарські угіддя - 298,89  км2  (в т.ч.  рілля - 298,89  км2), ліси -  6,09
км2  інше.

Кількість  населених пунктів  усього  -  34  ,  у т.ч.  міст  -  2  ,  селищ міського
типу -  1,  сільських населених пунктів -31,з яких селищ - 6 і  сіл -  25

Історична  довідка

У  другій  половині  XIX  століття  почався  швидкий  розвиток
промисловості,  який  на  Донбасі  супроводжувався  будівництвом  фабрик,
заводів,  розвитком  вугільної  промисловості.  Саме  вугільна  промисловість
потребувала  вирішення  питання  будівництва  залізниці.  В  1874  році  на  І  з'їзді
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гірничих  інженерів  було  прийнято  рішення  клопотати  про  спорудження
залізничної лінії через Катеринослав до Кривого Рога на Донбасі.  За офіційною
версією  (не  підтвердженою  документально)  в  1875  році  у  Гришинської
сільської  общини  було  куплено  ділянку  землі  для  будівництва  залізничної
станції, яку назвали по найближчому селу (9 верст) - Гришине.

Ця дата і  вважається датою народження міста Покровська,  основою якого
стало пристанційне селище.

Почалося  ж  будівництво  залізниці  у  1881  році  на  ділянці  від  станції
Ясинувата  до  станції  Долинська  з  проходженням  її  в  Західному  Донбасі  через
район на південь від села Гришине.  В  1882 році залізницю в напрямку Донбас -
Кривбас  назвали Катерининською,  до  того  вона  іменувалася Криворізькою  або
Західно-Донецькою.

Першими  мешканцями  міста  Покровськ  стали  робітники,  що  будували
залізницю,  безземельні  селяни  із  сусідніх  сіл,  вихідці  з  північних  губерній
України  та  Центральної  Росії.  В  1881  році  на  станції  Гришине  було  введено  в
дію  паровозне  депо,  яке  було  одним  з  найважливіших  на  залізниці.
Двоповерхову  будівлю  вокзалу  було  зведено  за  різними  даними  в  1882  -  1883
роках  з  червоної  цегли  за  бельгійським  проектом.

У  1896  році  на  кошти  Управління  Катерининської  залізниці  було
збудовано  Свято-Миколаївську церкву,  в  цій  же  будівлі  в  числі  однієї  із  перших
на  Катерининській  залізниці  на  станції  Гришине  було  відкрито  школу.
Спочатку  вона  була  однокласною,  потім  двокласною.  В  1902  року  було
відкрито  ремісне  залізничне  училище,  яке  готувало  слюсарів,  токарів  та  інший
молодший  технічний  персонал  для  майстерень  депо.

В  кінці  XIX  -  на  початку XX  століття  діяло  три  парових  млини,  олійниця,
миловарний  та  цегляний  заводи,  слюсарно-токарні  майстерні.  На  початку
XX  ст.  в  селищі  проживало  2600  осіб.

Щорічно  через  станцію  Гришине  відправлялося  3  млн.  пудів  вугілля  та  1
млн.  пудів зерна.

В  1917  році,  після Жовтневої революції,  були  створені  нові  органи  влади:
Рада  робочих  та  селянських  депутатів.  Та  вже  21  квітня  1918  року  станція
Гришине та Гришинський район зайняли австро-німецькі окупанти.

В  1921  році  Гришине  стало  повітовим  центром  Донецької  губернії,  а  в
1923  році  за новим  адміністративним діленням - центром району.

В  1931  році  на  станції  Гришине  велося  Всесоюзне  ударне  будівництво
динасового  заводу.  Про  історію  появи  гіганту  індустрії  розповідають  світлини
Марка  Залізняка,  фото  літописця  краю,  який  працював  на  будівництві  в  1932
році  столяром та фотографом.



Постановою  Президії ВЦИК  20  липня  1934  року  Гришинський район  був
перейменований у Постишевський.

Постановою  Донецького  обласного  виконкому  4  березня  1938  року
Постишевський  район  перейменовано  у  Красноармійський  і  місто  Постишево  у
Красноармійськ.

21  жовтня  1941  року  місто  Красноармійськ  (нині  Покровськ)  було
окуповане.

Під  час  окупації  міста  було  встановлено  жорсткий  порядок.  З'явилися
нові  органи влади:  комендатура,  біржа праці, поліція та інші.  Було введено нові
закони  та  правила.  Всі  мешканці,  починаючи  з  10-річного  віку  повинні  були
зареєструватися  на біржі  праці  і ходити на примусові роботи;  744  особи  з числа
молоді  було  угнано  до  Німеччини.

На  території  Красноармійська  було  декілька  таборів,  де  від  голоду,
холоду, тортур та вбивства було знищено  14 341  особа.

11  лютого  1943  року  місто  зайняли  радянські  війська.  В  боях  за  м.
Красноармійськ  (Покровськ)  загинуло  2000  солдат-танкістів,  серед  яких
командир  14-ї  танкової  бригади  Василь  Іванович  Шибанков,  комісар  бригади
Щербак  Михайло  Федорович.  Було  важко  поранено  командира  12-ї  танкової
бригади  Федора  Михайловича  Лихачова,  він  помер  від  ран  через  декілька
місяців.  23  лютого  1943  року місто  знову  захопили  нацисти  і  вчинили  кроваву
розправу.

В  серпні  1943  року  розпочалася  наступальна  операція  по  визволенню
Донбасу,  в  результаті  якої  8  вересня  1943  року  наше  місто  перейшло  під
контроль радянських військ.



Відступаючи,  нацисти  перетворили  місто  в  руїни.  Великої  шкоди  було
завдано  й  промисловості  міста.  За  22  місяці  окупації  були  виведені  з  ладу
локомотивне  та  вагонне  депо,  понад  300  км  колії,  все  електрогосподарство  й
майстерні  залізничної дільниці,  зруйновані  цегельний  динасовий  завод,  шахти,
розбиті  швейна  фабрика,  млини,  хлібозавод,  висаджена  в  повітря  районна
електропідстанція,  зруйновано  9  з  12  шкіл,  всі  медичні  заклади,  дитячі  садки,
магазини, більша частина будинків не були придатні для проживання.

З кінця  1943 року розпочався новий етап відновлення та розвитку регіону.
До відбудови шахт підключилися шахтарі, які по броні не були призвані в

діючу армію.  До вугільних забоїв також пішли працювати жінки.
Масштабна  робота  проводилася  по  відбудові  залізниці  та  підприємств,

пов'язаних  із  нею.  Близько  550  жителів  брали  участь  у  відновлювальних
роботах.

Більш  інтенсивно  відновлення  розпочалося  в  1945  році.  Поверталися
мешканці  міст та  сіл,  які  були  демобілізовані  після  війни,  а  також  ті,  які  були
евакуйовані під час війни до Середньої Азії та Сибіру.

У  1943  році  було  створено  Райпромкомбінат  -  підприємства  місцевої
промисловості,  робітники  якого  займалися  вибіркою  вугілля  на  шахтних
териконах  та  вибіркою  дров.  Також  було  відкрито  швейну  майстерню,
миловарню,  валяльну  майстерню,  що  входили  до  складу  Райпромкомбінату.  У
1944 році  почала роботу дільниця по відливці чорного лиття.  У  1945 році  була
організована  відливка  кольорового  лиття:  кастрюлі,  миски,  чавунки,  ложки.
Сировиною  для  них  служили  відходи  кольорового  металу,  який  збирали  від
підбитої військової техніки.  В  1964  році  Райпромкомбінат  було  перейменовано
в завод «Електродвигун».

В  післявоєнні  роки  значно  перевищили  довоєнний  рівень  виробництва
швейна  фабрика,  промартілі  «Спільна  праця»,  «Працівник»,  стали  до  роботи
хлібокомбінат та пекарня.

В  1945  році  збудували  ковбасний  цех.  На початку  1970-х років  збудували
крупний молокозавод, м'ясокомбінат.

В  1957  році  було  закінчено  будівництво  залізничної  гілки
Красноармійськ-Павлоград.  Відбулася  електрифікація  дільниці  Яснувата  -
Чапліне.  В  1959  році  зі  станції  Красноармійськ  вийшов  в  рейс  перший
електровоз.

Незважаючи  на  всі  труднощі  повоєнного  часу,  вже  в  кінці  1945  року  на
шахтах тресту «Красноармійськвугілля» відбувалася механізація виробництва.

В  1951  році  було  створено  спеціалізований  трест
«Красноармійськшахтобуд»,  який  будував  нові  шахти  в  Красноармійському,
Селидівському, Добропільському та Олександрівському районах.

Ранньої  весни  1952  року  шахтобудівники  розбили  наметове  містечко:  в
степу  будувалася  шахта  «Родинська»,  а  поруч  з  нею  йшло  будівництво
житлових  будинків  та  соціально-культурних  об'єктів.  Вже  в  наступному  році
з'явилися  нові  вулиці  нового  міста  Родинське.  В  1953  році  було  введено  до
ладу шахта «Родинська» №1, а в грудні  1954 року - шахта «Родинська» №2.



В  1954  році  почалося  будівництво  шахти  «Краснолиманська»  і  в  середині
грудня  1958  року нагору було  видано  перше  вугілля.

Шахту  «Красноармійська-Капітальна»  (шахта  ім.  Стаханова)  було
закладено  22  квітня  1965  року.  Першу чергу  було  введено  в  дію  в  1974  році.  Це
була найкрупніша новобудова  9-ї п'ятирічки  і  найкрупніша шахта Європи.

Відновили роботу швейна фабрика,  динасовий завод,  хлібозавод та ін.
В  1960  році  в  місті  запрацювала  нова районна лікарня  на  400  місць,  було

відбудовано  залізничну  поліклініку  та  інші  медичні  заклади:  5  аптек,  З
поліклініки, 11 медичних пункти.

У місті  працювали 4  середні,  3  семирічні та 9  початкових шкіл,  кінотеатр,
6  бібліотек.

Восени  1959  року  було  відкрито  загальнотехнічний  факультет
Дніпропетровського  гірничого  інституту  ім.  Артема,  який  в  1966  році  було
реорганізовано  у  філію  Донецького  політехнічного  інституту.

Особливих  успіхів  місто  Красноармійськ  досягло  наприкінці  60-70-хх
років.  Населення  Красноармійська  в  1970  році  нараховувало  55,1  тисяч
мешканців.  За  всіма  показниками  місто  було  лідером:  крупний  залізничний
вузол,  розташування  на  перетині  важливих  автомобільних  доріг,
упорядкованість,  компактність,  благополучний  стан  правопорядку.  В  середині
сімдесятих  років  місто  Красноармійськ  разом  з  землями  населених  пунктів,
підпорядкованих  Красноармійській  міській  раді,  займало  площу  56,3
квадратних  кілометри,  а  населення  складало  134,5  тисяч  мешканців,  з  них
понад  60  тисяч  мешкали  в  місті.  У  1974-1990  роках  Красноармійські
шахтобудівельники  споруджували  шахту  «Красноармійська-Західна»  №  1.

У  місті  споруджувалися  нові  багатоповерхові  будинки,  виростали  цілі
мікрорайони.  У  1966-1967  роках  з'явилися  перші  будинки  мікрорайону
«Південний».  У  наступні  два  десятиріччя  на  схід  від  «Південного»  виросли



мікрорайони  «Шахтарський»,  «Сонячний».  У  80-90  роки  були  забудовані
мікрорайони  «Лазурний»  та  «Гірник».  За  переписом  1989  року  населення
Красноармійська  складало  154,9  тисяч  мешканців.  З  початку  нового  століття
підприємства  міста  подолали  затяжну  кризу  й  упевнено  нарощували  темпи
виробництва.  У  межах Красноармійська,  який  включає  місто  Родинське  й  смт
Шевченко,  діє три потужні  вугільні  підприємства:  ПАО ШУ  «Покровське»  ДП
ш.  «Краснолиманська»  й ш.  «Родинська».  Не втратив  свого важливого значення
залізничний  вузол  Красноармійськ.  Переобладнано  залізничне  полотно
реконструйовано  залізничний  вокзал,  модернізовані  локомотивне  та  вагонне
депо.

Згідно  постанови  Верховної  Ради  України  «Про  перейменування  деяких
населених  пунктів»  від  12.05.2016  р.  №  1353-УШ  відповідно  закону  «Про
засудження  комуністичного  та  націонал-соціалістичного  (нацистського)
тоталітарних  режимів  в  Україні  та  заборону  пропаганди  їхньої  символіки»  від
08.04.2015  №  317-уШ  місто  Красноармійськ  було  перейменовано  в  місто
Покровськ,  також відбулося  перейменування вулиць.

Сьогодні  м.  Покровськ  залишається  крупним  промисловим
транспортним і культурним центром Донеччини.

Ш:А^
ІІШв

Станом  на  01.01.2021  Чисельність  населення  -  86295  тис.  осіб  з  них-
34760 тис.  осіб віком від  18 до  35  років,  34498 тис.  осіб пенсіонерів,  17037 тис
осіб  ВПО.  Зайнятість  населення:  Працездатне  населення  -  45519  тис  осіб
Працюють - 45019  тис.  осіб.  Мають  статус  безробітних -  500  осіб.

Основу  економіки  міста  складає  промисловий  комплекс,  який
представлений  добувною,  машинобудівною,  металургійною  та  іншими
галузями.
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ПАТ «ШУ  «Покровське»
ДП «Вугільна компанія  «Краснолиманська»
ТОВ  «Краснолиманська»
Металургійна  промисловість  м.  Покровськ  представлена  ПуАТ

«Красноармійський  динасовий  завод».
Для обслуговування території та населення функціонують 7 комунальних

підприємств:
КП "Управління міського господарства"
КП "Покровськводоканал"
КП "Покровськтештомережа"
КП  "Покровська ритуальна служба"
КП "Муніципальна служба правопорядку"
КП  "Управління  капітального  будівництва"  Покровської  міської  ради

Донецької  Області
КП  "  "Багатогалузеве  комунальне  підприємство"  Покровської  міської

ради Донецької області

Гуманітарна сфера:
Заклади  освіти  кількість  всього  (од.)  49  в  т.ч.:  Загальноосвітні  школи  -

20, Навчально-виховний комплекс - 2, дошкільні навчальні заклади - 23, інше -
позашкільні  навчальні  заклади - 3,  інклюзивно-ресурсний  центр -  1.

Заклади  охорони  здоров'я  кількість  всього  -  27  ,  в  т.ч.  фельдшерські
пункти -  1

Заклади  культури:  кількість  всього  -  ЗО,  в  т.ч.  музична  школа  -  2,
центральна  публічна  бібліотека  -  1,  філії  -  9,  історичний  музей  -  1,  КЗ
«ПМЦБС» - 6, клуби -12.
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Розділ І. Організація проведення державного фінансового аудиту

Підстава  для  проведення  аудиту:  3.3  Плану  проведення  заходів
державного  фінансового  контролю  Держаудитслужби  України  на  І  квартал
2021  року  (в  частині  державних  фінансових  аудитів).

Об'єкт  аудиту:  кошти  бюджету  м.  Покровськ,  комунальне  майно,
ресурсна  база,  повноваження  і  функції  головних  розпорядників  та  одержувачів
коштів.

Мета  аудиту:  перевірка  та  аналіз  фактичного  виконання  місцевого
бюджету,  ефективності  використання  комунальних  коштів,  майна  та  інших
активів,  достовірності  фінансової  звітності,  функціонування  системи
внутрішнього контролю.

Надати  оцінку  формування  і  рівню  виконання  місцевого  бюджету;
встановити  причини,  що  негативно  впливають  на  його  виконання;  визначити
шляхи удосконалення управління бюджетними коштами, комунальним майном,
в  тому числі  можливості  збільшення  доходів  бюджету.

Період аудиту: з 01.01.2018 по 31.03.2021.

Учасники  аудиту:  Покровська  міська  рада  Донецької  області,  управління
Східного  офісу  Держаудитслужби  в  Донецькій  області,  Головне  управління
Державної  фіскальної  служби  України  у  Донецькій  області,  головні
розпорядники  бюджетних  коштів,  підприємства,  установи,  організації,  які
фінансуються  та  одержують  кошти  з  місцевого  бюджету,  розпоряджаються
комунальним майном.

Методи та організація аудиту:

-  аналіз  розпоряджень  міського  голови;
Аналіз  рішень  Покровської  міської ради  про  затвердження  бюджету  на

відповідний  рік  та  про  внесення  змін  до  зазначених  рішень,  видань  та
публікацій щодо затвердження і виконання бюджетів міста;

-  аналіз  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  міста  на
відповідні  роки;

-  аналіз  фінансових,  статистичних,  бухгалтерських,  розрахункових,
аналітичних  документів  та  інших  матеріалів  учасників  бюджетного  процесу;

- аналіз результатів фінансового контролю.
-  аналіз  зібраних  даних  в  Покровській  міській  раді,  Департаментах,

управліннях,  підприємствах,  установах  та  організаціях  шляхом  направлення
запитів,  збору  інформації  за  місцезнаходженням  структурних  підрозділів,
комунальних  підприємствах,  інших  розпорядників  та  одержувачів  коштів
місцевого  бюджету,  на  інформаційних сайтах в мережі  Інтернет.
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Розділ II. ОЦІНКА ДОСЛІДЖУВАНОГО БЮДЖЕТУ

Сукупна дохідна частина  бюджету міста
Покровськ за період 01.01.2018 - 31.03.2021 рр.

Вид фонду

Загальний  (з
трансфертами)
Спеціальний (з
трансфертами)

Всього

2018 рік

987  506,40

40601,80

1 028 108,20

20 19 рік

1  036  827,10

31595,60

1  068  422,70

2020 рік

866816,10

45  146,50

911  962,60

01.01.2021-
31.03.2021

220 802,80

7  476,20

228  279,00

Разом

3111 952,40

124 820,10

3  236  772,50

За  період  з  01.01.2018  по  31.03.2021  до  бюджету  міста  Покровськ
надійшло  в цілому доходів у сумі 3  236 772,5  тис.  грн, у тому числі:

За  період  2018  року  до  бюджету міста  надійшло  1  028  108,20  тис.  грн,  у
тому  числі:  до  загального  фонду  (з  трансфертами)  -  987  506,40  тис.  грн,  до
спеціального фонду (з трансфертами) - 40 601,80 тис. грн

Доходи  загального  фонду  бюджету  складають  податкові  та  неподаткові
надходження - 552  002,2  тис.  грн,  або  55,9%  та офіційні трансферти - 435  504,2
тис. грн, або 44,1%.

Доходи  спеціального  фонду  складають  податкові  та  неподаткові
надходження  -  39  418,8  тис.  грн,  або  97,1%  та  офіційні  трансферти
1  183,0тис.грн, або 2,9%.

За  період  2019  року  до  міста  надійшло  1  068  422,70  тис.  грн,  у  тому
числі:  до  загального  фонду  (з  трансфертами)  -  1  036  827,10  тис.  грн,  до
спеціального фонду (з трансфертами) - 31  595,60 тис. грн

Доходи  загального  фонду  бюджету  складають  податкові  та  неподаткові
надходження - 630  697,4 тис.  грн,  або  60,8% та офіційні трансферти - 406  129,7
тис. грн, або 39,2%.

Доходи  спеціального  фонду  складаються  100%  з  податкових  та
неподаткових  надходжень -  31  595,6  тис.грн

За  період  2020  року  до  бюджету  міста  надійшло  911  962,60  тис.  грн,  у
тому  числі:  до  загального  фонду  (з  трансфертами)  -  866  816,10  тис.  грн,  до
спеціального фонду (з трансфертами) 45  146,50 тис. грн

Доходи  загального  фонду  бюджету  складають  податкові  та  неподаткові
надходження - 657  611,8  тис.  грн,  або  75,9% та офіційні трансферти - 209 204,3
тис.грн, або 24,1%.

Доходи  спеціального  фонду  складаються  з  податкових  та  неподаткових
надходжень  -  11  758,2  тис.  грн,  або  26,0%  та  офіційних  трансфертів  -  33  388,3
тис.  грн,  або 74,0%

За  період  січень-березень  2021  року  до  бюджету  Покровської  МТГ
надійшло  228 279,0  тис.  грн,  у  тому  числі:  до  загального  фонду  (з
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трансфертами)  -  220  802,8  тис.  грн,  до  спеціального  фонду  (з  трансфертами)  -
7 476,2 тис. грн

Доходи  загального  фонду  бюджету  складають  податкові  та  неподаткові
надходження  -  186  322,4  тис.  грн,  або  84,4%  та  офіційні  трансферти  -  34  480,4
тис. грн, або 15,6%.

Доходи  спеціального  фонду  складаються  100%  з  податкових  та
неподаткових надходжень - 7  476,2  тис.грн

За  2018  рік

СТРУКТУРА ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ЗА 2018 РІК
552  002,2  тис.  грн

Інші  надходження  -
5  825,7  тис.грн  (1,1%)

плата  за  розміщення
тимчасово вільних

коштів місцев
бю

надходження від
орендної плати за

користування
цілісним  майном  -

2  436,8 тис.грн  (0,4%)

плата за надання
інших

адміністративних
послуг -

З  860,9 тис.грн  (0,7%)

акцизний податок -
23  738,9 тис.грн  (4,3%)

єдиний податок -
37104,6тис.грн  (6,7%)

плата за землю -
17095,4тис.грн  (3,1%)

В  структурі  дохідної  частини  бюджету  загального  фонду  бюджету  міста
Покровськ  найбільшу  питому  вагу  складає  податок  та  збір  на доходи  фізичних
осіб у розмірі  82,8%  або 457  038,8 тис.  грн.,  інші надходження,  а саме:

-  єдиний податок 37  104,6  тис.  грн,  або  6,7%;
-  акцизний податок 23  738,9 тис.  грн,  або 4,3%;
-  плата за землю  17  095,4 тис  грн,  або  3,1%;
- інші надходження 5  825,7 тис. грн, або  1,1%;
-  плата  за  розміщення  тимчасово  вільних  коштів  місцевих  бюджетів

4 921,1  тис. грн, або 0,9%;
-  плата  за  надання  інших  адміністративних  послуг  3  860,9  тис.  грн,  або

0,7%;
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-  надходження  від  орендної  плати  за  користування  цілісним  майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності у сумі  2
436,8 тис. грн, або 0,4%.

В  структурі  доходної  частини  загального  фонду  офіційні  трансферти
складають 435  504,2 тис.  грн,  або 44,1%, з яких:

-  освітня  субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  75  866,7
тис.  грн,  або  17,4%;

-  медична  субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  60  651,8
тис. грн, або  13,9%;

-  субвенція  з  місцевого  бюджету  на  надання  пільг  та  житлових  субсидій
населенню  на  оплату  електроенергії,  природного  газу,  послуг  тепло-,
водопостачання  і  водовідведення,  квартирної  плати  (утримання  будинків  і
споруд  та прибудинкових  територій),  управління  багатоквартирним  будинком,
поводження  з  побутовими  відходами  (вивезення  побутових  відходів)  та
вивезення рідких нечистот,  внесків  за встановлення,  обслуговування  та заміну
вузлів  комерційного  обліку  води  та  теплової  енергії,  абонентського
обслуговування  для  споживачів  комунальних  послуг,  що  надаються  у
багатоквартирних  будинках  за  індивідуальними  договорами  за  рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету  145  900,8 тис.  грн,  або 33,5  %;

-  субвенція  з  місцевого  бюджету  на  виплату  допомоги  сім'ям  з  дітьми,
малозабезпеченим  сім'ям,  особам,  які  не  мають  права  на  пенсію,  особам  з
інвалідністю,  дітям  з  інвалідністю,  тимчасової  державної  допомоги  дітям,
тимчасової  державної  соціальної  допомоги  непрацюючій  особі,  яка  досягла
загального пенсійного віку,  але не набула права на пенсійну виплату, допомоги
по  догляду  за  особами  з  інвалідністю  І  чи  II  групи  внаслідок  психічного
розладу,  компенсаційної  виплати  непрацюючій  працездатній  особі,  яка
доглядає  за  особою  з  інвалідністю  І  групи,  а  також  за  особою,  яка  досягла  80-
річного  віку  за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного  бюджету  82  802,8
тис. грн, або 19,0%;

-  субвенція  з  місцевого  бюджету  на  здійснення  переданих  видатків  у
сфері  охорони  здоров'я  за  рахунок  коштів  медичної  субвенції  31  965,7  тис.
грн,  або 7,4%

-  субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення
заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих  територій  20  163,0
тис. грн, або 4,6 %;

-  субвенція  з  місцевого  бюджету  на  забезпечення  якісної,  сучасної  та
доступної  загальної  середньої  освіти  "Нова  українська  школа"  за  рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету  1  646,5  тис грн,  або 0,4%;

-  інші  субвенції на загальну суму  16  506,9 тис  грн,  або  3,8  %  (субвенції які
в структурі  субвенцій займають менше 2 %).

СТРУКТУРА ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
ЗА  2018 РІК
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39  418,8  тис.  грн

власні  надходження

бюджетних установ  -
38 954,4 тис.грн

(98,8%)

надходження  коштів
пайової участі  -

55,9 тис.грн (0,2%)
екологічний  податок,

91,2 тис.грн  (0,2%)

КОШТИ ВІД

відчуження  майна,
що  перебуває  у

комунальній
власності-  317,3

тис.грн  (0,8%)

В  структурі  доходної  частини  бюджету  спеціального  фонду  бюджету
міста  Покровськ  найбільшу  питому  вагу  складає  власні  надходження
бюджетних  установ  у  сумі  38  954,4  тис.  грн,  що  складає  98,8%.  Інші
надходження,  а саме:

-  кошти від відчуження майна,  що належить Автономній Республіці Крим
та майна,  що перебуває в комунальній власності 317,3  тис.  грн,  або 0,8%;

-  екологічний податок  91,2 тис.  грн,  або  0,2  %;
-  надходження  коштів  пайової участі  у  розвитку  інфраструктури  населеного

пункту  55,9  тис  грн,  або  0,2  %.

В  структурі  дохідної  частини  спеціального  фонду  офіційні  трансферти
складають  1  183,0 тис грн,  або 2,9%,  з яких:

-  субвенція  з  місцевого  бюджету  на  погашення  різниці  між  фактичною
вартістю  теплової  енергії,  послуг  з  централізованого  опалення,  постачання
гарячої  води,  централізованого  водопостачання  та  водовідведення,  постачання
холодної  води  та  водовідведення  (з  використання  внутрішньобудинкових
систем),  що  вироблялися,  транспортувалися  та  постачалися  населенню,
бюджетним  установам  і  організаціям  та/або  іншим  підприємствам
теплопостачання,  централізованого  питного  водопостачання  та  водовідведення,
які  надають  такі  послуги,  та  тарифами,  що  затверджувалися  та/або
погоджувалися  органами  державної  влади  чи  місцевого  самоврядування,  за
рахунок  відповідної  субвенції  з  державного  бюджету  у  сумі  533,0  тис.  грн,  що
складає 45,1%;

-  субвенція  з  місцевого  бюджету  на  здійснення  природоохоронних  заходів
650,0 тис. грн, що складає 54,9 %.
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СТРУКТУРАНАДХОД™-™Д™ИХТРАНСФЕРТШ

ґ4І<;  <;п4  ТА  ^^ 687,2 тис. грн
(435 504,20 тис. грн-загального фонду  1  ІВЗОтис  гп„ч  ду,  *з,о тис. грн - спещального фонду)

освітня субвенція -  76
866,7 тио.грн  (17,4%)

субвенції на соціальний
захист-  231710,7

тис.грн  (53,0%)

медична субвенція-
60 661,8 тис.  грн  °Убвенція з державного

(13,9%)  бюджету на соціально-
економічний розвиток - 20

163,0тис.грн  (4,6%)

інші субвенції -  48
296,0тис.грн  (11,1%)

За  2019

СТРУКТУРА ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ЗА 2„19 РІК

0.31) 697,40 тис. грн

податок на доходи
фізичних осіб -

519  971,8  тис.  грн
(82,4%)

плата за розміщення
тимчасово  вільних
коштів  місцевого

бюджету -
2  183,0  тис.  грн

(0,3%)

Інші надходження-.
9 283,2 тис. грн

(1,5%)
надходження від

орендної плати за
користування

Цілісним майном -
2 365,7 тис. грн

(0,4%)

адміністративних
послуг -

4 752,7 тис. грн
(0,7%)

акцизний податок •
23  035,1  тис.  грн

(3,7%)

єдиний податок -
43 308,0 тис. грн

(6,9%)

.плата заземлю -
25 797,9 тис. грн

(4,1%)
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В  структурі  дохідної  частини  бюджету  загального  фонду  бюджету  міста
Покровськ  найбільшу  питому  вагу  складає  податок  та  збір  на  доходи  фізичних
осіб у розмірі  82,4% або 519  971,8 тис.  грн Інші надходження, а саме:

- єдиний податок 43  308,0  тис.  грн,  або  6,9%;
-  акцизний податок 23  035,1  тис.  грн,  або  3,7%;
- плата за землю 25  797,9 тис грн,  або 4,1%;
-  інші надходження 9 283,2 тис.  грн,  або  1,5  %;
-  плата  за  розміщення  тимчасово  вільних  коштів  місцевих  бюджетів

2  183,0 тис.  грн,  або  0,3%;
-  плата  за  надання  інших  адміністративних  послуг  4  752,7  тис.  грн,  або

0,7%;
-  надходження  від  орендної  плати  за  користування  цілісним  майновим

комплексом  та  іншим  майном,  що  перебуває  в  комунальній  власності  у  сумі
2 365,7 тис. грн, або 0,4%.

В  структурі  доходної  частини  загального  фонду  офіційні  трансферти
складають 406  129,7 тис.  грн,  або  39,2%, з яких:

-  освітня  субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  92  853,6
тис. грн, або 22,9%;

-  медична  субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  55  110,6
тис. грн, або 13,6%;

-  субвенція  з  місцевого  бюджету  на  надання  пільг  та  житлових  субсидій
населенню  на  оплату  електроенергії,  природного  газу,  послуг  тепло-,
водопостачання  і  водовідведення,  квартирної  плати  (утримання  будинків  і
споруд  та  прибудинкових  територій),  управління  багатоквартирним  будинком,
поводження  з  побутовими  відходами  (вивезення  побутових  відходів)  та
вивезення  рідких  нечистот,  внесків  за  встановлення,  обслуговування  та заміну
вузлів  комерційного  обліку  води  та  теплової  енергії,  абонентського
обслуговування  для  споживачів  комунальних  послуг,  що  надаються  у
багатоквартирних  будинках  за  індивідуальними  договорами  за  рахунок
відповідної субвенції з державного  бюджету  37  366,6  тис.  грн,  або  9,2  %;

-  субвенція  з  місцевого  бюджету  на  виплату  допомоги  сім'ям  з  дітьми,
малозабезпеченим  сім'ям,  особам,  які  не  мають  права  на  пенсію,  особам  з
інвалідністю,  дітям  з  інвалідністю,  тимчасової  державної  допомоги  дітям,
тимчасової  державної  соціальної  допомоги  непрацюючій  особі,  яка  досягла
загального пенсійного віку,  але не набула права на пенсійну виплату,  допомоги
по  догляду  за  особами  з  інвалідністю  І  чи  II  групи  внаслідок  психічного
розладу,  компенсаційної  виплати  непрацюючій  працездатній  особі,  яка
доглядає  за  особою  з  інвалідністю  І  групи,  а  також  за  особою,  яка  досягла  80-
річного  віку  за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного  бюджету  87  179,7
тис. грн, або 21,5%;

-  інші  субвенції  з  місцевого  бюджету  77  147,6  тис.  грн,  або  19,0%,  (у
тому числі з  обласного бюджету 76  657,5  тис.  грн,  або  18,9%);
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-  субвенція  з  місцевого  бюджету  на  здійснення  переданих  видатків  у
сфері  охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції ЗО 640,3  тис.  грн,
або  7,5%;

-  субвенція  з  місцевого  бюджету  на  проектні,  будівельно-ремонтні
роботи,  придбання  житла та  приміщень  для  розвитку  сімейних  та  інших  форм
виховання,  наближених  до  сімейних,  підтримку  малих  групових  будинків  та
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб  з  їх  числа  за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного  бюджету  9  770,1
тис.  грн,  або  2,4%;

-  інші субвенції на загальну суму  16 061,2 тис грн,  або 4,0 % (субвенції які
в структурі  субвенцій займають менше 2 %).

СТРУКТУРА ДОХОДІВ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
ЗА 2019 РІК

31  595,6 тис. грн

власні  надходження
бюджетних установ -

ЗО 561,0тис.грн
(96,7%)

надходження  коштів
пайової участі  -

61,1 тис.грн (0,2%)

•й  від  відчуження
майна, що перебуває у
комунальній  власності

885,1 тис.грн (2,8%)

екологічний податок -
88,4 тис.грн (0,3%)

В  структурі  доходної  частини  бюджету  спеціального  фонду  бюджету  м.
Покровськ  найбільшу  питому  вагу  складає  власні  надходження  бюджетних
установ у сумі ЗО 561,0 тис.  грн, що складає 96,7%. Інші надходження, а саме:

- кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим
та майна, що перебуває в комунальній власності 885,1  тис.  грн, або 2,8%;

- екологічний податок  88,4 тис.  грн, або 0,3  %;
-  надходження  коштів  пайової  участі  у  розвитку  інфраструктури

населеного пункту  61,1  тис грн, або 0,2 %.
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СТРУКТУРА  НАДХОДЖЕНЬ  МІЖБЮДЖЕТНИХ  ТРАНСФЕРТІВ
ЗА 2019 РІК 406  129,7 тис.  грн

субвенції на
соціальний  захист -

126 817,2тис.грн
(31,2%)

освітня  субвенція  -
92853,6тис.грн

(22,9%)

інші субвенції -
54 690,8 млн.грн

(13,4%)

медична субвенція -
55  110,6тис.грн

(13,6%)

субвенція  з
обласного бюджету

76 657,5 тис.грн
(18,9%)

За 2020 рік

СТРУКТУРА  ДОХОДІВ  ЗАГАЛЬНОГО  ФОНДУ
ЗА 2020  РІК  657  611,8 тис.  грн

податок на доходи фізичі
осіб  650181,1

тио.грн  (83,7%)

інші  надходження
З 525,2 тис.грн

(0,5%)

надходження  від орендної
плати за користування

цілісним  майном
2 193,4тис.грн

(0,3%)

акцизний податок -
25 465,7 тис.грн  (3,9%)

єдиний податок -
43 997,9 тис.грн  (6,7%)

плата за надання інших
адміністративних  послуг

З 432,9 тис.грн  (0,5%)

податок на майно -
28 815,6тис.грн

(4,4%)
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В  структурі  дохідної  частини  бюджету  загального  фонду  бюджету  м.
Покровськ  найбільшу  питому  вагу  складає  податок та збір  на доходи  фізичних
осіб у розмірі  83,7%  або  550  181,1  тис.  грн.  Інші надходження,  а саме:

-  єдиний податок  43  997,9  тис.  грн,  або  6,7%;
- акцизний податок 25  465,7 тис.  грн,  або 3,9%;
-  податок  на  майно  28  815,6  тис.  грн,  або  4,4%  (  у  тому  числі  плата  за

землю  24  567,5  тис  грн,  або  3,7%;
- інші надходження 3  525,2 тис. грн, або 0,5 %;
-  плата  за  надання  інших  адміністративних  послуг  3  432,9  тис.  грн,  або

0,5%;
-  надходження  від  орендної  плати  за  користування  цілісним  майновим

комплексом  та  іншим  майном,  що  перебуває  в  комунальній  власності  у  сумі
2  193,4 тис.  грн, або  0,3%.

В  структурі  доходної  частини  загального  фонду  офіційні  трансферти
складають 209 204,3  тис.  грн,  або 24,1%, з яких:

-  освітня  субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  114  625,3
тис. грн, або 54,8%;

-  медична субвенція з  державного  бюджету місцевим  бюджетам  14  834,1
тис. грн, або 7,1%;

-  субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення
заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих  територій  9 987,9  тис.
грн,  або  4,8%;

-  субвенція  з  місцевого  бюджету  на реалізацію  проектів  з  реконструкції,
капітального  ремонту  приймальних  відділень  в  опорних  закладах  охорони
здоров'я  у  госпітальних  округах  за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного
бюджету  9  448,4  тис.грн,  або  4,5%;

-  субвенція  з  місцевого  бюджету  на  виплату  грошової  компенсації  за
належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб,  які
захищали незалежність,  суверенітет та територіальну цілісність України і  брали
безпосередню  участь  в  антитерористичній  операції,  забезпеченні  її проведення,
перебуваючи  безпосередньо  в  районах  антитерористичної  операції  у  період  її
проведення,  у  здійсненні  заходів  із  забезпечення  національної  безпеки  і
оборони,  відсічі  і  стримування  збройної  агресії  Російської  Федерації  у
Донецькій  та  Луганській  областях,  забезпеченні  їх  здійснення,  перебуваючи
безпосереденьо  в районах та у період здійснення  зазначених заходів,  та визнані
особами з  інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до п  11-14 частини
другої  статті  7  або  учасниками  бойових  дій  відповідно  до  пп.  19-20  частини
першої  статті  6  Закону  України  "Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх
соціального  захисту"  від  22.10.1993  №  3551-XII  [10]  ,  та  які  потребують
поліпшення  житлових  умов  за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного
бюджету 5 799,5 тис. грн, або 2,8%;

-  інші  субвенції з  місцевого  бюджету  24  171,0  тис.  грн,  або  11,6%,  (у
тому числі  з  обласного бюджету 24  019,5  тис.  грн,  або  11,5%);



21

-  субвенція  з  місцевого  бюджету  на  здійснення  переданих  видатків  у
сфері  охорони  здоров'я  за  рахунок  коштів  медичної  субвенції
7 506,8 тис. грн, або 3,6% (у тому числі з обласного бюджету 425,8 тис.грн);

-  субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  реалізацію
проектів  в  рамках  Надзвичайної кредитної  програми  для  відновлення  України  6
677,7  тис.  грн,  або  3,2%;

-  інші  субвенції на загальну  суму  16  153,6  тис  грн,  або  7,7  %  (субвенції які
в  структурі  субвенцій займають менше 2  %).

СТРУКТУРА ДОХОДІВ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
ЗА 2020 РІК

власні
надходження

бюджетних
установ -
10610,3
тис.грн
(90,2%)

надходження
коштів пайової

участі -
426,2  тис.грн

(3,6%)

11 758,2 тис. грн

екологічний.
податок -

104,9тис.грн
(0,9%)

кошти  від
відчуження
майна, що

перебуває у
комунальній
власності -

616,8тис.грн
(5,3%)

В  структурі  доходної  частини  бюджету  спеціального  фонду  бюджету  м.
Покровськ  найбільшу  питому  вагу  складає  власні  надходження  бюджетних
установ у сумі  10  610,3  тис.  грн, що  складає 90,2%.  Інші надходження,  а саме:
-  кошти  від  відчуження  майна,  що  належить  Автономній  Республіці  Крим  та
майна, що перебуває в комунальній власності 616,8  тис.  грн,  або  5,3%;
- екологічний податок  104,9 тис.  грн,  або 0,9 %;

-  надходження  коштів  пайової  участі  у  розвитку  інфраструктури  населеного
пункту  426,2 тис грн,  або  3,6  %.

В  структурі  дохідної  частини  спеціального  фонду  офіційні  трансферти
складають  33  388,3  тис  грн,  або  74,0%,  з  яких  100,0%  складає  субвенція  з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  реалізацію  проектів  в  рамках
Надзвичайної  кредитної  програми  для  відновлення  України
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СТРУКТУРА НАДХОДЖЕНЬ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ
ЗА 2020 РІК  242 592,6 тис. грн

(209 204,30 тис. грн загального фонду,  33 388,30 тис. грн спеціального фонду)

освітня
субвенція

114625,3тис.грн
(47,2%)

медична
субвенція

14 834,1 тис. грн
(6,1%)

субвенції з
обласного
бюджету

24 445,3  тис.  грн
(10,1%)

субвенції з  інших
бюджетів  7

232,4 тис.грн
(3,0%)

інші субвенції з
державного

бюджету  81
455,5 тис.грн

За 1 квартал 2021 року

СТРУКТУРА ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ЗА 1  квартал 2021 РІК
186 322,4 тис. грн

податок  на  доходи
фізичних  осіб  -

149 097,1 тио.грн
(80,0%)

рентна  плата
за

користування
надрами  -

988,8тис.грн
(0,5%)

плата  за  надання
інших

адміністративних
послуг - 869,7 тис.грн

(0,5%)

шщитадходження -
746,9тис.грн

(0,4%)

надходження  від
орендної  плати  за

користування
цілісним  майном  -

551,0тис.грн (0,3%)

акцизний податок •
7 698,1 тис.грн

(4,1%)

єдиний  податок -
16 651,1 тис.грн

(8,9%)

плата  за  землю -
податок на  нерухоме  &  707,2 тис.грн

майно  -  (4,7%)
1  012,5тис.грн

(0,6%)
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В  структурі  дохідної  частини  бюджету  загального  фонду  бюджету  м.
Покровськ  найбільшу  питому  вагу  складає  податок  та  збір  на  доходи  фізичних
осіб у розмірі  80,0%  або  149  097,1  тис.  грн Інші  надходження,  а саме:

- єдиний податок  16  651,1  тис.  грн,  або  8,9%;
- акцизний податок 7  698,1  тис.  грн,  або 4,1%;
-  плата за землю  8  707,2  тис  грн,  або  4,7%;
-  податок  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки  1  012,5

тис.  грн,  або  0,6%;

-  рентна  плата  за  користування  надрами  для  видобування  кам'яного
вугілля коксівного та енергетичного  988,8  тис.  грн,0,5%;

-  інші  надходження  746,9 тис.  грн,  або  0,4  %;
-  плата  за  надання  інших  адміністративних  послуг  869,7  тис.  грн,  або

0,5%;

-  надходження  від  орендної  плати  за  користування  цілісним  майновим
комплексом  та  іншим  майном,  що  перебуває  в  комунальній  власності  у  сумі
551,0 тис.  грн, або 0,3%.

В  структурі  доходної  частини  загального  фонду  офіційні  трансферти
складають  34  480,4  тис.  грн,  або  15,6%,  з яких:

-  освітня  субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам
33 315,9 тис. грн, або 96,6%;

- субвенція  з  місцевого  бюджету на здійснення  переданих  видатків у  сфері
освіти  за рахунок  коштів  освітньої  субвенції  127,5  тис.грн,  або  0,4%;

-  субвенція  з  місцевого  бюджету  на  здійснення  підтримки  окремих
закладів  та  заходів  у  системі  охорони  здоров'я  за рахунок  відповідної  субвенції
з  державного  бюджету  958,4  тис.грн,  або  2,8%;

-  інші  субвенції  на  загальну  суму  78,6  тис  грн,  або  0,2  %  (субвенції  які  в
структурі  субвенцій  займають  менше  2  %).

СТРУКТУРА ДОХОДІВ  СПЕЦІАЛЬНОГО  ФОНДУ
ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 РІК  7 476,2 тис.грн

надходження  від
продажу землі
2 899,9тис.грн

(38,8%)

О  екологічний
податок

410,9 тис.грн
(5,5%)

власні

надходження
бюджетних

установ
4 165,4 тис.грн

(55,7%)
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В  структурі  доходної  частини  бюджету  спеціального  фонду  бюджету  м.
Покровськ  найбільшу  питому  вагу  складає  власні  надходження  бюджетних
установ у сумі  4  165,4 тис.  гри,  що  складає  55,7%.  Інші  надходження,  а саме:

-  кошти  від  продажу  земельних  ділянок  несільськогосподарського
призначення,  що  перебувають  у  державній  або  комунальній  власності,  та
земельних  ділянок,  які  знаходяться  на  території  Автономної  Республіки  Крим
616,8  тис.  грн,  або  5,3%;

-  екологічний податок  410,9 тис.  грн,  або  5,5  %.

СТРУКТУРА НАДХОДЖЕНЬ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ ЗА 1 КВАРТАЛ

2021  РІК  34  480,4  тис.  грн

освітня субвенція -

33315,9тис.грн.

(96,6%)

субвенція  на

здійснення

підтримки  окремих

закладів та  заходів  у

системі охорони

здоровя  -  958,4

тис.грн.  (2,8%)

інші  субвенції-

78,6тис.грн.  (0,2%)

субвенція  на

здійснення

переданих  видатків

у  сфері  освіти

127,5тис.грн.  (0,4%)

Видаткова частина

Виконання  видаткової  частини  міського  бюджету  за  2018  рік  склало
88,9%  до  уточнених  річних  планових  показників,  або  1  034  967,0  тис.  грн,  в
тому  числі  за  загальним  фондом  -  834  748,3  тис.  грн  (  98,0  %  до  планових
призначень),  за спеціальним  фондом -  200  218,7  тис.  грн  (83,9  %).
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СТРУКТУРА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ
за 2018  рік  1  034  967,0  тис.  грн

заходи, пов'язані з
п\/л ІмнІлІ Ітмп -гя

дорожнє
господарство  -  27

745,1тис.грн
(2,7%)

економічною
діяльністью (лізінг,
статутний капітал)-

фінансова
  5

0  385,5тис.грн
підтримка  /

 4 8%)

комунальним  '  '
підприємствам та

кап. ремонт
житлового фонду  -

50 812,1 тис.грн
(4,9%)

благоустрій міста -
132 179,4тис.грн

(12,8%)

освіта -
219 787,3тис.грн

(21,2%)
інші видатки -

10 030,7тис.грн
(1,0%)

будівництво та
реконструкція -
31  553,4 тис.грн

,(3,0%)

фізична культура
та спорт -

14 139,4тис.грн

(1,4%)

культура -
27 442,3 тис.грн

(2,7%)

соціальний захист -
249 132,0тис.грн

(24,1%)

охорона здоров'я -
123 095,1 тис.грн

(11,9%)

реверсна дотація -
48 495,3 тис.грн

(4,7%)

державне
управління  -

50 169,4тис.грн
(4,8%)

Обсяг  видатків  загального  фонду  бюджету  міста  Покровська  порівняно  з
відповідним  показником  минулого  року  збільшився  на  16,0  %  (+133  524,7  тис.
грн).  Видатки  спеціального  фонду  бюджету  міста  Покровська  профінансовано
на 24,7  %  більше від  показників  попереднього року.

Більшість  видатків  бюджету  спрямовано  на  утримання  установ  соціально-
культурної  сфери  (освіта,  охорона  здоров'я,  соціальний  захист,  культура,
фізична  культура  і  спорт).  У  звітному  періоді  сукупна  частка  цих  видатків  у
структурі  видатків  загального  фонду  бюджету  склала  67,4  відсотків,  або
562  771,4  тис.  грн.  Серед  видатків  на  соціально-культурну  сферу  найбільшу
питому  вагу  займають  видатки  на  соціальний  захист  та  соціальне  забезпечення
(245  055,8  тис.  грн)  та  освіту  (176  361,2  тис.  грн).

Структура видатків загального фонду за 2018 рік - 834 748,3 тис.грн
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Видатки  на освіту за 2018 рік склали 219 787,3 тис.грн, з них за рахунок
загального  фонду  бюджету  -  176  361,2  тис.грн  (98,7  %  до  уточнених  планових
призначень),  за  рахунок  спеціального  фонду  -  43  426,1  тис.грн  (95,6%  до
планових  призначень).

На  фінансування  галузі  «Охорона  здоров'я»  у  2018  році  спрямовано
123  095,1  тис.  грн,  з  них  за  рахунок  загального  фонду  -  110  116,6  тис.грн
(94,7%  до  уточнених  планових  призначень);  за  рахунок  спеціального  фонду  -
12 978,5 тис.грн (96,5% до уточнених планових призначень).

Видатки  на  соціальний  захист  населення  за  2018  рік  склали  249  132,0
тис.грн,  в  тому  числі  за  рахунок  коштів  загального  фонду  -  245  055,8  тис.грн
(99,6%  до  уточнених  річних  планових  призначень),  за  рахунок  коштів
спеціального  фонду -  4  076,2 тис.грн ( 98,2%  планових призначень).

Найбільшу  питому  вагу  в  галузі  займають  видатки  за рахунок трансфертів
з державного бюджету  - 231  710,8  тис.грн

Видатки  на  культуру  і  мистецтво  за  2018  рік  профінансовані  у  обсязі
27  442,3  тис.грн,  в  тому  числі  за  рахунок  загального  фонду  -  19  880,6  тис.грн
(94,1%  до  уточнених  планових  призначень),  спеціального  фонду  -  7  561,7
тис.грн  (98,2%  до  планових призначень).

Видатки  на  фізичну  культуру  і  спорт  за  2018  рік  склали  14  139,4
тис.грн,  зокрема  за  рахунок  загального  фонду -  11  357,2  тис  .грн,  або  99,3%  до
уточнених  планових  призначень;  спеціального  фонду  -  7  643,8  тис.грн  або
36,4% до планових призначень.

Видатки на розвиток житлово-комунального господарства за 2018 рік
склали  182  991,5  тис.грн,  в  т.ч.  за  загальним  фондом  -  143  539,5  тис.грн  (98,4%
до  уточнених  планових  призначень),  за  спеціальним  фондом  -  39  452,0  тис.грн
(98,8% до планових призначень).

Інші видатки  в 2018 році склали 218 379,4 тис.грн, в т.ч.  по загальному
фонду  -  128  437,4  тис.грн  або  97,3%  до  уточнених  планових  призначень,  по
спеціальному фонду - 89  942,0 тис.грн,  або 46,1% планових призначень.
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За  рахунок  коштів  екологічного  фонду  (спеціальний  фонд)
профінансовані  видатки  на  загальну  суму  76,6  тис.  грн

Виконання  видаткової  частини  міського  бюджету  за  2019  рік  склало
87,1  %  до  уточнених  річних  планових  показників,  або  1  100  964,6  тис.  грн,  в
тому  числі  за  загальним  фондом  -  808  724,6  тис.грн  (  95,4%  до  планових
призначень),  за  спеціальним  фондом  -  292  240,0  тис.  грн  (70,2%).

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ  БЮДЖЕТУ м. ПОКРОВСЬК
за  2019  рік  -1  100  964,6  тис.  грн
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Видатки  на освіту за 2019 рік склали 245 206,7 тис.грн,  з них за рахунок
загального  фонду  бюджету  -  205  756,8  тис.грн  (95,9%  до  уточнених  планових
призначень),  за  рахунок  спеціального  фонду  -  39  449,9  тис.грн  (98,5%  до
планових  призначень).

На  фінансування  галузі  «Охорона  здоров'я»  у  2019  році  спрямовано  108
494,8 тис.грн, з них за рахунок загального фонду -  104 610,9 тис.грн (95,2% до
уточнених  планових  призначень);  за  рахунок  спеціального  фонду  -  3  883,9
тис.грн  (99,7%  до  уточнених  планових  призначень).

Видатки  на  соціальний  захист  населення  за  2019  рік  склали  149  269,3
тис.грн,  в  тому  числі  за  рахунок  коштів  загального  фонду  -  147  692,2  тис.грн
(86,2%  до  уточнених  річних  планових  призначень),  за  рахунок  коштів
спеціального  фонду -  1  577,1  тис.  грн ( 99,0% планових призначень).

Найбільшу  питому  вагу  в  галузі  займають  видатки  за рахунок трансфертів
з державного бюджету  - 126 817,2 тис. грн

Видатки  на  культуру  і  мистецтво  за  2019  рік  профінансовані  у  обсязі
25  705,2  тис.грн,  в  тому  числі  за  рахунок  загального  фонду  -  24  587,8  тис.грн
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(99,4%  до  уточнених  планових  призначень),  спеціального  фонду  -  1  117,4
тис.грн  (99,2% до планових призначень).

Видатки  на  фізичну  культуру  і  спорт  за  2019  рік  склали  16  354,9
тис.грн,  зокрема за рахунок загального  фонду -  13  319,0  тис  .грн,  або  99,6  % до
уточнених  планових  призначень;  спеціального  фонду  -  3  035,9  тис.грн  або
92,3% до планових призначень.

Видатки на розвиток житлово-комунального господарства за 2019 рік
склали  202  067,2  тис.грн,  в  т.ч.  за  загальним  фондом  -  156  826,6  тис.грн  (99,7%
до  уточнених  планових  призначень),  за  спеціальним  фондом  -  45  240,6  тис.грн
(98,1% до планових призначень).

Інші  видатки  в  2019  році  склали  353  866,5  тис.грн,  в  т.ч.  по  загальному
фонду  -  155  931,3  тис.грн  або  99,5%  до  уточнених  планових  призначень,  по
спеціальному  фонду -  197  935,2  тис.грн,  або  61,8%  планових  призначень.

За  рахунок  коштів  екологічного  фонду  (спеціальний  фонд)
профінансовані видатки на загальну суму 802,8 тис.грн

Структура  видатків загального фонду бюджету м. Покровськ 2019 рік
808  724,6 тис,  грн.
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За  рахунок  коштів  міського  бюджету  фінансуються  8  головних
розпорядників  коштів:

-  Покровська міська рада Донецької області;
-  Відділ  освіти Покровської міської ради  Донецької  області;
-  Управління  соціального  захисту  населення  Покровської  міської  ради

Донецької  області;
-  Управління  сім'ї,  молоді  та  спорту  Покровської  міської  ради  Донецької

області;
-  Відділ  культури,  туризму  та  охорони  культурної  спадщини  Покровської

міської ради  Донецької  області;
-  Житлово-комунальний  відділ  Покровської  міської  ради  Донецької

області;
- Центр надання адміністративних послуг м.Покровськ;
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- Фінансове управління Покровської міської ради Донецької області.

Видатки  загального  фонду  міського  бюджету  за  2019  рік  склали  808
724,6  тис.  грн  або  95,4%  від  уточненого  річного  плану.  Спостерігається
зменшення  видатків  бюджету  в  порівнянні  з  2018  роком  на  3,1%  за  рахунок
внесення  змін  до  законодавства,  а  саме  реформування  охорони  здоров'я  та
внесення  змін  до  порядку  виплати  житлових  субсидій  громадянам  на  оплату
житлово-комунальних  послуг  за  рахунок  коштів  державного  бюджету.

Із  загального  фонду  на  утримання  установ  і  закладів  комунального
підпорядкування,  фінансування  міських  програм  і  заходів  у  2019  році
спрямовано  -  738  110,0  тис.  грн,  передано  міжбюджетних  трансфертів  іншим
бюджетам  -  70  614,6  тис.  грн  Крім  того,  з  загального  фонду  бюджету  на
здійснення  капітальних  видатків  передано  до  спеціального  фонду  (бюджету
розвитку)  294  928,7  тис.  грн  що  складає 70,9%  від  обсягу  видатків  спеціального
фонду.

Переважна  більшість  коштів  загального  фонду  міського  бюджету
спрямована на  захищені  статті  витрат - 484  344,0  тис.  грн  (59,9%),  в  тому  числі:

-  видатки  на заробітну плату з  нарахуваннями - 321  591,3  тис.  грн,  що  на
32  124,9 тис. грн або  11,1% більше минулорічного показника;

-  видатки на медикаменти та продукти харчування -  17  065,8  тис.  грн, що
на  1  024,1  тис.  грн або 6,4% більше минулорічного показника;

-  оплата  комунальних  послуг  та  енергоносіїв  -  18  869,7  тис.  грн,  що  на
1  740,5 тис.грн або  10,2% більше минулорічного показника;

- соціальне забезпечення населення - 126 817,2 тис. грн (менше порівняно
з 2018 роком на  104  893,6 тис.  грн або 45,3%).

Виконання  видаткової  частини  міського  бюджету  за  2020  рік  склало
84,6  %  до  уточнених річних  планових  показників,  або  809  860,4  тис.грн,  в  тому
числі  за  загальним  фондом  -  579  278,5  тис.грн  (92,8%  до  планових
призначень),  за спеціальним  фондом -  230581,9тис.грн  (69,3%  до планових
призначень).

ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ
ЗА 2020 РІК  тис.  грн
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На  освіту  за  2020  рік  склали  246  445,0  тис.  грн,  з  них  за  рахунок
загального фонду бюджету - 235 839,3  тис.  грн (91,6% до уточнених планових
призначень),  за  рахунок  спеціального  фонду  -  10  605,7  тис.грн  (67,1%  до
планових призначень).

На  фінансування  галузі  «Охорона  здоров'я»  у  2020  році  спрямовано
80  479,3  тис.грн,  з  них  за  рахунок  загального  фонду  -  56  221,6  тис.грн  (93,0%
до  уточнених  планових призначень);  за рахунок  спеціального  фонду -  24  257,7
тис. грн (79,1% до уточнених планових призначень).

Видатки  на  соціальний  захист  населення  за  2020  рік  склали  28  350,2
тис.  грн,  в  тому  числі  за  рахунок  коштів  загального  фонду  -  22  439,7  тис.  грн
(87,7%  до  уточнених  річних  планових  призначень),  за  рахунок  коштів
спеціального фонду -  5  910,5 тис.грн ( 96,1% планових призначень).

Видатки  на  культуру  і  мистецтво  за 2019 рік профінансовані у обсязі
11  609,3  тис.грн,  в  тому  числі  за  рахунок  загального  фонду  -  10  754,2  тис.  грн
(80,7%  до  уточнених  планових  призначень),  спеціального  фонду  -  855,1  тис.
грн (91,1% до планових призначень).

Видатки  на  фізичну  культуру  і  спорт  за  2020  рік  склали  17  748,1
тис.грн,  зокрема за рахунок  загального  фонду -  13  370,5  тис  .грн,  або  96,1  % до
уточнених  планових  призначень;  спеціального  фонду  -  4  377,6  тис.грн  або
97,7%  до  планових  призначень.

Видатки на розвиток житлово-комунального господарства за 2020 рік
склали  87  669,2  тис.грн,  в  т.ч.  за  загальним  фондом  -  67  463,0  тис.грн  (93,9%
до  уточнених  планових  призначень),  за  спеціальним  фондом  -  20  206,2  тис.грн
(73,3% до планових призначень).

Інші  видатки  в  2020  році  склали  337  559,3  тис.грн,  в  т.ч.  по  загальному
фонду  -  173  190,2  тис.грн  або  95,3%  до  уточнених  планових  призначень,  по
спеціальному  фонду -  164  369,1  тис.грн,  або  66,5%  планових  призначень.
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За  рахунок  коштів  екологічного  фонду
профінансовані  видатки на загальну суму 78,9 тис.грн

(спеціальний  фонд)
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Із  загального  фонду  на  утримання  установ  і  закладів  комунального
підпорядкування,  фінансування  міських  програм  і  заходів  у  2020  році
спрямовано  -  477  949,5  тис.грн,  передано  міжбюджетних  трансфертів  іншим
бюджетам  -  101  329,0  тис.грн  Крім  того,  з  загального  фонду  бюджету  на
здійснення  капітальних  видатків  передано  до  спеціального  фонду  (бюджету
розвитку)  274  401,8тис.грн  що  складає  82,5  %  від  обсягу  видатків  спеціального
фонду.  '

Переважна  більшість  коштів  загального  фонду  міського  бюджету
спрямована на захищені  статті  витрат - 376  599,1  тис.грн  (65,0%)  в  тому  числі'

« , ;о

шдатки на заРобітну плату - 309 423,4 тис.грн, що на 12 167,9 тис грн
або  3,8/о  менше  минулорічного  показника  (за рахунок реформування  охорони
здоров  я^,

-  видатки  на медикаменти  та  продукти  харчування  - 20  480,3  тис грн  що
на 3  414,5 тис.грн або 20,0% більше минулорічного показника-

7 ооо І °ПЛаТа  К^МУНШІЬНИХ  ПОСЛУГ та  енергоносіїв  - 26  162,0  тис.грн,  що  на
7 292,3  тис.грн або 38,6% більше минулорічного показника ;

, 9 0 І о " С°ЦІаЛЬТп2а

о

б

0

ЄЗПЄЧення ^елення - 20  533,4 тис.грн (менше порівняно
з 2019 роком на  106 283,8 тис.грн або  83,8%);

АНАЛІЗ ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО  ФОНДУ ЗА ЕКОНОМІЧНОЮ
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КЛАСИФІКАЦІЄЮ  БЮДЖЕТУ 2020 479  151,6 тис.  грн
ЗйроСЯШЗ  і'ШШЗ З

1  64,6%  :

•  §33,4
І  '  4,3%-

Ц
харчування

20 480,3

4,3%  '

енергоносії
26162,0тис.грн.

Виконання  видаткової  частини  міського  бюджету  за  І  квартал  2021
року  склало  14,3  %  до  уточнених  річних  планових  показників,  або  152  479,7
тис.  грн,  в  тому  числі  за  загальним  фондом  -  141  463,0  тис.  грн  (17,1%  до
планових  призначень),  за спеціальним  фондом -  11  016,7 тис.  грн  (4,6%).

Стан  надання  соціальних гарантій у  сфері освіти

За  рахунок  коштів  міського  бюджету  фінансуються  41  освітній  заклад,  в
тому числі:  17  дошкільних установ,  16  загальноосвітніх  навчальних закладів,  З
позашкільні  установи,  1  центр  професійного  розвитку  педагогічних
працівників,  1  централізована  бухгалтерія,  1  інклюзивно-ресурсний  центр.  За
рахунок  коштів  державного  бюджету  здійснюється  виплата  заробітної  плати
педагогічним  працівникам  16  загальноосвітніх  навчальних  закладів.  Також
передбачено  фінансування 2 музичних шкіл.

Відповідно  до  рішення  Покровської  міської  ради  від  12.12.2017  №  7/47-1
«Про міський бюджет на 2018  рік»  (із змінами) на утримання закладів освіти на
2018  рік з  загального  фонду міського  передбачено  видатки в  сумі  178  670,7 тис.
грн.  (в  т.ч.  субвенція  з  держбюджету:  на  освіту  -  75  866,7  тис.  грн.)  касові
видатки  склали  176361,2  тис.  грн.,  в  тому  числі  на  заробітну  плату  з
нарахуваннями -  152  295,3  тис.  грн.

Планові  призначення  з  урахуванням  змін  за  рахунок  Освітньої  субвенції  з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  складають  75  866,7  тис.  грн.,  касові
видатки склали - 74  669,5  тис.  грн.
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Планові  призначення  з  урахуванням  змін  по  спеціальному  фонду  (бюджет
розвитку)  на  2018  рік  передбачено  у  сумі  17277,1  тис.  грн.,  касові  видатки
склали 15 281,6 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів:

-  залишку  коштів  субвенції з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих  територій
на проведення капітального ремонту в закладах освіти у сумі  1  723,3  тис.  грн.,
касові видатки - 1723,3 тис. грн;

- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету  на  оснащення  кабінетів  інклюзивне  - ресурсного  центру  у  сумі  190,6
тис. грн., касові видатки - 190,6 тис. грн;

-  субвенції  з  місцевого  бюджету  на  забезпечення  якісної,  сучасної  та
доступної  загальної  середньої  освіти  «Нова  українська  школа»  за  рахунок
відповідної  субвенції  з  державного  бюджету  (придбання  дидактичних
матеріалів, меблів, мультимедійного обладнання) у сумі  1622,1  тис.  грн., касові
видатки - 1 621,3 тис. грн;

-  іншої  субвенції  з  місцевого  бюджету  на  створення  молодіжних  центрів
у сумі 2 400,0 тис. грн., касові видатки - 2 400,0 тис. грн;

-  залишку  коштів  іншої  субвенції  з  місцевого  бюджету  на  створення
молодіжних центрів  у сумі 942,8 тис. грн., касові видатки - 942,8 тис. грн.

КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації
державних  (регіональних)  програм»  37,5  тис.  грн.  на  виготовлення  проектів
землеустрою.

КЕКВ  3110  «Придбання  обладнання  і  предметів  довгострокового
користування»  у  сумі  5  336,7  тис.  грн.  на  придбання  оргтехніки,  побутової
техніки,  підручників,  музичної  апаратури,  інтерактивного  пристрою,
кондиціонерів,  придбання  дидактичних  матеріалів,  меблів,  мультимедійного
обладнання, оснащення кабінетів інклюзивно - ресурсного центру.

КЕКВ  3132  «Капітальний ремонт  інших  об'єктів»  у  сумі  9 907,3  тис.  грн.
на виготовлення  проектно-кошторисної документації,  проведення  капітального
ремонту закладів освіти.

Інформація  по галузі «Освіта» за 2018 рік

За ТПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»

Кількість  закладів
Кількість груп
Кількість  дітей
Наповнюваність  груп

Кількість  ставок  вихователів  та
муз. керівників :

Шт.  одиниці,  всього:

Показники  мережі  на
01.01.2018

17
106

2748

25,9

261,00

316,00

Показники  мережі
на 01. 01.2019

17
107

2445

22,9

268,50

320,50

Відхилення
по мережі

-

+1
-303

-3,0

+7,5

+4,5
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адмінперсонал
спеціалісти
робітники

20,75
34,5

260,75

20,75
34,25

265,50

-
-0,25

+ 4,75

За ТПКВКМБ 0611020 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок,
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми»

Кіл-сть закладів
Кількість  класів
Кількість учнів
наповнює, класів
Пед. робітники, (ставок)
Вихователі  ГПД
- адмінперсонал
-спеціалісти
-робітники

Показники мереж  на
01.01.2018

16
292

7926
27,7

649,50
19,75

91,75
72,75

245,25

Показники мереж
на 01.01.2019

16
302
8247
27,3

679,50
19,75

91,25
72,75

252,75

Відхилення
по  мережі

-
+10

+321
+0.2

+30,00
-

-0,50
.

+ 7,5

Показники  мережі  класів  станом  на  01.01.2019  року

І -IV

У-ІХ

Х-ХІ

Разом

ГПД

На початок 20 18

року

класи

127

136

29

292

28

учні

3455

3608

863

7926

840

Станом на

01.01.19

класи

128

143

31

302

28

учні

3514

3806

927

8247

840

Відхилення

класи

+1

+7

+2

+10

-

учні

+59

+198

+64

+321

-

Наповнюваність

на

початок

року

27,2

26,5

26,1

27,1

30,0

на

кінець

року

27,5

26,6

29,8

27,3

30,0

Відхилення

+

+0,3

+0,1

+3,7

+0,2

-

-

-

-

-

_

-

Відповідно  до  рішення  Покровської  міської  ради  від  20.12.2018  №  7/62-1
«Про міський бюджет на 2019 рік» (із змінами) на утримання закладів освіти на
2019 рік з загального  фонду міського передбачено видатки в  сумі 214 486,8 тис.
грн.  в т.ч.  за рахунок коштів:

освітньої  субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  в
сумі 92  853,6 тис.  грн.;
субвенції  з  місцевого  бюджету  на  надання  державної  підтримки
особам  з  особливими  освітніми  потребами  з  рахунок  відповідної
субвенції з державного бюджету в сумі 72,5 тис.грн.;
субвенції  з  місцевого  бюджету  на  здійснення  переданих  видатків  у
сфері  освіти  за  рахунок  коштів  освітньої  субвенції  в  сумі  1  161,4
тис.грн.;
субвенції  з  місцевого  бюджету  на  забезпечення  якісної,  сучасної  та
доступної  загальної  освіти  «Нова  українська  школа»  за  рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету в  сумі 724,9 тис.грн.;
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залишків  освітньої  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам  в  сумі  656,6  тис.грн.

Касові  видатки  склали  205  756,8  тис.  грн.,  в  тому  числі  на  заробітну  плату
з нарахуваннями -  176  343,1  тис.  грн., та за рахунок коштів:

освітньої  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  в  сумі
86  533,1  тис.грн;
субвенції  з  місцевого  бюджету  на  надання  державної  підтримки
особам  з  особливими  освітніми  потребами  з  рахунок  відповідної
субвенції  з  державного  бюджету  в  сумі  50,7  тис.грн.;
субвенції  з  місцевого  бюджету  на  здійснення  переданих  видатків  у
сфері  освіти  за  рахунок  коштів  освітньої  субвенції  в  сумі  475,3
тис.грн.;
субвенції  з  місцевого  бюджету  на  забезпечення  якісної,  сучасної  та
доступної  загальної  освіти  «Нова  українська  школа»  за  рахунок
відповідної  субвенції  з  державного  бюджету  в  сумі  724,9  тис.грн.;
залишків  освітньої  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам  в  сумі  501,4  тис.грн.

Планові  призначення  з  урахуванням  змін  по  спеціальному  фонду  (бюджет
розвитку)  на  2019  рік  передбачено  у  сумі  13  839,4  тис.  грн.,  касові  видатки
склали  13  345,0 тис.  грн., в тому числі за рахунок коштів:

субвенції з  місцевого  бюджету на реалізацію  заходів,  спрямованих на
підвищення  якості  освіти  за  рахунок  відповідної  субвенції  з
державного бюджету в сумі  1  316,3 тис. грн;
субвенція  з  місцевого  бюджету  на  забезпечення  якісної,  сучасної  та
доступної  загальної  освіти  «Нова  українська  школа»  за  рахунок
відповідної субвенції з державного  бюджету в  сумі 715,9  тис.  грн;
субвенції  з  місцевого  бюджету  на  здійснення  переданих  видатків  у
сфері  освіти  за  рахунок  коштів  освітньої  субвенції  в  сумі
305,7тис.грн.;
залишків  освітньої  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам в сумі  1  145,5 тис. грн;
субвенції  з  місцевого  бюджету  на  надання  державної  підтримки
особам  з  особливими  освітніми  потребами  з  рахунок  відповідної
субвенції з  державного  бюджету в  сумі  7,2  тис.  грн;
залишку  коштів  іншої  субвенції  з  місцевого  бюджету  на  створення
молодіжних  центрів у сумі  460,0  тис.  грн.

Інформація по галузі «Освіта» за 2019 рік

За ТПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»

Кількість  закладів

Показники
мережі на
01.01.2019

17

Показники
мережі на
01.01.2020

17

Відхилення
по мережі

-
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Кількість груп

Кількість дітей

Наповнюваність  груп
Кількість  ставок  вихователів  та
муз.керівників  :
Шт. одиниці, всього:

адмінперсонал

спеціалісти

робітники

107

2445

22,9

264,0

316,75

• 20,5

34,25

І  262

104

2230

21,4

292,5

315,75

20,5

34,25

261

-3

-215

-1,5

+28,5

-1

-

-

-1

За ТПКВКМБ 0611020 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок,
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми»

Кіл-сть закладів
Кількість  класів
Кількість учнів

наповнює, класів
Пед.  робітники,  (ставок)
Вихователі  ГПД

- адмінперсонал
-спеціалісти
-робітники

Показники  мережі
на

01.01.2019
16

302
8247
27,5

679,50
19,75

91,25
72,75

252,75

Показники
мережі  на
01.01.2020

16
314
8552
27,2

719,25
19,75

80,50
75,75

261,75

Відхилення
по мережі

-
+12

+305
-0,1

+39,75
-

-10,75
+3,00
+9,0

Показники  мережі  класів  станом  на  01.01.2020  року

І -IV

У-ІХ

Х-ХІ

Разом

гпд

На початок 2019

року

класи

128

143

31

302

28

учні

3514

3806

927

8247

І__Ш_

Станом на

01.01.20

класи

127

151

36

314

28

учні

3515

4004

1033

8552

840

Відхилення

класи

+1

+7

+2

+10

-

учні

5̂9̂

+198

+64

+321

-

Наповнюваність

на початок

року

27,5

26,6

29,9

27,3

30,0

на кінець

року

27,7

26,5

28,7

27,2

30,0

Відхиленню

+

+0,2

-

-

-
-

-

-

-0,1

-1,2

-0,1
-

Відповідно  до  рішення  Покровської  міської  ради  від  20.12.2019  №  7/72-1
«Про  бюджет  міста  Покровськ  на  2020  рік»  (із  змінами)  на  утримання  закладів
освіти  на  2020  рік  з  загального  фонду  міського  передбачено  видатки  в  сумі
257 212,1  тис. грн в т.ч. за рахунок коштів:

освітньої  субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  в  сумі
114625,3тис.грн;



37

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам
з  особливими  освітніми  потребами  за  рахунок  відповідної  субвенції  з
державного бюджету в сумі 418,3 тис.  грн;
субвенції  з  місцевого  бюджету  на  здійснення  переданих  видатків  у
сфері  освіти  за  рахунок  коштів  освітньої  субвенції  (на  інклюзивно-
ресурсні центри) в сумі 641,1  тис. грн;
субвенції  з  місцевого  бюджету  на  забезпечення  якісної,  сучасної  та
доступної  загальної  освіти  «Нова  українська  школа»  за  рахунок
відповідної  субвенції  з  державного  бюджету  (на  закупівлю  засобів
навчання  та обладнання для  навчальних  кабінетів  в  початкової школи)
в сумі  821,8тис.грн;
субвенції  з  місцевого  бюджету  на  забезпечення  якісної,  сучасної  та
доступної  загальної  освіти  «Нова  українська  школа»  за  рахунок
відповідної  субвенції  з  державного  бюджету  (на  закупівлю  засобів
захисту  учасників  освітнього  процесу  в  закладах  загальної  середньої
освіти під час карантину) в сумі  1  127,9 тис. грн;
залишків  освітньої  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам в сумі  193,5  тис.  грн.

Касові видатки склали 235  839,3  тис.  грн., в тому числі на заробітну плату з
нарахуваннями - 206 021,1  тис.  грн., та за рахунок коштів:

освітньої  субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  в  сумі
101  680,1  тис.  грн;
субвенції з  місцевого  бюджету на надання державної підтримки особам
з  особливими  освітніми  потребами  з  рахунок  відповідної  субвенції  з
державного бюджету в сумі 396,  3  тис.  грн;
субвенції  з  місцевого  бюджету  на  здійснення  переданих  видатків  у
сфері  освіти  за  рахунок  коштів  освітньої  субвенції  (на  інклюзивно-
ресурсні центри) в сумі 624, 6 тис. грн;
субвенції  з  місцевого  бюджету  на  забезпечення  якісної,  сучасної  та
доступної  загальної  освіти  «Нова  українська  школа»  за  рахунок
відповідної  субвенції  з  державного  бюджету  (на  закупівлю  засобів
навчання  та  обладнання для  навчальних  кабінетів  в  початкової школи)
в сумі  821,5  тис.  грн;
субвенції  з  місцевого  бюджету  на  забезпечення  якісної,  сучасної  та
доступної  загальної  освіти  «Нова  українська  школа»  за  рахунок
відповідної  субвенції  з  державного  бюджету  (на  закупівлю  засобів
захисту  учасників  освітнього  процесу  в  закладах  загальної  середньої
освіти під час карантину) в сумі  1  126,3 тис. грн;
залишків  освітньої  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам в сумі  193,3  тис.  грн.

Інформація по галузі «Освіта» за 2020 рік За ТПКВКМБ 0611010 «Надання
дошкільної освіти»
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Кількість закладів
Кількість груп
Кількість  дітей
Наповнюваність  груп
Кількість ставок вихователів та
муз.керівників :
Шт. одиниці, всього:
адмінперсонал
спеціалісти
робітники

Показники  мережі
на

01.01.2020

17
104

2230
21,4

292,5

315,75
20,50
34,25

261,00

Показники
мережі  на
01.01.2021

17
104

1740
16,7

292,5

311,75
20,50
34,25

257,00

Відхиленн
я

по мережі

-

-

-490
-4,7

-

-4
-
-

-4

За  ТПКВКМБ  0611020  «Загальноосвітні  школи  (в  т.  ч.  школа-дитячий
садок,  інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї,  гімназії, колегіуми»

Кіл-сть закладів

Кількість класів
Кількість учнів

Наповнюваність
класів

Показники  мережі
на

01.01.2020
16

314
8552

27,2

Показники мережі на
01.01.2021

16

322
8657

26,9

Відхилення
по мережі

-

+8
+105

-0,3

Протягом  досліджуваного  періоду  учні  навчальних  закладів
забезпечувались  гарячим  харчуванням  за рахунок  місцевого  бюджету.  В  цілому на
харчування школярів та дошкільного підрозділу НВК №2 (в тому числі діти пільгової
категорії)  з  місцевого  бюджету  було  спрямовано коштів  протягом 2018 року у  сумі 4
660,7  тис. грн, за 2019 рік витрачено у сумі  5339,7  тис. грн., за 2020 рік  у сумі  суму
4 606,85  тис. грн.

Надання  дошкільної освіти
У  2018-2020  роках  мережа  ЗДО  складала  17  одиниць,  з  січня  2021  року  на

баланс  Відділу  освіти  від  колишньої  Покровської  райдержадміністрації  на
підставі  рішень  Покровської  міської ради  від  20.01.2021  №№8/4-6,  8/4-9  та  8/4-
12,  прийнято  З  ЗДО:  Першотравневий  ДНЗ  №4  «Оленка»  (після  передачі
перейменовано  на Першотравневий  ЗДО № 17  «Оленка»),  Лисівський ДНЗ  №21
«Ромашка»  (після  передачі  перейменовано  на  Лисівський  ЗДО  №18
«Ромашка»)  та  Успенівський  ДНЗ  №  2  «Дзвіночок»  (після  передачі
перейменовано на Успенівський ЗДО №19 «Дзвіночок»).

Кількість  груп  у  2018  році  складала  106,  кількість  дітей  -  2733  особи;
кількість  груп  у  2019  році  складала  107,  кількість  дітей  -  2405  осіб;  кількість
груп у 2020  році  склала  104,  кількість  дітей - 2133  осіб.  У  І  кварталі  2021  року
кількість груп склала  108, кількість дітей -  1831  особа.

Середня  завантаженість  ЗДО  дітьми  у  2018-2021  роках  склала  118  %  від
проектної  потужності.
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Найбільшу  завантаженість  у  2018-2021  роках  мали:  З ДО  №5  «Вербонька»
(192 % у 2019 році) та З ДО №  4  «Берізка» (173  % у 2018 році).

Найменшу  завантаженість  мали:  ЗДО  №  18  «Ромашка»  та  ЗДО  №  19
«Дзвіночок»  (по  63  % у 2021  році).

Середня  наповнюваність  груп  по  ЗДО  у  2018  році  склала 25,78  осіб,  у  2019
році - 22,48  осіб,  у 2020 році - 20,51  особу,  у І  кварталі  2021  року -  16,95  осіб.

При  цьому,  по  окремим  ЗДО  у  2018-2019  роках  середня  наповнюваність
груп сягала понад ЗО  осіб  (ДНЗ № 4  "Берізка"  - 31,67 осіб, ДНЗ №  6  "Сонечко"
-32,17 осіб).

Найменшу  наповнюваність  груп  мали:  ЗДО  №  2  «Росинка»  (у  2018  році  -
20,55  осіб,  у  2019  році  -  16,25  осіб,  у  2020  році  -  16,08  осіб),  ЗДО  №  З
«Світлячок»  (у  2021  році -  13,5  осіб).

Як  вбачається  з  наведеного,  фактична  наповнюваність  груп  за  видами
груп  у  2018-2020  роках  в  цілому  перевищувала  нормативи  щодо  їх
наповнюваності  у  відповідності  до  ст.  14  Закону  України  «Про  дошкільну
освіту»  [8]  та наказу Міністерства  освіти  і  науки  України  від  20.02.2002  №  128
[48].

Середні  видатки  на  утримання  однієї  дитини  у  ЗДО  у  2018  році  склала
19,29 тис.  грн, у 2019 році - 24,22 тис.  грн, у 2020 році - 29,63  тис.  грн, у 2021
році  (затверджена сума видатків  на рік) -  52,09  тис.  гривень.

Зростання  видатків  на  утримання  однієї  дитини  у  2021  році  обумовлене
наявністю  у  мережі  Відділу  освіти  з  01.01.2021  3-х  ЗДО,  прийнятих  від
колишньої  Покровської  райдержадміністрації,  та  по  яким  ці  видатки  є
значними.

Так,  значно  вищі  від  середніх  видатків  мали  ЗДО  №  19  «Дзвіночок»  (у
2021  році  -  87,46  тис.  грн);  ЗДО  №  17  «Оленка»  (у  2021  році  -  74,63  тис.  грн);
ЗДО №  18  «Ромашка»  (у 2021  році - 70,71  тис.  гривень).

Для  вирішення  завдань  у  сфері  дошкільної  освіти  у  2018-2021  роках
затверджено  бюджетну  програму  «Надання  дошкільної  освіти»  (КПКВК  МБ
0611010).

Метою  бюджетної  програми  визначено  забезпечення  надання  дошкільної
освіти.  Основними  завданнями  програми  визначені  такі  напрями:  забезпечення
оновлення  матеріально-технічної  бази  закладів,  забезпечення  якісного
харчування дітей,  проведення  капітальних та поточних ремонтів  закладів.

У  2018-2020  роках  за  даною  бюджетною  програмою  Відділом  освіти
отримано  та використано  бюджетних коштів  (загальний та спеціальний  фонд) у
2018  році  -  57861,49  тис.  грн,  у  2019  році  -  65685,55  тис.  грн,  у  2020  році  -
66201,14  тис.  гривень.  У  І  кварталі  2021  році  використано  бюджетних коштів у
розмірі 22406,32 тис. гривень.

Обсяг  фінансування  бюджетної  програми  щорічно  зростав:  у  2019  році  в
порівнянні з 2018 роком - на  13,5  %, у 2020 році  в порівнянні з 2019 роком - на
0,8  %.  При  цьому,  обсяг  фінансування  видатків  у  2018-2020  роках  склав  в
середньому  98,7%  від  обсягу  коштів,  затверджених  кошторисом.
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Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми  навчальними закладами
(в  т.ч.  школою-дитячим  садком,  інтернатом  при  школі),  спеціалізованими

школами,  ліцеями,  гімназіями,  колегіумами; Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти

У  2018-2020  роках  мережа  ЗЗСО  складала  16  одиниць  (з  них  З
загальноосвітні  школи  І-ІІ  ступенів,  9  загальноосвітніх  шкіл  І-ІІІ  ступенів,  2
навчально-виховних  комплекси,  багатопрофільна  гімназія  Покровської  міської
ради Донецької області,  Красноармійський ліцей  «Надія»),  з  січня  2021  року на
баланс  Відділу  освіти  від  колишньої  Покровської  райдержадміністрації  на
підставі  рішень  Покровської  міської ради  від  20.01.2021  №№  8/4-4,  8/4-5,  8/4-7,
8/4-8,  8/4-10,  8/4-11,  прийнято  6  ЗЗСО  (4  НВК  та  2  загальноосвітні  школи  І-ІІІ
ступенів).

Кількість  класів  у  2018  році  склала  292,  кількість  учнів  -  7926  осіб.
Кількість  класів  у  2019  році  склала  302,  кількість  учнів  -  8247  осіб.  Кількість
класів  у  2020  році  склала  314,  кількість  учнів  -  8552  особи.  У  І  кварталі  2021
року кількість класів  складає 376,  кількість учнів - 9418  осіб.

Середня  наповнюваність  класів  ЗЗСО  у  2018  році  складала  27,1  особу,  у
2019  році  - 27,3  особи,  у  2020  році - 27,2  особи,  у  січні-березні  2021  року - 25,0
осіб.

При  цьому,  наповнюваність  класів  менш  25-ти  осіб  у  2018-2020  роках
склалась  по  4-м  закладам  з  16-ти  (або  25  %  від  загальної  кількості),  а  саме:  по
ЗЗСО №№8, 33, 35,36.

У  І  кварталі  2021  року  менш  25  осіб  наповнюваність  класів  по  ЗЗСО  №  33,
а також  про  усім  прийнятим  6-ти  ЗЗСО  колишнього  Покровського  району.

Зазначена  ситуація  свідчить  про  необхідність  оптимізації  мережі
підвідомчих  ЗЗСО.

Рішенням  Покровської  міської  ради  від  22.06.2016  №  7/13-24,
загальноосвітню  школу  №  9  Покровської  міської  ради  Донецької  області
визначено опорною у місті.  Наразі  статус зазначеного закладу не  змінено.

Для  вирішення  завдань  у  сфері  загальної  середньої  освіти  у  2018-2020
роках  затверджено  бюджетну  програму  «Надання  загальної  середньої  освіти
загальноосвітніми  навчальними  закладами  (в  т.ч.  школою-дитячим  садком,
інтернатом  при  школі),  спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,
колегіумами»  (КПКВК  МБ  0611020),  у  2021  році  -  Надання  загальної  середньої
освіти  закладами  загальної середньої освіти  (КПКВК МБ  0611021  та 0611031).

Метою  бюджетної  програми  визначено  забезпечення  надання  послуг  з
загальної  середньої  освіти  денними  загальноосвітніми  закладами.  Основними
завданнями  програми  визначені  такі  напрями:  забезпечення  оновлення
матеріально-технічної  бази  закладів,  забезпечення  якісного  харчування  дітей,
проведення капітальних та поточних ремонтів  закладів,  реалізація Національної
програми  інформатизації.

У  2018-2021  роках  за  даною  бюджетною  програмою  Відділом  освіти
отримано  та  використано  бюджетних  коштів  (загальний  та  спеціальний  фонд)  у
2018  році  -  136499,48  тис.  грн,  у  2019 році  -  151266,59  тис.  грн,  у 2020 році  -
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147651,69  тис.  гривень.  У  І  кварталі  2021  року  використано  52138,38  тис.
гривень.

Обсяг  фінансування  бюджетної програми у 2019 році  в  порівнянні  з  2018
роком зріс на  10,8 %, у 2020 році в порівнянні з 2019 роком - зменшився на 2,4
%.  При  цьому,  обсяг  фінансування  видатків  у  2018-2020  роках  склав  в
середньому 93,2% від обсягу коштів, затверджених кошторисом.

Структура видатків по програмі у 2018-2021  роках наведена у таблиці 2.

Інформація
про напрями використання бюджетних коштів за КПКВК МБ 0611020

у 2018-2021  роках

Видатки

1
на оплату

праці
на  оплату

комунальних
послуг  та

енергоносіїв
на

дослідження
розробки

на продукти
харчування

на
відрядження

на оплату
інших
послуг

Інші поточні
видатки

Капітальні
видатки (у

т.ч.
закупівля

обладнання,
матеріалів  та

інвентарю)
РАЗОМ:

2018 рік
тис. грн

2

91892,16

2569,98

88,09

4660,69

179,9

7987,66

98,22

29022,78

136499,48

% від
загальної

суми
3

67,32

1,9

0,06

3,41

0,13

5,85

0,07

21,26

100

20 19 рік
тис. грн

4
107464,65

8474,0

24,48

5845,38

290,16

15958,03

222,75

12977,14

151266,59

% від
загальної

суми
5

71,04

5,61

0,02

3,86

0,19

10,55

0,15

8,58

100

2020 рік
тис. грн

6
124817,92

5809,82

50,08

4740,34

53,56

1392,41

328,63

10458,93

147651,69

% від
загальної

суми
7

84,54

3,93

0,03

3,21

0,04

0,94

0,22

7,09

100

І квартал 2021  року
тис. грн

8
44626,09

3664,71

0

2266,4

0

308,84

35,43

1162,98

52138,38

% від
загальної

суми
9

85,6

7,02

0

4,35

0

0,59

0,07

2,23

100

Найбільшу  питому  вагу  отриманих  бюджетних  коштів  по  програмі
(загальний  та  спеціальний  фонд  разом)  в  середньому  у  2018-2021  роках
складають:  оплата праці  з  нарахуваннями  (77,1  %) та капітальні  видатки  (9,8%).

Аналізом  стану  забезпеченості  підручниками  ЗЗСО  у  2018-2021  роках
встановлено,  що  рівень  забезпечення  ЗЗСО  бібліотечним  фондом  з  усіх
предметів у 2018-2019  навчальному році  склав в  цілому  95,6  %.  Менш  100  %  в
забезпечена потреба  по  підручникам для  4-го  класу по  11-ти  предметам з  12-ти
(від  58  % до  99  %),  для  6-го  класу - по  14-ти предметам з  18-ти  (від 47  % до  99
%);  при  цьому,  з  предмету  «Французька  мова»  -  взагалі  не  забезпечена  потреба
у  50-ти  підручниках;  для  7-го  класу -  по  14-ти  предметам з  20-ти  (від  73  %  до
99 %); для  11-го класу - по 6-ти предметам з  16-ти (від 51  % до 96 %).
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У  2019-2020  навчальному  році  рівень  забезпечення  ЗЗСО  бібліотечним
фондом  склав  в  цілому  110,4  %.  Менш  100  %  забезпечена  потреба  по
підручникам для 7-го класу по 5-ти предметам з 21-го (від 35 % до 99 %), для 4-
го  класу  (з  предмету  «Французька  мова»  -  68  %),  для  6-го  класу  (з  предметів
«Німецька мова»  -  71  %),  для  8-го  класу (з  предметів  «Французька мова»  -  17  %
та «Німецька мова»  -  46 %).

У  2020-2021  навчальному  році  рівень  забезпечення  ЗЗСО  бібліотечним
фондом  склав  в  середньому  123,8  %.  Менш  100  %  забезпечена  потреба  по
підручникам для  7-го  класу  по  11 -ти  предметам  з  22-х  (від  73  %  до  99  %),  для
10-го  класу  -  по  14-ти  предметам  з  26-ти  (від  23  %  до  99  %).  Не  забезпечена
потреба  в  підручниках  для  11-го  класу  з  предмету  «Всесвітня  історія»
(профільний рівень),  яка складає  31  екземпляр,  та  «Німецька мова»  -  потреба  17
екземплярів.  Низькою  є  забезпеченість  підручниками  з  предмету  «Французька
мова»  для  8-го  класу  (потреба  забезпечена  на  18  %),  для  9-го  класу  (потреба
забезпечена  на  44  %),  для  10-го  класу  (потреба  забезпечена на  23  %),  для  11 -го
класу (потреба забезпечена на 35 %).

При  проведенні  анкетування  батьків  учнів  ЗЗСО  стосовно  забезпеченості
підручниками  (опитано  375  осіб  по  20-ти  закладам)  було  з'ясовано,  що  5,1  %
учнів  опитаних  батьків  забезпечені  навчальною  літературою  частково,  що
змушувало  їх  придбавати  підручники  та  посібники  за  власні  кошти,  при  цьому
більшість  таких  батьків  зазначили  про  те,  що  це  вони  робили  за
рекомендаціями  вчителів.  44%  з  числа  тих,  хто  придбав  підручники  за  власний
рахунок,  були  вимушені  придбати  підручники  з  англійської  мови  для  6,  8,  11
класів;  20  %  -  підручники з математики для  4  та  6  класів;  12  %  -  з української
мови для 7 та 9 класів.

Стан  надання  соціальних гарантій у  сфері  охорони здоров'я

Згідно  зі  статтею  32  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»  [7]  та нормами бюджетного процесу,  питання організації матеріально-
технічного  та  фінансового  забезпечення  закладів  охорони  здоров'я,  які
належать територіальним громадам, віднесено до повноважень відповідних рад.
Місцеві  ради  мають  право  планувати  та  здійснювати  з  місцевих  бюджетів
оплату  поточних  та  капітальних  видатків  закладів  охорони  здоров'я  та  програм
у сфері охорони здоров'я.

Одним  із  закладів,  яким  забезпечувався  вторинний  рівень  медичної
допомоги  населенню  Покровської  громади  є  комунальне  некомерційне
підприємство  «Покровська  клінічна  лікарня  інтенсивного  лікування»
Покровської  міської  ради  Донецької  області  (далі  -  КНП  «Покровська  клінічна
ЛІЛ»,  клінічна  лікарня).  КНП  «Покровська  клінічна  ЛІЛ»  надає  на
безвідплатній  та  відплатній  основі  послуги  вторинної/спеціалізованої
стаціонарної  медичної  допомоги,  в  тому  числі  екстреної  (невідкладної).
Клінічну  лікарню  визначено  як  заклад  охорони  здоров'я  для  госпіталізації
пацієнтів  з  гострою  респіраторної  хворобою  СОУГО-19  з  наданням
інтенсивної/реанімаційної таким пацієнтам.
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До  закладу  входять:
стаціонарні  відділення:  терапевтичне  на  103  койка-ліжка,  кардіологічне

на ЗО  койка-ліжок,  хірургічне на 40  койка-ліжок,  щеплено-лицеве хірургічне  на
20  койка-ліжок,  неврологічне  на  40  койка-ліжок,  офтальмологічне  на  20  койка-
ліжок,  педіатричне  на 20  койка-ліжок,  відділення  анестезіології з  6  ліжками для
інтенсивної  терапії,  приймальне  відділення,  патологоанатомічне  відділення;

перинатальний  центр  IIрівня  у  складі:  адміністративно-управлінський  та
господарський  персонал,  жіноча  консультація  (з  10  ліжками  денного
стаціонару),  гінекологічний  стаціонар  на  ЗО  койка-ліжок,  акушерський
стаціонар на 40 койка-ліжок. 9;

поліклініка  у  складі:  хірургічно-травматологічного  відділення;  відділення
профілактично-медичних  оглядів,  неврологічного  відділення  та  кабінетами
прийому лікарів.

Ліжковий  фонд  у  2018  році  складав  411  ліжок,  у  2019  році  -  430,  у  2020
році - 433,  у І кварталі  2021  - 433  ліжка.

У  досліджуваному  періоді  щорічно  стаціонарну  допомогу  отримали  у
2018 році -  10105  , у 2019 році - 9940, у 2020 році - 7073, у І кварталі 2021  року -
1551 пацієнтів.

Робота  ліжкового  фонду  протягом  2018  року  складала  за  плановими
показниками  112880  днів,  фактичні  показники  101170  днів  (або  89,6%  до
планового  показника),  протягом  2019  року  за  плановими  показниками  115600
днів,  фактичні  показники  -  96306  днів  (або  83,3%  до  планового  показника),
протягом  2020  року  за  плановими  показниками  115940  днів,  фактичні
показники  -  65851  днів  (або  56,8%  до  планового  показника),  у  І  кварталі  2021
року  за  плановими  показниками  29155  днів,  фактичні  показники  -  15759  днів
(або  54,1%  до  планового  показника).

В  том  числі  в  розрізі  відділень:

відділення

Терапевтичне

Кардіологічне

Хірургічне

Щеплено-лицеве

хірургічне

Неврологічне

Офтальмологічне

Педіатричне

Відділення анестезіології

Жіноча консультація

Гінекологічний стаціонар

Акушерський  стаціонар

20 18 рік

план

20400

10200

17680

6800

13600

6800

10200

13600

13600

факт

20330

10299

10083

7710

14694

7843

7409

495

31488

12489

10213

20 19 рік

план

20400

10200

20400

6800

13600

6800

10200

13600

13600

факт

18800

10307

9961

7603

14366

7548

7496

336

37346

11086

9139

2020 рік

план

24140

10200

18700

6800

13600

6800

9180

12920

13600

факт

13142

7281

7076

6837

8947

3883

4192

246

24994

6906

7581

І кв. 2021 року

план

8755

2550

3400

1700

3400

1700

1700

2550

2400

факт

3513

1706

2132

1514

1822

869

723

0

5811

2040

1440

Амбулаторно-поліклінічна  та  консультативна  допомога  надається  в
консультативно-діагностичному  центрі,  в  якому  розгорнуто  10  ліжок  денного
стаціонару.

Організація  та  проведення  періодичних  профілактичних  оглядів
підлягаючих контингентів забезпечується відділенням профілактичних оглядів.
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Кадрове  забезпечення  клінічної  лікарні  у  досліджуваному  періоді
характеризується  наступними  показниками:  станом  на  01.01.2018  штатна
чисельність  підприємства  становила  766,5  одиниць.  Протягом  переходу  на
фінансування  з  Національною  службою  здоров'я  України  та  в  зв'язку  з
реорганізацією  комунального  закладу  в  комерційне  неприбуткове  підприємство
за  виробничою  необхідністю  чисельність  підприємства  збільшилась  на  14,5
штатних  одиниць,  з  них медичних працівників  на 9  штатних одиниць.

На  01.01.2019  в  лікарні  штатна  чисельність  становила  781,0  штатних
одиниць,  з  них  669,75  одиниць  медичних  працівників,  або  85,8%  від  загальної
чисельності  працюючих.

За  категоріями  працівники  склали:  -  лікарі  всіх  спеціальностей  -  171,25
особи,  що  становить  21,9  відсотків  від  всіх  працюючих;  -  середній  медичний
персонал  -  334,75  особи,  або  42,9  відсотків;  -  молодший  медичний  персонал  -
163,75 особи, або 21  відсоток;  - адміністративно-господарчий персонал-  111,25
особи,  або  14,2  відсотка.

Штатна  чисельність  у  2019  році  збільшилась  на  1,0  штатну  одиницю
(станом на 31.12.2019 - 782,0 штатних одиниць).

У  2020  році  штатна  чисельність  збільшилась  на  36,5  штатних  одиниць  та
становила  818,5  штатних  одиниць.  При  цьому  рівень  укомплектованості
лікарями  на даний  час  становить  68,1  відсотків,  середнім  медичним  персоналом
-  80,6  відсотків.

Дослідженням  з'ясовано,  що  середня  заробітна  плата  працівників
підприємства зросла в  середньому  на  8,9  %  у  2019  році  (2018  рік  -  5,1 тис.  грн.,
2019  рік  -  5,55  тис.  грн.)  та  на  21,8  %  у  2020  році  (6,76  тис.  грн.).  Станом  на
31.03.2021  заробітна  плата  лікаря  становить  14,6тис.  грн.,  середнього
медичного  персоналу  -  10,3  тис.  грн.,  молодшого  медичного  персоналу  -
9,1тис. грн., адміністративно-господарчого персоналу - 8,4 тис. гривень.

Фінансування  видатків  на  утримання  закладу  здійснювалось  за  кодом
програмної  класифікації  видатків  та  кредитування  0112010  «Багатопрофільна
стаціонарна  медична  допомога  населенню»  (2018-2020  роки),  0712010
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»  (з  01.01.2021).

Фінансування КНП «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування»
ПМР»  протягом  2018-2020  року  здійснювалось  за  рахунок  субвенцій  з
державного  бюджету,  коштів  місцевого  бюджету,  міжбюджетних трансфертів  з
територіальних  громад  Східно-Донбаського  регіону,  за  рахунок  коштів
обласного  бюджету  (субвенція  з  обласного  бюджету  на  виконання  доручень
виборців депутатами  обласної ради).

На утримання лікарні спрямовано 217 337,8 тис. грн.., у тому числі: в 2018
році  -  70 468,0  тис.  грн.  (93,1%  від  запланованого);  в  2019  році  -  74 317,4  тис.
грн.  (92,3%  від  запланованого);  в  2020  році  -  69 860,0  тис.  грн.  (81,3%  від
запланованого);  в  2021році  (3  місяці)  -  2  692,4  тис.  грн.  (8,8%  від  уточненого
плану за звітний період).
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Медичної  субвенції  з  державного  бюджету  за  період  2018-2020  роки
надійшло  100,0 % від запланованого. Касові видатки склали  136 923,3 тис. грн.,
або  96,5%  від  планових  призначень.

Аналіз  структури  видатків  загального  та  спеціального  фондів  лікарні
засвідчив,  що  протягом  2018-2020  років  та  І  кварталу  2021  року  найбільшу
частку  (60,9%)  займали  видатки  на  заробітну  плату  з  нарахуваннями  та  оплату
комунальних послуг  і  енергоносіїв  (6,5%).  Видатки  на придбання  медикаментів
та  продуктів  харчування  складали  (7,0%),  капітальні  видатків  -  (16,9  %),  інші
виплати населенню  (відшкодування інсуліну) - 2,2%,  інші  видатки - 6,5%.

У  досліджуваному  періоді  через  клінічну  лікарню  здійснювалось
фінансування  цільових  місцевих  програм  охорони  здоров'я  за  такими
напрямками:

тис, грн

найменування
програми

0112141
"Програми  і

централізовані
заходи  з

імунопрофілактик
й"

0112142
"Програми  і

централізовані
заходи  боротьби  з

туберкульозом
0112143

"Програми  і
централізовані

заходи
профілактики ВІЛ-

інфекції/СНІДу"
0112144"

Централізовані
заходи  з  лікування

хворих  на
цукровий  та  не

цукровий діабет"
0112146"

Відшкодування
вартості

лікарських  засобів
для  лікування

окремих
захворювань»

20 18 рік

запла
нова
но
видат
ків

47,0

66,4

47,5

3 369,6

1  161,2

прове
дено
видат
ків

18,7

66,3

45,0

2317,2

1  125,9

%
вик
она
ння

39,8

99,8

94,7

68,8

97,0

20 19 рік

запла
нова
но
видат
ків

30,0

50,0

55,0

939,4

374,8

прове
дено
видат
ків

29,7

49,9

43,7

939,4

374,8

%
вик
она
ння

99,0

99,8

79,5

100,0

100,0

2020 рік

запла
нова
но
видат
ків

50,0

50,0

84,4

0,0

0,0

прове
дено
видат
ків

20,2

47,2

84,1

0,0

0,0

%
вик
она
ння

40,4

94,4

99,6

0,0

0,0

І квартал 2021  рік

запла
нова
но
видат
ків

55,0

55,0

90,0

0,0

0,0

прове
дено
видат
ків

0,0

0,0

12,2

0,0

0,0

%
вик
она
ння

0,0

0,0

13,6

0,0

0,0

Так, на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та

нецукровий діабет надійшло у 2018 році 2317,2 тис. грн., або 68,8% від

планових призначень, у 2019 році - 939,4тис. грн., або 100,0% від планових
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призначень.  При  цьому  касові  видатки  на  заходи  з  лікування  хворих  на
цукровий  та  не  цукровий  діабет  у  2019  році  на  2 430,2  тис.  грн.  менше,  ніж  у
2018  році  з  причини  передачі  даних  функцій  у  2019  році  до  інших
розпорядників бюджетних коштів.

З  цієї ж причини у 2020 році та І кварталі 2021  року  фінансування заходів
на  забезпечення  інсулінозалежних  хворих,  а  також  заходів  щодо
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування  окремих захворювань
не здійснювалось.

За  відсутності  нормативу  забезпеченості  на  1  мешканця  норматив  на
медикаменти  на  1  відвідування  затверджувався  з  урахуванням  можливостей
міського  бюджету  (під  фактично  виділені  асигнування  на  рівні  попереднього
року з урахуванням  індексу інфляції).

Фактичні  видатки  на  харчування  1  хворого  загального  стаціонару
складали  у  2018  році  -  9,21  грн.,  у  2019  році  -  13,87  грн.,  у  2020  році  -  21,98
грн.  та  за  3  міс.  2021  року  -  32,56  грн.  на  день.  Витрати  на  придбання
медикаментів  і  перев'язувальних  матеріалів  на  1  хворого  :  2018  рік  -  5,61  грн.,
2019  рік -  19,23  грн.,  2020 рік - 38,26  грн.,  та за 3  міс.  2021  року -  191,1  грн.  на
день.  Фактична  вартість  лікарських  відвідувань  склала  0,40  грн.,  0,40  грн.,  та
0,31  грн.  відповідно  по  роках,  та  за  3  міс.  2021  року  -  1,25  грн.  Фактична
вартість  діагностичного  дослідження  за  досліджувані  роки  склала  у  2018-  -
0,81  грн., у 2019 -  1,33  грн., у 2020  -  грн., за 3  міс. 2021  - 0,76 гривень.

Спостерігається  позитивна  тенденція  до  зростання  рівня  бюджетного
забезпечення на надання медичної допомоги.

З  01.04.2020  року  підприємство  уклало  договір  з  Національною  службою
охорони  здоров'я  про  медичне  обслуговування  населення  за  програмою
медичних  гарантій,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
25.04.2018  №410.  Фінансування  підприємства  здійснюється  за рахунок  коштів
державного  бюджету  за  надання  спеціалізованої  медичної  допомоги  по
пакетам:  №3  -  хірургічні  операції  дорослим  та  дітям  у  стаціонарних  умовах,
№4  -  стаціонарна  допомога  дорослим  та  дітям  без  проведення  хірургічних
операцій,  №5  медична  допомога  при  гострому  мозковому  інсульті,  №7  -
медична  допомога  при  пологах,  №8  -  медична  допомога  новонародженим  у
складних  неонатальних  випадках,  №9  -  амбулаторна  вторинна  (спеціалізована)
та  третинна  (високоспеціалізована)  медична  допомога  дорослим  та  дітям
включаючи  медичну  реабілітацію  та  стоматологічну  допомогу,  №10  -
мамографія  грудних  залоз,  №11  -  гістероскопія,  №13  -  колоноскопія,  №15  -
бронхоскопія,  №19  -  психіатрична  допомога  дорослим  та  дітям,  №21  -
діагностика,  лікування  та  супровід  осіб  із  ВІЛ,  №  23  -  стаціонарна  паліативна
медична  допомога  дорослим  та  дітям,  №31  стаціонарна  допомога  пацієнтам  з
гострою  респіратурною  хворобою  СОУГО-19,  спричиненою  короновірусом
8АК8-СОУ-2,  №  33  -  перехідне  фінансове  забезпечення  комплексного  надання
медичних послуг в частині умов, з  1  вересня 2020 року.

Оцінка стану забезпечення соціальних гарантій населенню міста
Покровськ  у житлово-комунальній  сфері
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Повноваження  із  забезпечення  мешканців  міста  Покровська  житлово-
комунальними  послугами  покладені  на  комунальні  підприємства  та  установу,
що  створені  Покровською  міською  радою.  Покровська  міська  рада  є
засновником  11  комунальних  підприємств,  а  саме:  Громадське  формування  з
охорони  громадського  порядку  «За  порядок»,  КП  «Муніципальна  служба
правопорядку»,  КУ  «Агенство  розвитку  громади»,  КП  «Управління
капітального  будівництва»,  Житлово-комунальний  відділ  Покровської  міської
ради  Донецької  області,  КП  «Управління  міського  господарства»,  КП
«Покровськводоканал»,  КП  «Покровськтепломережа»,  КП  «Покровська
ритуальна  служба»,  КП  «Багатогалузеве  комунальне  підприємство»,  КП
«Покровський центр єдиного замовника Донецької області».

Головні  напрями  робіт  комунальних  підприємств  міста  спрямовані  на
якісне  надання  комунальних  послуг  населенню  у  повній  відповідності  до
чинного законодавства.

Серед  комунальних  підприємств  у  досліджуваному  періоді  найбільш
збитковими  є:

млн. грн
комунальне
підприємство
КП
Покровськводоканал
КП
Покровськтепломережа
КП Управління
міського господарства

отримані збитки
2018

18,2

41,7

7,0

2019
22,2

51,0

17,6

2020
32,0

46,0

7,8

разом
72,4

138,7

32,4

Прибутковими  були  КП  «Покровська  ритуальна  служба»  -  взагалі
підприємством  отримано  прибуток  у  2020  році  у  сумі  36,6  тис.  грн.,  з
загального  обсягу  чистого  прибутку  сплачено  до  бюджету  частину  чистого
прибутку  -  0,6  тис.  грн;  КП  «Центр  єдиного  замовника»  -  взагалі  отримано
прибуток  у  2018  році  -  140,0  тис.  грн,  2019  році  -  54,0  тис.  грн,  2020  році  -
121,0  тис  грн.,  з  загального  обсягу  чистого  прибутку  частину  чистого  прибутку
відраховано  до  бюджету  відповідно  у  сумі  14,0  тис.грн,  3,0  тис.  грн.,  10,0  тис.
гривень.

Частина  чистого  прибутку,  яка  сплачується  комунальними  підприємства
до бюджету міста,  визначена органами місцевого  самоврядування  на рівні  10%.

Для  підтримання  власного  капіталу  та  забезпечення  діяльності
комунальних  підприємств  за  рахунок  коштів  загального  фонду  місцевого
бюджету,  а  також  із  спеціального  фонду  розвитку  міста,  комунальні
підприємства  міста  отримували  бюджетні  кошти  як  на  поповнення  статутного
фонду та в  якості  фінансової підтримки.

Інформація  щодо  виділених  бюджетних коштів комунальним
підприємствам міста за період 01.01.2018-31.03.2021

тис. грн
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кп
Покровська
ритуальна
служба
КП  Центр
єдиного
замовника
КП
Покровськво
доканал
КП
Управління
міського
господарства
КП
Багато галузе
веКП
КП
Покровськте
пломережа

2018

поповне
ння

статуту
0

0

8097,5

30094

0

10742

фінпідт
римка

1214,8

2029,5

10157,3

46845

0

1880,3

2019

поповн
ення

статуту
0

0

22148,2

24895

0

16290,5

фінпідт
римка

1148,2

160

63113,3

35916

0

5031,4

2020

поповн
ення

статуту
0

729

11509

17149

67,6

25502,1

фінпідт
римка

1162,9

2924

17072,5

31581,4

0

3069,2

разом

поповн
ення

статуту
0

2924

47318,2

86570,4

67,6

52534,6

фінпідтр
имка

3525,9

5113,5

90343,1

114342,4

0

9980,9

Всього

3 525,90

8 037,50

137661,30

200912,80

67,60

62515,50

Згідно  статуту  комунальні  підприємства  утворені  як  самостійний  суб'єкт
господарювання  та  в  тому  числі  з  метою  отримання  прибутку.  Натомість
протягом  всього  досліджуваного  періоду  функціонування  комунальних
підприємств  «Управління  міського  господарства»,  «Покроськтештомережа»,
«Покровськво доканал»  характеризується  збитковістю.  Для  підтримки
функціонування та здійснення статутної діяльності підприємства за рішеннями
ради  підприємства  отримували  з  бюджету  фінансову  підтримку  та  кошти  на
поповнення  статутного  капіталу,  які  за  визначеним  у  рішенні  ради  цільовим
напрямком  використовувались  підприємствами  на  капітальні  та  поточні
видатки.

Для  збору  інформації  працівниками  Управління  здійснено  вихід  на
підприємства  КП  «Покровськтепломережа»,  КП  «Управління  міського
господарства».

Під  час  збору  інформації  в  Комунальному  підприємстві
«Покровськтепломережа»  (далі  -  КП  «Покровськтепломережа»)  встановлено,
що  КП  «Покровськтепломережа»  у  періоді,  що  підлягає  аудиту,  здійснювало
свою  діяльність  відповідно  до  Статуту,  остання  редакція  якого  затверджена
рішенням Покровської міської ради Донецької області від 20.01.2021  №8/4-26.

Підприємство  здійснює  діяльність,  ліцензовану  НКРЕКП,  з  виробництва
теплової  енергії,  транспортування  теплової  енергії  магістральними  та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії

Середньооблікова чисельність  працівників КП «Покровськтепломережа»
за 2018  рік  становила  256  осіб,  за  2019  рік  -  270  осіб,  за  2020  рік  -  269  осіб,  за
Іквартал 2021року - 328  осіб.

У  досліджуваному  періоді  КП  «Покровськтепломережа»  експлуатувало
19  котелень,  які  працювали:  на  природному  газі  -  Ібодиниць,  на  твердому
паливі (вугіллі) -  13  одиниць.
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Протяжність  теплових  мереж  в  двотрубному  обчислюванні  -  61,624  км
каналу.

Серед  актуальних  проблемних  питань  розвитку  громади  у  2021  році  для
КП  «Покровськтепломережа»  є  необхідність  обов'язкового  виконання  Закону
України  «Про  комерційний  облік  теплової  енергії  та  водопостачання»,  а  саме
відсутність  100%  оснащення  житлового  фонду  приладами  для  комерційного
обліку  спожитої  теплової  енергії  для  опалення  у  302  житлових  будинках.
Відсутність  контролю  за  кількістю  відпущеної  в  теплову  мережу  теплової
енергії  Встановлення  сучасних,  модернізованих  з  новими  вимогами  приладів
Встановлення  вузлів  обліку  спожитої  теплової  енергії  на  котельнях
підприємства 13 одиниць.

Інформація  щодо  виробничої діяльності КП  «Покровськтепломережа»
Гкал

1

2

Виробництво
тепловоїенергії в  т.ч
населення
бюджет
інші
господарські
Корисний  відпуск теплової
енергії,  в  т.ч.

населення
бюджет
інші
господарські

2018 р

153 610,31

125 506,75
20  289,53
7 648,03

166

132  790,98

108 364,67
17650,69
6  635,62

140

2019 р

130  265,62

108 024
16  137,62

5964
140

115171,11

95511
14233,11

5306
121

2020р

126 773,21

103 955
17250,21

5431
137

112 114,47

91  851
15313,47

4832
118

2021р
(3 місяці)

84313

67549
13305
3368

91

74535

59666
11754
3036

79

За  результатами  фінансово-господарської  діяльності  КП
«Покровськтепломережа» незмінно отримувало збиток.  Так, у 2018 році  збитки
становили  42  566  тис.  грн,  у  2019  році  -  58  032  тис.  грн.,  у  2020  році  -  45  745
тис. грн, у І кварталі 2021  року - ЗО 398 тис. гривень.

Проведеним  факторним  аналізом  встановлено,  що  дохід  підприємства  від
реалізації  товарів,  робіт,  послуг  за  2018  -  2020  роки  мав  тенденцію  до
зменшення (з  145  006 тис.  грн.  у 2018 році,  128 313  тис.  грн. у 2019 році до  116
473  тис.  грн  у  2020  році),  тобто  у  2020  році  чистий  дохід  у  порівнянні  з  2018
роком зменшився майже на 20%.

Собівартість  реалізованої  продукції  за  2018  -  2020  роки  також  мала
тенденцію  до  зменшення  (з  186611  тис.  грн.  у  2018  році,  173425  тис.  грн.  у
2019  році  до  116473  тис.  грн  на  у  2020  році),  тобто  у  2020  році  собівартість
реалізованої продукції зменшилась майже  на 37%.

Основною  причиною  збитковості  Підприємства  протягом  2018  року  -  І
кварталу  2021  року,  є  невідповідність  тарифів  фактичним  витратам  на  їх
виробництво.
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Так, діяльність КП «Покровськтепломережа»  спрямована на забезпечення
послугами  централізованого  теплопостачання  споживачів  міста.  Основним
споживачем  послуг  є  населення,  якому  надається  майже  77%  послуг
теплопостачання.

На  обслуговуванні  КП  «Покровськтепломережа»  станом  на  31.03.2021
року  знаходиться  17276  абонентів,  які  отримують  послуги  з  централізованого
теплопостачання,  в  тому  числі  населення  -  16884  абонентів,  юридичні  особи  -
392  абонента.

Діючий  порядок  формування  тарифів  на  житлово-комунальні  послуги
затверджений  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  01.06.2011  №  869
«Про  забезпечення  єдиного  підходу  до  формування  тарифів  на  житлово-
комунальні  послуги».  Відповідно  до  Закону  України  «Про  державне
регулювання  у  сфері  комунальних  послуг»  від  09.07.2010  №  2479-VI,
повноваження по встановленню тарифів на послуги  теплопостачання належали
Національній  комісії,  що  здійснює  державне  регулювання  у  сферах  енергетики
та  комунальних  послуг  (далі  -  НКРЕКП),  а  з  липня  2018  року  повноваження
щодо  встановлення  тарифів  на  послуги  теплопостачання  належать  органам
місцевого  самоврядування.

Протягом  2018-1  кварталу  2021  року  Підприємство  надавало  послуги  з
централізованого  теплопостачання  для  населення  за  тарифами,  затвердженими
постановою  НКРЕКП  від  28.12.2017  №  1536  «Про  внесення  змін  до  постанови
Національної  комісії,  що  здійснює  державне  регулювання  у  сферах  енергетики
та  комунальних  послуг,  від  31.03.2015  №  1171  «Про  встановлення  тарифів  на
послуги з  централізованого опалення та послуги з централізованого  постачання
пари та гарячої води,  що  надаються  населенню  суб'єктами  господарювання,  які
є виконавцями цих послуг»,  а саме:

•  для  абонентів  житлових  будинків  з  будинковими  та  квартирними
приладами обліку теплової енергії-  1441,69  грн/Гкал  (з ПДВ)

•  для  абонентів  житлових  будинків  без  будинкових  та  квартирних
приладів  обліку теплової  енергії - 39,70  грн.  за  1  м2  за місяць  протягом періоду
надання послуги  (з ПДВ).

Тарифи  на  послуги  з  централізованого  теплопостачання  іншим
споживачам  протягом  2018  -  І  кварталу  2021  року  надавались  за  тарифами,
затвердженими  постановою  НКРЕКП  від  28.12.2017  №  1529  «Про  внесення
змін до деяких постанов НКРЕКП», а саме:

•  для  потреб  бюджетних установ -  1195,83  грн/Гкал  (без ПДВ)
•  для потреб релігійних організацій - 789,37  грн/Гкал  (без ПДВ)
•  для  потреб  інших  споживачів  (крім  населення)  -  1558,15  грн/Гкал

(без  ПДВ).
Як  вбачається,  протягом 2018-1  кварталу  2021  року  тарифи  на  послуги

з  централізованого  теплопостачання,  які  надавались  КП
«Покровськтепломережа»  не  змінювались.

В  ході  аудиторського  дослідження  встановлено,  що  тарифи,  встановлені
для  населення  (яке  є  основним  споживачем  послуг)  на  послуги  з
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теплопостачання,  не  відшкодовують  фактичну  собівартість  наданих  послуг.
Так,  рівень  відшкодування  тарифом  наданих  послуг  у  2018  році  склав  85,0%,  у
2019 році - 75,2%, у 2020 році - 80,8% та у І кварталі 2021  року - 77,9%.

В  результаті  встановлення  економічно  необґрунтованих  тарифів  на
послуги  з  централізованого  теплопостачання  Підприємство  від  надання  цих
послуг  отримало  збиток  розрахункове  на  суму  127147,9  тис.  грн.

Населення
Показники

Встановлений  тариф  на
послуги (грн/Гкал)
Фактична  собівартість
послуг (грн/Гкал)
Різниця  між  тарифом  та
фактичною  собівартістю
(грн/Гкал)
Корисний  відпуск
теплової  енергії  для
населення  (Г/кал)
Втрати доходів (тис. грн.)

Період
2018

1191,09

1400,43

-209,34

108364,67

22685,1

2019
1191,09

1583,95

-392,86

95511

37522,5

2020
1191,09

1472,51

-281,42

91851

25848,7

Ікв.2021
1191,09

1528,91

-337,82

59666

20156,4

Разом
X

X

X

X

106212,7

Бюджетні  установи
Показники

Встановлений  тариф  на
послуги (грн/Гкал)
Фактична  собівартість
послуг (грн/Гкал)
Різниця  між  тарифом  та.
фактичною  собівартістю
(грн/Гкал)
Корисний  відпуск
теплової енергії  (Г/кал)
Втрати доходів (тис. грн)

Період
2018

1195,83

1630,02

-434,19

17650,69

7663,7

2019
1195,83

1534,44

-338,61

14233,11

4819,5

2020
1195,83

1450,10

-254,27

15313,4

3893,7

І кв.2021
1195,83

1546,92

-351,09

11754

4126,7

Разом
X

X

X

X

20503,6

Інші  споживачі
Показники

Встановлений  тариф  на  послуги
(грн/Гкал)
Фактична  собівартість  послуг
(грн/Гкал)
Різниця  між  тарифом  та  фактичною
собівартістю (грн/Гкал)
Корисний  відпуск  теплової  енергії
(Г/кал)
Втрати доходів (тис. грн)

Період
2018

1558,15

1623,19

-65,04

6635,62

431,6

2019
1558,15

1542,31

15,84

5306

2020
1558,15

1445,76

112,39

4832

І кв.2021
1558,15

1558,08

0,07

3036

Разом
X

X

X

X

431,6
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Наслідком  невідшкодування  тарифами  собівартості  послуг
централізованого  теплопостачання  є  нестача  обігових  коштів  для  здійснення
виробничої діяльності.

За  результатами  дослідження  питання  наявної  дебіторської
заборгованості  встановлено,  що  наявність  заборгованості  у  значних  обсягах  є
фактором ризику, що може призвести до відволікання коштів, втрати активів та
недоотримання  доходів  та  може  свідчити  про  недостатню  ефективність
претензійно-позовної роботи на КП «Покровськтепломережа»

Відволікання  коштів  у  дебіторську  заборгованість  на  фоні  існування
кредиторської  заборгованості,  яка  своєчасно  не  погашається,  призводить  до
втрат доходів  та збільшення  витрат.

В  ході  аудиторського  дослідження  проведено  аналіз  стану  дебіторської  та
кредиторської заборгованості Підприємства,  яким  встановлено,  що  дебіторська
заборгованість  протягом  дослідженого  періоду  мала  тенденцію  до  збільшення:
протягом  2019 року - з  100  811,0  тис.  грн.  на початок року до  106  049,0 тис.грн
на  кінець  року,  протягом  2020  року  -  з  106  049,0  тис.  грн  на  початок  року  до
121505,0  тис.  грн.  на  кінець  року,  протягом  1  кварталу  2021року  -  з  121  505,0
тис.  грн.  на початок кварталу до  140  679,0 тис.  грн на кінець кварталу,  що може
свідчити про нестабільне виконання договірних зобов'язань.

Із  загальної  суми  заборгованості  найбільша  частка  належить
заборгованості  за  товари,  роботи,  послуги,  що  складала:  98  130,0  тис.  грн
(97,3%) у 2018 році,  105 424,0 тис.  грн (99,4%) у 2019 році,  120 035,0 тис.  грн
(98,8%) у 2020 році,  139 958,0 тис. грн (99,5%) за 1 квартал 2021 року.

Загальне  зростання  поточної  кредиторської  заборгованості  було  зумовлене
сповільненням  оборотності  оборотних  активів,  що  вимагало  додаткового
залучення капіталу в оборот підприємства.

Значну роль  у збільшенні  суми  кредиторської заборгованості  зіграла також
інфляція,  оскільки  ціни  на  товари  і  послуги,  за  які  були  зобов'язання  перед
кредиторами, впродовж 2018-1 кварталу 2021  років збільшилися.

Разом  з  тим,  слід  зауважити,  що  наявність  у  КП  «Покровськтепломережа»
простроченої  кредиторської  заборгованості  (81984,4  тис.грн.),  дає  підстави
зробити висновок про погіршення стану розрахунків з кредиторами.

Відсутність  обігових  коштів  призвела  до  несвоєчасного  виконання
зобов'язань,  що  призвело  до  сплати  Підприємством  штрафних  санкцій  за
рахунок бюджетних  коштів у  сумі  1  000,0  тис.  грн.  (Східне  управління Юстиції
(штрафні  санкції  згідно  постанови  ВП.63165271  від  11.11.2020.)  -  1000000,00
грн. Платіжне доручення від 29.12.2020 № 6.)

Таким  чином,  як  показали  результати  дослідження,  тенденція  щодо
перевищення  кредиторської  заборгованості  над  дебіторською  в  3  рази  станом
на  31.03.2021  року,  свідчить  про  те,  що  на  Підприємстві,  незважаючи  на
фінансову підтримку міського  бюджету,  існують  фінансові  труднощі,  оскільки
власних  оборотних  коштів  недостатньо  для  погашення  взятих  зобов'язань  ,  що
вже привело та в подальшому може призвести до значних фінансових санкцій з
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боку  кредиторів  у  випадках  несвоєчасного  погашення  Підприємством
заборгованості.

Таким  чином,  за  результатами  дослідження  даного  чинника  ризику
встановлено, що:

внаслідок  неефективних  управлінських  дій,  а  саме  недостатнього
проведення  претензійно-позовної  роботи  з  недотриманням  Рекомендацій
Міністерства  юстиції  України  від  23.01.2007  №  35-14/7  "Про  порядок  ведення
претензійної  та  позовної  роботи  на  підприємствах,  в  установах,  організаціях"
через  відсутність  юридичного  супроводження  та  моніторингу  надісланих
претензій,  листів  про  погашення  заборгованості  до  боржників,  відсутність
обігових  коштів  на  судові  витрати,  станом  на  31.05.2021  року  утворилася
сумнівна  дебіторська  заборгованість  по  категорії  населення  у  сумі  8633,5  тис.
гри.,  яка в  майбутньому може  втратити  статус  активу  у  зв'язку  із  закінченням
строку  позовної  давнини  та  може  призвести  до  упущеної  вигоди
(недоотримання  доходів);

-  неефективні  управлінські  дії  з  відшкодування  заборгованості  за  надані
послуги  призвели  до  відсутності  обігових  коштів  та  до  несвоєчасного
виконання  Підприємством  своїх  зобов'язань,  що  призвело  до  сплати
Підприємством  штрафних  санкцій  за  рахунок  бюджетних  коштів  у  сумі  1000,0
тис. гри.

Матеріали  збору  інформації  в  КП «Покровськтешюмережа»  в  Додатку  №
1  до звіту.

Санітарною  очисткою,  вивезенням  побутових  відходів,  відтворенням
рослин  та  утриманням  зелених  насаджень  займається  КП  «Управління
міського господарства» (далі - КП «УМГ»).

Під  час  аудиту  здійснено  збір  інформації  в  КП  «УМГ».  (Довідка  збору
інформації  у  Додатку  2).

Згідно  до  Статутів  затверджених  рішеннями  Покровської  міської  ради
Донецької  області  від  31.08.2018  №7/58-18,  від  15.11.2019  №7/70-14,
Комунальне  підприємство  «Управління  міського  господарства»,  утворене
шляхом  перейменування  Державного  комунального  підприємства  «Управління
міського  господарства»  згідно  рішення  міської  ради  від  25.09.2002  р.  №  4/3  -
41.  Статути  комунального  підприємства «  Управління  міського  господарства»
(нова  редакція)  затверджені  відповідними  рішеннями  Покровської  міської
ради.

КП  «УМГ»  у  досліджуваному  періоді  також  збиткове.  Збитки,  як
фінансовий результат діяльності  підприємства склали  за 2018  рік -  7  046,00 тис.
грн, за2019 рік-  17601,  00 тис.  грн,  за 2020 рік-7814,  00 тис.  гривень.

Загальний  обсяг  отриманих  коштів  місцевого  бюджету  за  період  з
01.01.2018  по  31.05.2021  складає  115296393,28  грн,  в  тому  числі  кошти
загального  фонду  міського  бюджету  100  057  047,12  грн.,  спеціального  фонду
міського  бюджету  15239346,16  грн.  Окрім  цього  підприємство  отримувало
фінансову  підтримку  на  поповнення  статутного  капіталу  за  визначений  період
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у  сумі  72  143  079,00  грн  ,  які  витрачені  :  43606607,07  грн  на  придбання
спеціальної  техніки  по  договорам  лізингу,  18  022308,33  грн  на  виплату
заробітної  плати,  10  514  163,60  на  придбання  паливно-мастильних  матеріалів,
меблів для військкомату, придбання інструментів та інші.

Головним  розпорядником  бюджетних  коштів  для  КП  «  УМГ»,  відповідно
Рішення Покровської міської ради Донецької області  від  19.02.2019 №  7/63-25  є
Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради Донецької області.

Отримані  бюджетні  кошти  підприємство  використовувало,  як  на  поточні
видатки  для  виконання  діяльності  визначеної  Статутом  та  на  виконання
доручень  відповідно  Рішень  міської  ради,  які  не  відповідають  напрямам
використання  статутного  капіталу.

Відповідно  до  ст.  ЗО  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»  від  21.05.1997  №  280/97-ВР  [  7]  повноваження  з  управління
об'єктами  житлово-комунального  господарства,  побутового,  торговельного
обслуговування,  транспорту  і  зв'язку,  що  перебувають  у  комунальній  власності
відповідних  територіальних  громад,  забезпечення  їх  належного  утримання,  та
іншої  діяльності,  визначеної  у  статті  Закону  належать  до  відання  виконавчого
органу  міської  ради.

Внески  до  статутного  капіталу  комунального  підприємства  відповідно
до п.  З  ч.  2  ст.  71  Бюджетного  кодексу  України  від  08.07.2010  р.  №  2456-
VI  (далі  — БКУ)  відносяться  до  витрат  бюджету  розвитку  міста  в  разі  їх
планування  та  відображаються  за  КПКВКМБ  7470  «Внески  до  статутного
капіталу  суб'єктів  господарювання»  по  КЕКВ  3210  «Капітальні  трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» у Засновника  .

Відповідно  п.3.1  Статуту  підприємства  визначені  напрями
використання  статутного  капіталу:  капітальні  видатки  підприємства;
поповнення  зобов'язань  за  розрахунками  за  товари,  роботи  та  послуги
підприємства  ;  погашення  зобов'язань  за  розрахунками  по  заробітній  платі  ,
бюджетом  ,  не  бюджетними  платежами  та  іншими  зобов'язаннями;  погашення
зобов'язань  за  кредитами  банків.  Пунктом  8.1.  Статуту  визначено,  що
основним  фінансовим  показником  результатів  трудової  діяльності
Підприємства є прибуток.

Спрямування  капітальних  видатки  підлягає  досягненню  цілей
визначених  Статутом  підприємства.

Виділення  коштів  з  бюджету  м.  Покровськ  на  утримання  (покриття
поточних  витрат  підприємства)  свідчить  про  те  що  підприємство  здійснюючи
свою  господарську діяльність  не  здатне  покривати  свої витрати,  та не  здійснює
заходів  щодо  сприяння  зменшенню  збитків,  та  як  наслідок  постійно  залежить
від фінансової підтримки

Таким  чином  виділення  коштів  з  міського  бюджету  на  фінансування
поточної  діяльності  підприємства,  не  є  ефективним  інструментом  щодо
розвитку  комунального  господарства,  а  призводить  до  споживацького  способу
існування.
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За  водопостачання  та  водовідведення  міста  відповідає  комунальне
підприємство  Комунальне  Підприємство  «Покровськводоканал»,  яке  є
унітарним  комерційним  підприємством  на  базі  відокремленої  частини
комунальної  власності  територіальної  громади  міста Покровська.

КП  «Покровськводоканал»  отримує  питну  воду  від  насосної  станції  З
підйому  КП  «Компанія  «Вода  Донбасу»  та  розподіляє  воду  по  місту,  здійснює
ремонтні  роботи  з  метою  підтримання  водопровідних  та  каналізаційних  мереж
в  належному  стані,  контролює  якість  питної  води,  стоки  відправляє  на
об'єднані  очисні  споруди  м.  Мирноград.

На  балансі  підприємства  знаходиться  24  водопровідні  насосні  станції,
після  проведення  реконструкції  насосних  станцій  з  24  насосних  станцій  в
роботі  лише  17  насосних станцій.  Також  на балансі  підприємства знаходяться  8
каналізаційних  насосних  станцій.  В  експлуатації  підприємства  знаходиться
314,3  км водопровідних мереж та  142,7 км каналізаційних мереж.

КП  «Покровськводоканал»  виконує  ліцензійну  та  неліцензійну  види
діяльності.  Ліцензійний  вид  діяльності  -  це  централізоване  водопостачання  та
водовідведення.  Неліцензійний  вид  діяльності  -  це  монтаж  і  демонтаж
водопровідних  мереж  і  приладів  обліку,  прочищення  каналізаційних  мереж,
розробка  технічних  умов  і  схем  на  проектування  водопроводу  і  каналізації,
опломбування і розпломбування водомірних вузлів, повірка водомірів, надання
послуг  автотранспорту.

У  досліджуваному  періоді  КП  «Покровськводоканал»  надавав  послуги  з
централізованого  водопостачання  та  водовідведення  населенню,  підприємствам
та  організаціям  м.  Покровська,  м.  Родинське,  сел.  Шевченко  та  сільським
радам:  Лисівській, Першотравневій, Рівненській,  Піщанській,  Новотроїцькій та
Удачненській селищній раді.

На  балансі  підприємства  знаходяться  24  водопровідні  насосні  станції  з
загальною  продуктивністю  11,65  тис.мЗ/добу,  з  них  знаходиться  у  м.
Покровську  22  та  2  у  м.  Родинське.  Після  проведення  реконструкції  насосних
станцій  з  24  насосних  станцій  в  роботі  лише  17  насосних  станцій.  Також  на
балансі  підприємства  знаходяться  8  каналізаційних  насосних  станцій  з
загальною  продуктивністю  15,8  тис  мЗ/добу,  з  них  7  розташовано  у  м.
Покровську та 1  у м. Родинське.

В  експлуатації  підприємства  знаходиться  всього  316,6  км  водопровідних
мереж,  по  місту  208,7  км  водопровідних  мереж  та  142,7  км  каналізаційних
мереж.  Фактичні  втрати  води  за 2018  рік  склали  50  %,  2019  -  57,4  %,  2020-  58

До  основних  проблемних  питань  можна  віднести  оснащення
багатоповерхових  будівель  вузлами  комерційного  обліку,  враховуючи  вимоги
Закону  України  «Про  комерційний  облік  теплової  енергії  та  водопостачання»
від 22.06 2017 № 2119-УІІІ.

Згідно  із  статтею  12  Закону України  «Про  ціни  і ціноутворення» державні
регульовані  ціни  повинні  бути  економічно  обґрунтованими  (забезпечувати
відповідність  ціни  на товар  витратам  на його  виробництво,  продаж (реалізацію)
та  прибуток  від  його  продажу  (реалізації).  Тариф  на  послуги  з  водопостачання
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та  водовідведення  встановлені  згідно  рішення  Виконавчого  комітету
Покровської  міської  ради  від  27.12.2017  №  386  «Про  встановлення  тарифів  на
централізоване  постачання  холодної  води  та  водовідведення  (з  використанням
внутрішньо  будинкових  систем)  КП  «Покровськводоканал»»  встановлено  на
рівні на рівні  12,87 грн за 1  м куб, водовідведення - 14,08 за 1  м куб.

Інформація
Щодо окупності тарифу з водопостачання КП «Покровськводоканал» за

період  01.01.2018-31.03.2021

Показники

Встановлений тариф на послуги (грн/ мЗ)

Фактична собівартість послуг (грн/ мЗ)

Рівень окупності тарифу, %

Різниця між тарифом та фактичною
собівартістю (грн/ мЗ)

Обсяг відпущеної продукції (грн/ мЗ)

Фінансовий результат (тис. грн)

Період

2018

12,87

17,18

74,91

4,31

10,28

-18936,2

2019

12,87

37,37

34,44

24,5

12,67

-14682,2

2020

12,87

25,68

50,12

12,81

12,59

-29090,3

Ікв.2021

12,87

18,26

70,48

5,39

12,61

-2503,3

Інформація
Щодо окупності тарифу з водовідведення КП «Покровськводоканал» за

період 01.012018-31.03.2021

Показники

Встановлений тариф на послуги (грн/ мЗ)

Фактична собівартість послуг (грн/ мЗ)

Рівень окупності тарифу, %

Різниця  між  тарифом  та  фактичною
собівартістю (грн/ мЗ)

Обсяг відпущеної продукції (грн/ мЗ)

Фінансовий результат (тис. грн)

Період

2018

14,08

12,25

114,94

-1,83

10,83

727,7

2019

14,08

19,1

73,72

5,02

13,96

-5019,0

2020

14,08

19,9

70,75

5,82

13,97

-2946,7

Ікв.2021

14,08

30,25

46,55

16,17

13,99

-7148,2

Доходи  за  2018  рік  склали  63214,9  тис.  грн,  Собівартість  реалізованих
послуг за 2018 рік склала 91800,9 тис.  грн

В  КП  «Покровськводоканал»  за  2018  рік  року  збиток  склав  18208,5  тис.
грн.  За  2018  рік  середньооблікова чисельність  працівників  склала  240  чоловік,
за.

За  2018  рік  відбулося  збільшення  собівартості  по  водопостачанню  на
3,7%  (17,18  грн),  по  водовідведенню  на  2,8%  (12,23  грн).  Показники  до
програми  на  2018  рік  собівартість  ІмЗ  послуг  складають:  водопостачання  -
121,2%, а по водовідведенню - 124,8%.
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За  2018  рік  тариф  виріс  по  водопостачанню  на  19,3%  (10,28  грн),  по
водовідведенню на 9,1  % (10,81  грн).

Рівень відшкодування тарифу населенням за 2018 рік:
водопостачання  74,9%;  водовідведення  115,2%.

За  2019  рік  обсяг  наданих  послуг  збільшився  в  порівнянні  з  тим  самим
періодом  2018  року  на  66,3%,  а  до  прогнозних  показників  на  2019  рік  він
складає 201,2%.

Доходи  за  2019  рік  склали  61421,4  тис.  грн,  за  той  самий  період  2018
року вони  були - 63214,9  тис.  грн.,  відбулося  зменшення доходів  в  порівнянні з
минулим роком  на 2,8  %,  до програми на 2019 рік доходи склали  98,3  %.

Витрати  у  2018  році  були  94271,4  тис.  грн.,  за  2019  рік  вони  склали
148660,1  тис.  грн.,  на  57,7%  більше,  ніж  у  2018  році.  До  програми  на  2019  рік
витрати  склали 236,5  %.

Собівартість  реалізованих  послуг  2018  рік -  91800,9  тис.  грн.,  за  2019  рік
вона  склала  143986,6  тис.  грн.,  на  56,8%  більше  ніж  у  2018  році  та  до  програми
на 2019 рік вона складає 229,8  %.

В  КП «Покровськводоканал»  за 2019 рік збиток  склав 22173,3  тис.  грн.
У  2018  році  середньооблікова  чисельність  працівників  склала  240

чоловік,  за 2019  середньооблікова чисельність - 239  чоловік.
За  2018  рік  фонд  оплати  праці  склав  18833,9  тис.  грн,  середня  заробітна

плата  -  6190  грн.  У  2019  році  відбулося  зростання  фонду  оплати  праці  на
38,9%,  він  склав  18617,6  тис.  грн.,  відповідно  зросла середня  заробітна плата на
30,7%,  вона  склала  8590  грн.,  до  програми  на  2019  рік  фонд  оплати  праці  -
119,7%  та  середня  заробітна  плати -  120,3%.

Дебіторська  заборгованість  за  2018  рік  склала  19961,5  тис.  грн.,  у  2019
році  відбулося  зменшення  на 0,6%,  що  склало  19851,7  тис.  грн.,  до  програми  на
2019  рік  склало  150,9%.

Кредиторська  заборгованість  за  відповідний  період  2018  року  склала
92755,4  тис.  грн..,  у  2019  року  відбулося  збільшення  кредиторської
заборгованості  на  12,0  %  вона  склала  109931,6  тис.  грн.  Кредиторської
заборгованості  по  заробітній  платі  підприємство  не  має.  Кредиторська
заборгованість  за покупну  воду у  2019 році  склала  69983,5  тис.  грн.

За 2018 рік собівартість  1  мЗ  послуг з водопостачання  склала  17,18  грн.,  з
водовідведення  12,23  грн.  У  2019  році  відбулося  значне  збільшення
собівартості по водопостачанню на  117,5% (37,37 грн.),  по водовідведенню на
56,2%  (19,10  грн.),  до  програми  на  2019  рік  собівартість  ІмЗ  послуг  складає:
водопостачання - 368,7%, а по водовідведенню - 182,3%.

За  2018  рік  тариф  1  мЗ  послуг  з  водопостачання  складав  10,28  грн.,  з
водовідведення  10,81  грн.  За  період  2019  року  тариф  виріс  по  водопостачанню
на  22,8%  (12,62  грн.),  по  водовідведенню  на  29,1%  (13,96  грн.),  тариф  ІмЗ
послуг  водопостачання  до  програми  на  2019  рік  складає  124,2%,  а  послуг
водовідведення-  133,0%.

За  2018  рік рівень розрахунків  населенням  склав  83,3%,  за  2019  рік  97,8%,
відбулося збільшення розрахунків населенням на  17,4%.
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За  2020  рік  обсяг  наданих  послуг  зменшився  в  порівнянні  з  тим  самим
періодом  2019  року  на  37,9%,  а  до  прогнозних  показників  на  2020  рік  він
складає  120,4%.

Доходи  за  2020  рік  склали  59649,7  тис.  грн.,  за  той  самий  період  2019
року  вони  були  61421,4  тис.  грн.,  відбулося  зменшення  доходів  в  порівнянні  з
минулим роком  на 2,9  %,  до  програми на 2020  рік доходи  склали  91,9  %.

Витрати  у  2019  році  були  148660,1  тис.  грн.,  за  2020  рік  вони  склали
110637,6  тис.  грн.,  так  само  відбулося  зменшення  на  25,6%  в  порівнянні  з  2019
роком, до програми на 2020 рік витрати склали  169,5  %.
Собівартість  реалізованих  послуг  за  2019  рік  -  143986,6  тис.  грн.,  у  2020  році
вона  склала  107577,7  тис.  грн.,  на  25,3%  менше  ніж  за  той  самий  період  2019
року та до  програми на 2020 рік вона складає  165,9  %.
В  КП «Покровськводоканал»  у  2020 році  збиток склав  32  037,0  тис.  грн.

У  2019  році  середньооблікова  чисельність  працівників  була  239  чоловік,
за  2020 рік  середньооблікова чисельність - 236  чоловік,  вона знизилась  на  1,3%
в порівнянні з тим самим періодом 2019 року.

За  2019  рік  фонд  оплати  праці  склав  24625,1  тис.  грн,  середня  заробітна
плата  -  8590  грн.  У  2020  році  відбулося  зростання  фонду  оплати  праці  на
7,9%,  він  склав  26580,0  тис.  грн.,  відповідно  зросла  середня  заробітна  плата на
9,3%,  вона  склала  9386  грн.,  до  програми  на  2020  рік  фонд  оплати  праці  -
92,5%  та  середня  заробітна  плати  -  94,1%.

Дебіторська заборгованість  на кінець 2019  року  склала  19  851,7 тис.  грн.,
за  2020  рік  відбулося  зростання  заборгованості  на  5,1%,  що  склало  20874,0  тис.
грн.,  до  програми  на  2020  рік  -  149,1%.  Основну  частину  дебіторської
заборгованості  складає  заборгованість  населення:  у  2019  році  -  18204,3  тис.
грн., у 2020 році -  19846,1  тис.  грн.,  зростання  на 9%

Кредиторська  заборгованість  на  кінець  2019  ріку  склала  109  931,6  тис.
грн.,  за  2020  рік  відбулося  збільшення  кредиторської  заборгованості  на  20,0  %
вона склала  131964,8  тис.  грн.  Кредиторської заборгованості по заробітній платі
підприємство  не  має.  Кредиторська  заборгованість  за  покупну  воду  у  2020  році
-  85308,7 тис.  грн.

За 2019 рік собівартість  1  мЗ  послуг з  водопостачання  склала 37,37 грн.,  з
водовідведення  19,10  грн.  За  2020  рік  собівартість  зменшилась  по
водопостачанню  на  31,3%  (225,68  грн.),  по  водовідведенню  собівартість
навпаки  збільшилась  на  4,2%  (19,90  грн.),  до  програми  на  2020  рік  собівартість
ІмЗ  послуг  складає:  водопостачання  -  220,6%,  а  по  водовідведенню  -  172,0%.

За  2019  рік  тариф  1  мЗ  послуг  з  водопостачання  складав  12,62  грн.,  з
водовідведення  13,96  грн.  На  кінець  2020  року  по  водопостачанню  тариф
знизився  на  0,2%  (12,59  грн.),  а  по  водовідведенню  зріз  на  0,1%  (13,97  грн.),
тариф  ІмЗ  послуг  водопостачання  до  програми  на  2020  рік  складає  108,2%,  а
послуг  водовідведення -  120,6%.

За  2019  року  рівень  розрахунків  населенням  складав  97,8%,  у  2020  році  -
95,7%,  відбулося  зменшення  розрахунків  населенням  на 2,1%.



59

Всього  за  період  01.01.2018-31.03.2021  КП  «Покровськводоканал»
отримано  коштів  у  вигляді  фінансової  підтримки  2018  рік  10  157 319,89
гривень.

З  огляду  на  вищезазначене,  підприємствам,  утримання  якого  залежить
від  коштів  місцевого  бюджету,  не  дотримано  принцип  ефективності  та
результативності,  що  передбачає  виконання  бюджету  усіх  його  учасників  з
прагненням  досягнення  цілей,  запланованих  на  основі  національної  системи
цінностей  і  завдань  інноваційного  розвитку  економіки,  шляхом  забезпечення
якісного  надання  публічних  послуг  при  залученні  мінімального  обсягу
бюджетних  коштів  та  досягнення  максимального  результату  при  використанні
визначеного  бюджетом  обсягу  коштів,  принцип  обґрунтованості,  з  приводу
прийняття  до  сплати  необгрунтованих  розрахунків  ,  в  результаті  чого  не
дотримано  п.  5,  6  ст.7,  ст..  56,  116  Бюджетного  кодексу  України  від  08.07.2010
№ 2456-УІ  (із змінами).

Під  час  аудиту  здійснено  збір  інформації у  Відділі  культури,  туризму  та
охорони  культурної  спадщини  Покровської  міської ради  Донецької  області  в
рамках  державного  фінансового  аудиту  бюджету  Покровської  міської  ради
Донецької  області  (далі  -  Відділ  культури)  за  період  з  01.01.2018  по
31.01.2021.

Підчас  збору  інформації  в  частині  фактичного  виконання  умов  договору
№  11  від  20.03.2020,  відображення  відповідних  операцій  в  обліку  установи
встановлено,  що  за  даними  бухгалтерського  обліку  та  первинних  документів:
довідки про  вартість  виконаних робіт ф.  №  КБ-3  та акту приймання виконаних
будівельних  робіт  ф.  №  КБ-2в  №  1  за  серпень  2020  року  ПП  «Ракурс-2007»
виконано  робіт  капітального  ремонту  приміщень,  внутрішніх  та  зовнішніх
мереж,  облаштування  території КЗ  «Клуб  імені  В.М.Комарова»,  розташованого
за  адресою:  м.Покровськ,  вул.Київська  буд.123  на  суму  743126,88  гривень,  які
перераховані Підряднику у повному обсязі.

Станом на 01.01.2021  заборгованість за виконані роботи по договору  №  11
від  20.03.2020  не  рахується.

В акті приймання виконаних будівельних робіт ф. № КБ-2в №  1  за серпень
2020  року  на  загальну  суму  743126,88  грн,  виконані  роботи  по  встановленню
ліхтарних  стовпів  вуличного  освітлення  та  паркових  лавок  на  загальну  суму
346851,96  грн,  які  списані  по  обліку на матеріальні  витрати у  серпні  2020 року
по  даним  меморіального  ордеру  №  6  «Накопичувальна  відомість  за
розрахунками з  кредиторами».

На  підставі  наказу  начальника  Відділу  від  03.08.2021  №  88-од  «Про
проведення  огляду  товарно-матеріальних  цінностей»  комісією  у  складі:  голови
комісії  -  начальника  Відділу  Олехнович  О.О.;  члени  комісії:  бухгалтера
Сідорова  Ю.О.,  в.о.  завідувача  клуба  КЗ  імені  В.М.Комарова  Спілін  І.В.
проведене  обстеження  виконаних робіт з  капітального ремонту КЗ  «Клуб  імені
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В.М.Комарова»  по  Акту  №  1  за  серпень  2020  року  (форма  КБ-2в)  на  суму
743126,88 гривень.

В  результаті  обстеження  встановлено,  що  на  території  клубу  знаходяться
наступні необоротні матеріальні активи: ліхтарний стовп вуличного освітлення
у  кількості  10  шт  по  ціні  8641,95  грн  на  суму  86419,50  грн,  ліхтарний  стовп
вуличного  освітлення  у  кількості  12  шт  по  ціні  9307,56  грн  на  суму  111690,72
грн, лавка паркова, що кріпиться до підпірної стінки  12 м по ціні 2200,54 грн на
суму 26406,48  грн,  лавка  паркова,  що  кріпиться  на  скобах  10  м  по  ціні  1372,54
грн  на  суму  13725,40  грн,  лавочки  ковані  паркові  12  шт  по  ціні  5381,23  грн  на
суму  64574,76  грн,  світильник  «Шар»  з  лампою  20  шт  по  ціні  652,80  грн  на
суму  13056,00  грн,  світильник  консольний  24  шт  по  ціні  1261,44  грн  на  суму
30274,56  грн,  світильник  ^Е^  2  шт  по  ціні  352,27  грн  на  суму  704,54  гривень.
Всього  необоротні  матеріальні  активів  на загальну  суму  346851,96  гривень.

Відповідно  до  вимог  «Порядку  застосування  Плану  рахунків
бухгалтерського  обліку  в  державному  секторі»,  затвердженого  наказом
Мінфіну  України  від  29.12.2015  №  1219,  на  субрахунках  1113  (1123)
«Малоцінні  необоротні  матеріальні  активи»  ведеться  облік  необоротних
матеріальних  активів,  термін  експлуатації  яких  перевищує  один  рік,  але  які  за
вартісними  ознаками  не  включено  до  основних засобів.

Згідно  п.5  р.П  НП(С)  БО  121  "Основні  засоби",  затвердженого  Наказом
Мінфіну  України  від  12.10.2010  №  1202,  первісна  вартість  об'єкта  основних
засобів  у  разі  придбання  за  плату  складається  з  таких  витрат:  суми,  що
сплачують  постачальникам  активів  та  підрядникам  за  виконання  будівельно-
монтажних  робіт  (без  непрямих  податків).

В  результаті  списання  на  видатки  необоротних  матеріальних  активів  по
Акту  №  1  за  серпень  2020  року  (форма  КБ-2в)  на  загальну  суму  346851,96
гривень,  Відділом  занижена  вартість  активів  у  2020  році  на  відповідну  суму  у
ф.  №1  «Баланс»  за  2020  рік  рядок  1001  «Первісна  вартість  основних  засобів»
занижена на суму 346  851,96 гривень, що  є порушенням п.2 розділу І «Порядку
складання  бюджетної  звітності  розпорядниками  та  одержувачами  бюджетних
коштів,  звітності  фондами  загальнообов'язкового  державного  соціального  і
пенсійного  страхування»,  затвердженого  наказом  Міністерства  фінансів
України від 24.01.2012 №44 зі змінами.

В  ході  проведення  збору  інформації  порушення  відшкодовано  шляхом
оприбуткування по обліку  необоротних матеріальних активів  на загальну суму
346 851,96 гривень.

Матеріали  збору  інформації  в  Відділі  культури  в  Додатку  №  3  до
звіту.
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III. Результати аудиторського дослідження

Гіпотеза 1. Наявність несплаченої заборгованості із орендної плати за
землю негативно впливає на повноту наповнюваності міського бюджету та
невжиття  дієвих  заходів  щодо  використання  земель  призводе  до
недоотримання  бюджетних  коштів та  можливість  проведення  своєчасного
фінансування нагальних видатків,

Відповідно  до  вимог  ст.  142  Конституції  України  [1],  п.  З  ст.  16  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  від  21.05.1997  №  280/97-ВР
(далі  -  Закон  №  280/97-ВР)  [  7]  земля,  природні  ресурси,  що  є  у  власності
територіальних  громад  адміністративно-територіальних  одиниць  України,  є
матеріальною  і  фінансовою  основою  місцевого  самоврядування.  Земля  є  одним
з  основних  багатств  кожної  територіальної  громади,  а  оскільки  використання
землі є платним, то ще й однією з важливих складових частин доходної частини
місцевого  бюджету.  Тому  питання  виявлення  резервів  наповнення  дохідної
частини  бюджету  є  одним  із  напрямків,  які  може  використовувати  органи
місцевого самоврядування.

Статтею  144  Конституції  України  [1]  передбачено,  що  органи  місцевого
самоврядування  в  межах  повноважень,  визначених  законом,  приймають
рішення, які є обов'язковими до виконання на певній території.

Законом  №280/97-ВР  [7]  визначено,  що  матеріальною  і  фінансовою
основою  місцевого  самоврядування  є  рухоме  і  нерухоме  майно,  доходи
місцевих  бюджетів,  інші  кошти,  землі,  природні  ресурси,  що  є у  комунальній
власності  територіальних  громад  сіл,  селищ,  міст,  районів  у  містах,  а  також
об'єкти  їхньої  спільної  власності,  що  перебувають  в  управлінні  районних  і
обласних рад (ч. З ст.16).

Станом  на  01.01.2021  в  межах  територіальної  одиниці  м.  Покровськ
перебувало  земель  загальною  площею  2956,79  га,  в  тому  числі  землі
сільськогосподарського  призначення -  1125,12  га,  землі  водного  фонду  48,49
га,  лісове  господарство  -  97,0  га,  землі  транспорту  -266,5  га,  землі
промисловості  -  223,58  га,  землі  житлового  господарства  -  523,90  га,
рекреаційні  землі  -  15,32  га.

Аналіз  управлінських  рішень  щодо  розпорядження  земельним  фондом
засвідчив  про  наявність  низки  проблем,  що  негативно  позначається  на
ефективності використання земель та призводить до недоотримання бюджетом
Покровської ради фінансових ресурсів, а саме від орендної плати за землю.

Станом  на  01.02.2021  Покровською  міською  радою  укладено  520
договорів  оренди  земельних  ділянок,  в  яких  застосовуються  ставка  орендної
плати від 3 % до  12 % для земель  комерційного використання, в залежності від
призначення земельних ділянок.  В  договорах оренди передбачено коригування
орендної плати на індекс інфляції.

В  період  з  01.01.2018  по  31.03.2021  орендні  ставки,  нижчі  за  передбачені
Податковим  кодексом  України  від  нормативно-грошової  оцінки  земельних
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ділянок,  рішеннями  Покровської  міської  ради  не  затверджувались  і  не
застосовувались.

По-перше.  Невжиття  заходів  щодо  повноти  надходжень  до  місцевого
бюджету податкових платежів.

Відповідно  до  Податкового  кодексу  [3]  плата  за  землю  -  обов'язковий
платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку
або  орендної  плати  за  змелені  ділянки  державної  і  комунальної  власності.  В
свою  чергу,  ст.  21  Закону  України  «Про  оренду  землі»  06.10.1998  №  161-ХІУ
(далі  -  Закон  №  161-XIV)  [8]  визначено,  що  орендна  плата  за  землю  -  це
платіж,  який  орендар  вносить  орендодавцеві  за  користування  земельною
ділянкою згідно з договором оренди.

Згідно  із  ст.  19.1.2  Податкового  кодексу  України  від  02.12.2010  №  2755-
VI  (далі  -  Податковий  кодекс)  [3],  постановою  КМУ  від  06.11.2011  №  106
«Деякі  питання  ведення  обліку  податків,  зборів,  платежів  та  інших  доходів
бюджету»  (далі  -  Постанова  №  106)  [12]  органи  державної  податкової  служби
здійснюють  контроль  за  своєчасністю,  достовірністю,  повнотою  нарахування  і
сплати податків і зборів передбачених цим Кодексом, тобто і за надходженнями
від орендної плати за землю та земельного податку в розрізі платників.

В  ході  державного  аудиту  бюджету  м.  Покровськ  з  метою  отримання
інформації  щодо  обсягу  заборгованості  по  сплаті  за  землю  (орендної  плати  за
землю  та  земельного  податку)  в  розрізі  платників,  Департамент  фінансово-
економічної  політики  та  управління  активами  Покровської  міської  ради
Донецької  області  листом  від  09.04.2021  №  03-17/482)  [31]  звернувся  до
Головного  управління  ДПС  у  Донецькій  області  Державної податкової  служби
України.

За  інформацією  Головного  управління  ДПС  у  Донецькій  області
Державної  податкової  служби  України  (лист  від  21.04.2021  №  8217/5-99-04-07-
15)  [32]  заборгованість  до  бюджету  м.  Покровськ  по  платі  за  землю  станом  на
01.01.2018  складає  2  943,  60  тис.  грн,  01.01.2019 - 4  087,94  тис.  грн,  01.01.2020
-  4278,62тис.  грн,  01.01.2021  -  5029,61  тис.  грн,  01.04.2021  -  6  632,35тис.
гривень.

Дані щодо заборгованості плати за землю  перед  бюджетом міста
Покровськ  протягом 2018-2021 років,  січень - березень 2021  року

тис,  грн

Код
податку

18010500

18010600

18010700

18010900

вид платежу

земельний податок з
юридичних  осіб

орендна плата з
юридичних  осіб

земельний  податок  з
фізичних  осіб

орендна  плата з  фізичних
осіб

Сума податкового боргу станом на:

01.01.2018

1  147,14

1 674,57

24,63

97,26

01.01.2019

1 499,09

2 240,88

91,68

256,29

01.01.2020

1 568,02

2 244,57

124,24

341,78

01.01.2021

1 762,76

2 639,36

131,14

496,35

01.04.2021

3 304,10

2 735,05

105,57

487,63
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Усього  податковий  борг 2  943,60 4 087,94 4278,61 5  029,61 6 632,35

Довідково:  За  ініціативою  Управління  в  ході  аудиту  Департаментом  фінансово-
економічної  політики  та  управління  активами  Покровської  міської  ради  Донецької  області
направлено  листа до  Головного  управління  ДПС  у  Донецькій  області  Державної  податкової
служби  України  направлено  запит  (лист  від  10.06.2021  №  03-17/821  )  [ЗО]  до  Головного
управління  ДПС  у  Донецькій  області  Державної  податкової  служби  України  з  метою
отримання  інформації  щодо  платників  за землю  сільських  та  селищних  рад,  що  увійшли  до
Покровської  об'єднаної  територіальної  громади  з  01.01.2021.

Головне  управління  ДПС  у  Донецькій  області  Державної податкової  служби  України
листом  від  15.07.2021  №  15139/5/05-99-13-08-28  [33],  повідомило,  що  наразі  триває
процедура  оновлення  програмного  забезпечення  для  можливості  формування  звітності  в
розрізі  територіальних  громад,  у  зв'язку  з  чим  надати  відповідну  інформацію  немає
можливості.

За  інформацією  щодо  заборгованості  платників  за  землю,  отриманою  від
органів  Державної  фіскальної  служби,  відслідковується  зростання
заборгованості  по  сплаті  за оренду земельних ділянок та земельного  податку.

Відповідно  до  пп.1  пункту  «б»  ч.  1  статті  33  Закону  України  від
21,05.1997  №  280/97-ВР  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  [7],  органам
місцевого  самоврядування  делеговані  повноваження  щодо  здійснення
контролю  за  додержанням  земельного  законодавства,  використанням  і
охороною  земель.  А до  16.01.2020  відповідно  до  пп.4  пункту  «а»  ч.І  ст.ЗЗ  цього
Закону  до  відання  виконавчих  органів  сільських,  селищних,  міських  рад
належали  власні  повноваження в частині справляння плати за землю.

Реалізацію  повноважень  Покровської  міської  ради  в  галузі  земельних
відносин у досліджуваному періоді забезпечували:

-  відділ  містобудування,  архітектури  та  земельних  відносин,  який  у  своїй
діяльності керується Положенням про відділ, яке затверджене рішенням міської
ради від 20.07.2017 № 7/36-13  [20]. Відповідно до п.  3.3.3  Положення про відділ
містобудування,  архітектури  та земельних  відносин  Покровської  міської ради у
сфері  земельних  відносин  відділ  здійснює  контроль  за  використанням  та
охороною  земель  комунальної  власності,  додержання  земельного
законодавства.

-  фінансове управління  Покровської міської ради,  яке у своїй діяльності
керується  Положенням  про  фінансове  управління  Покровської  міської  ради
Донецької області,  затвердженим рішенням міської ради  від 20.12.2017  №7/48-
3  [21].  Відповідно  до  розділу  II  даного  Положення  фінансове  управління
відповідно до покладених завдань:

-  здійснює  за  участю  органів,  що  контролюють  справляння  надходжень
до  бюджету,  прогнозування  та  аналіз  надходження  доходів  до  відповідного
міського бюджету ( п.  18 Положення  про фінансове управління);

організовує  виконання  міського  бюджету,  забезпечує  разом  з
територіальним  органом  Міндоходів,  територіальним  органом  Казначейства,
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іншими органами надходження доходів до міського  бюджету ( п.  19 Положення
про фінансове управління);

З  01.01.2021  Департаменту фінансово-економічної політики та управління
активами  Покровської  міської  ради  Донецької  області  (Далі  -  Департамент
фінансів)  ,  яке  у  своїй  діяльності  керується  Положенням  про  Департаменту
фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради
Донецької  області  (далі  по  тексту  Положення  Департамент)  затвердженим
рішенням  Покровської  міської ради  від  17.12.2020  №  8/1-4  [28].  Відповідно  до
розділу  III  даного  Положення  по  Департамент  (  п.  3.46)  відповідно  до
покладених  завдань:
-  реалізацію  повноважень  Покровської  міської  ради  у  сфері  охорони  і
раціонального  використання  земель;
-  дотримання  фізичними  і  юридичними  особами  вимог  земельного
законодавства;
-  запобігання  порушень  законодавства у  сфері  використання  і  охорони  земель,
своєчасне  виявлення  таких  порушень  та  здійснення  відповідних  дій  по  їх
усуненню  в межах своїх повноважень;
-  організацію  та  здійснення  контролю  за  виконанням  умов  договорів  оренди
землі та виконанням орендарями обов'язків відповідно до укладених договорів;
- проведення моніторингу надходжень коштів від орендної плати за землю;
-  контроль  за  виконанням  рішень  міської  ради  в  тій  частині,  що  стосується
додержання строків укладення договорів оренди землі;
-  контроль  за  наявністю  договорів  оренди  землі  під  будівлями  та  спорудами,  на
які оформлені нравовстановлюючі документи.

За  результатами  опрацювання  укладених  договорів  оренди  землі
встановлено,  що  умовами  договорів  визначено,  що  орендар  зобов'язаний
вносити  орендну  плату  щомісячно  рівними  частками.

Статтею  526  Цивільного  кодексу  України  від  16.01.2003  №  435-ІУ  [  5]
визначено,  що  зобов'язання  має  виконуватися  належним  чином  відповідно  до
умов  договору.

Відповідно  до  статті  24  Закону  України  «Про  оренду  землі»  від
06.10.1998  №  161-ХІУ  [8]  орендодавець  має  право  вимагати  від  орендаря
своєчасного внесення орендної плати.

Крім  того,  частиною  2  статті  193  Господарського  кодексу  України  [4]
визначено,  що  кожна  сторона  повинна  вжити  усіх  заходів,  необхідних  для
належного  виконання  нею  зобов'язання,  враховуючи  інтереси  другої  сторони
та  забезпечення  загальногосподарського  інтересу.  Порушення  зобов'язань  є
підставою  для  застосування  господарських  санкцій,  передбачених  цим
Кодексом, іншими законами або договором.

Разом  з  тим,  відповідно  до  статті  12.3.3.  Податкового  кодексу  України
[3]  контролюючі  органи  відповідно  до  Бюджетного  кодексу  України  [2]
подають органам місцевого  самоврядування у розрізі джерел доходів звітність
про  суми  нарахованих та  сплачених  податків  і  зборів,  суми  податкового  боргу
та  надмірно  сплачених  до  місцевих  бюджетів  податків  і  зборів  на  відповідних
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територіях  —  щомісячно,  не  пізніше  10  числа  місяця,  що  настає  за  звітним.
Зазначена  звітність  по  платниках  надається  контролюючим  органом  за
запитом органу місцевого самоврядування.

З  огляду  на  викладене,  органи  місцевого  самоврядування  мають  право
здійснювати  контроль  не  тільки  за  своєчасністю  надходження  плати  за  землю,
а  і  за виконанням  господарських договорів у частині  правильності  визначення
розміру  орендної плати.

У  досліджуваному  періоді  претензійно-позовна  робота  щодо  погашення
заборгованості  по  сплати  за  землю  проводилась  Покровською  міською  радою
шляхом  направлення  претензій  та  листів  боржникам.  Натомість  проведена
робота  не  вплинула  на  зменшення  суми  боргових  зобов'язань,  оскільки  за
період  з  01.01.2018  по  31.12.2021  року  сума  податкового  боргу  плати  за  землю
зросла майже у  2  рази,  а  станом  на 31.03.2021  -  більш  ніж  2  рази,  що  свідчить
про недостатньо дієвий механізм що погашення заборгованості.

Отже,  наявність  несплаченої  заборгованості  із  орендної  плати  за  землю
негативно  впливає  на  повноту  наповнюваності  міського  бюджету  та
можливість проведення своєчасного фінансування нагальних видатків.

Таким  чином,  недостатній  контроль  з  боку  органу  місцевого
самоврядування  за  використанням  земельних  ресурсів,  відсутність
контролю  за  виконанням  умов  договорів  оренди  землі,  повнотою,
своєчасністю  поступлень  орендної  плати,  недостатня  взаємодія  з
підрозділами ДПС щодо обміну інформацією про заборгованість з плати за
землю,  недотримання  окремими  землекористувачами  своїх  зобов'язань  в
частини  сплати  орендної  плати  та  земельного  податку,  призвело  до
недоотримання  (втрати)  доходів  міським  бюджетом  за  оформленими
правовідносинами  за  досліджуваний  період  на  загальну  суму  6 632,4  тис.
гривень.

По-друге.  Використання  суб'єктами  господарювання  земель
безоплатно  та  без  оформлення  правовстановлюючих  документів
призводить до значних втрат доходів бюджетом громади

Статтею  288.4.  Податкового  кодексу  України  [3]  розмір  та  умови  сплати
орендної  плати  встановлюються  у  договорі  оренди  між  орендодавцем
(власником) і орендарем.

Відповідно  до  ст.  1  Закону  України  «Про  державний  контроль  за
використанням  та  охороною  земель»  від  19.06.2003  №  963-ІУ  [9]  самовільне
зайняття  земельної  ділянки  -  це  будь-які  дії,  які  свідчать  про  фактичне
використання  земельної  ділянки  за  відсутності  відповідного  рішення  органу
виконавчої  влади  чи  органу  місцевого  самоврядування  про  її  передачу  у
власність  або  надання  у  користування  (оренду)  або  за  відсутності  вчиненого
правочину щодо такої земельної ділянки.

Згідно  з  отриманою  в ході  аудиту  інформацією від Департаменту  фінансів
щодо  використання  земельних  ділянок,  опрацюванням  укладених  договорів
оренди,  рішень  міської  ради  встановлено  випадки  безоплатного  користування
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18 земельними ділянками площею  5,884 габез  наявності правовстановлюючих
документів  (державних  актів  на  землю,  державних  актів  на  право  постійного
використання  землею,  договорів  оренди  тощо),  що  призвело  до  втрати
Покровським  міським  бюджетом  можливих  доходів  від  орендної  плати  за
землю  і земельного податку.

В  ході  аудиту  розрахунковим  методом  згідно  з  нормативно-грошовою
оцінкою земельних ділянок та відсоткових ставок плати за землю, встановлених
рішенням міської ради 24.05.2018  №  7/55-6  «Про  встановлення  ставок плати за
землю  за  договорами  оренди  землі  на  території  м.  Покровськ»  [22],
розрахунковим  способом  визначено  суму  орендної  плати,  яку  міг  би  отримати
бюджет  міста  Покровська  за  період  01.01.2018  -31.03.2021  у  разі  своєчасного
оформлення правовстановлюючих документів на землю.

Згідно  з  розрахунком  за  період  01.01.2018  -31.03.2021  бюджетом  міста
Покровськ  (Покровської  МТГ)  втрачено  можливість  отримати  додаткових
надходжень  у  вигляді  орендної  плати  за  землю  розрахункове  у  сумі  8  438,4
тис. гривень.

Крім  того,  у  разі  оформлення  правовстановлюючих  документів  на землю
та  укладання  договорів  оренди  вказаних  земельних  ділянок  бюджет
територіальної  громади  м.  Покровськ  зможе  щороку  отримувати  додаткових
надходжень  у  вигляді  орендної плати  за землю  розрахункове  у  сумі  2  596,4 тис.
гривень.

Розрахунки  можливих  втрат  у Додатку  4  до  звіту.

По третє.  Неефективне управління  наявними  земельними  ресурсами
та  невикористання  існуючих  можливостей  щодо  мобілізації  фінансових
надходжень  не  сприяє  наповненню  бюджету  необхідними  ресурсами  на
максимально  можливому  рівні  та  послаблює  економічні  основи  місцевого
самоврядування.

Відповідно до  п.12.3  статті  12 Податкового  кодексу  [3]  сільські,  селищні,
міські  ради,  в  межах  своїх  повноважень  приймають  рішення  про  встановлення
місцевих  податків  та  зборів.

Що  стосується  ставок земельного  податку, то відповідно до п.274.1  статті
274  Податкового  кодексу  [3],  ставка  податку  за  земельні  ділянки,  нормативну
грошову  оцінку  яких  проведено,  встановлюється  у  розмірі  не  більше  З
відсотків  від  їх  нормативної  грошової  оцінки,  для  земель  загального
користування -  не  більше  1  відсотка від їх нормативної грошової оцінки,  а для
сільськогосподарських угідь - не менше 0,3  відсотка та не більше  1  відсотка від
їх нормативної грошової оцінки.

А  відповідно  до  п.274.2  статті  274  Податкового  кодексу  [3]  за  земельні
ділянки,  які  перебувають  у  постійному  користуванні  суб'єктів  господарювання
(крім  державної  та  комунальної  форми  власності),  ставка  податку
встановлюється  у  розмірі  не  більше  12  відсотків  від  їх  нормативної  грошової
оцінки.
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Дослідженням  питання  використання  земель  м.  Покровськ  встановлено,
що  більшість  договорів  оренди  земельних  ділянок  укладені  на  довгий  термін
від 5 до 25 років.

Відповідно  до  Закону України  «Про  оренду  землі»  06.10.1998  №  161-ХІУ
[8]  (далі по тексту -  Закон  №  161-XIV)  договір оренди землі -  це договір,  за
яким  орендодавець  зобов'язаний  за  плату  передати  орендареві  земельну
ділянку  у  володіння  і  користування  на  певний  строк,  а  орендар  зобов'язаний
використовувати  земельну  ділянку  відповідно  до  умов  договору  та  вимог
земельного  законодавства.

Відповідно  до  ст.  15  Закону  №  161-XIV  [8  ]  істотними  умовами
договору оренди землі є:

об'єкт  оренди  (кадастровий  номер,  місце  розташування  та  розмір
земельної  ділянки);

дата  укладення  та  строк  дії  договору  оренди;
орендна  плата  із  зазначенням  її розміру,  індексації,  способу  та

умов  розрахунків,  строків,  порядку  її  внесення  і  перегляду  та
відповідальності за її несплату.

За  згодою  сторін  у  договорі  оренди  землі  можуть  зазначатися  інші  умови.
Орендна  плата  за  землю  -  це  платіж,  який  орендар  вносить  орендодавцеві

за  користування  земельною  ділянкою  згідно  з  договором  оренди  землі,  (ст.  21
Закону  №  161-XIV).  [8]

Відповідно до  ст.  ЗО  Закону  №  161-XIV  [8]  зміна умов договору оренди
землі  здійснюється  за  взаємною  згодою  сторін.

У  разі  недосягнення  згоди  щодо  зміни  умов  договору  оренди  землі  спір
вирішується  в  судовому порядку.

Відповідно до  ст.  140 Конституції У країни  [1]  Місцеве самоврядування
є правом  територіальної  громади  -  жителів  села чи  добровільного  об'єднання у
сільську  громаду  жителів  кількох  сіл,  селища та міста -  самостійно  вирішувати
питання місцевого  значення  в  межах Конституції  і  законів  України.

Місцеве  самоврядування  здійснюється  територіальною  громадою  в
порядку,  встановленому  законом,  як  безпосередньо,  так  і  через  органи
місцевого  самоврядування:  сільські,  селищні,  міські  ради  та  їх  виконавчі
органи.

Відповідно  до  ст.  143  Конституції  України  [1]  територіальні  громади
села,  селища,  міста  безпосередньо  або  через  утворені  ними  органи  місцевого
самоврядування  управляють  майном,  що  є  в  комунальній  власності;
затверджують  програми  соціально-економічного  та  культурного  розвитку  і
контролюють  їх  виконання;  затверджують  бюджети  відповідних
адміністративно-територіальних  одиниць  і  контролюють  їх  виконання;
встановлюють  місцеві  податки  і  збори  відповідно  до  закону;  забезпечують
проведення  місцевих  референдумів  та  реалізацію  їх  результатів;  утворюють,
реорганізовують  та  ліквідовують  комунальні  підприємства,  організації  і
установи,  а  також  здійснюють  контроль  за  їх  діяльністю;  вирішують  інші
питання  місцевого  значення,  віднесені  законом  до  їхньої  компетенції.



68

Відповідно  до  ст.  144  Конституції  України  [1]  органи  місцевого
самоврядування  в  межах  повноважень,  визначених  законом,  приймають
рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.

Відповідно до пункту 24 частини  1  статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»  [  7  ]  виключно  на  пленарних  засіданнях  сільської,
селищної, міської ради вирішуються питання встановлення місцевих податків  і
зборів відповідно до Податкового кодексу України [3].

Таким  чином,  під  час  аудиту  було  досліджено  питання  що  можливості
прийняття  відповідного  рішення  Покровською  міською  радою  щодо
підвищення  відсотку  ставки  за  користування  земельними  ділянками.  Зокрема,
аудиторським  дослідженням  встановлено,  що  в  договорах  оренди  земельних
ділянок  відсутній  відповідний  пункт,  який  би  дозволив  підвищувати  розмір
відсоткової  ставки  на підставі  рішення  Покровської  міської ради.

Так  рішенням  Покровської  міської  ради  від  22.06.2016  №  7/13-3  «Про
встановлення  місцевих  податків  на  території  м.  Покровськ»  (п.  4)  [19]
визначено,  що  розмір  орендної  плати  встановлюється  у  договорі  оренди,  але
річна  сума  платежу  не  може  бути  меншою  3  відсотків  нормативної  грошової
оцінки та не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

Згідно  з  рішенням  Покровської  міської  ради  від  24.05.2018  №  7/55-6
«Про  встановлення  ставок  плати  за  землю  за  договорами  оренди  землі  на
території м. Покровськ»  [22] (діяло з 01.01.2019) затверджено відсоткові ставки
в  залежності  від  функціонального  використання  земельних  ділянок.  Але
відповідно  до  п.  2  даного  рішення  затверджені  ставки  орендної  плати
застосовуються  при  укладанні  договорів  оренди  землі  відносно  нових
сформованих земельних ділянок та при поновленні договорів оренди землі.

Ставки  орендної  плати  за  земельні  ділянки  по  укладеним  договорам  до
01.01.2019, термін дії яких припадає на досліджуваний період, не переглядалися
в частині  збільшення  розміру  відсотку.

Разом  з  тим,  Планом  заходів  щодо  наповнення  бюджету  м.  Покровськ у
2020  році,  ефективного  та  раціонального  використання  коштів  міського
бюджету,  затвердженим  рішенням  виконавчого  комітету  Покровської  міської
ради  від  20.03.2020  №  77  [29]  (далі  -  рішення  виконкому  №  77),  було
затверджено заходи щодо наповнення бюджету м. Покровськ, серед яких є:

-  п.10  -  продовження  роботи  з  проведення  інвентаризації  чинних
договорів  оренди  комунального  майна  щодо  відповідності  ставок  орендної
плати  вимогам  законодавства  і  ринковим  умовам,  та  розгляд  питання  щодо
необхідності укладення додаткових угод до них.

Відповідальні  виконавці  -  Відділ  містобудування,  архітектури  та
земельних відносин Покровської міської ради;

-  п.  11  -  проведення  роботи  щодо:  переведення  платників  земельного
податку на сплату орендної плати;  проведення інвентаризації чинних договорів
оренди земельних ділянок щодо відповідності розміру орендної плати вимогам
Податкового  кодексу України  і ринковим  умовам та,  за необхідності,  укладання
додаткових  угод  про  збільшення  її  розміру;  ініціювання  перед  міською  радою



69

питання  щодо  перегляду розміру  орендної  плати  за земельні  ділянки відповідно
до  ринкових  умов  або  щодо  перегляду  в  установленому  порядку  договорів
оренди  земельних  ділянок  в  разі  систематичної  несплати  орендної  плати
громадянами,  фізичними особами - підприємцями та юридичними  особами.

Відповідальні  виконавці  -  Відділ  містобудування,  архітектури  та
земельних  відносин  Покровської  міської  ради,  ГУ  ДПС  у  Донецькій  області
(Покровсько  -  Добропільське  управління  ГУ  ДПС  у  Донецькій  області),
Міськрайонне  управління  у  Покровському районі  та м.  Мирноград  Головного
управління  Держгеокадастру  у  Донецької  області,

-  п.  12  -  проведення  між  ГУ  ДПС  у  Донецькій  області  (Покровсько  -
Добропільським  управлінням  ГУ  ДПС  у  Донецькій  області)  та  Міськрайонним
управлінням  у  Покровському  районі  та  м.  Мирноград  Головного  управління
Держгеокадастру  у  Донецької  області  звірки  даних  щодо  земельних  ділянок,
які  знаходяться  у  власності  або  оренді,  з  метою  укладання  або  переукладання
договорів  оренди  (у  разі  закінчення  строку  дії  договорів)  та  забезпечення
повноти  оподаткування.

Відповідальні  виконавці  -  ГУ  ДПС  у  Донецькій  області  (Покровсько  -
Добропільське  управління  ГУ  ДПС  у  Донецькій  області),  Міськрайонне
управління  у  Покровському  районі  та  м.  Мирноград  Головного  управління
Держгеокадастру  у  Донецької  області.

-  п.  13  -  забезпечення  здійснення  державного  нагляду  (контролю)  у
частині  дотримання  земельного  законодавства,  використання  та  охорони
земель.

Відповідальні  виконавці  -  Міськрайонне  управління  у  Покровському
районі  та  м.  Мирноград  Головного  управління  Держгеокадастру  у  Донецької
області;

-  п.  14  -  забезпечення  ведення  обліку  земельних  ділянок,  що  передані  в
користування,  власність  та перебувають  у  запасі.

Відповідальні  виконавці  -  Відділ  містобудування,  архітектури  та
земельних  відносин  Покровської  міської  ради,  Міськрайонне  управління  у
Покровському  районі  та  м.  Мирноград  Головного  управління  Держгеокадастру
у  Донецької  області.

Аналізом  виконання даного  Плану заходів,  зокрема в частині  контролю за
дотримання  земельного  законодавства  та  наповнення  бюджету  м.  Покровськ,
встановлено,  що  вищевказані  пункти  Плану  заходів  не  виконані,  звіт  про
виконання Плану не складався та для дослідження не наданий.

Також  слід  зазначити,  Департаментом  фінансів  до  аудиту  не  надано
перелік  земельних  ділянок  що  передані  у  власність  (безоплатна  передача,
продаж,  тощо).

Таким  чином  невжиття  заходів  щодо  підвищення  відсоткових  ставок  не
сприяли  зростанню  надходжень  до  бюджету  територіальної  громади  м.
Покровськ від оренди земельних ділянок.

Орендна  плата  за  земельні  ділянки  комунальної  власності  встановлюється
у  відповідності  до  діючих  ставок  орендної  плати,  затверджених  відповідними
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рішеннями,  які  не  суперечать  вимогам  законодавства,  однак,  потребують
зваженого  перегляду  з  урахуванням  розмірів  нових  ставок  податку  та  потреб
міського  бюджету.

Так  під  час  аудиту  по  укладеним  договорам  оренди  земельних  ділянок
юридичними  та  фізичними  особами  (землі  для  комерційного  використання)
здійснено  розрахунок  розміру  орендної  плати  при  застосуванні  вищого  ніж
зазначено  в договорі відсоткової ставки (від 3-5% за договором до  10 %).

Таким  чином,  в  наслідок  неініціювання  органами  місцевого
самоврядування  внесення  змін  до  договорів  оренди  земельних  ділянок  в
частині  перегляду  (збільшення  або  застосування  вищого  коефіцієнту  )
розміру  орендної  плати  за  землю,  бюджетом  м.  Покровськ  за  період  з
01.01.2018  по  31.03.2021  втрачено  можливість  додатково  отримати
надходження  у  вигляді  орендної  плати  розрахункове  у  сумі  85 727,6  тис.
гривень. (Розрахунок в Додатку 5 до аудиторського звіту).

Разом  з  тим,  за  умови  перегляду  діючих  ставок  орендної  плати  за
земельні ділянки,  що  перебувають у  користуванні  фізичних та  юридичних
осіб,  та  їх  збільшення  до  10%  відсотків  надало  б  можливість  отримання
додаткових  надходжень  до  загального  фонду  бюджету  міста  щорічно
розрахунково в сумі 26 377,72 тис.  гривень.

(Розрахунок  додаткових  надходжень  до  бюджету  орендної  плати  за
землю  в Додатку  5  до  аудиторського  звіту).

Також  від  Департаменту  фінансово-економічної  політики  та  управління
активами  Покровської  міської  ради  Донецької  області  надано  інформацію  та
опрацьовано  договори  оренди,  укладені  селищною  та  сільськими радами,  які  з
01.01.2021  увійшли  до  складу  Покровської  об'єднаної  територіальної  громади,
а  саме:  Шевченківською  селищною  радою,  Гришинською,  Лисівською,
Піщанською,  Першотравневою,  Новотроїцькою,  Новоєлизаветівською,
Срібненською сільськими радами.

Дослідженням встановлено, що договори  оренди укладено на строк від З
до  49 років,  та у більшості в договорах застосовано відсоткову  ставку  на рівні  З
-5 % від нормативне грошової оцінки.

В ході аудиту здійснено розрахунок можливих додаткових надходжень
до  бюджету  Покровської територіальної  громади  у  вигляді  орендної  плати
у  разі  прийняття  відповідного  рішення  щодо  підвищення  відсоткової
ставки  по  діючим  договорам  до  рівня  10%,  що  надасть  змогу  щороку
додатково отримувати кошти до бюджету розрахунково у сумі 3 336,19 тис.
гривень.

Розрахунки у Додатку  №  6  до  звіту.
Таким  чином  вжиття  заходів  щодо  підвищення  відсоткових  ставок

до  рівня  10  %  на  всій території Покровської міської ради  надасть змогу за
діючими  договорами  оренди  землі  щороку  додатково  отримувати  до
бюджету  м.  Покровськ  (Покровської  міської  ради)  надходжень  у  вигляді
орендної плати у сумі 29 713,91  тис. гривень.



71

Гіпотеза  2.  Запроваджена  політика  щодо  управління  підприємствами
комунальної  власності  та  контролю  за  їх  фінансово-господарською
діяльністю  є  неефективною,  оскільки  не  забезпечує  у  повній  мірі  мету  їх
утворення  -  надання  послуг,  виконання  робіт,  отримання  прибутку  та
наповнення  бюджету  територіальної  громади,  а  щорічне  фінансування  за
рахунок  коштів  міського  бюджету  на  утримання  та  низький  рівень
контролю  органу управління  за їх  використанням  не  сприяє зацікавленості
підприємств  в  активізації  основної  діяльності,  збільшенню  доходів  та
економному використанню бюджетних коштів.

Одне із найважливіших завдань будь-якого органу місцевого самоврядування
полягає  у  забезпеченні  комфортного  проживання  мешканців  громади,
раціональному  використанні  рухомого  й  нерухомого  майна,  земельних  ділянок  та
інших ресурсів,  що перебувають у комунальній власності.

Статтею  15  Закону України  «Про  благоустрій населених  пунктів»  від  06.09.2005
№  2807-ІУ  [11]  визначено,  що  органи  державної  влади  та  органи  місцевого
самоврядування  можуть  утворювати  підприємства  для  утримання  об'єктів
благоустрою  державної  та  комунальної  власності.  Основною  метою  створення
комунальних  підприємств  є  виробництва  та  надання  якісних,  безпечних,
безперебійних послуг населенню в галузі комунального господарства та благоустрою
міста.

Безпосередньо  повноваження  щодо  управління  об'єктами  житлово-
комунального  господарства  (далі  -  ЖКГ),  побутового,  торговельного
обслуговування,  транспорту  і  зв'язку  комунальної  власності,  за  нормами
підпункту  1  пункту  «а»  частини  першої  статті  ЗО  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»  (далі  -  Закон  №  280),  є  у  віданні  виконавчих  органів
відповідних  місцевих  рад,  які  повинні  забезпечити  їх  належне  утримання  та
ефективну експлуатацію.

За  умовами  забезпечення  ефективного  функціонування  комунальних
підприємств  вони  стають  донорами  місцевого  бюджету,  за  рахунок  фінансових
ресурсів  комунальних  підприємств  формується  певна  частка  дохідної  частини
фінансових  ресурсів  місцевих  органів  влади.  Але,  як  свідчить  практика,
комунальні підприємства ще не можуть  функціонувати без  бюджетної підтримки.

Для  забезпечення  виконання  статутних  завдань  комунальні  підприємства
потребують  залучення  додаткового  фінансування,  яке  сприятиме  стабілізації  їх
фінансово-господарської  діяльності,  покращенню  стану  розрахунків,  більш
ефективному використанню майна комунальної власності, оновленню виробничих
потужностей,  технічної  бази,  забезпеченню  повного  і  своєчасного  внесення
платежів  до  бюджету.

Як  показало  дослідження,  фінансовий  стан  більшості  комунальних
підприємств  міста  є  незадовільний.  Тобто  протягом  досліджуваного  періоду
надання  послуг  з  централізованого  водопостачання  та  водовідведення,
теплопостачання,  збору  та  вивезення  побутових  відходів  були  збитковими.  При
цьому  Статутом  підприємств  передбачено,  що  основним  узагальнюючим
показником фінансових результатів їх господарської діяльності є прибуток.



72

Міською  радою  як  засновником  комунальних  підприємств  не  вжито
заходів щодо підвищення ефективності їх роботи.

У  ході  проведення  аудиторського  дослідження  встановлено,  що  станом  на
01.01.2021  року  Покровська  міська  рада  є  засновником  13  комунальних
підприємств  (далі  КП)  :  Житлово-комунальний  відділ  Покровської  міської  ради
Донецької  області,  КП  "Управління  міського  господарства",  КНП  «Покровська
клінічна  лікарня  інтенсивного  лікування»,  КП  «  Центр  первинної  медико-
санітарної  допомоги»,  КП  "Покровськводоканал",  КП  "Покровськтепломережа",
КНП  "Покровська  міська  лікарня",  КП  "Покровська  стоматологічна  поліклініка"
Покровської  міської  ради  Донецької  області,  КП  "Покровський  центр  єдиного
замовника  Донецької  області",  КП  "Покровська  ритуальна  служба",  КП
"Муніципальна служба правопорядку", КП "УКБ", КП "БКП".

Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування в  Україні»  від 21.05.1997  №
280/97-ВР  (далі - Закон  280/97-ВР)  [  7],  зокрема підпунктом  4  пункту  а  статті
27  визначено,  що  до  власних  повноважень  виконавчих  органів  сільських,
селищних,  міських рад у сфері  соціальне  -  економічного  і культурного розвитку,
планування  та  обліку  віднесено розгляд  проектів  планів  підприємств  і  організацій,
які  належать  до  комунальної  власності  відповідних  територіальних  громад,
внесення  до  них зауважень  і  пропозииій,  здійснення  контролю за  їх  виконанням.

Фінансовий  план  -  основний  документ,  відповідно  до  якого  комунальне
підприємство  отримує  доходи  та  здійснює  видатки,  а  також  визначає  обсяг  та
спрямування коштів, аби протягом року виконувати функції, які визначає статут.

Як  показало  дослідження,  Покровською  міською  радою  не  вжито  заходів
щодо  підвищення  ефективності  роботи  комунальних  підприємств,  зокрема,  не
затверджено  форму  фінансового  плану,  порядок  складання,  затвердження  та
контролю  за  виконанням  фінансових  планів  комунальних  підприємств,
засновником яких вона є.  Тобто,  відповідний документ, який регламентує порядок
розгляду, затвердження і виконання фінансових планів, відсутній.

Як  результат,  на  порушення  вимог  пункту  20  частини  1  статті  43  Закону
280/97-ВР  [7], статті 75 Господарського кодексу України від  16.01.2003  № 436-ІУ
[4  ],  наказу  Міністерства  економічного  розвитку  і  торгівлі  України  від  02.03.2015
№  205  «Про  затвердження  Порядку  складання,  затвердження  та  контролю
виконання  фінансового  плану  суб'єкта  господарювання  державного  сектору
економіки»  [16],  Покровською  міською  радою  протягом  досліджуваного  періоду
фінансові  плани  комунальних  підприємствами  не  затверджувалися.  Відповідно,
протягом  2018-2020  років  комунальними  підприємствами  на  розгляд
Покровській  міській  раді  не  подавалися  звіти  про  виконання  фінансових
планів та пояснювальні записки щодо результатів діяльності.

Статтею  15  Закону  України  «Про  благоустрій  населених пунктів»  визначено,
що  органи  державної  влади  та  органи  місцевого  самоврядування  можуть
утворювати  підприємства  для  утримання  об'єктів  благоустрою  державної  та
комунальної  власності.  Основною  метою  створення  комунальних  підприємств
є  виробництво  та  надання  якісних,  безпечних,  безперебійних  послуг
населенню в галузі комунального господарства та благоустрою міста.
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Зазвичай,  комунальні  підприємства  є  складовою  фінансового  забезпечення
сталого  розвитку  територій,  оскільки  комунальна  власність  є  економічною
основою  місцевого  самоврядування,  разом  з  тим,  її  об'єкти  призначені  для
вирішення  соціальних  питань  місцевого  значення,  задоволення  житлово-
комунальних,  соціально-культурних,  побутових  та  інших  потреб  населення
відповідної  території.  За  умови  забезпечення  ефективного  функціонування
комунальних  підприємств  вони  стають  донорами  місцевого  бюджету,  за  рахунок
фінансових  ресурсів  комунальних  підприємств  формується  певна  частка  дохідної
частини фінансових ресурсів місцевих органів влади.

Безпосередньо  повноваження  щодо  управління  об'єктами  житлово-
комунального  господарства  (далі  -  ЖКГ),  побутового,  торговельного
обслуговування,  транспорту  і  зв'язку  комунальної  власності,  за  нормами
підпункту  1  пункту  «а»  частини  першої  статті  ЗО  Закону  №  280,  є  у  віданні
виконавчих  органів  відповідних  місцевих рад,  які  повинні  забезпечити  їх  належне
утримання та ефективну експлуатацію.

Пунктом  5  ч.  1  ст.  91  Бюджетного  кодексу  України  передбачена можливість
фінансування  місцевих  програм.  Метою  таких  програм  є  визначення  комплексу
організаційних  та  економічних  заходів,  спрямованих  на  підтримку  діяльності  та
сприяння  поліпшенню  фінансового  становища  комунальних  підприємств  шляхом
досягнення  стабільної  діяльності  комунальних  підприємств,  а  також  збереження
комунального майна.

Аудиторським  дослідженням  встановлено,  що  за  результатами  діяльності
2018-2020  років  комунальних  підприємств  «Покровськводоканал",  КП
"Покровськтепломережа",  КП  "Управління  міського  господарства"  були
збитковими.  Основною  причиною  збитковості  даних  підприємств  є
незбалансованість  витрат та доходів,  зокрема:  перевищення  витрат над доходами у
процесі діяльності.

У  досліджуваному  періоді  обсяги  фінансової  підтримки  збиткових
підприємств  міста  Покровськ  визначені  в  програмі  економічного  та  соціального
розвитку  та  затверджені  рішеннями  міської  ради  про  місцевий  бюджет  на
відповідний рік.

При  цьому,  Покровською  міською  радою  виділялись  значні  обсяги  коштів
на  щорічне  фінансування  за  рахунок  коштів  міського  бюджету  на  утримання
даних  підприємств  у  вигляді  фінансової  підтримки  та  на  поповнення  статутного
капіталу  через  головного  розпорядника  бюджетних  коштів  Житлово-
комунальний  відділ  Покровської  міської ради.

За вимогами пункту  9  Порядку №  228  критеріями  визначення  одержувача
для  здійснення  заходів  бюджетної  програми  є:  досвід  роботи  за  відповідним
профілем не менше двох років та наявність відповідної кваліфікації з урахуванням
напряму  чи  заходу  бюджетної  програми;  виробничий  потенціал  і  показники
виробничої  діяльності,  науково  -  технічної  бази  (у  разі  потреби);  наявність
бездефіцитного  фінансового  плану  на  поточний  рік,  фінансове  -  економічного
розрахунку  (обґрунтування)  здійснення  заходів  бюджетної  програми;  незбиткова
діяльність  одержувача  за  останні  два  роки,  відсутність  простроченої
заборгованості  за  наданими  банками  кредитами;  співвідношення  вартості  робіт,
послуг та їх якості;  застосування договірних умов.



74

Поряд  із  цим  органи  місцевого  самоврядування  можуть  встановлювати
додаткові  критерії  визначення  одержувача  для  надання  фінансової  підтримки.

Наприклад:  обґрунтування  доцільності  надання  та  розміру  фінансової
підтримки,  у  тому  числі  із  фінансово-економічним  розрахунком,  поданого
одержувачем  фінансової  підтримки;  фінансового  плану  комунального  підприємства
на  поточний  рік;  встановлених  для  відповідного  комунального  підприємства
виконавчим  комітетом  міської ради  цін/тарифів  на  комунальні  послуги.

До  того  ж  напрями  витрачання  фінансової  підтримки  повинні  бути  чітко
визначені.  Одержувачі  мають  право  спрямовувати  їх  винятково  на  заходи,
передбачені  відповідною  місцевою  програмою,  відповідно  до  плану
використання  бюджетних  коштів,  який  складається  за  напрямами  використання,
які  визначені  в  паспорті  бюджетної  програми.

Так  під  час  аудиту  встановлено,  що  найбільше  коштів  з  міського  бюджету
було:

тис, грн

кп
Покровськво
доканал
КП
Управління
міського
господарства
КП
Покровськте
пломережа

2018
ПОПОВ

нення
стату

ту
8097,5

30094

10742

фінпід
тримк

а

10157,3

46845

1880,3

2019

ПОПОВ

нення
статут

22148,2

24895

16290,5

фінпі
дтрим

ка

63113,3

35916

5031,4

2020

ПОПОВИ

ення
статут

11509

17149

25502,1

фінпід
тримк

а

17072,5

31581,4

3069,2

разом

ПОПОВ

нення
статут

47318,2

86570,4

52534,6

фінпідт
римка

90343,1

114342,4

9980,9

Всього

137661,30

200  912,80

62515,50

Під  час  аудиту  встановлено,  що  збитковим  підприємствам  міста  згідно  з
рішеннями  міської  ради  з  бюджету  міста  Покровськ  були  спрямовані  бюджетні
кошти  на  фінансову  підтримку  та  поповнення  статутного  капіталу  на  цілі
безпосередньо  не  пов'язані  із  основним  напрямом  діяльності  підприємств,  який
передбачений  Статутом  підприємств,

КП «Покровськводоканал»
Основним  видом  діяльності  КП  «Покровськводоканал»  за  КВЕД  36.00

«Збір,  очищення  та  постачання  води».  Згідно  з  п.  3.1.  Статуту,  затвердженого
рішення  Покровської  міської  ради  від  20.12.2018  №  7/62-18  метою  діяльності
підприємства  є  виробництво  та  централізованого  постачання  питної  води,
здійснення  водовідведення  споживачам  у порядку,  встановленому  законодавством
України;  задоволення  потреб  ринку  у  виконанні  висококваліфікованих  послуг
(роботах,  продукції),  в  т.ч.  власного  виробництва;  забезпечення  економічних  та
соціальних  інтересів  трудового  колективу Підприємства  за рахунок  прибутку.

У  2019  році  КП  «Покровськводоканал»  згідно  з  рішеннями  міської  ради
отримало  з  бюджету  кошти  на  поповнення  статутного  капіталу  для  проведення
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першого  Всеукраїнського  конкурсу  «Щедрик-Фест»  у  сумі  4000,0  тис.  грн,  та  на
заходи  з  нагоди  святкування  Дня  Металурга  в  м.  Покровськ  у  сумі  1  190  тис.
гривень.  Внески у  Статутний капітал у  сумі  5  190,0  тис.  грн.  спрямовані  органами
влади та використані підприємством не на першочергові заходи,  які не пов'язані з
основною  діяльністю  КП  «Покровськводоканал»,  а  саме  на  проведення  першого
Всеукраїнського  конкурсу  «Щедрик-Фест»  у  сумі  4000,0  тис.  грн,  та  на  заходи  з
нагоди  святкування  Дня  Металурга  в  м.  Покровськ  у  сумі  1  190  тис.  гривень.
Кошти,  що  виділені  з  бюджету,  були  використані  на  закупівлю  товарів  та  послуг
щодо  організації розважальних  заходів,  що  не  відповідає  напрямам  використання
статутного  фонду  КП  «Покровськводоканал»  та  не  сприяло  поліпшенню
фінансового  становища  підприємства.

Так  відповідно  до  рішення  міської  ради  від  20.12.2018  №  7/62-18  «Про
затвердження  Статуту  комунального  підприємства  «Покровськводоканал»  у  новій
редакції»  [24]  затверджено  Статут  КП  «Покровськводоканал».  Згідно  п.  4.1.2.
Статутний  фонд  може  використано  на:  капітальні  видатки  підприємства;
поповнення  оборотних  та  необоротних  активів;  погашення  зобов'язань  за
розрахунками  за  товари,  роботи  та  послуги;  погашення  зобов'язань  за
розрахунками  по  заробітній  платні,  бюджетам,  не  бюджетним  платежами  та
іншими  зобов'язаннями;  погашення  зобов'язань  за  кредитами  банків,  у  тому  числі
короткостроковими.

В  ході  аудиту  встановлено,  що  внаслідок  прийняття  неефективних
управлінських  рішень  міською  радою,  КП  «Покровськводоканал»  здійснено
витрати  не  першої  необхідності  за  рахунок  коштів,  які  були  отримані  від
Покровської  міської  ради  на  поповнення  статутного  капіталу,  на  проведення
культурно-освітніх  заходів  при  збитковій  діяльності,  що  призвело  до  зайвих
(непродуктивних)  витрат  на  загальну  суму  5  190,0  тис.  грн.,  та  не  сприяло
підвищенню  ефективності  та  результативності  фінансово-господарської  діяльності
підприємства  та  спричинило  додаткове  навантаження  на  фінанси  підприємства,
чим  недотримано  п.  6.1  Статуту  підприємства,  оскільки  основним  фінансовим
показником  результатів  трудової  діяльності  Підприємства  є  прибуток

КП «Покровськтепломережа»
Основним  видом  діяльності  КП  «Покровськтепломережа»  за  КВЕД  35.30

«Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря». Згідно з п. 3.1. Статуту
затвердженого рішенням Покровської міської ради від 26.10.2018 № 7/60-23, метою
діяльності  підприємства  є  виробництво,  постачання  теплової  енергії,
транспортування  її  магістральними  та  місцевими  (розподільчими)  тепловими
мережами,  постачання  теплової  енергії,  пари  та  гарячої  води  на  платній  основі
підприємствам,  установам,  організаціям,  приватним  підприємцям  та  іншим
суб'єктам  підприємницької  діяльності  і  населенню;  задоволення  потреб  ринку  у
виконанні висококваліфікованих послуг (роботах,  продукції)  власного виробництва,
забезпечення  економічних  та  соціальних  інтересів  трудового  колективу
Підприємства за рахунок отриманого прибутку.

Дослідженням  встановлені  окремі  випадки  проведення  витрат,  які  в  певній  мірі
впливали  на  результативність  фінансово-господарської  діяльності  Підприємства.
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Підприємство  згідно  з  рішеннями  ради  протягом  2018-2020  років  отримувало
бюджетні кошти на поповнення статутного капіталу.

Відповідно  до  п.4.1  Статуту  КП  «Покровськтепломережа»,  затвердженого
рішенням Покровської міської ради від 26.10.2018  №  7/60-23,  та п.4.1  Статуту в новій
редакції,  затвердженого рішенням Покровської міської ради від 20.01.2021  №  8/4-26,
статутній  капітал  може  бути  використано  на:  капітальні  видатки  підприємства,
поповнення  оборотних  та  необоротних  активів,  погашення  зобов'язань  за
розрахунками за товари, роботи, послуги,  погашення зобов'язань за розрахунками по
заробітній  платі,  бюджетом,  небюджетними  платежами  та  іншими  зобов'язаннями,
погашення зобов'язань за кредитами банків, у тому числі короткостроковими.

В  ході  аудиту  встановлено,  що  у 2019  році  згідно  з  рішеннями  міської ради
підприємство  отримало  з  бюджету  кошти  на  поповнення  статутного  капіталу  для
проведення  першого  Всеукраїнського  конкурсу  «Щедрик-Фест»  у  сумі  4000,0  тис.
грн  та  на  організацію  і  проведення  урочистого  святкування  Дня  Міста  та  Дня
Шахтаря  у  м.  Покровську  у  сумі  780,0  тис.  гривень,  що  не  відповідає  напрямам
використання  статутного  фонду  КП  «Покровськтепломережа»  та  не  сприяло
поліпшенню фінансового становища підприємства.

Внаслідок  прийняття  неефективних  управлінських  рішень  КП
«Покровськтепломережа»  здійснено  витрати  не  першої  необхідності  за  рахунок
коштів,  які  були  отримані  від Покровської міської ради  на поповнення  статутного
капіталу,  на  проведення  культурно-освітніх  заходів  при  збитковій  діяльності
Підприємства  та  наявності  значної  суми  кредиторської  заборгованості,  що
призвело до зайвих (непродуктивних) витрат на загальну суму 4980,0 тис. грн.,
та  не  сприяло  підвищенню  ефективності  та  результативності  фінансово-
господарської діяльності  підприємства  та  спричинило  додаткове  навантаження  на
фінанси  підприємства,  чим  недотримано  п.3.1  Статуту  підприємства,  яким
передбачено прибутковість підприємства.

Кошти,  які  згідно  з  рішеннями  ради  надійшли  на  поповнення  статутного
капіталу,  витрачені  підприємством  на  організацію  та  проведення  Всеукраїнського
конкурсу  «Щедрик  Фест»  у м.  Покровську  у  сумі  4000,0  тис.  грн.,  на організацію
та  проведення  урочистого  святкування  Дня  Міста та  Дня  Шахтаря  у  м.  Покровську
у сумі  780,0 тис.  гривень.

Слід  зазначити,  що  згідно  Статуту  КП  «Покровськтепломережа»,
затвердженого  рішенням  Покровської  міської ради  від  26.10.2018  №  7/60-23  [25],
проведення  театральної  та  концертної  діяльності  на  момент  організації  та
проведення  1-го  Всеукраїнського  конкурсу  «Щедрик-Фест»  не  було  передбачено.
Зміни до  Статуту  в  частині  додавання  в  п. 3.2 розділу 3  Статуту  «Мета  і  предмет
діяльності»  такого  виду  діяльності,  як  «Театральна  та  концертна  діяльність,  КВЕД
2010  —  клас  90.1.  були  внесені рішенням  Покровської міської ради  від  21.05.2019  №
7/66-7  [26].

Також,  у  2019  році  Підприємством  було  витрачено  коштів,  які  надійшли  на
поповнення  статутного  капіталу  у  сумі  200,0  тис.  грн  згідно  з  рішенням  ради  на
організацію та проведення урочистого святкування Дня Металурга у м. Покровську.

Також  під  час  аудиторського  дослідження  встановлено  неефективне
використання коштів на поповнення статутного капіталу КП "Покровськтепломережа"
спрямованих  згідно  з  рішеннями  ради  на  придбання  матеріальних  цінностей,  які
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безпосередньо не використовувались у діяльності підприємства,  а були передані іншим
суб'єктам господарювання у сумі 4292,9  тис. грн, з яких:

999,6  тис.  грн  спрямовані придбання комп'ютерної техніки,  яка у подальшому
згідно  з  рішенням  міської  ради  була  передана  в  КНП  "Покровська  клінічна  лікарня
інтенсивного лікування),

295,6  тис.  грн  на придбання ялинки., яка у подальшому була згідно з рішенням
міської  ради  передана  Відділу  культури,  туризму  та  охорони  культурної  спадщини
Покровської міської ради Донецької області  згідно рішень Покровської міської ради.

1  997,70  тис.  грн.  на  придбання  пальників  твердопаливних  факельного  типу
моделі  ПТ-300,  які  згідно  з  рішенням  міської  ради  були  передані  на  баланс  Відділу
освіти Покровської міської ради Донецької області

1  000,0 тис грн на придбання твердого палива у вигляді паливних брикетів, які  у
подальшому згідно  з рішенням  міської ради  були передані Відділу  освіти Покровської
міської ради Донецької області.

Також  під  час  аудиторського  дослідження  встановлено  спрямування  згідно  з
рішенням  міської  ради  бюджетних  коштів  у  сумі  1000,0  тис.  грн,  КП
"Покровськтепломережа"  як  фінансова  підтримка,  на  оплату  штрафних  санкцій
(судовий збір,  пені) за рішенням Господарського  суду Донецької області  №905/41/19
від  21.10.2019  в  рамках  постанови  про  відкриття  виконавчого  провадження  від

30.09.2019  №63165271.
Таким  чином,  при  збитковій  діяльності  Підприємства  та  наявності  значної  суми

кредиторської  заборгованості  витрати  Підприємства  в  сумі  10272,9  тис.  грн,
спричинили  додаткове  навантаження  на  фінанси  підприємства,  так  як  ці  витрати
безпосередньо  не  пов'язані  із  основним  напрямом  діяльності  підприємства,  не  є
першочерговими,  призвели  до  відволікання  обігових  коштів,  які  надійшли  на
поповнення  статутного  капіталу  та  вплинули  на  формування  фінансового  результату
Підприємства та додаткового навантаження на бюджет міста.

Аудиторським  дослідженням  встановлено,  що  прийняття  окремих
управлінських  рішень  органами  влади,  що  призвели  до  ряду  неефективних  витрат  в
частині  виділення  із  бюджету  та  спрямування  коштів  статутного  капіталу  у  сумі  10
272,9 тис.  грн на витрати, не пов'язані  із  основним напрямом діяльності підприємства,
що  не  дозволило  підвищити  рівень  результативності  фінансово-господарської
діяльності  підприємства та  ефективності  використання  бюджетних  коштів  на  вказану
суму.

Здійснення у період з  01.01.2018  по  31.03.2021  витрат,  які  є не першочерговими
при  збитковій  діяльності  Підприємства  та  наявності  значної  суми  кредиторської
заборгованості, внаслідок прийняття неефективних управлінських рішень,  призвело до
ряду неефективних (зайвих) витрат на загальну суму 10 272,9 тис. грн., що  не сприяло
підвищенню  ефективності  та  результативності  фінансово-господарської  діяльності
підприємства та спричинило  додаткове  навантаження на фінанси підприємства,  чим
недотримано  п.  3.1  Статуту  підприємства,  яким  передбачено  прибутковість
підприємства.

КП «Управління міського господарства» (далі КП  «УМГ»)
Під  час  збору  інформації  в  КП  «Управління  міського  господарства»

встановлено,  що  КП  «УМГ»  є  комунальним  підприємством,  заснованим  на
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комунальній власності  територіальної громади м.  Покровська (м. Красноармійська),
має статус юридичної особи, користується правами  і виконує  обов'язки,  пов'язані  з
його  діяльністю,  заснованою  на  повному  господарському  розрахунку,  має
самостійний  баланс,  розрахунковий  та  інші  рахунки  в  установах  банків  України,
казначейських  установах.

Основною  ціллю,  метою  Підприємства  є  надання  послуг  з  вивезення
побутових  відходів,  надання  місць  для  проживання,  вирощування  однорічних  ,
дворічних  та  багаторічних  культур,  відтворення  рослин,  утримання  зелених
насаджень та інші види діяльності, визначені у Статуті.

При проведені збору  інформації з метою дослідження  факторів,  що впливають
на  виконання  дохідної  та  видаткової  частини  бюджету  міста  Покровськ  та  стану
використання  ресурсів  територіальної  громади  за  період  з  01.01.2028  по  31.03.2021
встановлено,  що  в  період  з  01.01.2018  по  31.12.2019  підприємству  по  КПКВМБ
1217370  «Реалізація  інших  заходів,  щодо  соціально-економічного  розвитку
територій»  КЕКВ  3210  «Капітальні  трансферти  підприємствам»  із  коштів
спеціального  фонду  місцевого  бюджету  виділені  кошти  в  сумі  3 389 971,20  грн  ,  в
тому  числі:  1  034 422,20 грн  у 2018 році, та 2 355  549,00 грн у 2019 році.

Кошти  виділені  відповідно  Рішення  сесії  міської  ради  та  використані  на
проведення  капітального  ремонту  нежитлового  приміщення,  яке  знаходиться  за
адресою  :  вул.  Поштова,  16  м.  Покровськ.  Вказана  будівля  знаходиться  на  балансі
підприємства.

Проведеним  дослідженням  використання  коштів  у  2019  році  встановлено,  що
роботи  з  капітального  ремонту  нежитлового  приміщення  за  адресою:  вул.  Поштова,
16  м.  Покровськ  виконані  ФОП  Солодуха  П.П.  (ідентифікаційний  код  фізичної
особи  -  підприємця  2493610795)  на  підставі  укладених  договорів  у  2019  році  на
загальну суму 2  189  722,00 грн за укладеними договорами:

№70 від 06.05.2019 року на загальну суму  1  473 212,000 грн. предметом якого є
виконання  робот з капітального ремонту нежитлового приміщення, яке знаходиться
за адресою:  вул.  Поштова,  16, м.  Покровськ,  Донецька область,  (код за ДК 021:2015:
45200000-9  «Роботи,  пов'язані  з  об'єктами  завершеного  чи  незавершеного
будівництва  та  об'єктів  цивільного  будівництва»)  загальна  вартість  виконаних  робіт
складає 1 473 212,00 грн, у тому числі:

відповідно  до  довідки  про  вартість  виконаних робіт  та  витрат  за травень  2019
року  та  акту  приймання  виконаних  робіт  №1  ф.  КБ-2в  за  травень  2019  року  від
30.05.2019  вартість виконаних робіт складає 749  846,00  грн.;

відповідно  до  довідки  про  вартість  виконаних робіт та витрат  за червень  2019
року  та  акту  приймання  виконаних  робіт  №2  ф.  КБ-2в  за  червень  2019  року  від
24.06.2019  вартість  виконаних  робіт  складає  723  366,00  грн.  (джерело  фінансування  -
інші  кошти  спеціального  фонду  місцевого  бюджету,  КПКВМБ  1217370  «Реалізація
інших заходів, щодо  соціально-економічного розвитку території», КЕКВ 3210);

№134  від  13.09.2019  року  на  загальну  суму  716510,00  грн,  предметом  якого  є
виконання робот з  капітального  ремонту нежитлового  приміщення,  яке  знаходиться
за  адресою:  вул.  Поштова,  16,  м.  Покровськ,  Донецька  область(продовження  робіт),
(код за ДК 021:2015( СРУ) 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація) відповідно
затвердженого  «Замовником»  дефектного  акту  та  кошторисної  документації»)
загальна вартість виконаних робіт складає 716510,00 грн, у тому числі:  відповідно до
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довідки  про  вартість  виконаних  робіт  та  витрат  за  вересень  2019  року  загальна
вартість  робіт  за  договором  складає  716510,00  грн.  та  акту  приймання  виконаних
робіт  №2  ф.  КБ-2в  за  вересень  2019  року  від  30.09.2019  вартість  виконаних  робіт
складає  631758,00  грн.  вартість  устаткування  меблів  та  інвентарю  84752,00  грн
(джерело  фінансування  -  інші  кошти  спеціального  фонду  місцевого  бюджету,
КПКВМБ  1217370 «Реалізація інших заходів, щодо соціально-економічного розвитку
території», КЕКВ 3210).

Шляхом  проведеного  аналізу  предмету  укладених  договорів  за  період  з
01.01.2018  по  31.03.2021  встановлено,  що  за даною  адресою  житлово-комунальним
відділом  Покровської  міської  ради  у  якості  «Орендодавця»  надано  в  користування
приміщення  відповідно  Договору  оренди  нежитлового  приміщення  №  43/6  від
01.03.2017  Донецькому  обласному  військовому  комісаріату  (для  Покровсько-
Селідовського  об'єднаного  міського  військового  комісаріату)  «Орендар»,  та
Квартирно-експлуатаційний  відділ  м.  Луганськ  «Платник».  Строк  дії  договору  до
01.12.2019  року.  Предметом  договору  є  строкове  платне  користування  нежитлових
приміщень  загальною  площею  1660,6  м2,  яке  знаходиться  на  балансі  КП
«Управління  міського  господарства»  та  розташовані  за  адресою:  85302  Донецька
область,  м.  Покровськ,  вул.  Поштова,  буд  16.  Майно  передано  з  метою  розміщення
особового  складу військового  комісаріату.  Відповідно умов  договору п.  3.1  орендна
плата  визначена відповідно Методики розрахунку та порядку  використання плати за
оренду  майна  комунальної  власності  територіальної  громади  Красноармійської
міської ради  від 27.06.2012 року № 6/19 -5 та становить  1  грн в рік.

Договором  №  52  від  17.12.2019  термін  дії  договору  подовжено  до  02.12.2020
року.  Додатковою  угодою  №1  до  Договору  №  52  від  17.12.2019  від  01.12.2020
подовжено  строк дії договору до  02.12.2024 року.

Пунктом  5.2.5  Договорів  оренди  Орендар  зобов'язаний  проводити  поточний,
капітальний  ремонт  або  реконструкцію  майна  «може  бути  здійснене  Орендарем  за
наявності  письмового  дозволу  Орендодавця  та  з  урахуванням  норм  діючого
законодавства.  Орендар  впродовж  періоду  01.01.2018-31.03.2021  не  звертався  до
Орендодавця щодо надання дозволу на проведення капітального ремонту.

Виділення  коштів  передбачено  Рішенням  Покровської  міської  ради  від
20.12.2018  №  7/62-1  «Про  міський  бюджет  на  2019  рік»  [23].  Паспортом  бюджетної
програми  місцевого  бюджету  на  2019  рік,  яка  затверджена  наказом  ЖКВ
Покровської міської ради  від  04.12.2019  №  95  по  КТПВК МБ  1217370  «Реалізація
інших  заходів  щодо  соціальне  економічного  розвитку  територій»  визначено
виділення  коштів  на капітальний ремонт військкомату та  приміщення  поліції»  у  сумі
З 329 680,00 грн.

Відповідно  до  п.  17  Положення  про  військові  комісаріати,  затвердженого
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  03.06.2013  р.  №  389  [17]  -  фінансове  і
матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з виконанням військового обов'язку, які
проводяться  військовими  комісаріатами,  здійснюється  за  рахунок  і  в  межах  коштів
державного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

В  результаті  прийнятого  міською  радою  неефективного  управлінського
рішення  щодо  розподілу  коштів  місцевого  бюджету  на  виконання  функцій  міської
ради через  комунальне  підприємство  слідує,  що  КП «УМГ»  використало  кошти для
поліпшення умов перебування іншої юридичної особи  утримання якої здійснюється за
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рахунок  державного  бюджету,  а  саме:  Поьфовсько-Селидівського  об'єднаного
міського військового комісаріату, що не призвело до поліпшення статутної діяльності
комунального підприємства та не призвело до виконання основної функції - отримання
прибутку.

Як результат:
-  прийняття  Покровською  міською  радою  неефективних

управлінських  рішень  щодо  використання  коштів  місцевого  бюджету у  сумі
2 189,72  тис.  грн  на  поліпшення  умов  перебування  іншої  юридичної особи,
яка  утримується  за  рахунок  коштів  державного  бюджету,  призводить  до
суттєвого навантаження на бюджет міста.

Підсумовуючи  викладене,  аудиторська  група  прийшла  до  висновку,  що
запроваджена  політика  Покровської  міської  ради  щодо  управління
підприємствами  комунальної  власності  та  контролю  за  їх  фінансово-
господарською  діяльністю  є  неефективною,  оскільки  не  забезпечує  у  повній
мірі мету їх утворення  -  надання  послуг,  виконання робіт,  отримання прибутку
та  наповнення  бюджету  територіальної  громади.

Низький  рівень  контролю  органу  управління  за  використанням
бюджетних  коштів,  не  сприяє  зацікавленості  підприємств  в  активізації
основної  діяльності,  економному  та  ефективному  використанню  бюджетних
коштів.

Таким  чином,  внаслідок  прийняття  неефективних  управлінських
рішень  в  частині  виділення  із бюджету коштів у  сумі  17  652,62  тис.  грн  на
поповнення  статутного  капіталу  та  фінансової підтримки  КП  «УМГ»,  КП
«Покровськтепломережа»,  КП  «Покровськводоканал»  та  спрямування  їх
на  проведення  культурно-освітніх  заходів,  придбання  матеріальних
цінностей,  що  не  пов'язано  з  основною  діяльністю  підприємства,  на
поліпшення  умов  перебування  іншої  юридичної  особи  не  призвело  до
виконання  основної  функції  -  отримання  прибутку,  що  свідчить  про
неефективне їх використання.

Гіпотеза  3  .  Організація  діяльності  комунальних  підприємств  в
частині  планування  та  звітування  про  використання  бюджетних  коштів
(поповнення  статутних  фондів)  не дає  здійснення  якісного,  об'єктивного  та
всебічного контролю за цільовим та ефективним  використанням бюджетних
коштів

Комунальні  підприємства  є  складовою  стабільного  розвитку  території,
економічною  основою  місцевого  самоврядування,  призначенні  для  вирішення
житлово-комунальних  проблем  населення.  Таким  чином,  питання  їх  існування
залишаються  актуальними.  За  умовами  забезпечення  ефективного
функціонування  комунальних  підприємств  вони  стають  донорами  місцевого
бюджету,  за  рахунок  фінансових  ресурсів  комунальних  підприємств
формується  певна  частка  дохідної  частини  фінансових  ресурсів  місцевих
органів  влади.  Але,  як  свідчить  практика,  комунальні  підприємства  ще  не
можуть  функціонувати  без  бюджетної підтримки.



81

Для  забезпечення  виконання  статутних завдань  комунальні  підприємства
потребують  залучення  додаткового  фінансування,  яке  сприятиме  стабілізації їх
фінансово-господарської  діяльності,  покращенню  стану  розрахунків,  більш
ефективному  використанню  майна  комунальної  власності,  оновленню
виробничих  потужностей,  технічної  бази,  забезпеченню  повного  і  своєчасного
внесення платежів до  бюджету.

Як  показало  дослідження,  фінансовий  стан  більшості  комунальних
підприємств  міста  є  незадовільний.  Тобто  протягом  досліджуваного  періоду
надання  послуг  з  централізованого  водопостачання  та  водовідведення,
теплопостачання,  збору  та  вивезення  побутових  відходів,  були  збитковими.
При  цьому  Статутом  підприємств  передбачено,  що  основним  узагальнюючим
показником фінансових результатів їх господарської діяльності є прибуток.

Міською  радою  як  засновником  комунальних  підприємств  не  вжито
заходів щодо підвищення ефективності їх роботи.

Дослідженням  питання  виділення  бюджетних  коштів  встановлено,  що
статтями  86,  89-91  Бюджетного  Кодексу  України  [2],  визначено  критерії
розмежування  видів  видатків  між  місцевими  бюджетами  та  перелік  видатків
місцевих  бюджетів.

У  статтях  89-90  Бюджетного  Кодексу  України  [2],  наводиться  перелік
видатків,  які  визначаються  функціями  держави  та  є  переданими  на
виконання органам місцевого самоврядування.

Статтею  91  Бюджетного  Кодексу  України  [2],  встановлено  перелік
видатків  місцевих  бюджетів,  що  можуть  здійснюватись  з  усіх  місцевих
бюджетів.  Цей  перелік  видів  видатків,  що  здійснюються  з  місцевих  бюджетів
на заходи програм місцевого значення відповідно до п. З ч  1  ст.  83 та ч.  2. ст.  83
Бюджетного  Кодексу  України  [2],  пов'язані  з  фінансуванням  повноважень  та
функцій  на реалізацію  прав  та  обов'язків  місцевого  самоврядування,  які  мають
місцевий  характер.  Такі  повноваження  визначаються  власними
повноваженнями органів місцевого самоврядування.

Тобто,  видатки місцевих бюджетів  визначені  ст.  91  Бюджетного  Кодексу
України  [2],  можуть  спрямовуватись  комунальним  підприємствам
(одержувачам  бюджетних  кошті)  на  виконаним  певних  заходів  регіональних
програм, замовниками яких є органи місцевого самоврядування.

КІЖВКМБ 1217670  «Внески до статутного капіталу
суб^єктів  господарювання»
Бюджетна  програма  —  це  сукупність  заходів,  спрямованих  на

досягненим єдиної мети,  завдань та очікуваного результату,  визначення та

реалізація  яких  здійснює  розпорядник  бюджетних  коштів  відповідно  до

покладених на  нього функцій.

Бюджетні  програм  місцевих  бюджетів  визначається  головними
розпорядникам  н  бюджетних  коштів  з  урахуванням  вимог  ч.  5  ст.  22
Бюджетного кодексу України  [2].
Крім  того,  наказом  Міністерством  в  фінансів  України  від  26.08.2014  №  836
«Про  деякі  питання  запровадженим  програмно-цільового  методу  складання  та
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виконя  місцевих  бюджетів»,  Зареєстровано  В  МІНІСТЕРСТВІ  ЮСТИЦІЇ  УКРАЇНИ
10.09.2014  ЗА№  776*3/25880  [18].  (ДАТІ-наказ  №  836)  було  затверджено:

-Інструкцію  про  статус  та  особливості  участі  у  бюджетному  процесі
відповідальних  виконавців  бюджетних  програм  місцевих  бюджетів  далі  по
тексту  Загальні  правила  1536);

-Правила  складами  паспортів  бюджетних  програм  місцевих  бюджетів
звітів про їх виконання (далі  - Правила порядку 836).

Відповідно  до  п.  2  Наказу  836  установлено,  що  головним
розпорядником  коштів  місцевого  бюджету  є  відповідальними  за  розробку  і
затвердження  паспортів  бюджетних  програм  згідно  з  Правилами  складання
паспортів  бюджетної  програми  місцевих  бюджетів  та  звітів  про  їх  виконання
затверджених  вищевказаним  наказом.

Відповідно  до  Правилами  Наказу  №  836:

•  Паспорт  бюджетної  програми  місцевого  бюджету  -  документ,  що
визначає мету,  завдання,  відповідальних  виконавців,  результативні показники
та  інші  характеристики  бюджетної  програми  місцевого  бюджету  відповідно  до
бюджетного  призначення,  встановленого  рішенням  про  місцевий  бюджет,  та
цілей  державної  політики  у  відповідній  сфері  діяльності,  реалізацію  якої
забезпечує  головний  розпорядник;  паспорт  бюджетної  програми  визначне
відповідальних  виконавців,  мету,  завдання,  результативні  показники  й  інші
характеристики  бюджетної  програми  згідно  з  бюджетними  призначеннями,
встановленими  рішенням  про  місцевий  бюджет,  на  основі  яких  здійснюються
контроль  за  цільовим  та  ефективним  по  використанням  бюджетних  коштів  і
аналіз  ефективності  бюджетної програми;

Мета  бюджетної  програми  відображає  цілі,  яких  необхідно  досягти  під
час  виконання  бюджетної  програми  у  середньостроковому  періоді,  відповідає
пріоритетам  державної  політики  у  відповідній  сфері,  визначеним
нормативно-правовими  актами,  та  спрямована  на  досягнення  цілей  державної
політики  у  відповідній  сфері  діяльності,  реалізацією  якої  забезпечує  головний
розпорядник.  Мета  має  дути  чіткою,  реальною  та  досяжною:

Завдання  бюджетної  програми  -  конкретний,  спрямований  на  досягнення
мети  бюджетної  програми  комплекс  заходів,  який  відображає  основні  етапи
досягнення  поставленої  мети,  визначає  шляхи  виконання  програми,  підлягає
перевірці та повинен містити  результативні показники бюджетної програми.

Напрями  використання  бюджетних  коштів  -  дії  (заходи),  пов'язані  із
наданням  публічних  послуг  та/або  забезпеченням  надання  таких  послуг,  що
спрямовуються  на  досягнення  мети  та  забезпечують  виконання  завдань  в
межах  коштів,  передбачених  рішенням  про  місцевий  бюджет  на  виконання
бюджетної  програми.

-Результативні  показники  бюджетної  програми  -  КІЛЬКІСНІ  та  якісні
показники,  які  визначають  результат  виконання  бюджетної  програми,
характеризують  перебіг  її  реалізації,  ступінь  досягнення  цілей  державної
політики  у  відповідній  сфері  діяльності,  реалізацію  якої  забезпечує  головний
розпорядник  бюджетних  коштів,  досягнення  мети  бюджетної  програми,



83

виконання  завдань  бюджетної  програми,  висвітлюють  обсяг  і  якість  надання
публічних  послуг.

Результативні  показники  бюджетної  програми  визначаються  відповідно
до  Загальних  вимог  до  визначення  результативних  показників  бюджетних
програм,  затверджених  наказом  Міністерства  фінансів  України  віл  10.12.2010
№  1536 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від  15.06.2015.№  553),
зареєстровано  в  Міністерстві  юстиції  України  27.12.2010  за  №1353/18648  [
14]. (далі - Загальні вимоги №  1536)

Результативні  показники  бюджетної  прогріти  -  особлива  складова
бюджетної  програми,  яка  характеризує  хід  її  реалізації,  ступінь  досягнення
поставленої мети та виконання завдань  бюджетної програми.

Згідно  ІЗ  п.  5  Загальних  вимог  №  1536,  відповідно  до  встановлено
розподілу показників на  групи (затрат, продукту, ефективність та якості)

Показники  затрат  визначають  обсяги  та  структуру  ресурсів,  які
забезпечують  виконання  бюджетної  програми,  характеризують  структуру
витрат  бюджетної  пропиши  то  можуть  включати  штатну  чисельність
працівників  бюджетної  установи,  у  тому  числі  залучених  до  надання  публічних
послуг, кількість осіб, які мають право на отримання публічних послуг, розміри
виплат,  встановлені  нормативно-правовими  актами,  кількість  обладнання,
площу  будівель  тощо,  які  потребують  обслуговування  (ремонту,  реконструкції,
реставрації),  загальний  обсяг  робіт,  які  необхідно  виконати  у  поточному  та
наступних  роках  (загальна  потреба),  загальну  вартість  інвестиційних  проектів  в
(проектів  будівництва).

-  Показники  продукту  характеризують  результати  діяльності  головного
розпорядника  за  відповідний  бюджетний  період  у  межах  бюджетної  програми,
можуть  відображати  обсяг виробленої  продукції,  наданих публічних послуг чи
виконаних робіт,  кількість  осіб,  яким надано  публічні  послуги

-  Показники  ефективності  характеризують  економність  при
витрачанні  бюджетних  коштів,  співвідношення  між  одержаним  продуктом  і
витраченим  ресурсом  та  визначаються  як  витрати  ресурсів  на  одиницю
показника  продукту,  відношення  кількості  вироблених  товарів  (виконаних
робіт,  поданих послуг) до  витраченого  обсягу ресурсу

-  Показники  якості  характеризують  динаміку  досягнення  мети  та
виконання  завдань  бюджетної  програми,  відповідність  створеного  продукту
установленим  стандартам  (нормативам),  рівень  реалізації  інвестиційних
проектів  (за  весь  період  з  початку  реалізації  цих  проектів),  виконання  робіт,
ступінь  готовності  об'єктів  будівництва  якість  створеного  продукту;  рівень
задоволення  користувачів  публічних  послуг  відповідно  до  їх  призначення,
рівень  забезпечення  публічними  послугами  осіб,  які  мають  на  них  право;
висвітлюють  послаблення  негативних  чи  посилення  позитивних  тенденцій
економіці  (відповідній  сфері  діяльності), користь для  суспільства від реалізації
бюджетної  програми,  у  тому  числі  з  точки  зору  забезпечення  тендерної
рівності.  Показники,  шо  характеризують  рівень  освоєння  бюджетних  коштів,
недоцільно включати до складу показників якості.
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При  ньому,  дослідженням  зазначеного  питання  встановлено,  що
учасниками  бюджетного  процесу  Житлово-комунальним  відділом  Покровської
міської  ради,  як  головним  розпорядником  бюджетних  коштів,
відповідальними  за  формування,  складання  та  затвердження  бюджетної
програми  вищевказані  результативні  показники  бюджетної  програми  -  як
особлива  складова  бюджетної  програми,  яка  характеризує  хід  її  реалізації,
ступінь  досягнення  поставленої  мети  та  виконання  завдань  бюджетної
програми  —  визначено  суто  формально,  та  не  відповідають  основним
критеріям,  визначеним  п.  4.  Загальних  вимог №  1536,  а  саме:

-  реіалістичність  (результативні  показники  визначаються  з
урахуванням  показників  поточного  стану  та  існуючих  потреб  економіки  та
суспільства,  показників,  визначених  прогнозними  документами  щодо
економічного  та  соціального  розвитку,  з  одного  боку,  та  можливостями
ресурсної чистими  державної  о  бюджету,  з  іншого);

-  актуальність  (результативні  показники  узгоджуються  п  програмними
та  стратегічними  документами,  цілями  державної  пилинки  у  відповідній  сфері
діяльності,  формування  та/або  реалізацію  якої  забезпечує  головний  головний
розпорядник,  та  показниками  їх  досягнення  в  середньостроковому  періоді,
характеризують  найважливіші  аспект  очікуваного  результату);

-  суспільна значимість  (результативні  показники  висвітлюють  ефект,  який
отримують  економіка  та  суспільство  завдяки  діяльності  головного
розпорядника,  дають  можливість  оцінити  вплив  на  економічний  та
соціальний  розвиток,  ефектииність  надання  публічний  послуг,  ступінь
забезпечення  рівних прав і можливостей жінок і чоловіків).

Крім  того,  відповідно  до  ч.5  сі  20  Бюджетного  кодексу  України
результативні  показники  бюджетної  програми  використовуються  для  оцінки
ефективності  бюджетної  програми  і  включають  кількісні  та  якісні  показники,
які  визначають  результат  виконання  бюджетної  програми,  характеризують  хід
її  реалізації,  ступінь  досягнення  поставленої  мети  та  виконання  завдань
бюджетної  програми.  Такі  показники  мають  підтверджуватися  офіційною
державною  статистичною,  фінансовою  та  іншою  звітністю,  даними
бухгалтерського,  статистичного  та  внутрішньогосподарського  (управлінського)
обліку.

Перелік  результативних  показників  щодо  кожної  бюджетної  програми
розробляється  головними  розпорядниками  бюджетних  коштів  згідно  з
нормативно-правовим  актом Міністерства фінансів України.

Аналогічні  за  змістом  вимоги  до  результативних  показників  визначено  і
п.п.  6,7  загальних вимог  №  1536

Головні  розпорядники  забезпечують  достовірність  результативних
показників  та точність  їх  розрахунку  та розробляють  методику  розрахунку  для
результативних  показників,  що  потребують  методологічних  роз'яснень  змісту.

Так  при  складанні  паспорту  бюджетної  програми  за  КПКВКМБ  1217670
«Внески  до  статутного  капіталу  суб'єктів  господарювання»  на 2018,  2019,  2020
роки, зазначено:
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Цілі  державної  підтримки  -  фінансова  підтримка  підприємств
комунальної форми  власності.

Напрями  використання  бюджетних  коштів  -  фінансова  підтримка
підприємств  комунальної  форми  власності.

Так  при  складанні  звітів  про  виконання  паспортів  бюджетної  програми
місцевого  бюджету  за  КПКВКМБ  1217670  «Внески  до  статутного  капіталу
суб'єктів  господарювання»  на  2018,  2019,  2020  роки,  серед  напрямів
використання  бюджетних  коштів  зазначено  загальний  обсяг  виділених
бюджетних  коштів  в  розрізі  комунальних  підприємств.  Результативні
показники  бюджетної  програми  та  аналіз  їх  виконання  зазначено  обсяг
видатків,  що  спрямовуються  на  поповнення  статутного  капіталу,  та зазначена їх
кількість.

Проте  як  встановлено  в  ході  аудиту,  методика  розрахунку  для
результативних  показників  Житлово-комунальним  відділом  Покровської
міської ради Донецької області не розроблено та до аудиту не надано.

Отже,  аудиторським  дослідженням  встановлено,  що  систематичне  не
виконання  та  (або)  неналежне  виконання  Житлово-комунальним  відділом
Покровської  міської  ради  (далі  -  ЖКВ)  як  головним  розпорядником  коштів
міського  бюджету  вимог  Бюджетного  кодексу  України  а  також  норм,
визначених  Правилами  №  836,  Загальних  вимог  №  1536,  якими  визначено
забезпечення  достовірності  результативних  показників  та  точність  їх
розрахунку,  розроблення  методики  розрахунку  для  результативних  показників,
що  потребують  методологічних  роз'яснень  їх  змісту,  призвело  до  того,  що  в
зазначених  паспортах  бюджетної  програми  за  КПКВКМБ  1217670  «Внески
до  статутного  капіталу  суб'єктів  господарювання»  бюджетних  програм
Покровської міської ради фактично не містять результативних показників
в  розумінні  вищезазначених  законодавчих  та  нормативно-правових  актів,  а
саме:

не  сформульовані  чітко  та  однозначно,  не  є  зрозумілим  та
доступним для сприйняття широкими верствами населення;
-  не  висвітлюють  кількісні  та  якісні  характеристики  результатів,  яких
планується  досягти за відповідний бюджетний період;
-  не  характеризують  виконання  кожною  завдання  бюджетної  програми  та
реалізацію кожного напряму використання бюджетних коштів;
-  не  відображають  об'єктивно  та  реалістично  особливості  та  специфіку
діяльності  головного  розпорядника,  висвітлюючи  результати  його  діяльності  в
окремій взятій галузі (сфері діяльності):
-  не  є  вимірюваними,  не  надають  можливість  порівняння  за  окремі  бюджетні
періоди, порівняння з аналогічними показниками інших бюджетних установ, не
мають  кількісне  вираження  в  одиницях  виміру,  які  відповіддю  змісту
показника;

Отже,  поряд  і  тим,  то  зазначені  програмні  документи  взагалі  не містять
визначених  законодавством  сукупності  конкретних  дії,  направлених  на
підвищення  ефективності  функціонування  цього  найважливішого  сектору
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економіки  територіальної  громади.  А  й  просто  складаються  назв  окремих
господарських операції в  переважній  своїй частині направлених  на погашення
різних  видів  заборгованості  (погашення  заборгованості  із  заробітної  плати,
сплати податків, зборів,  інших обов'язкових платежів, тощо).

При  цьому,  відсутність у Паспорті бюджетної програми таких категорій,
як  мети,  подання,  результативні  показники  та  інші  характеристики  бюджетної
програми  місцевого  бюджету  за  визначеннями  та  у  розумінні  бюджетної
Кодексу  України,  Правил  №  836,  Загальних  вимог  №  1536 унеможливлюють

здійснення  якісного,  об'єктивного  та  всебічного  контролю  за  цільовим  та

ефективним  використанням  бюджетних  коштів  і  аналізу  ефективності

бюджетної  програми.
Як  наслідок,  результативні  показники  паспорту  бюджетної  програми

головного  розпорядника  бюджетних  коштів  ЖКВ  КПКВКМБ  1217670
«Внески  до  статутного  капіталу  суб"єктів  господарювання»  на  2018,  2019,  2020
роки  мають  суто  формальний характер,  є  недостовірними  та  не можуть

забезпечити  інших  користувачів  інформацією  для  об'єктивного  аналізу  ат

оцінки  обсягів  та  структури  ресурсів,  отримані  вигоди  від  реалізації

бюджетних  програм.

Включення  до  паспорта  бюджетної  програми  за  КПКВКМБ  1217670
«Внески  до  статутного  капіталу  суб'єктів  господарювання»  показників,  які  не
відповідають  вимогам  нормативно-правових  актів,  не  сприяє  здійсненню
об'єктивної  оцінки  й  проведенню  аналізу  ефективності  використати
бюджетних  коштів,  передбачених  на  виконання  бюджетної  програми  за
КПКВКМБ  1217670  «Внески  до  статутного  капіталу  сублєктів
господарювання»  для  досягнений мети бюджетної програми та реалізації її
завдань.

Гіпотеза 4.  Нездійснення  належного  контролю за  станом збереження
та  обліком  об'єктів  незавершеного  капітального  будівництва,  невжиття
заходів  щодо  списання  неліквідних  об'єктів  призводить  до  втрати
корисності  активів  та,  як  наслідок,  до  втрати  додаткових  можливих
доходів  від  реалізації  цінностей,  отриманих  за  результатами  ліквідації
таких об'єктів незавершеного капітального будівництва.

Під  час  проведення  аудиту  здійснено  збір  інформації  КНП  «Покровська
клінічна  лікарня  інтенсивного  лікування».  Результати  збору  інформації  у
Додатку 7  до  звіту.

В  ході  збору  інформації  встановлено,  що  за  даними  бухгалтерського
обліку  та  фінансової  звітності  ф.1  «Баланс  (Звіт  про  фінансовий  стан)  КНП
«Покровська  клінічна  лікарня  інтенсивного  лікування»  протягом
досліджуваного  періоду  в  обліку  обліковуються  незавершені  капітальні
інвестиції,  а саме  станом на 01.01.2018  у сумі  1  613,1  тис.  грн.,  на 31.12.2018 у
сумі 1  853,0 тис. грн., на 31.12.2019 у сумі 2 683,6 тис. грн., на 31.12.2020 у сумі
19404,0  тис.  грн.  та  на  31.03.2021  -  8619,6  тис.  гривень.  За  період,  який
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підлягав  дослідженню,  відбулось  збільшення  вартості  незавершених
капітальних  інвестицій  більше,  ніж у  5  разів на суму  7  006,5  тис.  гривень.

У  складі  незавершених  капітальних  інвестицій  відображені  затрати
клінічної  лікарні  пов'язані  з  будівництвом,  реконструкцією,  модернізацію
(іншим  поліпшенням,  що  збільшують  первісну  вартість  необоротних  активів),
створення об'єктів основних засобів тощо.

Так,  станом  на  31.03.2021  року  за  даними  бухгалтерського  обліку
незавершених  капітальних  інвестицій  у  розрізі  затрат  за  об'єктами  інвестицій
обліковуються видатки по 7 об'єктам на загальну суму 8 619,6 тис.  грн, в т.ч.
за напрямами робіт:

-  на  виготовлення  проектно-кошторисної  документації  -  1  702,9  тис.
грн;

-  технагляд -  78,8 тис.  грн;
-  авторський нагляд  - 241,3  тис.  грн;
-  експертиза проекту -  139,6 тис.  грн;
-  роботи  з  будівництва та реконструкції - 6  457,0  тис.  гривень.
В  загальній  сумі  незавершених  капітальних  інвестицій  станом  на

31.03.2021  обліковуються  4  об'єкта,  по  яким  у  досліджуваному  періоді  з
01.01.2018  по  31.03.2021  лікарнею  здійснені  витрати  на  коригування  та
виготовлення  проектно-кошторисної  документації  (далі  -  ПКД)  на  загальну
суму  723,6 тис. грн, а саме:

1)  по  об'єкту  «Будівництво  станції  по  зберіганню  і  подачі  кисню»  у
квітні  2020  року  здійснені  додаткові  витрати  з  коригування  ПКД  у
сумі 68,9 тис. гривень.

ПКД  вартістю  140,0  тис.  грн  була  виготовлена  у  травні  2017  року.
Станом  на  теперішній  час  проект  не  реалізовано,  фінансування  по  даному
проекту припинено.

2}  по  об'єкту  «Реконструкція  будівлі  акушерсько-гінекологічного
корпусу»  здійснені  додаткові  витрати  з  коригування  ПКД  на  суму
167,7 тис. гривень.

ПКД  вартістю  224,2  тис.  грн  виготовлено  у  2017  році  Станом  на
теперішній  час  проект  не  реалізовано,  фінансування  по  даному  проекту
припинено.

3}  по  об'єкту  «Будівництво  прибудови  центру  реабілітації  для  людей  з
інвалідністю  до  педіатричного  відділення»  здійснено  витрати  на
виготовлення  ПКД  на  суму  229,5  тис.  гривень.

Станом  на теперішній  час  проект  не реалізовано,  фінансування  по  даному
проекту припинено.

4}  по  об'єкту  «Реконструкція  будівлі  жіночої  консультації»  здійснені
додаткові  витрати  з  коригування  ПКД  у  сумі  257,5  тис.  гривень.

ПКД  вартістю  102,5  тис.  грн  виготовлено  у  2017  році  Станом  на
теперішній  час  проект  не  реалізовано,  фінансування  по  даному  проекту
припинено.
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Згідно  пояснень  посадових  осіб  клінічної  лікарні  на  даний  час  вказані
проекти  вимагають  актуалізації,  яку  можливо  провести  або  шляхом  внесення
змін (корегувань)  до  існуючих проектів,  або  шляхом розробки нової проектно-
кошторисної  документації  проектів,  що  потребує  додаткових  вкладень
бюджетних коштів, які можливо було спрямувати на інші соціальні проекти.

Зазначене  свідчить  про  непродуктивні  витрати  коштів  бюджету  міста,  що
не  відповідає  вимогам  ч.  4  ст.  20  Бюджетного  кодексу  України  у  частиш
забезпечення  відповідальним  виконавцем  бюджетних  програм  ефективного
використання  бюджетних  коштів  протягом  усього  строку  реалізації
відповідних  бюджетних  програм.  У  зв'язку  з  тим,  що  з  моменту  розробки
проектно-кошторисної  документації  по  вищезазначених  об'єктах  пройшов
досить тривалий час, протягом якого  змінилася й  нормативна законодавча база
в  будівництві,  використання  зазначеної  проектної  документації  на  сьогодні  є
сумнівним , оскільки проекти втратили свою актуальність.

Таким  чином,  відволікання  коштів  бюджету  міста  Покровська  на
виготовлення  та  коригування  ПКД  по  4  застарілим  робочим  проектам  на
загальну  суму  723,6  тис.  грн,  які  не  були  реалізовані,  що  призвело  до
втрати  корисності  відповідних  активів  та  непродуктивних  витрат
бюджетних коштів на вказану суму.

Також  станом  на  31.03.2021  та  на  момент  збору  даних  на  субрахунку  151
«Капітальне  будівництво»  у  складі  незавершених  капітальних  інвестицій
обліковуються  витрати  на  будівництво  по  об'єкту  «Реконструкція  системи
теплопостачання модульної міні  котельні»  у  сумі  1054,5  тис.  гривень.

Аналізуючи проведені  станом на 31.03.2021  видатки по даному об'єкту та
стан  його  готовності  встановлено,  що  роботи  з  реконструкції  (будівництва)
блочної  міні-котельня  завершено,  але  об'єкт  в  експлуатацію  не  введено  та  не
передано з складу капітальних інвестицій на баланс клінічної лікарні.

Блочна  міні-котельня  побудована  у  2017-2018  роках  та  призначена  для
роботи  на  твердому  паливі.  Замовником  будівництва  була  Покровська
центральна  районна  лікарня  (нині  -  КНП  «Покровська  клінічна  ЛІЛ»),
підрядником  -  ТОВ  «Центр  покрівлі  «ДОМОБУД».

Згідно  наданих  під  час  збору  документів,  Покровською  центральною
районною  лікарнею  були  здійснені  витрати  на  будівництво  блочної  модульної
міні  котельні  та  здійснення  технічного  нагляду  за  будівництвом  відповідно  до
укладених  договорів  по  об'єкту  «Реконструкція  систем  теплопостачання,
водовідведення,  водопостачання  та  енергозабезпечення  для  підключення
блочної модульної міні-котельні,  яка працює на твердому  паливі,  розташованої
за адресою:  85300,  Донецька область,  м.  Покровськ,  вул.  Руднєва,73»,  а  саме  :

будівельні  роботи  ТОВ  «Центр  покрівлі  «ДОМОБУД»  по
договорам підряду № 106-7 від 26.09.2017 на суму 583,3 тис. грн, № 107-7 від
26.09.2017  на  суму  236,7  тис.  грн,  №  215-7  від  13.11.2018  на  суму  227,2  тис.
грн;



89

технічний  нагляд  ФОП  Синегін  В.Й  по  договорам  №145-7  від
10.11.2017  на суму 1,6  тис.  грн., №144-7  від  10.11.2017  на суму  1,7  тис.  грн.,
№221-7 від  16.11.2018 на суму 4,0 тис.  гривень.

Модульна  міні-котельна  -  твердопаливна  та  призначена  для  опалення
клінічної лікарні.  Але  з  моменту  будівництва,  протягом  досліджуваного  періоду
та  станом  на  теперішній  час  міні-котельня  не  введена  в  експлуатацію  та  не
використовувалась  за  призначенням.  Акт  введення  в  експлуатацію  в  клінічній
лікарні відсутній.  За даними бухгалтерського обліку видатки на обслуговування
модульної міні-котельної протягом досліджуваного періоду не здійснювались.

В  ході  аудиту  здійснено  комісійний  огляд  модульної  міні-котельні  з
фотофіксацією.  Проведеним  оглядом  встановлено  її  фактичну  наявність  без
ознак  експлуатації.  В  приміщенні  міні-котельні  встановлені  два
твердопаливних котла, наявні сліди горіння відсутні, нижні двері для видалення
золи  та  чищення  колосникової  решітки  сильно  вражені  корозією,  котли
перебувають  в  неробочу  стані.

Згідно  пояснень  начальника  інженерно-технічного  відділу  клінічної  лікарні
Григораш  Н.В.,  яка  на  даній  посаді  працює  з  червня  2021  року,  пояснює:  {{Стосовно
питання  введення  в  експлуатацію  та  невикористання  збудованої  міні-котельні,  пояснити
можу  те,  що  документів  по  будівництву  котельні  та  конструкції  системи
теплопостачання  блочної  міні-  котельні  в  наявності  є  не  всі.  Від  колишнього  працівника,
який  працював  на  той  період,  в  усній  формі  надана  була  інформація,  що  при  обстеженні
котельні  до  здачі  в  експлуатацію  був  складений  акт,  в  якому  було  багато  зауважень  до
виконаних робіт  та  до  потужностей  самої котельні,  де  саме  ці  акти,  мені  не  відомо».

Отже,  відсутність  управлінських  рішень  щодо  введення  в  експлуатацію
модульної  міні-котельні  може  призвести  до  втрати  корисності  активу
загальною  вартістю  1054,5  тис.  гривень.

Таким  чином,  не  прийняття  з  боку  керівництва  КНП  «Покровська
клінічна  лікарня  інтенсивного  лікування»  належного  управлінського
рішення  щодо  отримання  дозволу  органу  державного  архітектурно-
будівельного  контролю  на  прийняття  в  експлуатацію  закінченого  об'єкта
будівництва  (модульної  міні-котельні),  відсутність  належного  контролю
органу  управління  (міської  ради)  у  періоді  з  01.01.2018  по  31.03.2021
призвело до  неефективного  використання  бюджетних  коштів у  сумі  1054,5
тис.  грн.  та  в  подальшому  призведе  до  втрат  корисності  відповідного
активу на вказану суму.

Крім  того,  у  разі  не  введення  в  експлуатацію  міні-котельні  керівництво
лікарні  буде  зобов'язане  вжити  заходів  щодо  подальшого  утримання  міні-
котельні,  пов'язаних  із  забезпеченням  зберігання  на  не  визначений
довготривалий час об'єкта, який не введено в експлуатацію, а також заходів, які
будуть  запобігати  руйнації  об'єкта.  Зазначені  заходи  можуть  призвести  до
додаткових  витрат  на  їх  проведення,  та  як  наслідок,  до  неефективних  витрат
бюджетних  коштів.  Водночас  незабезпечення  виконання  заходів  із
забезпечення  зберігання  модульної  міні-котельні  буде  призводити  до  її
подальшого пошкодження та руйнування та, як наслідок, до втрати активів.
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Під  час  збору  інформації  встановлено,  що  кошти  на  забезпечення
зберігання  незавершеного  капітального  будівництва  у  досліджуваному  періоді
не планувались та не виділялись.

Під  час  збору  інформації  встановлено,  що  у  досліджуваному  періоді
інвентаризація  об'єктів  незавершеного  капітального  будівництва,
капітальних  інвестицій,  проведено  неякісне,  з  недотриманням  пп.3.3  п.  розд.
III  Положення  про  інвентаризацію  активів  та  зобов'язань,  затвердженого
наказом  Міністерства  фінансів  України  від  02.09.  2014  №  879  (зареєстровано  в
Міністерстві  юстиції  України  30.10.2014  за  №  1365/26142),  в  частині  не
зазначення  причини  затримки  оформлення  здачі  в  експлуатацію
модульної міні-котельні.

Крім  того,  ведення  бухгалтерського  обліку  об'єктів  незавершеного
капітального  будівництва  обмежується  виключно  оборотно-сальдовою
відомістю  по  рахунку  15  «Незавершене  капітальне  будівництво»,  де
зазначаються  виключно  витрати,  понесені  клінічною  лікарнею  на  будівництво,
капітальний  ремонт  чи  реконструкцію  об'єктів,  при  цьому,  інвентарні  картки
обліку  об'єктів  незавершеного  капітального  будівництва  відповідно  до  п.  6  р.  II
Методичних рекомендацій  з  бухгалтерського  обліку  основних  засобів  суб'єктів
державного  сектору,  затверджених  наказом  Міністерства  фінансів  України  від
23.01  2015 №  11  (зі змінами),  із зазначенням вартості дати початку і закінчення
проектно-вишукувальних  робіт,  будівельних  робіт,  робіт  з  монтажу
устаткування,  придбання  устаткування,  що  потребує  монтажу,  придбання
устаткування,  що  не  потребує  монтажу,  інструментів  та  інвентарю,  інших
капітальних робіт і витрат в лікарні, не ведуться.  Тим самим недотримано наказ
Міністерства  фінансів  України  «Про  затвердження  форм  карток  і  книг
аналітичного  обліку суб'єктів державного  сектору та порядку  їх  складання»  від
29.06.2017  №604.

Також  станом  на  31.03.2021  у  складі  незавершених  капітальних
інвестицій  обліковується  капітальні  видатки  по  об'єкту  «Реконструкція
головного  корпусу  КНП  «Покровська  клінічна  ЛІЛ»  із  сучасним
облаштуванням  відділення  екстреної  (невідкладної)  медичної  допомоги  з
кабінетами супутньої апаратної діагностики» у сумі  6302,2 тис.  гривень, з  них:

-  500,5 тис.  грн. - видатки на виготовлення ПКД;
-  71,6 тис.  грн. - видатки на оплату послуг з технагляду;
-  241,3  тис.  грн.  - видатки  на оплату  послуг авторського  нагляду;
-  79,1  тис.  грн. - вартість експертизи проекту;
-  5409,8  тис.  грн.  - вартість ремонтно-будівельних робіт.
Аналізуючи  проведені  видатки  станом  на  31.03.2021  та  на момент  збору

інформації щодо виконання робіт по об'єкту «Реконструкція головного корпусу
КНП  «Покровська  клінічна  ЛІЛ»  із  сучасним  облаштуванням  відділення
екстреної  (невідкладної)  медичної  допомоги  з  кабінетами  супутньої  апаратної
діагностики»,  на  якому  ремонтно-будівельні  роботи  тривають  з  вересня  2020
року,  встановлено  що  згідно  з  розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України
№23-р  від  15.01.2020  КНП  «Покровська  клінічна  ЛІЛ»  Покровської  міської
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ради  Донецької  області  включено  до  переліку  опорних  закладів  охорони
здоров'я  у  госпітальних  округах  на  період до  2023  року.

Для  реалізації  проектів  з  реконструкції,  капітального  ремонту
приймальних  відділень  в  опорних  закладах  охорони  здоров'я  у  госпітальних
округах  в  державному  бюджету  передбачена  субвенція  на  вказані  цілі,  яка
надається  відповідно  до  Порядку  та  умов  надання  субвенції  з  державного
бюджету  місцевим  бюджетам  на  реалізацію  проектів  з  реконструкції,
капітального  ремонту  приймальних  відділень  в  опорних  закладах  охорони
здоров'я  у  госпітальних  округах,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів
України  від  08.07.2020  №  612  (далі  - Порядок  №  612).

За  результатами  відкритих  торгів  (Ш:  ЦА-2020-06-26-009014-а),
клінічною  лікарню  укладено  з  ТОВ  «Будівельна  марка»  договір  підряду  від
22.09.2020  №165  на  виконання  робіт  по  об'єкту  «Реконструкція  будівлі
головного  корпусу  Комунального  некомерційного  підприємства»  Покровська
клінічна  лікарня  інтенсивного  лікування  "Покровської  міської  ради  Донецької
області  за  адресою:  вул.  Руднєва,  73,  м.  Покровськ  Донецької  області,
85300,(перша черга)».

На виконання вимог п.п.  3,4,5  Порядку №  612  КНП «Покровська клінічна
ЛІЛ»  виділена  субвенція  з  державного  бюджету  у  сумі  9  448  364,00  гривень  за
КПКВК  МБ  0117369  «Реалізація  проектів  з  реконструкції,  капітального
ремонту  приймальних  відділень  в  опорних  закладах  охорони  здоров'я  у
госпітальних  округах»  по  спеціальному  фонду  державного  бюджету.

Кошти  субвенції  були  використані  на  оплату  ремонтно-будівельних  робіт
у  сумі  5  409  826,67  грн,  в  т.ч.  по  акту  виконаних  робіт  форми  КБ2-В  №1  за
листопад  2020  року  на  суму  1  741  982,34  грн,  по  акту  виконаних  робіт  форми
КБ2-в  №2  за грудень  2020 року на  суму  3  667  844,33  грн).

Кошти  субвенції  у  сумі  4  038  537,33  гривень  (30%  від  вартості  річного
обсягу  робіт  за  договором)  у  жовтні  2020  року  перераховані  підряднику  ТОВ
«Будівельна марка»  як  попередня  оплата  на придбання  матеріалів,  конструкцій,
виробів,  як  то  передбачено  абз.2  п.19  Порядку  державного  фінансування
капітального  будівництва,  затвердженого  постановою  КМУ  від  27.12.2001
№1764,  та  п.11.7  договору  від  22.09.2020  №165.  Кошти  перераховано
підряднику  платіжним  дорученням  від  22.10.2020  №1,  дата  оплати - 23.10.2020.

В  обліку  клінічної  лікарні  операцію  з  попередньої  плати  за  договором
відображено  в  меморіальному  ордері  №2  «Накопичувальна  відомість  руху
грошових  коштів  спеціального  фонду  в  органах  Державного  казначейства
України  (установах  банків)»  за  жовтень  2020  року  за  дебетом  субрахунку  631/2
«Розрахунки  з  іншими  постачальниками»,  кредитом  субрахунку  кредитом
313/3  «Інші рахунки в  банку в  національній  валюті».

Пунктом  11.9  договору  від  22.09.2020  №165  визначено  термін  поставки
товару:  протягом 3  місяців після одержання авансу, це 23  січня 2020 року.

Пунктом  11.10  договору  визначено:  по  закінченню  трьох  місячного
терміну  невикористані  суми  попередньої  оплати  повертаються  Замовнику
(КНП "Покровська клінічна ЛІЛ").
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Станом  на  31.03.2021  та  на  момент  збору  інформації  09.08.2021  поставку
товару  не  здійснено,  в  обліку  КНП  "Покровська  клінічна  ЛІЛ"  обліковується
дебіторська  заборгованість  по  розрахункам  з  ТОВ  «Будівельна  марка»  в  сумі
4038537,33грн.

За останнім актом звірки розрахунків з підрядником проведено станом на
10.03.2021, який підписано обома сторонами.

З  метою  повернення  коштів  клінічною  лікарнею  направлено  претензії
ТОВ  «Будівельна  марка»  про  невиконання  умов  договору  підряду  листами  від
22.09.2020  №165  до  від  25.01.2021  №01.1-17/245,  від  05.02.2021  №01.1-17/445,
від  18.02.2021  №01.1-17/610.  Відповіді на які не отримано.

ТОВ  «Будівельна  марка»  не  надано  документів,  що  підтверджують
використання  коштів  на  суму  отриманого  авансу  задля  реалізації  проекту
«Реконструкції головного корпусу КНП «Покровська клінічна ЛІЛ»  із сучасним
типовим  облаштуванням  відділення  екстреної  (невідкладної)  медичної  з
кабінетами  супутньої  апаратної діагностики  по  вул.  Руднєва,  73,  м.  Покровськ,
Донецької області»  коригування (перша черга)»,  або  інформацію щодо термінів
надання таких актів.

За  порушення  бюджетного  законодавства  Управлінням  Державної
казначейської  служби  України  у  м.  Покровськ  Донецької  області  застосовано
фінансову  санкцію  у  вигляді  зупинення  операцій  з  бюджетними  коштами  по
рахунку  ПА618201720344340019000051721  за  КПКВКМБ  0712010  -
багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню.

Таким  чином,  внаслідок  недотримання  терміну  використання  підрядною
організацією  ТОВ  «Будівельна  марка»  авансу  на  придбання  матеріалів,
конструкцій,  виробів  за  договором,  та  неповернення  фінансових  ресурсів
замовнику,  не  прийняття  заходів  щодо  звернення  до  суду  в  порушення  п.11.9,
п.11.10  договору  від  22.09.2020  №165,  ч.І  ст.  526  Цивільного  кодексу  України
від  16.01.2003  №4 3 5-IV,  абз.2  п.19  Порядку  державного  фінансування
капітального  будівництва,  затвердженого  постановою  КМУ  від  27.12.2001
№1764,  пп.22  п.1  ст.116  Бюджетного  кодексу  України  станом  на  09.08.2021
існує  можливість  втрати  фінансових  (бюджетних)  ресурсів  в  сумі  4  038  537,33
гривень.

Разом з тим, не застосування клінічною лікарнею свого права вимоги
до  ТОВ  «Будівельна  марка»,  щодо  повернення  невикористаного  авансу
відповідно  до  вимог  чинного  законодавства,  відсутність  належного
контролю  органу  управління  (міської  ради)призводить  до  неефективних
витрат бюджетних коштів на суму 4 038,5 тис. гривень.

Крім  того,  однією  з  вимог  договору  від  22.09.2020  №165  відповідно  до
п.11.10  є  нарахування  Генпідряднику  (ТОВ  «Будівельна  марка»)  відсотків  за
використання  неправомірно  утримуваної  суми  в  розмірі  подвійної  облікової
ставки  НБУ  та  пені  в  розмірі  0,2%  за  кожний  день  прострочення  внаслідок
неповернення невикористаної суми авансу.

Лікарнею  здійснено  розрахунок  штрафних  санкцій  за  кожен  день
прострочення станом на 31.03.2021.



93

Згідно Розрахунку відсотків та пені за несвоєчасне виконання грошового
зобов'язання  за  договором  підряду  №  165  від  22.09.2020  з  ТОВ  «Будівельна
марка»  станом  на  31.03.2021  загальна  сума  штрафних  санкцій  за  порушення
грошового  зобов'язання  становить  1  082  328  грн,  з  яких  сума  відсотків  за
використання  неправомірно  неповернутої  суми  -  525  009,85  грн,  пеня  -
557 318,15  гривень.

Дане  порушення  було  задокументовано  в  акті  №  040505-757/05  від
05.03.2021  за  результатами  перевірки  закупівель,  проведених  Комунальним
некомерційним  підприємством  «Покровська  клінічна  лікарня  інтенсивного
лікування»  Покровської  міської  ради  Донецької  області,  яка  проведена
управлінням  Східного  офісу  Держаудитслужби  в  Донецькій  області  в  період  з
22.02.2021  по  05.03.2021  відповідно  до  абзацу  четвертого  пункту  4  Порядку
проведення  перевірок  закупівель  Державною  аудиторською  службою,  її
міжрегіональними територіальними органами від 01.08.2013 № 631  (із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  №659  від  26.07.2018).  В  ході  перевірки
саном  на  05.03.2021  було  розраховано  суму  штрафних  санкцій  за  порушення
грошового  зобов'язання,  яка  склала  815  784,51  грн,  з  яких  сума  відсотків  за
використання  неправомірно  неповернутої  суми  -  484  624,48  грн,  пеня  -  331
160,03 гривень.

Отже  за  період  з  06.03.2021  по  31.03.2021  сума  додатково  нарахованих
штрафних санкцій за порушення грошового зобов'язання склала 226 543,47 грн,
з  яких  сума  відсотків  за  використання  неправомірно  неповернутою  суми  -
40385,37  грн,  пеня - 226  158,10  гривень.

Таким  чином,  не  врегулювання  КНП  «Покровська  ЛІЛ»
господарських  спорів  в  судовому  порядку,  що  передбачено  вимогам  ст.
526, 546, 550,  ч. 2 ст. 611-612, ст. 623, ст. 625 Цивільного Кодексу України
від  16.01.2003  №  435-ІУ,  ч.  2  ст.  218,  ст.  220  Господарського  Кодексу
України від 16.01.2003 № 436-ІУ, ст.4 Закону України Про внесення змін до
Господарського  процесуального  кодексу  України,  Цивільного
процесуального  кодексу  України,  Кодексу  адміністративного  судочинства
України  та  інших  законодавчих  актів  від  03.10.2017  №  2147-УІП,  ст.4,
Господарського  процесуального Кодексу України  від  06.11.1991  №1798-ХІ,
а  саме  не  використання  клінічною  лікарнею  свого  права  на  пред'явлення
позовних  вимог  до  Господарського  суду  щодо  стягнення,  окрім  авансу  на
придбання  матеріалів,  конструкцій,  виробів,  штрафних  санкцій  за
невиконання  зобов'язань  за  договором  з  ТОВ  «Будівельна  марка»
відсутність  належного  контролю  органу  управління  (міської  ради)
призвело  до  недоотримання  додаткових  фінансових  ресурсів  лікарнею  на
суму 226 543,47 гривень.

Гіпотеза  5.  Недостатній  контроль  за  використанням  коштів  на
оплату праці призводить до зайвого виділення бюджетних коштів.
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Вибірковим  аудиторським  дослідженням  витрат  на  оплату  праці
працівників  клінічної  лікарні  встановлено  випадки  невірного  нарахування
премії, доплат до посадового окладу, заробітної плати за час відрядження.

1)  У  періоді  з  01.07.2020  по  31.03.2021  робітнику  з  обслуговування  і
поточного ремонту будівель і споруд  Вискребець О.П.  без проведення атестації
робочого  місця  за  умовами  праці  проведено  зайвих  витрат  на  оплату
доплати за роботу із шкідливими і важкими умовами праці у розмірі 4% до
посадового  окладу  у  сумі  878,22  грн.  (в  т.  ч.  за  період  з  01.07.2020  по
31.12.2020  за  КПКВ  0112010  «Багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога
населенню»  КЕКВ  2111  «Заробітна  плата»  у  сумі  500,93  грн.,  за  період  з
01.01.2021  по  31.03.2021  за  КПКВ  0712010  «Багатопрофільна  стаціонарна
медична  допомога  населенню»  КЕКВ  2111  «Заробітна  плата»  у  сумі  377,29
грн.)  та,  як  наслідок,  зайво  нараховано  та  сплачено  єдиного  соціального
внеску  у  сумі  193,21  грн  (в  т.  ч.  за  період  з  01.07.2020  по  31.12.2020  за  КПКВ
0112010  «Багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню»  КЕКВ
2120  «Нарахування  на  заробітну  плату»  у  сумі  110,20  грн.,  за  період  з
01.01.2021  по  31.03.2021  за  КПКВ  0712010  «Багатопрофільна  стаціонарна
медична  допомога  населенню»  КЕКВ  2120  «Нарахування  на заробітну  плату»  у
сумі  83,01  грн.),  чим  порушено  п.іта  п.6  постанови  КМУ  «Про  порядок
проведення  атестації  робочих  місць  за  умовами  праці»  від  01.08.192  №442,
п.3.4.5  Наказу Міністерства праці  та соціальної політики України,  Міністерства
охорони  здоров'я  України  «Про  впорядкування  умов  оплати  праці  працівників
закладів  охорони  здоров'я  та  установ  соціального  захисту  населення»  від
05.10.2005  №308/519  (зі  змінами  та  доповненнями),  п.1  ст.9  Закону  України
«Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність  в  Україні»  від  16.07.1999  №
996-ХІУ.

Згідно  пояснень  головного  бухгалтера  Рясик  О.В.:  «За  даними  комп'ютерного
обліку,  у  періоді  з  01.07.2020  р.  по  31.03.2021  р.  робітнику  з  обслуговування  і  поточного
ремонту  будівель  і  споруд  Вискребцю  О.П.  проведено  нарахування  та  виплату  доплати
нібито за роботу  із  шкідливими та важкими умовами праці у розмірі 4% посадового  окладу
у  сумі 878,22  грн..  Це  сталося  через  те,  що  після  впровадження  нової зарплатної програми у
травні  2020 року  автоматично  були  виконані  налаштування  по  нарахуванню  цієї доплати як
4%  згідно  атестації  робочого  місця  маляра-штукатура.  Фактично  Вискребець  О.П.
працював  за  сумісництвом  на  0,5  ставки  маляра-штукатура  і  йому  нараховувалася  ця
доплата за сумісництво.

2)  У  періоді  з  01.08.2019  по  30.11.2019,  з  01.04.2020  по  31.10.2020,  з
01.01.2021  по  31.03.2021  проведено  зайвих  витрат  на  виплату  премії
працівникам  у  завищеному  розмірі  (без  врахування  фактично
відпрацьованого  часу)  у  сумі  21770,90  грн.  (в  т.  ч.  за  КПКВ  0112010
«Багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню»  КЕКВ  2111
«Заробітна  плата»  за  період  01.08.2019  по  30.11.2019  у  сумі  4050,23  грн.,  за
період  з  01.04.2020  по  31.10.2020  -  11866,10  грн.  та  за  КПКВ  0712010
«Багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню»  КЕКВ  2111
«Заробітна  плата»  за  період  з  01.01.2021  по  31.03.2021  у  сумі  5854,57  грн.)  та,
як  наслідок,  зайво  нараховано  та  сплачено  єдиного  соціального  внеску  у
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сумі  4695,49  грн.  (в  тому  числі  за  КПКВ  0112010  «Багатопрофільна
стаціонарна  медична  допомога  населенню»  КЕКВ  2120  «Нарахування  на
заробітну плату»  за період  01.08.2019 по 30.11.2019 у сумі  891,05  грн., за період
з  01.04.2020  по  31.10.2020 - 2534,07  грн.  та за КПКВ  0712010  «Багатопрофільна
стаціонарна  медична  допомога  населенню»  КЕКВ  2120  «Нарахування  на
заробітну  плату»  за  період  з  01.01.2021  по  31.03.2021  у  сумі  1270,37  грн.),  чим
порушено  п.1  ст.9  Закону  України  «Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову
звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ.

Згідно  пояснень  головного  бухгалтера  Рясик  О.В.  «Даний  вид  премії  виплачувався
щомісяця  з  метою  диференціації  заробітної  плати  та  включався  до  розрахунку  доплати  до
мінімальної заробітної  плати.  Некоректно  оформлені  накази  на  виплату  цієї  премії».

3) У періоді з 01.10.2019 по 31.10.2019 в результаті арифметичної помилки
за КПКВ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»
КЕКВ  2111  «Заробітна  плата»  в.о.  генерального  директора  Пилипець  В.А.
проведено зайвих витрат внаслідок одночасної виплату заробітної плати за
місцем  роботи  та  заробітної  плати  за  час  відрядження  у  завищеному
розмірі  у  сумі  1609,41  грн.  та,  як  наслідок,  за  КЕКВ  2120  «Нарахування  на
заробітну плату»  зайво  нараховано та  сплачено єдиного соціального  внеску
у сумі 354,07 грн.,  чим порушено  п.1  ст.9  Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ.

Згідно  пояснень  головного  бухгалтера  Рясик  О.В.:  «У  періоді  з  01.10.2019  р.  по
31.10.2019 р.  в.о.  генерального  директора  Пилипець  В.А.,  згідно  наказів  №  23в,  №  25в,  було
направлено  у  відрядження  до  м.  Краматорськ  17.10.2019р.  та  22.10.2019р.  із  збереженням
заробітної  плати.  Ці  2  дні  було  нараховано  та  сплачено  за  Постановою  №  100  у  сумі
1609,41  грн.,  згідно  наказів  та  згідно  наданого  табелю  обліку  робочого  часу  за  жовтень
2019 року».

4)  Згідно  з  п.2.19  Додатку  З  до  Наказу  Міністерства  праці  та  соціальної
політики України, Міністерства охорони здоров'я України «Про впорядкування
умов  оплати  праці  працівників  закладів  охорони  здоров'я  та  установ
соціального  захисту  населення»  від  05.10.2005  №308/519  (зі  змінами  та
доповненнями), посадам молодших медичних сестер усіх найменувань клініко-
діагностичної  лабораторії  передбачено  доплату  за  роботу  із  шкідливими  і
важкими  умовами  праці  за  умови,  що  працівники  вищезазначених  посад
безпосередньо  працюють  з  живим  збудником  інфекційних  захворювань  або
хворими  тваринами,  які  забезпечують  роботу  лаборантів  з  бактеріології,
паразитології  та  які  передбачені  для  постійної  роботи  з  постановки  реакції
іммобілізації  блідих  трепоне.  Проте  згідно  з  посадовими  інструкціями
молодших  медичних  сестер  клініко-діагностичної  лабораторії  вони  не
працюють  з  живим  збудником  інфекційних  захворювань  або  з  іншими
хімічними речовинами,  зарахованими до  алергенів,  та які  б  надавали  право  на
отримання доплати за роботу із шкідливими і важкими умовами праці.

Таким  чином,  у  періоді  з  01.01.2019  по  31.03.2021  молодшим  медичним
сестрам  клініко-діагностичної  лабораторії  безпідставно  проведено  зайвих
витрат  на  оплату  доплати  за  роботу  зі  шкідливими  і  важкими  умовами
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праці  у  розмірі  15%  до  посадового  окладу  у  сумі  53610,75  грн.  (в  т.  ч.  за
КПКВ  0112010  «Багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню»
КЕКВ  2111  «Заробітна  плата»  за  період  01.01.2019  по  31.12.2019  у  сумі
21135,37  грн.,  за  період  з  01.01.2020  по  31.12.2020  -  24969,43  грн.  та  за  КПКВ
0712010  «Багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню»  КЕКВ
2111  «Заробітна  плата»  за  період  з  01.01.2021  по  31.03.2021  у  сумі  7505,95
грн.)  та,  як  наслідок,  зайво  нараховано  та  сплачено  єдиного  соціального
внеску  у  сумі  11794,36  грн.  (в  т.  ч.  за  КПКВ  0112010  «Багатопрофільна
стаціонарна  медична  допомога  населенню»  КЕКВ  2120  «Нарахування  на
заробітну  плату»  за  період  01.01.2019  по  31.12.2019  у  сумі  4649,78  грн.,  за
період  з  01.01.2020  по  31.12.2020  -  5493,27грн.  та  за  КПКВ  0712010
«Багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню»  КЕКВ  2120
«Нарахування  на заробітну  плату»  за  період  з  01.01.2021  по  31.03.2021  у  сумі
1651,31  грн.),  чим  порушено  п.2.19  Додатку  3  Наказу  Міністерства  праці  та
соціальної  політики  України,  Міністерства  охорони  здоров'я  України  «Про
впорядкування  умов  оплати  праці  працівників  закладів  охорони  здоров'я  та
установ  соціального  захисту  населення»  від  05.10.2005  №308/519  (зі  змінами  та
доповненнями),  п.1  ст.9  Закону  України  «Про  бухгалтерський  облік  та
фінансову звітність в Україні» від  16.07.1999 № 996-ХІУ.

5) Згідно з розпорядженням міського голови «Про покладання виконання
обов'язків  на  Бородіна  Ю.В.»  від  26.08.2020  №238рго  виконання  обов'язків
генерального  директора  КНП  «Покровська  клінічна  лікарня  інтенсивного
лікування»  Покровської  міської  ради  Донецької  області»  від  26.06.2019  №174-
рго  виконання  обов'язків  генерального  директора  було  покладено  на
заступника  генерального  директора  з  питань  медичного  страхування  Бородіна
Ю.В.

Пунктом  п.1.6  Умов  оплати  праці  працівників  закладів  охорони  здоров'я
та  установ  соціального  захисту  населення,  затверджених  наказом  Міністерства
охорони  здоров'я  України  від  05.10.2005  №308/519,  визначено,  що
Преміювання керівників закладів,  установ,  встановлення їм надбавок та доплат
до  посадових  окладів,  надання  матеріальної  допомоги  здійснюється  за
рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

Розпорядженнями  міського  голови  від  26.08.2020  №  238рго  та  від
23.10.2020  №  285рго  заступнику  генерального  директора  з  питань  медичного
страхування  Бородіну  Ю.В.  разом  з  призначенням  його  на  посаду  в.о.
генерального  директора  КНП  «Покровська  клінічна  ЛІЛ»  було  встановлено
надбавку  за  складність  та  напруженість  у  роботі  у  розмірі  50  відсотків
посадового  окладу  та  премію  у  розмірі  300  відсотків  посадового  окладу.  Інші
надбавки та доплати не встановлювались.

Натомість  за  даними  розрахунково-платіжних  відомостей  в.о.
генерального  директора  Бородіну  Ю.В.  у  вересні  та  жовтні  2020  року  без
погодження  вищим  органом  управління  (міським  головою)  було  виплачено
доплату  до  заробітної  плати  у  розмірі  70  відсотків  посадового  окладу,
визначеного  за  14  тарифним  розрядом  Єдиної  тарифної  сітки,  за  надання
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медичної  допомоги  хворим  на  гостру  респіраторну  хворобу  СОУГО-19.  Дана
доплата  передбачена  медичним  та  іншим  працівникам  закладів  охорони
здоров'я  комунальної  форми  власності  (крім  лікарів  та/або  команд  первинної
медичної  допомоги)  та  закладів  охорони  здоров'я,  що  належать  до  сфери
управління  Міністерства  охорони  здоров'я,  які  надають  медичну  допомогу
хворим  на  гостру  респіраторну  хворобу  СОУГО-19,  спричинену  коронавірусом
8АК8-СоУ-2,  та  тим,  що  забезпечують  життєдіяльність  населення.

Таким  чином,  у  періоді з  01.09.2020  по 31.10.2020  заступнику генерального
директора  з  питань  медичного  страхування  з  покладеним  виконанням
обов'язків  генерального  директора  Бородіну  Ю.В.  за  КПКВ  0112010
«Багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню»  КЕКВ  2111
«Заробітна плата» проведено зайвих витрат на доплату до заробітної плати у
сумі  7539,00  грн.  та,  як  наслідок,  за  КЕКВ  2120  «Нарахування  на  заробітну
плату»  зайво  нараховано  та  сплачено  єдиного  соціального  внеску  у  сумі
1658,58грн.,  чим  порушено  п.1.6  Умов  оплати  праці  працівників  закладів
охорони  здоров'я  та  установ  соціального  захисту  населення,  затверджених
наказом  Міністерства  охорони  здоров'я  України  від  05.10.2005  №308/519,  ч.4
ст.  65  Господарського  кодексу України від  16.01.2003  №436-ІУ."

Таким  чином,  в  ході  збору  інформації  під  час  вибіркової  перевірки
виявлено  зайво  нараховану  заробітну  плату  у  сумі  85  408,28  грн  і  зайво
сплачений  ЄСВ -  18  695,71  гривень.  Всього  проведено  видатків  на  оплату
праці  з  порушенням  діючого  законодавства  на  загальну  суму  104  103,99
гривень, що призвело до збитків на вказану суму.

Гіпотеза  6.  Неприйняття  та/або  зволікання  з  прийняттям
керівництвом  рішень  щодо  монтажу  лабораторного  обладнання  для
здійснення  лабораторних  досліджень  методом  полімерної  ланцюгової
реакції  не  забезпечило  продуктивного  та  результативного  використання
коштів  субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
облаштування  тимчасових  закладів  охорони  здоров'я  (спеціалізованих
шпиталів)  для  надання  медичної  допомоги  пацієнтам  з  гострою
респіраторною  хворобою  СОУШ-19,  спричиненою  коронавірусом  8АК.8-
СоУ-2,  за  рахунок  коштів,  виділених  з  фонду  боротьби  з  гострою
респіраторною  хворобою  СОУГО-19,  спричиненою  коронавірусом  8АК8-
СоУ-2, та її наслідками.

В  ході  збору  інформації  згідно  з  наказом  керівника  створеною  комісією
у  присутності  працівників  управління  Східного  офісу  Держаудитслужби  в
Донецькій  області  вибірково  проведено  огляд  медичного  обладнання,  яке
рахується  на  балансі  клінічної лікарні  станом  на 31.03.2021.

Під  час  огляду  встановлено  невикористання  за  призначенням  медичного
обладнання  (устаткування)  для  полімерної  ланцюгової  реакції  на  загальну  суму
3500  000,0  гривень.  Обладнання  було  придбане  клінічною  лікарнею  за рахунок
коштів  субвенції  КПКВ  2311550  "Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим
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бюджетам  на  облаштування  тимчасових  закладів  охорони  здоров'я
(спеціалізованих  шпиталів)  для  надання  медичної  допомоги  пацієнтам  з
гострою  респіраторною  хворобою  СОУГО-19,  спричиненою  коронавірусом
8АК8-СоУ-2,  за  рахунок  коштів,  виділених  з  фонду  боротьби  з  гострою
респіраторною  хворобою  СОУГО-19,  спричиненою  коронавірусом  8АК8-СоУ-
2,  та її  наслідками"  у  грудні  2020  року  за  результатами  проведених  закупівель
без  використання  електронної  системи  закупівель  клінічною  лікарнею  за
рахунок  коштів  Фонду  боротьби  з  гострою  респіраторною  хворобою  СОУГО-
19, спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2 та її наслідками.

Клінічною  лікарнею  лабораторне  обладнання  отримано  за  договорами
поставки:

1)  від ТОВ «Біонікс Лаб» по договору поставки від  29.12.2020 №191-
1  на суму 3  098 077,14 грн (ІІА-2020-12-3 0-001730-с).

На  момент  проведення  збору  інформації  ТОВ  «Біонікс  Лаб»  зобов'язання
по  договору  від  29.12.2020  №191-1  на  поставку  медичного  обладнання,
виконані у повному обсязі. Постачальником поставлено обладнання на загальну
суму 3 098 077,14 грн.,  в т.ч.  згідно з

видатковою  накладною  від  13.01.2021  №  4  -  2  одиниці  найменування
устаткування  на суму  45  099,64  грн,

видатковою  накладною  від  26.03.2021  №  93  -  1  одиниця  найменування
устаткування  на  суму  228  765,00  грн,

видатковою  накладною  від  26.03.2021  №  94  -  13  одиниць  найменувань
устаткування на суму  1447  112,00 грн,

видатковою  накладною  від  26.03.2021  №  116  -  1  одиниця  найменування
устаткування на суму  1  377  100,50 гривень.

Копії  видаткових  накладних  ТОВ  «Біонікс  Лаб»  на  поставку  обладнання
для полімерної ланцюгової реакції у Додатку до довідки.

У складі отриманого  від ТОВ «Біонікс Лаб» обладнання  є 10  наборів
реагентів для  виявлення РНК коронавірусу вартістю 20 720,00  грн  на суму
207200,00  грн.  термін  придатності  яких  завершується  03.10.2021,  та  З
набору  реагентів  для  екстракції  ДНК/РНК  вартістю  63  168,00  грн  на  суму
189 504,00 грн термін дії яких завершується 08.11.2021.

Згідно  пояснень  посадових  осіб  клінічної  лікарні:  «У зв'язку  з  обставинами  які
викладені  у  абз.5  п.2  ч.2,  КНП  «Покровська  клінічна  ЛШ»  має  намір  звернутися  до
Департаменту  охорони  здоров'я  Донецької  області  з  метою  перерозподілу  зазначених
лабораторних  реагентів,  строк  дії  яких  закінчується,  між  лікарнями  Донецької  області  та
додатково  до  ТОВ  «Біонікс  Лаб»  з  метою  врегулювання  питання  щодо  можливості  заміни
10  наборів  реагентів  для  виявлення  РНК  коронавірусу  та  3  набору реагентів  для  екстракції
ДНК/РНК».

2)  від  ФОП  Кравцова  Т.А.  по  договору  поставки  від  29.12.2020  №192-1
на суму 401 922,86 грн (ІІА-2020-12-30-001648-с).

На  момент  проведення  збору  інформації  зобов'язання  по  договору  від
29.12.2020  №192-1  ФОП  Кравцова  Т.А.  виконані  в  повному  обсязі.  Згідно  з
накладною  від  29.12.2020  №РН-000015  поставлено  устаткування  на  загальну
суму 401 922,86 грн, а саме:



99

- Бокс для чистих робіт ІІУС/Т-АК у кількості  1  шт на суму 92 937,77 грн
-Термостат типу «Драйв-блок»  Віо ТВВ-100/ТВВ-120 у кількості  1  шт на

суму 26 265,15  грн
-Аспіратор  з  сосудом-ловушкою  РТА-1/РТА-2І у  кількості  1  шт  на  суму

16387,46грн
-Кабінет  біологічної  безпеки  II  класу  Аігзігеат  (Е-  серії),  АС2-ЗЕ8,  в

комплекті зі стендом-підставкою та УФ-лампою. у кількості  1  шт на суму 266
332,48 гривень.

Найменування  отриманого  обладнання  для  ПЛР-лабораторії  відповідає
Специфікації к договорам від 29.12.2020 №191-1, від 29.12.2020 №192-1.

Розрахунки з  постачальниками  клінічною  лікарнею  проведені  у повному
обсязі, заборгованість в обліку відсутня.

Отримане  устаткування  загальною  вартістю  3  500 000,00  грн  станом  на
момент  проведення  огляду  не  установлене  та  не  введено  в  експлуатацію,
знаходиться на складському зберіганні.

Відповідно  до  комерційної  пропозиції  постачальників  після  поставки
повного переліку медичного устаткування згідно специфікації вони зобов'язані
встановити його та провести навчання відповідних фахівців лікарні. Навчання
медпрацівників не проводилось.

Згідно  наказу  МОЗ  №26  від  24.01.2008р.  «Про  затвердження  державних
санітарних  норм  і  правил  «Організація  роботи  лабораторій  про  дослідження
матеріалу,  що  містить  біологічні  патогенні  агенти  І  -  IV  груп  патогенності
молекулярно-генетичними  методами»  ПЛР-лабораторії  повинні  відповідати
встановленим  вимогам.  Станом  на  момент  проведення  збору  інформації
приміщення для розміщення ПРЛ-лабораторії відсутні.

Згідно  пояснень  посадових  осіб  клінічної  лікарні:  «Наприкінці  2020  році
розпорядженням  обласної  ради  Донецької  області,  медичним  закладам  Донецької  області
виділено  кошти  на  придбання  ПЛР-лабораторії.

Однак,  для  встановлення  вказаного  обладнання  необхідне  спеціалізоване  приміщення,
яке  має  відповідати  всім  нормам  біологічної  безпеки  та  вимогам  чинного  законодавства  у
сфері  організації роботи  спеціалізованих  лабораторних  приміщень.

В  умовах  генеральної  реконструкції,  в  яких  знаходиться  лікарня  в  даний  час
(облаштування  в  3  (три)  черги  відділення  для  лікування  хворих  на  СОУЮ-19;  створення
відділення  невідкладної  (екстреної)  медичної  допомоги;  будівництво  кисневої  станції;
облаштування  акушерсько-гінекологічного  відділення  для  надання  медичної  допомоги  з
прийняття  пологів  у  вагітних,  хворих  на  СОУЮ-19;  реконструкція  будівлі  амбулаторних
прийомів  (поліклініки)  та  переміщення  лікарів  в  інше  місцезнаходження  з  метою
неприпинення  діяльності  з  надання  медичної допомоги),  створити  ПЦР-лабораторію  можна
лише  за  допомогою  здійснення  прибудови  або  будівництва  окремого  об'єкту  нерухомості.

Дане  питання  виходить  за  межи  самостійної  компетенції  КНП  «Покровська  клінічна
ЛІЛ».

На  теперішній  час  Покровська  міська  рада  готує  ряд  проектів  з  реконструкції  (з
прибудовою)  головного  корпусу  лікарні,  а  також:  з  реконструкції  інших  будівель  КНП
«Покровська  клінічна  ЛІЛ»,  в  яких  передбачено,  в  тому  числі,  і  створення  приміщення  для
ТЩР-лабораторії.

Після  створення  приміщення  ПЦР-лабораторії  ТОВ  «Біонікс  Лаб»  приступить  до
монтажу  поставленого  обладнання  для  здійснення  лабораторних  досліджень  методом  ПЦР
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та  навчання  спеціалістів  КНП  «Покровська  клінічна  ЛІЛ»  роботі  на  цьому  обладнанні.  З
цією  метою  між  лікарнею  та  ТОВ  «Біоніко  Лаб»  підтримуються  ділові  стосунки  та
переписка».

Таким  чином,  відсутність  належного  контролю  органу  управління
(міської ради),  неприйняття та/або зволікання з  прийняттям  керівництвом
рішень  щодо  монтажу  лабораторного  обладнання  для  здійснення
лабораторних  досліджень  методом  полімерної  ланцюгової  реакції  не
забезпечило  продуктивного  та  результативного  використання  бюджетних
коштів на закупівлю  медичного устаткування  на суму 3 103 296,0  гривень,
а  неможливість  використання  до  завершення  термін  придатності  10
наборів  реагентів для  виявлення  РНК  коронавірусу  на  суму 207200,00  грн
та  3  наборів  реагентів  для  екстракції  ДНК/РНК  на  суму  189  504,00  грн
може  привести до  втрати  бюджетних коштів  (коштів  субвенції) та  істотної
шкоди на суму  396 704,0  гривень.

Гіпотеза  7.  Недостатній  рівень  внутрішнього  контролю  не  сприяє
наповненню  дохідної  частини  місцевого  бюджету  та  ефективному
використанню коштів

Відповідно  до  вимог  частини  3  статті  26  Бюджетного  кодексу  [2]
розпорядники  бюджетних  коштів  в  особі  їх  керівників  організовують
внутрішній  контроль  і  внутрішній  аудит  та  забезпечують  їх  здійснення  у  своїх
закладах  та у  підвідомчих  бюджетних  установах.

Внутрішнім  контролем  є  комплекс  заходів,  що  застосовуються
керівником  для  забезпечення  дотримання  законності  та  ефективності
використання  бюджетних  коштів,  досягнення  результатів  відповідно  до
встановленої мети,  завдань,  планів і вимог щодо діяльності бюджетної установи
та її  підвідомчих  установ.

Згідно  з  установчими,  реєстраційними  та  іншими  документами,  що
регламентують  діяльність  установи,  міська  рада  є  бюджетною  установою
комунальної  форми  власності,  яку  внесено  до  Єдиного  реєстру  розпорядників
бюджетних  коштів  та  одержувачів  бюджетних  коштів  зі  статусом  -  головний
розпорядник  бюджетних  коштів.  Дослідження  питання  стану  внутрішнього
контролю  та  внутрішнього  аудиту  в  ході  аудиту  здійснювалось  в  розрізі
елементів  внутрішнього  контролю,  що  відповідають  вказаному  типу  суб'єкта
за  його  організаційно-правовою  формою  господарювання  та  організаційною
структурою  та  визначені  Основними  засадами  здійснення  внутрішнього
контролю  розпорядниками  бюджетних  коштів,  затвердженими  постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  12.12.2018  №  1062  (далі  -  Постанова  №  1062)
[13].

Відповідно до  п.5  Постанови №  1062  [13  ]  система складається з таких
елементів:

-  внутрішнє  середовище  -  процеси,  операції,  регламенти,  структури  та
розподіл  повноважень  щодо  їх  виконання,  правила  та  принципи управління
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людськими  ресурсами,  спрямовані  на  забезпечення  виконання  установою
завдань  і  функцій  та  досягнення  встановлених  мети  (місії),  стратегічних  та
інших цілей, планів і вимог щодо діяльності установи;

управління  ризиками  -  діяльність  керівництва  та  працівників  установи  з
ідентифікації ризиків,  проведення їх оцінки,  визначення  способів реагування на
ідентифіковані  та  оцінені  ризики,  здійснення  перегляду  ідентифікованих  та
оцінених ризиків для виявлення нових та таких, що зазнали змін;

-  заходи  контролю  -  сукупність  запроваджених  в  установі  управлінських
дій,  які  здійснюються  керівництвом  та  працівниками  установи  для  впливу  на
ризики  з  метою  досягнення  установою  визначених мети  (місії),  стратегічних  та
інших  цілей,  завдань,  планів  і  вимог  щодо  діяльності  установи;

-  інформація  та  комунікація  (інформаційний  та  комунікаційний  обмін)  -
створення інформації, здійснення її збору, документування, проведення аналізу,
передача  інформації  та  користування  нею  керівництвом  і  працівниками
установи  для  виконання  і  оцінювання  результатів  виконання  завдань  та
функцій;

-  моніторинг  -  відстеження  стану  організації  та  функціонування  системи
внутрішнього  контролю  в  цілому  та/або  окремих  його  елементів.

Керівник  установи  має  забезпечувати  належне  функціонування  та  зв'язок
усіх  елементів  внутрішнього  контролю.

І. Вивчення та оцінка прийнятих внутрішніх документів установи,
які складають систему внутрішнього контролю в установі

Стан  внутрішнього  контролю
1.1. Внутрішнє середовище

Покровська  міська  рада  (далі  —  Рада)  є  органом  місцевого
самоврядування,  що  представляє  територіальну  громаду  та  здійснює  від  її  імені
та  в  її  інтересах  функції  і  повноваження  місцевого  самоврядування,  визначені
Конституцією  України  [1],  Законом  №  280  [7  ]  та  іншими  законами  України.
Міська  рада  є  бюджетною  установою;  за  організаційно-правовою  формою
господарювання  -  орган  місцевого  самоврядування;  основним  видом  діяльності
є державне управління загального характеру.

Місцеве  самоврядування  в  Україні  -  це  гарантоване  державою  право  та
реальна  здатність  територіальної  громади  -  жителів  села  чи  добровільного
об'єднання  у  сільську  громаду  жителів  кількох  сіл,  селища,  міста  -  самостійно
або  під  відповідальність  органів  та  посадових  осіб  місцевого  самоврядування
вирішувати  питання  місцевого  значення  в  межах  Конституції  і  законів  України.

Місцеве  самоврядування  здійснюється  територіальними  громадами  сіл,
селищ,  міст  як  безпосередньо,  так  і  через  сільські,  селищні,  міські  ради  та  їх
виконавчі  органи,  а  також  через  районні  та  обласні  ради,  які  представляють
спільні  інтереси  територіальних  громад  сіл,  селищ,  міст  (стаття  2  Закону №280

[7]).
Міський  голова  відповідно  до  статті  42  Закону  №280  [  7]  забезпечує

здійснення  у  межах  наданих  законом  повноважень  органів  виконавчої  влади  на
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відповідній  території,  додержання  Конституції  [1]  та  законів  України,
виконання  актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

Виконавчий  комітет  (далі  по  тексту  -  Виконком)  відповідно  до  статті  51
Закону №280  [  7]  є  виконавчим  органом ради,  який утворюється  нею  на строк її
повноважень  і  забезпечує  розгляд  та  вирішення  питань,  віднесених
вищезгаданим законом до  відання виконавчих  органів влади.

Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним раді,  що його утворила.
Тож,  основні завдання (мета),  функції та основні стратегічні цілі діяльності

Установи  передбачені  Положенням  про Виконавчий  комітет Міської ради.
Положення  Виконавчого  комітету  (далі  -  Положення)  є  актом,  який

відповідно  до  Закону  №280  [7]  та  інших  законодавчих  актів  регулює
організаційно - процедурні питання діяльності.

Положення  роботи  Виконавчого  комітету  затверджується  рішенням
міської  ради.  Персональний  склад  виконавчого  комітету  затверджується  радою
за  пропозицією  міського  голови.  Виконавчий  комітет  утворюється  у  складі
міського  голови,  заступників  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих
органів ради.. Очолює виконавчий комітет міської ради міський голова.

Основною  формою  роботи  виконавчого  комітету  міської  ради  є  його
засідання.  Засідання  виконавчого  комітету  скликаються  відповідно  міським
головою,  а  в  разі  його  відсутності  чи  неможливості  здійснювати  ним  цієї
функції заступником  міського  голови з питань діяльності  виконавчого  комітету
в міру необхідності,  але не рідше одного разу на місяць  і є правомочними, якщо
в  них  беруть  участь  більше  половини  від  загального  складу  виконавчого
комітету.

Виконавчий  комітет  міської  ради  здійснює  свою  роботу  згідно  з  планом,
який  складається  на  квартал  і  затверджується  на  засіданні  виконавчого
комітету.  Офіційним  документом,  який  приймається  на  засіданні  виконавчого
комітету, є рішення.

Рішення  виконавчого  комітету  приймаються  на  його  засіданні  більшістю
голосів  від  загального  складу  виконавчого  складу  і  підписуються  міським
головою.

1.1.1  Відповідальність  і контроль керівництва за дотриманням
законодавства,  бюджетної дисципліни та внутрішніх порядків  і  процедур

установи

Дослідженням  відповідності  видів  діяльності,  що  визначені  установчими
та  іншими  нормативними  документами,  фактичній  діяльності,  що
здійснювалась міською радою, розбіжностей не виявлено.

Управління  діяльністю  міською  радою  здійснює  міський  голова,  який
призначається та звільняється з  посади  відповідно  до  Закону №280  [7].

Загалом  організаційна  структура  та  штатний  розпис  установи  відповідає
установчим  документам  та  вимогам  чинного  законодавства.

Окремий  регламент,  який  встановлює  порядок  організації  і  діяльності
міської ради,  пов'язаної  із  забезпеченням  визначених законодавством  функцій,
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процесів та операцій,  зокрема,  щодо  відповідальності  і  контролю  керівництва за
дотриманням  вимог законодавства  не  затверджувався.

Слід  зазначити,  що  у  міській  раді  та/або  її  Виконавчому  комітеті  не
створений  підрозділ внутрішнього  аудиту,  робота якого  має  бути  спрямована на
удосконалення  системи  управління,  запобігання  фактам  незаконного,
неефективного  та  не  результативного  використання  бюджетних  коштів,
виникненню  помилок  чи  інших  недоліків  у  діяльності  об'єкта  контролю
установи та підвідомчих йому установ,  поліпшення внутрішнього контролю.

Разом  з  тим,  ч.З  ст.26  Бюджетного  кодексу  [2]  визначено,  що
розпорядники  бюджетних  коштів  в  особі  їх  керівників  організовують
внутрішній  контроль  і  внутрішній  аудит  та  забезпечують  їх  здійснення  у  своїх
закладах  та  у  підвідомчих  установах.

Права  та  обов'язки  працівників  установи  регулюються  посадовими
інструкціями,  Положеннями  про  діяльність  кожного  підрозділу  в  межах
чинного  законодавства про  працю.

У  наявних  установчих  документах  відсутні  чітко  визначені  функції  щодо
порядку  взаємодії  (зокрема  чіткий  розподіл  обов'язків)  між  структурними
підрозділами.

Зокрема,  в  «Положенні  про  Фінансове  управління  Покровської  міської
ради  Донецької  області»,  затвердженому  рішенням  Покровської  міської  ради
від  20.12.2017  №  7/48-3  «Про  затвердження  Положення  про  фінансове
управління  Покровської  міської  ради  Донецької  області  в  новій  редакції»  [21]
відсутні  чітко  визначені  функції  щодо  порядку  взаємодії  з  відділами  та
управліннями  міської  ради,  іншими  відділами,  управліннями,  підприємствами,
організаціями  і  установами,  а  саме:  відсутність  з  фінансово-господарським
відділом,  відділом  юридичного  забезпечення  діяльності  міської  ради  та  її
виконавчих  органів,  відділом  з  організаційної  роботи,  службою  персоналу,
відділом  "Контактний  Центр  Покровської  міської  ради",  відділом  з  питань
безпеки,  запобігання  та  виявлення  корупції,  відділом  забезпечення  діяльності
міської  ради  та  безпосередніми  керівниками  структурних  підрозділів  в  частині
повноти  контролю  за  процесами,  що  регулюють  оплату  праці  між  відповідними
службами  Установи,  повнотою  відображення  в  обліку  господарських  операцій,
а також  контролю  за виконанням умов укладених договорів.

Департамент  фінансово-економічної  політики  та  управління  активами
Покровської  міської  ради  Донецької  області  (далі  -  Департамент)  здійснює
загальну  організацію  та управління  виконанням  місцевого  бюджету,  координує
діяльність  учасників  бюджетного  процесу;  є  органом,  уповноваженим
управляти  майном  міської  комунальної  власності,  органом  приватизації  майна
міської  комунальної  власності,  в  тому  числі  забезпечувати  виконання
повноважень  органів  місцевого  самоврядування  в  галузі  земельних  відносин.  В
«Положенні  про  Департамент  фінансово  -  економічної  політики  та  управління
активами  Покровської  міської  ради  Донецької  області»  затвердженому
рішенням  Покровської  міської  ради  від  17.12.2020  №  8/1-4  «Про  створення
Департамент  фінансово-економічної  політики  та  управління  активами
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як  наслідок  -  допущення  фінансових  порушень  при  здійсненні  фінансово-
господарської  діяльності.

1.1.3  Забезпечення діяльності міської ради

Відділ  забезпечення  діяльності  міської ради  є  виконавчим  органом  міської
ради  (далі  по  тексту  -  відділ  забезпечення)  ,  утвореним  для  організації
діяльності  міської  ради  як  представницького  органу  місцевого  самоврядування,
її  депутатського  складу,  постійних  та  інших  комісій,  депутатських  груп  і
фракцій.  Відділ  утворюється  міською  радою,  їй  підконтрольний  і  підзвітний,
підпорядковується  міському  голові  та секретарю  міської ради.

Основними  завданнями  відділу  забезпечення  є  організаційне,
документаційне,  інформаційне,  методичне  забезпечення  діяльності  міської
ради,  її  постійних  та  інших депутатських  комісій,  депутатів.

Основні  функції:
оприлюднення  матеріалів  сесії,  протоколів  засідань  постійних

комісій на сайті міської ради;
оперативне  наповнення  статично-довідкової  інформації  на  сайті

міської  ради  наступних  сторінок:  Міська  рада/Регламент/Депутати/Секретар
міської  ради/Постійні  комісії/Групи  і  фракції/План  роботи/Протоколи
сесій/Графіки прийому депутатів/Рішення міської ради/Проекти рішень;

оформлення,  направлення  виконавцям  та  контроль  за  виконанням
протокольних  доручень,  висловлених  головуючим  на  пленарних  засіданнях
міської ради.

1.1.4  Правова  робота
Відділ  юридичного  забезпечення  діяльності  міської  ради  та  ії  виконавчих

органів  є  структурним  підрозділом  Покровської  міської  ради,  який
створюється,  реорганізується  та ліквідується  на підставі рішення ради.

Основними  завданнями  відділу  є  організація  правової роботи,  спрямованої
на  правильне  застосування,  неухильне  додержання  та  запобігання
невиконанню  вимог  актів  законодавства,  інших  нормативних  документів
Покровської  міської  ради  Донецької  області,  її  виконавчих  органів,
працівниками  цих  органів  під  час  виконання  покладених  на  них  завдань  і
функціональних  обов'язків.

Відділ  також  здійснює  контроль  за  діяльністю  юридичних  служб
виконавчих  органів  міської  ради,  комунальних  підприємств,  установ,
організацій  міської ради,  надає  доручення  щодо  усунення  виявлених  недоліків
в  організації роботи.

Проте  за  результатами  контрольного  заходу  встановлено  порушення
фінансової  дисципліни  з  окремих  напрямків  діяльності,  що  свідчить  про
низький рівень  контролю  з  боку відділу юридичного  забезпечення.

1.1.5  Діяльність з протидії та запобігання корупції

Відділ з питань безпеки, запобігання та виявлення корупції є структурним
підрозділом  Покровської  міської  ради.  Відділ  взаємодіє  з  виконавчими.
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органами  міської  ради,  їх  структурними  підрозділами,  підприємствами,
установами  та  організаціями,  що  перебувають  у  комунальній  власності,
використовує  у  своїй  роботі  статистичну  та  оперативну  довідкову  інформацію,
підготовлену  ними.

Взаємодіє  з  підрозділами  (особами)  з  питань  запобігання  та  виявлення
корупції  виконавчих  органів  міської ради,  підприємств,  установ  та  організацій,
що  перебувають  у  комунальній  власності,  під  час  виконання  покладених  на
відділ  завдань  в установленому законом  порядку та у межах повноважень.

Фактів  притягнення  до  дисциплінарної  відповідальності  за  корупційне
правопорушення  міського  голову  чи  його  заступників,  питання  щодо
проведення  службового  розслідування  за  корупційне  правопорушення
працівників Установи в ході дослідження не встановлено.

1.1.6  Забезпечення режиму секретності

В  установі відсутній режимно-секретний орган,  порядок прийому,  обліку,
зберігання  та використання  документів  обмеженого  доступу  не  затверджувався;
відповідальні  особи  за  вказаним  напрямком  не  визначались.  Діяльність
установи  не  передбачає роботу  з  документами  обмеженого  доступу.

1.1.7  Управління  інформаційними  потоками  та  забезпечення  інформаційної
безпеки

В  установі  створено  автоматизовані  робочі  місця.  Посадові  особи
забезпечені  відповідним  комп'ютерним  обладнанням  (в  тому  числі  засобами,
що  забезпечують  безперебійне  живлення,  в  разі  проблем  з
електропостачанням).

1.1.8.  Взаємодія  з  засобами  масової  інформації та  громадськістю

Відділ  інформаційної  політики  є  структурним  підрозділом  Управління  з
питань  інформаційної  та  внутрішньої  політики  міської  ради,  який  координує  і
контролює  наповнення  та  обслуговування  офіційного  сайту  і  сторінок  у
соціальних  мережах  міської  ради  у  співпраці  з  іншими  структурними
підрозділами  ради,  який  забезпечує  доступ  до  публічної  інформації  та
висвітлює  позицію  органів  місцевої  влади  з  актуальних  суспільнополітичних  та
соціально-економічних  питань,  інформує  населення  про  поточну  роботу,
прийняті  ухвали  міської  ради,  рішення  виконавчого  комітету,  розпорядження
міського  голови та  інші документи.

Порядок  взаємодії  з  засобами  масової  інформації  та  громадськістю;
Порядок  надання  доступу  до  публічної  інформації  в  установі  не
затверджувались.

Відділ  "Контактний  Центр  Покровської  міської  ради"  спрямовує  свою
діяльність  на  забезпечення  всебічного,  своєчасного,  повного  розгляду  звернень,
вжиття  у  межах  компетенції  вичерпних  заходів  щодо  оперативного  реагування
на  порушені  заявниками  питання  з  метою  максимального  задоволення  чи
відновлення  законних  їх  прав  і  законних  інтересів  та  забезпечує  за  допомогою
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програми  опрацювання  звернень  "Контактний  Центр",  офісної  автоматичної
телефонної  станції  цілодобове  приймання  за  єдиним  багатоканальним
телефоном  звернень  громадян.

1.1.9 Управління ризиками
Порядок  організації  та  функціонування  системи  управління  ризиками  (із

зазначенням  категорії  та  виду  ризиків;  процедур,  за  якими  здійснюється
перегляд  та  оновлення  ризиків,  розподіл  ризиків;  критерії,  за якими  оцінюються
ризики;  способи реагування  на ризики;  завдання  структурних підрозділів  щодо
здійснення діяльності з управління ризиками;  процедуру і терміни складання та
подання  відповідної  інформації щодо  діяльності  з управління ризиками,  форми
складання такої інформації),  в Установі не затверджувався.

Окремий  структурний підрозділ  з  вказаного  напрямку в установі  відсутній,
відповідальних  з  вказаного  напрямку  не  визначено,  робочі  групи  по  роботі  з
ризиками не створювались.

У  внутрішніх  документах  Установи  відповідальних  працівників  за
забезпечення  організації  процесу  управління  ризиками  на  основі  експертних
висновків  самостійних  структурних  підрозділів  установи,  збір,  систематизацію
та  аналіз  відповідної  інформації;  надання  методологічної  допомоги
працівникам  Установи  та  проведення  роз'яснювальної  роботи  з  питань
організації системи управління ризиками, не визначалось.

Заходи  з  вказаного  напрямку  радою  не  здійснюються  та документально  не
оформлялись.

1.2  Заходи контролю

Дослідженням  питання  на  предмет  наявності,  видів  та  повноти
здійснення  заходів  контролю  з'ясовано,  що  керівництвом  Установи
приймаються недостатні  управлінські рішення та виконуються  на неналежному
рівні  функції  щодо  контролю  за  виконанням  та  відстеженням  результатів
реалізації заходів.

Зазначене  послаблює  контроль  за  дотриманням  законності  та
ефективності  використання  бюджетних  коштів  та  є  свідченням  неналежної
організації стану внутрішнього контролю  в Установі.

1.3  Інформація та комунікація.

Обмін  інформацією  між  радою  та  органами  державної  влади,  органами
місцевого  самоврядування,  закладами  та  установами  міста,  зовнішніми
контролюючими  органами,  державними  установами  та  органами,  а  також  між
структурними підрозділами в Установі не забезпечується в повній мірі.

Інформаційний та комунікаційний обмін щодо  надання повної,  своєчасної
та  достовірної  інформації  керівництвом  усіх  рівнів,  підрозділами  та
працівниками  ради  (що  забезпечує  належну  реалізацію  завдань  і  функцій
кожного  працівника)  в  Установі  здійснюється  на  неналежному  рівні  про  що
зазначалось  вище.

Інформаційний  та  комунікаційний  обмін  із  зовнішніми  сторонами
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(органами  місцевого  самоврядування,  державними  установами  та  органами)
здійснюється в порядку ведення діловодства.

1.4  Здійснення моніторингу

Відповідно  до  пред'явлених  для  дослідження  первинних  та  розпорядчих
документів  встановлено,  що  заходи  моніторингу  під  час  поточної  діяльності
установи  (управлінські  та  наглядові  заходи  керівників  та  працівників  установи
під  час  виконання  ними  своїх  обов'язків  для  визначення  та  коригування
відхилень);  проведення  періодичної  оцінки  виконання  окремих  завдань  та
функцій  (зокрема працівниками, які не несуть відповідальність за їх виконання)
для  проведення  аналізу  результативності  системи  внутрішнього  контролю;
інформування  керівництва  установи  щодо  недоліків  у  системі  внутрішнього
контролю,  виявлених  за  результатами  здійснення  моніторингу  установою  не
здійснювались.  В  установі  відсутні  внутрішні  документи,  які  б  визначали
порядок  здійснення  постійного  моніторингу  з  метою  забезпечення  виявлення
та  оцінки  відхилень у  функціонуванні  системи  внутрішнього  контролю  та/або
окремих  його  елементів  та  вжиття  заходів  для  усунення  таких  відхилень.

Стан  внутрішнього  аудиту

Відповідно  до  організаційної  структури  установи,  установчих  документів
про  її  статус,  вид  та  характер  діяльності  встановлено,  що  підрозділ
внутрішнього  аудиту  в  установі  не  створювався.  У зв'язку  з  цим,  питання  стану
внутрішнього  аудиту  в  ході  контрольного  заходу  не  досліджувалось.

Виявлення  проблем  у  сфері  існуючої  системи  внутрішнього  контролю  в
Установі,  які  негативно  можуть  вплинути  на  ступінь  виконання  та  досягнення
цілей  і  завдань установи,  та  спричинили  виникнення  порушень  і  недоліків  при
здійсненні фінансово-господарської діяльності

За  результатами  дослідження  встановлено,  що  в  Установі  не  створено
єдиної  комплексної  системи  внутрішнього  контролю,  а  функціонують  окремі
його  елементи,  що  і  стало  однією  з  головних  причин  неякісного  та
неефективного  виконання  завдань  і  функцій  Установи.  Вказане
підтверджується  і  результатами  ревізій,  якими  встановлено  ряд  порушень
фінансової  дисципліни  окремих  напрямків  діяльності,  що  стали  наслідками
неповного  виконання  посадовими  особами  своїх  посадових  обов'язків  та  через
недостатній  рівень  обізнаності  законодавчих  та  нормативно-правових  актів,  що
регулюють  діяльність  установи  в  цілому  чи  окремих її напрямків.

Так,  проведеними  в  межах  державного  фінансового  аудиту  ревізіями
встановлено  наступні  порушення  (крім  фактів,  описаних  у  аудиторському
звіті):

1)  КП «Управління міського господарства»
-  зайво  виплачено  заробітну  плату  за  час  перебування  у  відрядженні  в

результаті  включення  до  розрахунку  середнього  заробітку  разових  виплат  у  сумі
20,54  тис.  грн,  чим  порушено  абзац  1  п.З  і  пп.  г)  п.4  р.ІП  Порядку  обчислення
середньої  заробітної  плати,затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів
України від 08.02.1995№  100, чим завдано збитків на вказану суму
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-  безпідставно  нарахована та виплачена надбавка  за  інтенсивність  праці
у  завищеному  розмірі,  ніж  передбачено  умовами  нормативних  документів  у
сумі  334,  86  тис.  грн,  чим  порушено  ст.  5,  20  Закону  України  від  24.03.1995  №
108/95-ВР «Про оплату праці», п..8.1,8.4 Статуту;  умови  Додатку №6 Галузевої
угоди  на  2017-2021  роки,  умови  Додатку  9  до  Колективного  договору  на  2019-
2023  роки,  прийнятого  загальними  зборами  трудового  колективу  від  07.05.2019
та  зареєстрованого  Покровською  міською  радою  21.06.2019  за  №  23  у  2019-
2021), тим самим завдано збитків на вказану суму.

безпідставно  сплачено  доплати  за  виконання  обов'язків  керівника
та за розширену зону роботи, всупереч вимог законодавства у сумі 54,89 тис.
грн,  чим  порушено  ст.  5,  20  Закону  України  від  24.03.1995  №  108/95-ВР  «Про
оплату  праці»,  п.  5.5  Статуту;  п.п.2,  9  Посадової  інструкції  головного  інженера,
Додатку  9,  «Перелік  доплат  і  надбавок  до  тарифних  ставок  і  посадових  окладів,
що  мають  галузевий  характер»  до  Колективного  договору  на  2019-2023  роки,
зареєстровано від 21.06.2019 за №  23, чим завдано збитків на вказану суму.

-  зайво  сплачено  ЄСВ  за  2018,  2020  рік  за  більшими  ніж  передбачено
законодавством  ставками  на заробітну  плату  інвалідів  у  сумі  386,42  тис.  грн,  ч.
1  ст.З  Закону  України  «Про  збір  та  облік  єдиного  внеску  на
загальнообов'язкове  державне  соціальне  страхування»  від  08.07.2010  №  2464-
VI, чим  Тим самим завдано збитків на вказану суму.

-  за  рахунок  бюджетних  коштів  проведено  покриття  витрат  іншої
сторонньої  юридичної  особи  на  проведення  поточного  ремонту  приміщення
військової  комендатури  м.  Покровськ  у  сумі  55,0  тис.  грн  чим  порушено:  п.6,
п.9.4  Національного  положення  (стандарт)  бухгалтерського  обліку  16
«Витрати», затвердженого наказом МФУ від 31.12.1999 № 318; та ч.1,2 ст.193
Господарського  кодексу  України  від  16.01.03  №436-ІУ.  Тим  самим  завдано
збитків на вказану суму.

списано  по  обліку  запчастини  на  ремонт  автомобілів  всупереч
законодавству  без  підтверджуючих  документів  у  сумі  72,49  тис.  грн,  що  є
порушенням  ч.І  ст.9  Закону  України  «Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову
звітність  в  Україні»  від  16.07.1999  №  996-ХІУ;  п.25,  п.26  Закону  України  «Про
автомобільний  транспорт»  №2344-111;  Наказ  №  193;  Положення  №  102;  п.  28
Методичних  рекомендацій  з  бухгалтерського  обліку  основних  засобів,
затверджених  наказом  Міністерства  фінансів  України  від  30.09.2003  №  561;
п.16,  п.  24  Правил  надання  послуг  з  технічного  обслуговування  і  ремонту
автомобільних  транспортних  засобів,  затверджених  наказом  Міністерства
транспорту  України  від  11.11.2002  №792;  п.4,6,  п.9.4,  п.И  Положення
(Стандарт)  бухгалтерського  обліку  16  «Витрати»,  затвердженого  наказом
Міністерства  фінансів  України  від  31.12.1999  за  №  318.  Тим  самим  завдано
збитків на вказану суму.

-  ненарахування  і  неповне  перерахування  всупереч  законодавства  до
бюджету  Покровської міської ради  обов'язкових платежів  у  вигляді  плати  за
тимчасове  користування  місцями  для  розміщення  рекламних  засобів  у  сумі
507,48  тис.  грн,  чим  порушено  п.  2.2  р.  II  Порядку  розміщення  рекламних
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засобів  на території м.  Красноармійськ  (сьогодні  м.  Покровськ)  затвердженого
рішенням  Красноармійської  міської  ради  від  17.12.2014  №  303,  ч.5,6  ст7,  ч.З
ст.57, п.п.40 ч.  1  ст.  116  Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI,
ч.8  ст.9  Закону  України  «Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність  в
Україні»  від  16.07.1999  №  996-ХІУ.  Тим  самим  завдано  збитків  на  вказану
суму.

-  підприємством  недоотримано  доходів  в  результаті  надання  послуг  з
вивозу ТПВ  за заниженою  вартістю  КП «Покровськводоканал»  у  сумі  1,52 тис
грн,  чим  порушено  ч.І  ст.9  Закону  України  «Про  бухгалтерський  облік  та
фінансову звітність в Україні» від  16.07.1999 № 996-ХГУ,  п.1  Додаткової угоди
від  01.07.2019  року до договору №  30-18.  Тим  самим  завдано  збитків  на вказану
суму.

-  недоотримано  (втрачено  доходів)  через  прострочену  дебіторську
заборгованість  за  надані  послуги  з  ТПВ  в  результаті  не  проведення
претензійно-позовної  роботи  у  сумі  146,85  тис  грн,  чим  порушено:  до  ст.256,
257,  ч.З  ст.92,  ст..  509,  ст.526,  ч.2  ст.  611-612,  ст.  623,  ст.  625  Цивільного
Кодексу  України  від  16.01.2003  №435-ІУ  ,  ч.  2  ст.218,  ст.  220,  ст.  222
Господарського  Кодексу  України  від  16.01.2003  №  436-ІУ,  ст.  1,2,5,6
Господарського  процесуального  Кодексу  України  від  06.11.1991  №1798-ХІ.
Тим самим завдано збитків на вказану суму.

-  за рахунок бюджетнх кошів здійснено  оплату ФОП Дудко Я.В.  за послуги
з  перевезення  щебенево-піщаної  суміші  автомобільним  транспортом,  надання
яких документально  не  підтверджено,  у  сумі  1  992,07  тис  грн,  чим  порушено  ч.
1  ст.  9  Закону України  «Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність
в  Україні»  від  16.07.1999  №  996-ХІУ,  п.п.  2.2,  3.5  Договорів  «з  надання
послуг  на  перевезення  щебеневе  -  піщаної  суміші  автомобільним
транспортом» № 206 від  10.10.2018, № 209 від  17.10.2018, № 215 від 24.10.2018,
№221  від  29.10.2018  №  232  від  12.11.2018,  №  235  від  19.11.2018,  №  243  від
23.11.2018,  №  246  від  04.12.2018,  №  255  від  11.12.2018,  №275  від  20.12.2018;
п.6  Національного  положення  (стандарт)  бухгалтерського  обліку  16  "Витрати",
затверджено наказом МФУ від 31.12.1999 № 318;  ч.І,  2  ст.  193  Господарського
кодексу  України  від  16.01.03  №436-ІУ.;  п.п.2.1,  2.2,  2.14  Положення  про
документальне  забезпечення  записів  в  бухгалтерському  обліку,  затвердженого
Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88  , ч.З  ст.56, п.п.40 ч.  1
ст  .116  Бюджетного  кодексу  України  від  08.07.2010  №2456-УІ,  ст.  48  Закону
України  «  Про  автомобільний  транспорт»  від  05.04.2001  №  2344-ІП  ВР  п.11.1
«Правил  перевезення  вантажів  автомобільним  транспортом  в  Україні»,
затверджених  наказом  Міністерства транспорту  України від  14.10.1997 №  363
(із змінами).  Тим самим завдано збитків на вказану суму.

-  здійснено  покриття  витрат  сторонніх  фізичних  осіб  при  відсутності
дебіторської  заборгованості  в  обліку  у  сумі  18,55  тис.  грн,  чим  порушені
умови  п.1.1,  п.2.1,  п.3.1.  укладання  договорів  п.6,  п.9.4  Національного
положення  (стандарт)  бухгалтерського  обліку  16  «Витрати»,  затвердженого

*
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наказом  МФУ  від  31.12.1999  №  318;  ч.  1,  2  ст.193  Господарського  кодексу
України від  16.01.03  № 436-ІУ. Тим самим завдано збитків на вказану суму.

-  проведені  витрати  підзвітних  коштів  без  наявності  підтверджуючих
документів  (квитанцій,  видаткових  накладних,  інших  підтверджуючих
документів)  у  сумі  67657,13  гри,  що  є  порушенням  п.  12  Інструкції  про
службові  відрядження  в  межах  України  та  за  кордон,  затвердженої  Наказом
Міністерства  фінансів  України  від  13.03.98  №  59.  Тим  самим  завдано  збитків
на вказану суму.

-  12  194,53  тис.грн  (  з  урахуванням  ЄСВ)  неефективно  використані  кошти
місцевого  бюджету  за період з  01.01.2018  по  31.03.2021  виплачено  коштів  на
заохочувальні  виплати  (преміювання  за  результатами  роботи)  працівникам
підприємства  при  наяності  наказів  та  подання  на  керівників,  які  узгоджені  з
керівництвом  Покровської  міської  ради,  при  наявності  негативного
фінансового  результату,  як  визначено  умовами  контрактів  та  Стату  -
високоприбутковість  не  досягнута.  В  результаті  чого  не  дотримано  ст.5,  20
Закону  України  від  24.03.1995  №  108/95-ВР  «Про  оплату  праці»,п.п.  8.1,  8.4
Статуту  підприємства,  п.1.  Додатку  №7  «Положення  про  преміювання
працівників» до  Колективного  договору  КП «Управління міського  господарства
на  2014-2018  роки,  прийнятого  на  загальних  зборах  трудового  колективу
10.12.2013,  зареєстрованого  №63  від  19.03.2014  року Красноармійською  міською
радою,  абзЗ  Додатку  №7  «Положення  про  преміювання  праціників»  до
Колективного  договору  на  2019-2023  роки  зареєстрованого  №23  від  21.06.2019
року  Покровською  міською  радою,  п.1  розділу  1  Контрактів  з  керівниками
комунального  підприємства  та  додаткових  угод  до  них  в  частині  не
забезпечення  високоприбуткової діяльності  підприємства.

-  131,45  тис.  грн  неефективне  використання  коштів  призначених  на
поповнення  статутного  капіталу  підприємства  в  результаті  відволікання  їх  на
придбання  матеріальних  цінностей  та  передачі  їх  у  безоплатне  користування
для  іншій  юридичній  особі  (Покровського-Ясинуватському  об'єднаному
міському  військовому  комісаріату),  що  суперечить  вимогам  п.3.1.,4.1.3
Статуту КП,  п.5, 6 ст.7 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010  № 2456-УІ
(із змінами).

-  4 397,77  тис.  грн  неефективне  управлінське  рішення  керівництва
підприємства  в  результаті  передачі  комунального  майна  (два  легкових
автомобіля Кепаип. Ьоеап (46Ь) 2еп  1.5  В,  екскаватор-  навантажувач «ІСВ  4СХ
8І8ТЕМА8ТЕК»)  в  оренду  Покровській  міській  раді,  КП
«Покровськводоканал»  без  дозволу  органу  управління  ,  чим  порушено  п.4.1.3
Статуту  КП  «  УМГ»,  затвердженого  Рішенням  Покровської  міської  ради
Донецької області від 31.08.2018 № 7/58-18  .

-  989,5  тис.  грн  втрачено  можливість  в  отриманні  доходу  від  здачі  в  оренду
рухомого  майна  за  1  грн  в  рік,  в  результаті  не  використання  підприємством
Методики  розрахунку  орендної  плати  за  державне  майно  та  пропорції  її
розподілу  (пункт  7),  затвердженої  постановою  КМУ  768,  оскільки  діючою
Методикою  розрахунку  і  порядку  використання  сплати  за  оренду  майна,  яке
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знаходиться  в  комунальній  власності  територіальної  громади  м.
Красноармійська,  затвердженою  рішенням  Красноармійської  міської  ради  від
27.06.2012  №  6/19-5,  та  рішенням  Покровської  міської  ради  від  17.03.2021  №
8\7-7  «Про  деякі  питання  оренди  комунального  майна  Покровської  міської
ради»  (Методика),  не  визначено  розмір  орендної  плати  за  рухоме  комунальне
майно.(  за період  з  01.01.2019  по  31.03.2015)

-  713,93  тис.  грн  неефективне  використання  коштів  місцевого  бюджету  в
результаті  не  застосування  при  укладання  договорів  на  оренду  автотранспорту
при  визначені  вартості  однієї  машиногодини,  норм  державних  стандартів
ДСТУ  Н  Б  Д.  1.1-9:2013,  затвердженого  27.08.2013  наказом  №  405
Міністерства  регіонального  розвитку  будівництва  та  житлово-  комунального
господарства України «  Про  прийняття  національних  стандартів».

-  82,58  тис.  грн  в  результаті  прийняття  неефективних  управлінських
рішень  керівництвом  КП  «УМГ»  щодо  укладання  договорів  на  використання
власного  транспорту  у  виробничій  діяльності  з  наданням  паливно  мастильних
матеріалів  за  рахунок  підприємства,  за  період  з  жовтня  2020  по  лютий  2021
року,  вилучено  із  обігу  підприємства  коштів  у  сумі  82579,82  грн,  що  призвело
до  непродуктивних  витрат  та  позбавило  можливості  використати  їх  на  цілі
визначені  предметом  діяльності  КП  «УМГ»,  чим  порушено  п.п.1.1,  2.1
договорів від 01.03.2019 № 41-В, від 28.11.2018 року № 152-В, 01.02.2019 №27-
В,  від  23.09.2020  №  Ю9/1АТ,  26.11.2020№  26/11-2020-АТ,  №23/11-2020Ю  від
08.10.2020  №81-В,  01.09.20206/н,  01.06.2020  №80-В,  №102-И  від  22.07.2020,
№18  від  05.02.2020,  №  19/05-2020,  №  80-В  від  21.05.2020,  №  152  В  від
28.11.2018  п.п.  3.1,  8.1  Статуту,  чі.ст.9  Закону  України  «Про  бухгалтерський
облік та фінансову звітність  в Україні».

-  17,18  тис.  грн.  непродуктивні  витрати  в  результаті  проведення  ремонту
власного  автомобілю  головним  інженером,  який  передбачено  умовами
укладеного  договору  на  використанння  власного  авто  для  виробничих  цілей,
результаті  прийняття  неефективних управлінських рішень  головним  інженером
Тумасовим  А.Л.,  з  грудня  2018  по  січень  2020,  чим  порушено  умови  п.п.  3.1,
8.1  Статуту,  чі.ст.9  Закону  України  «Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову
звітність  в  Україні».

2)  КП «Покровськтепломережа»

-  недоотримано  підприємством  фінансових  ресурсів  у  сумі  765,11  тис.  грн
через  завершення  терміну  позовної давності,  передбаченого  ст.  257  Цивільного
кодексу  України  від  16.01.2003  №  435-ІУ,  щодо  дебіторської  заборгованості,
яка  виникла  з  жовтня  2014  року  по  квітень  2018  року  по  розрахункам  з  94-ма
контрагентами  за  надані  послуги  з  теплопостачання  внаслідок  не  проведення
підприємством  претензійно-позовної  роботи  щодо  її  стягнення,  в  тому  числі
врегулювання  господарських  спорів  в  судовому  порядку,  як  то  передбачено  ст.
611,  ст.  612,  ст.  623,  625  Цивільного  кодексу  України,  ст.  4,  5,19
Господарського  процесуального  Кодексу  України  від  06.11.1991  №  1798-ХІ.
Тим самим завдано збитків на вказану суму.
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покриття  витрат  сторонніх  юридичних  осіб  з  оплати  комунальних
послуг,  спожитих  орендарями  на  загальну  суму  279,89  тис.  грн  (Донецька
ТПП  -  73,44  тис.  грн,  Донецька  митниця  ДФС  -  206,  45  тис.  грн)  при
відсутності  дебіторської  заборгованості  в  обліку,  що  є  порушенням  п.5  .13
Договорів  оренди  нежитлових приміщень  №  55/01  від  10.07.2017  та №  73/01  від
02.10.2017,  ст.16  Закону  України  «Про  оренду  державного  та  комунального
майна №  157-ІХ від  03.10.2019,  п.  6,  18  Положення  (Стандарт)  бухгалтерського
обліку  16  «Витрати».  Тим  самим завдано  збитків на вказану суму.

зайво  сплачено  єдиного  соціального  внеску  на  загальну  суму  81,38
тис.грн,  нарахованого  на  заробітну  плату  працюючих  інвалідів  у  розмірі  22%
замість  8,41%,  що  є порушенням п.  13  ст.8  Закону України «Про збір та облік
єдиного  внеску  на  загальнообов'язкове  державне  соціальне  страхування»  від
08.07.2010  № 2464-УІ.  Тим  самим завдано  збитків на вказану суму.

-  виявлено  факти  неефективних  управлінських  дій  (рішень),  що
можуть  призвести  до  упущеної  вигоди  (недоотримання  доходів)  на  суму  8  633,5
тис.  грн.  внаслідок  недостатнього  проведення  претензійно-позовної  роботи  та
утворення  сумнівної  дебіторської  заборгованості  по  категорії  населення  з
терміном  виникнення  від  12  до  36  місяців,  яка  в  майбутньому  може  втратити
статус активу у зв'язку із  закінченням строку позовної давнини.

3)  Центр надання  адміністративних послуг м. Покровськ
-  необгрунтоване  нарахування  та  виплата  премій  керівним

працівникам  ЦНАП  м.  Покровськ,  за  відсутністю  рішення  органу  управління  -
Покровської міської ради Донецької області,  щодо преміювання працівників на
загальну  суму  95,8  тис.  грн,  що  є  порушенням  вимог  п.  6  Постанови  КМУ  від
09.08.2006  №  268  «Про  упорядкування  структури  та  умов  оплати  праці
працівників  апарату  органів  виконавчої  влади,  органів  прокуратури,  судів  та
інших  органів»,  додатку  2  до  колективного  договору  між  адміністрацією  та
трудовим  колективом  ЦНАП  м.  Покровськ  на  2019-2023  роки,  зареєстрованого
Покровською  міською  радою  від  21.06.2019  №  25,  п.  З  р.П  «Положення  про
преміювання  працівників  ЦНАП  м.  Покровськ».  Як  наслідок,  зайво  сплачено
ЄСВ  у  сумі  21,07  тис.  гривень.  Тим  самим  завдано  збитків  на  суму  116,87  тис.
гривень.

-  зайве  нарахування  премії  заступникам  начальника  ЦНАП  м.
Покровськ  призвело  до  необгрунтованого  нарахування  відпускних  на  суму  8,21
тис.  грн,  та  як  наслідок  зайвої  сплати  ЄСВ  у  сумі  1,81  тис.  грн,  а  також
нарахування  та  виплати  матеріальної  допомоги  для  вирішення  соціально-
побутових  питань  на  суму  7,37  тис.  грн,  та  як  наслідок,  зайвої  сплати  ЄСВ  у
розмірі  1,62  тис.грн,  що  є  порушенням  вимог  п.6  Постанови  КМУ  від
09.08.2006  №  268  «Про  упорядкування  структури  та  умов  оплати  праці
працівників  апарату  органів  виконавчої  влади,  органів  прокуратури,  судів  та
інших  органів»,  додатку  2  до  колективного  договору  між  адміністрацією  та
трудовим  колективом  ЦНАП  м.  Покровськ  на  2019-2023  роки,  зареєстрованого
Покровською  міською  радою  від  21.06.2019  №  25,  п.З  р.П  «Положення  про
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преміювання  працівників  ЦНАП м.  Покровськ».  Тим  самим  завдано  збитків  на
суму  19,01  тис.  гривень.

-  Зайве  нарахування  компенсації  за  невикористані  відпустки
працівникам  при  відсутності  підтверджуючого  документу  (наказ  начальника
ЦНАП  м.  Покровськ)  у  сумі  2,17  тис.  грн,  що  є  порушенням  ч.І  ст.З  Закону
України  «Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність  в  Україні»  від
16.07.1999  №  996-ХІУ  зі  змінами,  п.  1.2  р.1  «Положення  про  документальне
забезпечення  записів  у  бухгалтерському  обліку»,  затвердженого  наказом
Міністерства  фінансів  України  від  24.05.1995  №  88,  та,  як  наслідок,  зайво
сплачено  ЄСВ  у  сумі  0,48  тис.  гривень.  Тим  самим  завдано  збитків  на  суму
2,65  тис.  гривень.

Зайве  нарахування  та  виплата  премії  у  грудні  2020  року
працівникам  ЦНАП  протягом  строку  дії дисциплінарного  стягнення у  сумі  6,0
тис.  грн,  що  є порушенням  ст.151  Кодексу законів  про  працю  України  № 322-
VIII  від  10.12.1971,  додатку  2  до  колективного  договору  між  адміністрацією  та
трудовим  колективом  ЦНАП  м.  Покровськ  на  2019-2023  роки,  зареєстрованого
Покровською  міською  радою  від  21.06.2019  №  25  п.2  р.У  «Положення  про
преміювання  працівників  ЦНАП  м.  Покровськ».  Як  наслідок,  зайво
перераховано  ЄСВ  у  сумі  1,32  тис.  гривень.  Тим  самим  завдано  збитків  на
суму  7,32  тис.  гривень.

Зайво  сплачено  єдиного  соціального  внеску  у  сумі  2,38  тис.  грн,
через  необгрунтоване  нарахування  відпускних  та  матеріальної  допомоги,  що  є
порушенням  п.7,  8  р.ІУ  постанови  КМУ  від  08.02.1995  №  100  «Порядку
обчислення  середньої  заробітної  плати».

-  неефективне  використання  бюджетних  коштів  внаслідок  того,  що
працівникам  апарату  ЦНАП  м.  Покровськ  нараховано  та  сплачено  матеріальну
допомогу  на  оздоровлення  у  розмірі  середньомісячної  заробітної  плати,  а  не  у
розмірі  посадового  окладу,  як  це  передбачено  ч.  5  ст.  21  Закону  України  «Про
службу  в  органах  місцевого  самоврядування»  від  07.06.2001  №  2493-ІП,  що  не
дозволило  заощадити  бюджетні  кошти  на  оплату  праці  у  загальній  сумі  297,45
тис. гривень.

-  через  неефективне  прийняте  рішення Покровською  міською радою
Донецької  області,  посадовим  особам  ЦНАП  м.  Покровськ  в  частині
встановлення  посадових  окладів  станом  на  01.02.2019,  01.01.2020  за  II  групою
міст  по  заробітній  платі,  а  не  за  III  групою  міст,  що  призвело  до
непродуктивного  витрачання  коштів  загального  фонду  місцевого  бюджету  на
загальну  суму  318,61  тис.  грн.,  чим  недоримано  додаток  51  до  постанови
Кабінету  Міністрів  України  від  09.08.2006  №  268  «Про  упорядкування
структури  та  умов  оплати  праці  працівників  апарату  органів  виконавчої  влади,
органів  прокуратури,  судів  та  інших  органів».

зайво  сплачено  ПДВ  у  сумі  0,03  тис.  грн.,  нарахованих  при
закупівлі  дезінфікуючих  засобів  та  засобів  індивідуального  захисту  на  суму
2,62  тис.  грн,  що  є  порушенням  вимог  пункту  71  підрозділу  2  розділу  XX
«Перехідні  положення»  Податкового  кодексу  України  від  02.12.2010  №2755-ІУ
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(із змінами).  Тим  самим завдано збитків на вказану суму.

4)  Управління сім'ї, молоді та спорту Покровської міської ради
Донецької області (далі - Управління молоді та спорту)

-  необґрунтовано  нараховано  та  виплачено  премію  керівникам  до
свят  у  сумі  20,1  тис.  грн.  при  відсутності  дозволу  чи  узгодження  органом
управління  (Покровської  міської  ради  Донецької  області),  чим  порушено
вимоги  абз.  5  п.  4  постанови  Кабінету Міністрів  України  від  30.08.2002  №  1298
«Про  оплату  праці  працівників  на  основі  єдиної  тарифної  сітки  розрядів  і
коефіцієнтів  з  оплати  праці  працівників  установ,  закладів  та  організацій
окремих  галузей  бюджетної  сфери».  Як  наслідок,  зайво  сплачено  ЄСВ  у  сумі
4,42 тис.  гривень.  Тим самим завдано  збитків на суму 24,52 тис.  гривень.

-  працівникам  Управління  молоді  та  спорту  та  його  структурних
підрозділів  протягом  2018  року  сплачувались  премії  до  свят  та  премії  по
результатам  роботи  за  місяць,  за  рахунок  економії  фонду  заробітної  плати,  на
підставі  наказів  начальника  Управління  з  зазначенням  виду  премії,  та  сум
заохочення,  при  відсутності  в  Управлінні  розробленого  Порядку  та  Положення
про  надання  премій  працівникам  Управління,  а  також  Колективного  договору
на  2018  рік,  на  порушення  ст.  5  Закону  України  «Про  оплату  праці»  від
24.03.1995  №  108/95-ВР,  п.п.  в) п.4 Постанови Кабінету Міністрів України «Про
оплату  праці  працівників  на  основі  Єдиної  тарифної  сітки  розрядів  і
коефіцієнтів  з  оплати  праці  працівників  установ,  закладів  та  організацій
окремих галузей бюджетної сфери»  від ЗО  серпня 2002 року №1298,  п.  З  Наказу
Міністерства  України  у  справах  молоді  та  спорту  від  23.09.2005  №  2097  «Про
впорядкування  умов  оплати  праці  працівників  бюджетних  установ,  закладів  та
організацій  галузі  фізичної  культури  і  спорту»,  ст.97  Кодексу  Законів  про
працю  України  від  10.12.1971  №  322-УШ  зі  змінами,  що  призвело  до  зайвих
виплат  бюджетних  коштів  у  сумі  620,82  тис.  грн.  Як  наслідок,  зайво  сплачено
ЄСВ  у  сумі  131,44  тис.  гривень.  Тим  самим  завдано  збитків  на суму  752,26  тис.
гривень.

нараховано  та  виплачено  премію  разового  характеру  за  складність  і
напруженість  у  роботі,  не  передбачених  умовами  Порядку  про  преміювання,
чим  порушено  вимоги  ст.  98  Кодексу Законів  про  працю  України  від  10.12.1971
№  322-VIII  (зі  змінами),  п.  3.1  «Положення  про  преміювання  працівників
Управління  молоді  та  спорту»  (додаток  4  до  Колективного  договору  на  2021-
2025  роки),  зареєстрованого  Покровською  міською  радою  Донецької  області
14.04.2021  (із  додатками),  що  призвело  до  зайвих  виплат  бюджетних  коштів  в
сумі  22,59  тис.  гривень.  Як  наслідок,  зайво  сплачено  ЄСВ  у  сумі  4,4  тис.
гривень.  Тим  самим  завдано  збитків  на  суму  26,99  тис.  гривень.

-  необгрунтоване  нарахування  і  виплата  заробітної  плата  за
невідпрацьований  час  (відпрацювання  робочого  часу  зовнішніх  сумісників),  в
той  час,  коли  вони,  згідно  табелів  обліку  робочого  часу  за  основним  містом
роботи  перебували  на  лікарняних  та  у  відрядженнях,  та  одночасно  працювали
на  роботі  за  сумісництвом,  чим  порушено  вимоги  ст.  1  Закону  України  «Про
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оплату  праці»  від  24.03.1995  №  108/95-ВР,  п.  5  «Положення  про  умови роботи
за  сумісництвом  працівників  державних  підприємств,  установ  і  організацій»
затвердженого  спільним  наказом  Міністерства  праці  України,  Міністерства
юстиції  України  та  Міністерства  фінансів  України  від  28.06.1993  №  43.
Зазначене  порушення  призвело  до  зайвих виплат бюджетних коштів у сумі  2,11
тис.  грн,  та,  як  наслідок,  до  зайвої  сплати  ЄСВ  у  сумі  0,46  тис.  гривень.  Тим
самим завдано збитків на суму 2,57 тис.  гривень.

-  зайва  оплата  за  виконані  ремонтні  роботи  4-м  підрядним
організаціям  (ТОВ  Ремонтно-будівельне  управління  «Донмонтаж»,  ТОВ
«Восток-Стройторг»,  ФОП Гулітова  О.А.,  ТОВ  «СІТІ-СТРОЙ  2017»)  внаслідок
завищення обсягів виконаних робіт на суму  3 249,21  тис.  грн, чим  порушено
п.п.  6.4.3,  6.4.4,  6.4.4.1  Правил  визначення  вартості  будівництва (ДСТУ Б.Д.1.1-
1:2013)  затверджених  наказом  Міністерства  регіонального  розвитку,
будівництва  та  житлово-комунального  господарства  України  від  05.07.2013  №
293.  Внаслідок  допущення  завищення  вартості  ремонтних  робіт,  проведено
зайвих витрат коштів  спеціального  фонду  обласного  бюджету  на оплату послуг
з  технічного  нагляду  ФОП  Дударєв  М.Г.,  на  суму  2,68  тис.  грн,  чим  порушено
п.2  «Порядку  здійснення  технічного  нагляду  під  час  будівництва  об'єкта
архітектури»,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
11.07.2007 № 903. Тим самим завдано збитків на суму 3251,89 тис. гривень.

проведені  витрати  по  благоустрою  території  житлового  будинку  (у
якому  орендується  приміщення  під  Покровський  міський  центр  фізичного
здоров'я  населення  «Спорт  для  всіх»  за  адресою:  м-н  Южний,  буд.  10),
використання  та  обслуговування  якої  (у  тому  числі  стосовно  виконання
ремонтних робіт)  не передбачено умовами договорів №39/1  від  15.04.2018  та №
68-1  від  16.12.2019),  що  призвело  до  покриття  Управлінням  молоді  та  спорту
витрат  сторонньої  юридичної  особи  всупереч  законодавству  в  сумі  400,91  тис.
грн,  чим  порушено  вимоги  п.  46  «Порядку  складання,  розгляду,  затвердження
та  основних  вимог  до  виконання  кошторисів  бюджетних  установ»,
затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  28.02.2002  № 228  зі
змінами,  ч.І  статті  193  Господарського  кодексу  України  від  16.01.2003  №  436-
IV. Тим самим завдано збитків на суму 400,91  тис.  гривень.

-  неефективне  використання  бюджетних  коштів  внаслідок  того,  що
працівникам  апарату  Управління  у  2019-2021  роках  нараховано  та  сплачено
матеріальну  допомогу  на  оздоровлення  у  розмірі  середньомісячної  заробітної
плати,  а  не  у  розмірі  посадового  окладу,  як  це  передбачено  ч.  5  ст.  21  Закону
України  «Про  службу  в  органах  місцевого  самоврядування»  від  07.06.2001  №
2493-III,  що  не  дозволило  заощадити  бюджетні  кошти  на  оплату  праці  у
загальній сумі  114,34  тис. гривень.

не  виконання  підрядником  ТОВ  «СІТІ-СТРОЙ  2017»  робіт
призвело  до  упущеної  вигоди  Замовнику  (Управлінню  молоді  та  спорту)  у
вигляді  неустойки,  нарахування  якої  передбачено  п.  17.5  Договору  підряду,  у
розмірі  111,97 тис. гривень.
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порушення  законодавства  про  закупівлі  в  частині  порушення
порядку  оприлюднення  інформації  про  закупівлі  відповідно  до  вимог
законодавства  по  3-м  укладеним  договорам  у  2018  році  на  загальну  суму
1160,36  тис.  грн,  (по  процедурам  закупівель  за  номерами  ІІА-2018-08-21-
002472-с,  ІІА-2018-10-30-001385-С,  ІІА-2018-12-26-004048-Ь),  чим  порушено
вимоги  частини  1  статті  10  Закону  України  «Про  публічні  закупівлі»  від
25.12.2015 №922-УШ.

-  порушення  вимоги  ст.  ЗО  Закону  України  «Про  публічні  закупівлі»
від  25.12.2015  №922  зі  змінами,  через  невідхилення  тендерної пропозиції ТОВ
«СІТІ-СТРОЙ  2017»  (процедура  закупівлі  за  номером  УА-2018-04-25-0023 93-
а),  у  зв'язку  з  тим,  що  переможець  не  надав  документи,  що  підтверджують
відсутність  підстав,  передбачених  ст.  17  цього  Закону  України  «Про  публічні
закупівлі»  від 25.12.2015  №922.

5)  Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

-  порушення  вимог  п.  46  Порядку  складання,  розгляду,  затвердження
та  основні  вимоги  до  виконання  кошторисів  бюджетних  установ,
затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  28.02.2002  №  228,  ч.
5,  8  ст.9  Закону  України  "Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність  в
Україні"  від  16.07.1999  №  996-ХІУ,  п.п.  3.3,  4.3,  5.1.11,  6.1.10  договорів  про
оренду  приміщень  на  2020-2021  роки,  Відділом  освіти  по  бухгалтерському
обліку  не  проводились  нарахування  та  не  пред'являлись  орендарям рахунки  на
оплату  за  спожите  теплопостачання,  електричну  енергію,  водопостачання  та
водовідведення,  що  призвело до  покриття витрат 7-ми сторонніх юридичних та
фізичних  осіб  за  рахунок  коштів  загального  фонду  бюджету  на  загальну  суму
601,96  тис.  грн  (з  них:  витрат  юридичних  осіб  на  загальну  суму  67,59  тис.  грн,
витрат  фізичних  осіб  на  загальну  суму  534,37  тис.  грн),  чим  завдано  збитків
установі на вказану суму.

зайва  оплата  за  виконані  ремонтні  роботи  4-м  підрядним
організаціям (ФОП Тоічкін М.В., ТОВ «УКРГАЗІНЖИНІРИНГ», ФОП Заварзін
М.В.,  ФОП  Кирилов  Є.О.)  внаслідок  завищення  обсягів  виконаних  робіт  у  сумі
415,49  тис.  грн,  чим  порушено  пп.  6.4.3,  6.4.4  Правил  визначення  вартості
будівництва  (ДСТУ  Б. Д. 1.1-1:2013),  затверджених  наказом  Міністерства
регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального  господарства
України  від  05.07.2013  №  293.  Внаслідок  допущення  завищення  вартості
ремонтних  робіт,  Школою-інтернатом  проведено  зайвих  витрат  коштів
спеціального  фонду  обласного  бюджету  на  оплату  послуг з  технічного  нагляду
ФОП  Дударєв  М.Г.,  на  суму  6,11  тис.  грн,  чим  порушено  п.2  «Порядку
здійснення  технічного  нагляду  під  час  будівництва  об'єкта  архітектури»,
затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  11.07.2007  №  903.
Тим самим завдано збитків на суму 421,6  тис.  гривень.

-  витрачання  коштів  місцевого  бюджету  на  придбання  продуктів
харчування,  що  використані  на  виготовлення  10,03  тис.  штук  Великодніх
пасхальних  кулічів  у  квітні  2020  року,  які  у  подальшому  безоплатно  передані  за
рішенням  Покровської  міської  ради  до  3-х  сторонніх  комунальних  установ
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міста  Покровська  (Управлінню  соціального  захисту  населення  Покровської
міської  ради  Донецької  області,  Управлінню  сім'ї,  молоді  та  спорту
Покровської  міської  ради  Донецької  області,  та  комунальній  установі
«Покровський  координаційний  комітет  самоорганізації  населення»  у  м.
Покровськ  Донецької  області);  а  також  сплату  комунальних  послуг,  спожитих
при  виготовленні  кулічів  (водопостачання  і  водовідведення,  електроенергія),
склало  86,77  тис.  грн,  що  не  відповідає  одному  з  основних завдань  бюджетної
програми  «Надання  дошкільної  освіти»,  визначеного  як  забезпечення  якісного
харчування  дітей;  ці  видатки  не  обумовлені  характером  діяльності  закладів
дошкільної  освіти,  що  свідчить  про  недотримання  вимог  п.  20  «Порядку
складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів
бюджетних установ»,  затвердженого  постановою  КМУ  від  28.02.2002  №  228;  та
у  відповідності  до  статті  119  Бюджетного  Кодексу  України  від  08.07.2010
№2456-УІ є нецільовим використанням бюджетних коштів.

-  псування  основних  засобів  (2-х  пальників  твердопаливних
факельного типу моделі ПТ-300)  вартістю  665,9 тис.  грн  через використання в
господарській  діяльності  (при  відсутності  актів  введення  в  експлуатацію
об'єктів основних засобів), які фактично за висновками акту комісійного огляду
є  зіпсованими  та  непридатними  для  подальшого  використання,  через  що
втрачено  ознаки  активу,  визначені  п.2  р.П  Національного  Положення
(Стандарт)  бухгалтерського  обліку  в державному  секторі  121  "Основні  засоби",
затвердженого  Наказом  Міністерства  фінансів  України  від  12.10.2010  №  1202.
Тим самим завдано збитків на вказану суму.

-  занижено  кредиторську  заборгованість  за  теплопостачання  в  обліку
Відділу  освіти  станом  на  01.04.2021  на  суму  27  252,15  тис.  грн.  внаслідок  не
прийняття до обліку рахунків КП «Покровськтепломережа» за спожите тепло за
період з 01.01.2017 по 30.04.2020, що є порушенням ч.  1,  5  ст.  9 Закону України
«Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність  в  Україні»  від  16.07.1999  №
996-ХІУ зі змінами.

неефективне  використання  бюджетних  коштів  внаслідок  того,  що
працівникам  апарату  Відділу  освіти  у  2018-2021  роках  нараховано  та  сплачено
матеріальну  допомогу  на  оздоровлення  у  розмірі  середньомісячної  заробітної
плати,  а  не  у  розмірі  посадового  окладу,  як  це  передбачено  ч.  5  ст.  21  Закону
України  «Про  службу  в  органах  місцевого  самоврядування»  від  07.06.2001  №
2493-III,  що  не  дозволило  заощадити  бюджетні  кошти  на  оплату  праці  у
загальній  сумі  242,84 тис.  гривень

-  порушення вимог частини 4 статті 41  Закону України «Про публічні
закупівлі»  від  25.12.2015  №  922-УІП,  ч.  2  статті  638  Цивільного  Кодексу
України  від  16  січня  2003  року №435-ІУ  щодо  невідповідності  умов укладених
договорів  вимогам  тендерної  документації  і  тендерної  пропозиції  при
проведенні 3-х процедур закупівель.

6)  Покровська міська рада
Проведеною  ревізією  окремих питань  фінансово-господарської діяльності

Покровської  міської  ради  встановлені  фінансові  порушення  та  недоліки  в
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частині  нарахування  та  вплати  заробітної  плати,  відшкодування  витрат  на
відрядження,  використання  бюджетних  на  установку  програмного
забезпечення.  Акт  ревізії  підписано  із  заперечення,  які  станом  на  момент
складання протоколу узгодження аудиторського звіту не  надійшли.

7)  Департаменту  фінансово-економічної  політики  та  управління
активами Покровської міської ради Донецької області

Проведеною  ревізією  окремих  питань  фінансово-господарської діяльності
Депаратаменту  фінансово-економічної  політики  та  управління  активами
Покровської  міської  ради  Донецької  області  встановлені  фінансові  порушення
та  недоліки  в  частині  нарахування  та  вплати  заробітної  плати,  надходження  до
бюджету  орендної  плати  за  комунальне  майно.  Акт  ревізії  підписано  із
заперечення,  які  станом  на  момент  складання  протоколу  узгодження
аудиторського  звіту не  надійшли.

II.  Зазначення  обґрунтованих  рекомендацій  щодо  налагодження
внутрішнього  контролю  установи  з  метою  забезпечення  законності  та
ефективності використання бюджетних коштів в установі

1.  Забезпечити  здійснення  керівником  всього  комплексу  заходів  (які
становлять  систему  внутрішнього  контролю)  для  забезпечення  дотримання
законності  та  ефективності  використання  бюджетних  коштів,  досягнення
результатів  відповідно  до  встановленої  мети,  завдань,  планів  і  вимог  щодо
діяльності  бюджетної  установи  та  її  підвідомчих  установ.  Вказана  пропозиція
не  передбачає  обов'язкового  відкриття  організаційної  одиниці  (структурного
підрозділу)  внутрішнього  контролю,  а  має  на  меті  розроблення  внутрішніх
документів,  регламентів,  порядків,  що  регулюють  взаємовідносини  всіх
працівників  закладу  на  всіх  стадіях  планування,  підготовки,  здійснення  та
формування  результатів  господарських  операцій  (зокрема,  перегляд  посадових
інструкцій  працівників;  розроблення  порядків  взаємодії  між  структурними
підрозділами  та  службами).

В  ході  розроблення  та  впровадження  комплексу  заходів  внутрішнього
контролю  доцільно  враховувати  виявлені  проблеми  та  недоліки,  які
встановлено  за  результатами  ревізій  фінансово-господарської  діяльності  та
державного  фінансового аудиту.

2. Затвердити  план  (графік)  внутрішнього  контролю  усіх  ланок  роботи
установи  на  відповідний  період  з  метою  забезпечення  систематичного
контролю  за  господарськими  операціями  та  процесами.  Зокрема,  передбачати
тематичні  перевірки  виконання  прийнятих  рішень  та  інші  питання  з  поділом
цих  перевірок  на  види  контролю  (періодичний,  персональний,
попереджувальний,  оглядовий  та  інші).  Розробити  технологічні  карти  усіх
процесів  в  ході  здійснення  фінансово-господарської  діяльності  (в  розрізі  її
напрямків).

3. Призначити  відповідальну  особу,  в  обов'язки  якої  буде  покладено
проведення  періодичного  аналізу  використання  бюджетних коштів  установи,  та
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розробити  порядок,  за  яким  буде  здійснюватися  даний  аналіз  та  його
документування;  або  шляхом  утворення  комісії  по  контролю  за  раціональним
використанням  бюджетних  коштів  з  розробленням  положення  про  неї  (яке
затверджує  керівник  установи).

4. Розробити  Порядок  організації та  функціонування  системи  управління
ризиками  та  призначити  відповідальних  за  забезпечення  організації  процесу
управління  ризиками,  збір,  систематизацію  та  аналіз  відповідної  інформації;
надання  методологічної  допомоги  працівникам  установи  та  проведення
роз'яснювальної  роботи  з  питань  організації  системи  управління  ризиками.

IV. ВИСНОВКИ
Результати  аудиторського  дослідження  засвідчили,  що  у  досліджуваному

періоді  бюджет  міста  Покровськ  мав  тенденцію  до  зростання.  Ресурсний
потенціал,  яким  володіє  місто  (громада)  спроможний  забезпечити  належні
соціальні  гарантії її  громадянам.

Натомість  запроваджена  система  управління  наявними  фінансовими
ресурсами  територіальної  громади  міста  та  невикористання  існуючих
можливостей  щодо  мобілізації  фінансових  надходжень  спричиняє  втрати
доходів  міського  бюджету.

У досліджуваному періоді  існували причини  і  фактори, які перешкоджали
в  повному  обсязі  використовувати  наявні  можливості  та резерви  м.  Покровськ.
Зокрема,  потребує  перегляду  стратегія  розвитку  комунального  господарства,
зокрема  в  частині  конкретного  визначення,  шляхів  і  засобів  розв'язання
існуючих  в  громаді  проблем,  зменшення  видатків  з  бюджету  міста  на
фінансування комунальних підприємств,  забезпечення дієвого контролю з  боку
міської ради за діяльністю  комунальних підприємств,  головним завданням яких
є отримання прибутку через  забезпечення якісними послугами громадян.

Державним  фінансовим  аудитом  встановлено  ряд  чинників,  що  не
сприяли  наповненню  бюджету  міста  Покровськ  доходами  та  ефективному
використанню  бюджетних  коштів  та  управлінню  майном  і  земельними
ресурсами,  а саме:

>  Внаслідок  недостатнього  вжиття  заходів  із  стягнення
заборгованості,  не  забезпечення  контролю  за надходженнями  до  бюджету плати
за  землю  бюджетом  м.  Покровськ  втрачено  можливість  додатково  отримати
кошти у сумі 6 632,35 тис. гривень.

>  Використання  земель  без  правовстановлюючих  документів
місцевим  бюджетом  втрачено  можливість  отримати  доходів  у  вигляді  плати  за
землю у сумі  8 438,4 тис. гривень.

>  Використання  земель  без  правовстановлюючих  документів  (не
укладання  договорів  оренди  на  земельні  ділянки)  щороку  бюджетом  м.
Покровськ  втрачається  можливість  додаткових  надходжень  у  вигляді  орендної
плати у розмірі 2 596,43 тис.  гривень.

>  Неініціювання  органами  місцевого  самоврядування  внесення  змін
до  договорів  оренди  земельних  ділянок  в  частині  перегляду  (збільшення  або
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застосування вищого  коефіцієнту  )  розміру  орендної плати  за землю,  бюджетом
м.  Покровськ  за  період  з  01.01.2018  по  31.03.2021  втрачено  можливість
додатково отримати  85 727, 6 тис. гривень.

>  Вжиття  заходів  щодо  підвищення  відсоткових  ставок до рівня  10  %
на  всій  території  Покровської  міської  ради  надасть  змогу  за  діючими
договорами  оренди  землі  щороку  додатково  отримувати  до  бюджету  м.
Покровськ  надходжень  у  вигляді  орендної  плати  у  сумі  29  713,91  тис.  гривень.

>  Здійснення  фінансування  за  рахунок  коштів  міського  бюджету  в
сумі  15  462,9  тис.  грн  у  вигляді  поповнення  статутного  капіталу  комунальних
підприємств  міста  та  фінансової  підтримки,  які  були  використані  не  на
першочергові  заходи,  які  не  пов'язані  з  основною  діяльністю  (на  проведення
культурно-масових  заходів)  закупівлю  товарів,  які  не  використовуються  у
господарській  діяльності,  призводить  до  суттєвого  навантаження  на  бюджет
міста  та  не  сприяє  підвищенню  ефективності  та  результативності  фінансово-
господарської  діяльності  підприємств.

>  Використання  коштів  місцевого  бюджету  у  сумі  2  189,72  тис  грн  на
поліпшення  умов  перебування  іншої  юридичної  особи,  утримання  якої
здійснюється  за  рахунок  коштів  державного  бюджету,  призводить  до  суттєвого
навантаження  на бюджет міста.

>  Включення  до  паспорта  бюджетної  програми  показників,  які  не
відповідають  вимогам  нормативно-правових  актів,  не  сприяє  здійсненню
об'єктивної  оцінки  й  проведенню  аналізу  ефективності  використати  бюджетних
коштів,  передбачених на виконання  бюджетної програми для  досягнений  мети
бюджетної програми та реалізації її завдань.

>  Відволікання  коштів  бюджету  міста Покровська  на  виготовлення  та
коригування  ПКД  по  4  застарілим  робочим  проектам  на  загальну  суму  723,6
тис.  грн, які  не  були реалізовані,  що  призвело до  втрати корисності  відповідних
активів  та  непродуктивних  витрат  бюджетних  коштів.

>  Не  застосування  КНП  «Покровська  клінічна  лікарня  інтенсивного
лікування»  свого  права  вимоги  щодо  повернення  невикористаного  авансу
відповідно  до  вимог  чинного  законодавства  призводить  до  неефективних
витрат бюджетних коштів на суму 4 038,5 тис. гривень.

>  не прийняття з боку керівництва КНП «Покровська клінічна лікарня
інтенсивного  лікування»  належного  управлінського  рішення  щодо  отримання
дозволу  органу  державного  архітектурно-будівельного  контролю  на  прийняття
в  експлуатацію  закінченого  об'єкта  будівництва  призвело  до  неефективного
використання  бюджетних  коштів  у  сумі  1054,5  тис.  грн.  та  в  подальшому
призведе  до  втрат  корисності  відповідного  активу  на  вказану  суму

>  Не  врегулювання  КНП  «Покровська  клінічна  лікарня  інтенсивного
лікування»  господарських  спорів  в  судовому  порядку,  в  частині  не
використання  свого  права  на  пред'явлення  позовних  вимог  до  Господарського
суду  щодо  стягнення,  окрім  авансу  на  придбання  матеріалів,  конструкцій,
виробів,  штрафних  санкцій  за  невиконання  зобов'язань  за  договірними
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обов'язками  призвело  до  недоотримання  додаткових  фінансових  ресурсів  у
сумі 226,54 тис.  гривень.

>  Зайве  нараховану заробітної  плати  працівникам  КНП «Покровська
клінічна  лікарня  інтенсивного  лікування»  у  сумі  85,  41  тис.  грн  і  зайво
сплачений  ЄСВ  -  18,  69  тис.  грн.  Всього  проведено  видатків  на  оплату  праці  з
порушенням  діючого  законодавства  на  загальну  суму  104,10  тис.  гривень.

>  неприйняття  та/або  зволікання  з  прийняттям  керівництвом  КНП
«Покровська  клінічна  лікарня  інтенсивного  лікування»  рішень  щодо  монтажу
лабораторного  обладнання  для  здійснення  лабораторних  досліджень  методом
полімерної  ланцюгової  реакції  не  забезпечило  продуктивного  та
результативного  використання  бюджетних  коштів  на  закупівлю  медичного
устаткування на суму 3 103, 29 тис. гривень.

>  Неможливість  використання до  завершення терміну придатності  10
наборів реагентів для  виявлення  РНК  коронавірусу на суму 207,  20 тис.  грн та З
наборів  реагентів  для  екстракції  ДНК/РНК  на  суму  189,50  тис.  грн  може
привести  до  втрати  бюджетних  коштів  (коштів  субвенції)  та  істотної  шкоди  на
суму  396, 70 тис.  гривень.

>  В  результаті  списання  на  видатки  необоротних  матеріальних  активів
всупереч  законодавству  загальну  суму  346,85  тис.  грн.  Відділом  культури,
туризму  та  охорони  культурної  спадщини  Покровської  міської  ради  занижена
вартість  активів  на відповідну  суму.

V. Пропозиції

Враховуючи  результати  проведеного  аудиторського  дослідження,
відповідно  до  п.  8  Порядку  проведення  Державною  аудиторською  службою,  її
міжрегіональними  територіальними  органами  державного  фінансового  аудиту
місцевих  бюджетів,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України
від  12 травня 2007 року №  698,  пропонуємо

Міському голові м. Покровськ  Донецької області:
1.  Опрацювати  результати  державного  фінансового  аудиту  бюджету  міста

Покровськ.
2.  Вжити  заходів  щодо  укладання  договорів  оренди  земельних  ділянок  та

стягнення  плати  із  землекористувачів,  які  протягом  досліджуваного  періоду
використовували  земельні  ділянки  без  правовстановлюючих  документів  та
безоплатно.

3.  Розробити  комплекс  заходів  щодо  взаємодії  з  податковими  органами
щодо  контролю  за  надходженням  податків  та  зборів  до  міського  бюджету
місцевих податків та зборів,  зокрема плати  за землю,  та здійснення  ефективного
управління землями комунальної власності,  які  перебувають у  віданні.

4.  Посилити  внутрішній  контроль  за  своєчасним  надходженням  орендної
плати  за  користування  земельними  ділянками.  Забезпечити  постійне  та
своєчасне  проведення  претензійно-позовної  роботи  у  зв'язку  із  несвоєчасною
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оплатою  коштів  за  оренду  земельних  ділянок,  а  у  разі  необхідності  подати
позови до суду для стягнення заборгованості із боржників.

5.  Прийняти  рішення  щодо  встановлення  нових  відсоткових  ставок  за
користування  земельними  ділянками,  внесення  змін  до  діючих  договорів
оренди  земельних  ділянок.

6.  Здійснення  фінансування  за  рахунок  коштів  міського  бюджету
Комунальних  підприємств  міста,  яке  сприятиме  підвищенню  ефективності  та
результативності фінансово-господарської діяльності підприємств.

7.  Розробити  заходи  щодо  посилення  внутрішнього  аудиту  та  контрольно-
економічної роботи,  а також  заходи  щодо  зміцнення  фінансово-господарської
та  виконавської  дисципліни  в  бюджетних  установах.

8.  Здійснення  видатків  місцевого  бюджету  на  реалізацію  програм,  які
поліпшують  соціально-економічний  стан  громади,  а  не  інших  юридичних  осіб,
утримання яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

9.  Проведення  видатків  на  виготовлення  та  коригування  проектно-
кошторисної  документації  по  об'єктам  за  принципом  першочерговості  та
можливості  реалізації у  короткий  термін.

10.  КНП  «Покровська  клінічна  лікарня  інтенсивного  лікування»
провести  претензійне  позовну  роботу  щодо  свого  права  вимоги  повернення
невикористаного  авансу  відповідно  до  вимог  чинного  законодавства  та
договірних  відносин.

11.  Звернутися  до  суду  КНП  «Покровська  клінічна  лікарня
інтенсивного  лікування»  щодо  пред'явлення  позовних  вимогу  щодо  стягнення
у  вигляді  штрафних  санкцій  за  невиконання  зобов'язань  за  договірними
відносинами.

12.  Керівництву  КНП  «Покровська  клінічна  лікарня  інтенсивного
лікування»  здійснення  заходів  щодо  отримання  дозволу  органу  державного
архітектурно-будівельного  контролю  на прийняття в  експлуатацію  закінченого
об'єкта  будівництва.

13.  Керівництву  КНП  «Покровська  клінічна  лікарня  інтенсивного
лікування»  здійснити  заходи  щодо  забезпечення  відшкодування  матеріальної
шкоди внаслідок проведення завищених витрат на оплату праці.

14.  Здійснення  керівництвом  КНП  «Покровська  клінічна  лікарня
інтенсивного лікування» рішень щодо монтажу лабораторного обладнання для
здійснення  лабораторних  досліджень.

Головний державний фінансовий
інспектор відділу  контролю в галузі
оборони, в правоохоронних органах

та органах влади  управління
Східного офісу Держаудитслужби
в Донецькій області  х  7  Д.  СШДЕВИЧ
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ПРОТОКОЛ
узгодження звіту про результати державного

фінансового аудиту бюджету міста Покровськ Донецької області
за період з 01 січня  2018 року по 31 березня  2021 року

20// р.
(дата)

Покровська міська рада
(найменування об'єкта аудиту)

_Міський  голова  Требушкін  Р.  В.  з  однієї  сторони,  _
(посада,  прізвище та ініціали керівника  об'єкта аудиту)

та  головний  державний  фінансовий  інспектор  відділу  контролю  в  галузі
оборони,  в  правоохоронних  органах  та  органах  влади  управління  Східного
офісу Держаудитслужби в Донецькій області Снідевич  Д.  О.  з іншої сторони_

(посада, прізвище та ініціали керівника аудиту)

розглянули та обговорили проект звіту про результати державного фінансового
аудиту бюджету міста Покровськ Донецької області  за період з  01  січня  201 8

року по 31  березня  2021  року

ЗВІТ ПОГОДЖЕНО:

Без коментарів (зауважень)^

Із  коментарями  (зауваженнями)

Головний  державний  фінансовий
інспектор  відділу  контролю  в
галузі оборони, в правоохоронних
органах  та  органах  влади
управління  Східного  офісу
Держаудитслужби  в  Донецькій
області

(керівник  аудиту  органу  Держаудитслужби)

Міський голова

(керівник об'єкта  аудиту)

Д.  СНІДЕВИЧ

(підпис)
(ініціали та прізвище)

Р. ТРЕБУШКІН

(ініціали та прізвище)


