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У звіті представлено результати державного фінансового аудиту  
діяльності Лисичанського комунального спеціалізованого підприємства по 
видобутку, обробці, реалізації води та очищенню стоків 
«Лисичанськводоканал» (далі ЛКСП «Лисичанськводоканал», Підприємство)  
за період з 01.01.2018 по 30.06.2021 року. 

Аудит проведено відповідно до пункт 4.15 Плану проведення заходів 
державного фінансового контролю Держаудитслужби на ІІІ квартал 2021 року, 
пункт 8 Порядку проведення Державною аудиторською службою, її 
міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту 
діяльності суб’єктів господарювання, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.03.2019 № 252.  

Дослідження проведено у відповідності до питань програми державного 
фінансового аудиту ЛКСП «Лисичанськводоканал» та у межах наданих 
документів. 

Аудиторський звіт призначений для керівництва 
ЛКСП «Лисичанськводоканал» та органу управління - Управління власності 
військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області. 

Підготовлено фахівцями Управління Північно-східного офісу 
Держаудитслужби в Луганській області. Керівник групи аудиторів – головний 
державний аудитор відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, 
транспорту, фінансових послуг, ЖКГ, інфраструктури та зв’язку Управління 
Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області Кукуста 
Тетяна Володимирівна. 
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Вступ 

ЛКСП «Лисичанськводоканал» створене в 1953 році з метою 
водопостачання міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля, яке здійснюється 
від шести підземних водозаборів, що складаються з 72 одиниць водозабірних 
свердловин, розташованих в шести водозаборах, в робочому стані лише 
23 одиниці водозабірних свердловин, що розташовані в трьох водозаборах. 

Водопостачання населення і промислових підприємств міст Лисичанськ, 
Новодружеськ, Привілля здійснюється 14-ма насосними станціями І-
IV підйомів, що обумовлено складними рельєфними особливостями території, 
що обслуговується. В більшості випадках для забезпечення споживачів 
необхідно підняти воду на висоту 100 метрів. 

Водопровідні мережі охоплюють 578 вулиць міст Лисичанськ, 
Новодружеськ та Привілля. На водопровідних мережах знаходяться 
2 742 водопровідних колодязя. Загальна протяжність мереж водопроводу 
686,149 км діаметрами від 40 до 700 мм, зокрема: водоводів - 125,450 км; 
вуличної мережі – 466,156 км; внутрішньо квартальні та дворові мережі – 
94,543 кілометри. 

Питна вода відпускається для задоволення потреб населення, комунально-
побутових потреб підприємств міста, а також господарсько-побутових потреб 
промислових підприємств та для протипожежних потреб.  

Якість води відповідає вимогам ДСанПіН №2.2.4-171-10 «Гігієнічні 
вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Контроль 
якості здійснюється атестованою лабораторією ЛКСП «Лисичанськводоканал» 
згідно вимог нормативної документації за затвердженими робочими 
програмами. Крім того, Підприємство має Висновок державної санітарно-
епідемічної експертизи від 12.07.2018 №602-123-20-2/30485, щодо об`єкту 
експертизи ТР 36.0-0333851:001-2018 «Технологічний регламент з виробництва 
питної води ЛКСП «Лисичанськводоканал» для виробництва водопровідної 
питної води. Висновок дійсний до 26.06.2023 року. 

Також, ЛКСП "Лисичанскводоканал" здійснює прийом господарсько-
побутових стічних вод, що надходять від населення і промислових підприємств, 
здійснює їх очищення та знезараження на очисних спорудах. 

На балансі підприємства знаходиться  17 каналізаційних насосних станцій, 
5 майданчиків очисних споруд з сумарним подаванням 52,8 тис. куб.м/добу. 

Загальна протяжність каналізаційних мереж і колекторів складає 226,8 км, 
в тому числі напірних трубопроводів — 36,3 км; головних колекторів – 24,4 км; 
вуличної мережі – 89,8 кілометрів. Службою каналізаційного господарства 
обслуговується 4293 каналізаційних колодязя. 
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Інформація про об’єкт аудиту та обґрунтування причин проведення 
аудиту. 

Лисичанське комунальне спеціалізоване підприємство по видобутку, 
обробці, реалізації води та очищенню стоків «Лисичанськводоканал»  (далі 
ЛКСП «Лисичанськводоканал», Підприємство) створене на базі майна, яке 
знаходиться у комунальній власності Лисичанської міської ради, шляхом 
перетворення  Лисичанського державного спеціалізованого комунального 
підприємства «Міськводоканал», в зв’язку з передачею у комунальну власність 
Лисичанського райуправління ОДКП «Луганськводпром». 

Засновником ЛКСП «Лисичанськводоканал» є Лисичанська міська рада. 
Власником Підприємства є: 
- на період виконання військово-цивільною адміністрацією повноважень 

Лисичанської міської ради Луганської області – Військово-цивільна 
адміністрація міста Лисичанськ Луганської області, яка здійснює управління 
майном, яке перебуває у комунальній власності Лисичанської міської ради 
Луганської області, як безпосередньо, так і через уповноважений нею орган – 
Управління власності військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ 
Луганської області; 

- після припинення, у визначеному законом порядку, виконання військово-
цивільною адміністрацією повноважень Лисичанської міської ради Луганської 
області, як безпосередньо так і через уповноважений нею орган – Управління 
власності Лисичанської міської ради Луганської області. 

 З питань здійснення господарської діяльності Підприємство 
підпорядковується та входить до сфери управління: 

- на період виконання військово-цивільною адміністрацією повноважень 
Лисичанської міської ради Луганської області – Управління житлово -
 комунального господарства військово-цивільної адміністрації міста 
Лисичанськ Луганської області; 

- після припинення, у визначеному законом порядку, виконання військово-
цивільною адміністрацією повноважень Лисичанської міської ради Луганської 
області – Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі 
житлово-комунального господарства. 
Повне найменування Лисичанське комунальне спеціалізоване підприємство по 

видобутку, обробці, реалізації води та очищенню стоків 
«Лисичанськводоканал»  

Код ЄДРПОУ 03339851 
Керівник Ю.В. Явтушенко 
Організаційно-правова 
форма за КОПФГ 

Комунальне  підприємство 

Місцезнаходження  93106, Луганська обл., м. Лисичанськ,вул.ім. В. Сосюри, 168 

ЛКСП «Лисичанськводоканал» провадить свою діяльність у межах 
повноважень, визначених Статутом (нова редакція), затвердженого наказом 
управління власності Військово-цивільної адміністрації від 03.12.2020 № 40. 

Згідно зі Статутом ЛКСП «Лисичанськводоканал» створено з метою : 



Головний державний аудитор відділу  
Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області    Т.В. Кукуста 

6

- забезпечення водопостачання міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля 
та прилеглих селищ; 

- забезпечення водовідведення та очищення стічних вод; 
- досягнення економічного та соціального розвитку, отримання прибутку. 
Предметом діяльності ЛКСП «Лисичанськводоканал» є: забір, очищення та 

постачання води; каналізація, відведення й очищення стічних вод; будівництво 
трубопроводів; монтаж водопровідних мереж тощо. 

ЛКСП «Лисичанськводоканал» є юридичною особою, має самостійний 
баланс, розрахунковий рахунок, печатку, штампи, бланки зі своїм 
найменуванням. Підприємство  несе відповідальність за своїми зобов’язання у 
межах належного йому майна. 

Майно Підприємство є комунальною власністю Лисичанської міської ради 
Луганської області та закріплене за ним на праві повного господарського 
ведення. Відчуження майна, яке закріплено за ЛКСП «Лисичанськводоканал» 
та є комунальною власністю, здійснюється в порядку встановленому 
Власником як безпосередньо, так і через уповноважений ним орган – 
управління власності військово – цивільної адміністрації м. Лисичанськ. 

ЛКСП «Лисичанськводоканал» не має права передавати безкоштовно 
закріплене за ним майно іншим підприємствам, установам, організаціям. 

Статутний капітал Підприємства складає 56 031,0 тис. гривень. 
Для здійснення господарської діяльності Підприємство, протягом 

досліджуваного періоду,  мало дозвільні документи, зокрема: 
- ліцензію на централізоване водопостачання та водовідведення серія АГ 

№ 5500096, видану Національною  комісією, що здійснює державне 
регулювання у сфері комунальних послуг від 21.05.2013. Термін дії ліцензії – 
до 21.04.2018; 

Слід зазначити, що Постановою «Про переоформлення ліцензії на 
централізоване водопостачання та водовідведення, виданої 
ЛКСП «Лисичанськводокал» від 19.06.2018 № 513 НКРЕКП переоформлено 
ліцензію АГ №5500096 на безстрокову. 

- дозвіл на спеціальне водокористування, виданий Департаментом екології 
та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації 
№ Укр 11.13 Луг від 02.09.2016 року. Термін дії дозволу  – 3 роки; 

- дозвіл на спеціальне водокористування, виданий Державним агентством 
водних ресурсів України № 3/ЛГ/49д-20 від 02.09.2010.02.2020.  

Для забезпечення виробничого процесу в структуру 
ЛКСП «Лисичанськводоканал» входять служби каналізаційного господарства 
та очищення стоків, дільниць служби водопровідного господарства, служба 
головного енергетика, служба головного метролога, служба головного 
механіка, автотранспортна служба, виробничо-технічна служба, виробнича 
лабораторія тощо. 

Станом на 01.01.2021 року кількість абонентів 
ЛКСП «Лисичанськводоканал, які отримують послуги з централізованого 
водопостачання склала 60629 абонент, зокрема: населення – 59 709 абонент або 
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98,5% від загальної кількості абонентів, бюджетні установи – 82 абонента або 
0,1%, інші споживачі – 838 абонентів або 1,4 відсотка. 

Основну частину доходів» ЛКСП «Лисичанськводоканал отримує від 
основної діяльності визначеної Статутом (водопостачання, водовідведення).  

Так, доходи Підприємства від надання послуг з водопостачання та 
водовідведення у загальній структурі доходів від реалізації склали: за 2018 рік 
70 786,0 тис. грн, або 93,37%; за 2019 рік 59 074,0 тис. грн, або 78,3%; за 
2020 рік 61 996,0 тис. грн, або 64,28%; за І півріччя 2021 року 38964,0 тис. грн. 
або 55,45%. 

У досліджуваному періоді ЛКСП «Лисичанськводоканал» отримано 
бюджетних коштів на загальну суму – 111 325,55 тис. грн, зокрема: субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з 
різниці в тарифах – 22 225,05 тис. грн, субвенції на відшкодування витрат за 
надання населенню житлових субвенцій та пільг на житлово-комунальні 
послуги – 2 611,74 тис. грн, цільове фінансування 86 488,75 тис. грн, у тому 
числі: за 2018 рік – 4 012,0 тис. грн, за 2019 рік – 17 289,01 тис. грн, за 2020 рік 
– 37 117,6 тис. грн., за І півріччя 2021 року – 28 070,04 тис. гривень. 

Бюджетні кошти було використано на: сплату електричної енергії 
(64 723,57 тис. грн), придбання основних засобів (4 320,44 тис. грн), заробітну 
плату (17 444,73 тис. грн). 

Середньооблікова чисельність штатних працівників складала: за 2018 рік – 
437 осіб, за 2019 рік – 378 осіб, за 2020 рік – 428 осіб, за І півріччя 2021 року – 
431 особа, витрати на оплату праці за 2018 рік склали 25 934 тис грн, за 2019 рік 
– 35 126 тис грн, за 2020 рік – 38 538 тис. грн, за І півріччя 2021 року – 
21 786 тис гривень. 

Поточна заборгованість із заробітної плати станом на 01.01.2021 складала 
– 1011,9 тис. грн., та станом на 01.07.2021 – 914,3 тис. гривень. 

Причина проведення аудиту: необхідність проведення державного 
фінансового аудиту діяльності Підприємства зумовили збитковість його 
фінансово-господарської діяльності, зростання дебіторської та кредиторської 
заборгованості, незадовільні показники, що характеризують 
платоспроможність, ліквідність та ефективність використання майна. 

Крім того, велика соціальна значимість підприємства, необхідність 
виділення йому значних обсягів бюджетних коштів на відшкодування різниці у 
тарифах, на відшкодування наданих пільг та субсидій населенню за послуги 
водопостачання та водовідведення, а також його нестабільне фінансове 
становище.  

Обсяг охоплених аудитом коштів склав 191 946,0 тис. грн. та майна 
81 717,29 тис. гривень. 
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Результати проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності та 
попередньої оцінки стану внутрішнього контролю 

Проведеним аналізом основних фінансових показників діяльності 
ЛКСП «Лисичанськводоканал» за 2018-2020 роки встановлено, що фінансовий 
стан Підприємства незадовільний, упродовж всього періоду діяльність була 
збиткова, відповідно, статутні завдання щодо отримання прибутку не виконано. 

Насамперед, збитки обумовлені реалізацією Підприємством послуг за 
ціною нижчою ніж фактична собівартість унаслідок встановлення тарифів на 
послуги з водопостачання та водовідведення у розмірі меншому ніж фактичні 
витрати на їх виробництво. 

Так, сукупні доходи Підприємства у 2018 році склали 75 906,0 тис. грн, у 
2020 році збільшилися на 27,06% та дорівнювали 96 445,0 тис. гривень.  

Найбільша питома вага у складі сукупних доходів припадала на чистий 
дохід від реалізації продукції, робіт та послуг, який у 2018 році становив –
93,37%, у 2019 році – 78,3 % від сукупних доходів, у 2020 році – 64,28 % від 
сукупних доходів. 

Сукупні витрати Підприємства за 2018 рік складали 90 017 тис. грн, за 
2020 рік їх сума збільшилися на 32,82% і становили 119 557,0 тис. гривень. 

У сукупних витратах Підприємства найбільшу частку займала собівартість 
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема: у 2018 році сукупні 
витрати склали 90 017 тис. грн, собівартість – 81 069 тис. грн (90 %), 
у 2019році  сукупні витрати – 106 497 тис. грн, собівартість – 89 677 тис. грн 
(84,17 %), у 2020 році сукупні витрати – 119 557 тис. грн, собівартість – 
102 061 тис. грн (85,37 %), за І півріччя 2021 року сукупні витрати – 
63 991 тис. грн, собівартість – 56 389 тис. грн (88,12 %). 

Фінансовими результатами діяльності Підприємства упродовж 
дослідженого періоду були збитки, зокрема у 2018 році в сумі 14 111,0 тис. грн, 
у 2019 році – 31 053,0 тис. грн та у 2020 році – 23 112,0 тис. грн, у 2021 році 
Підприємство отримало прибуток у сумі 6 274,0 тис. грн за рахунок 
фінансування з місцевого бюджету. 

У структурі активів найбільша питома вага припадає на дебіторську 
заборгованість, яка склала 67,2 % або 67 128,0 тис. грн станом на 01.01.2018 та 
50,0 % або 82 161,0 тис. грн станом на 01.01.2020. Основним споживачем 
послуг є населення, якому надається майже74,5,5% послуг водопостачання та 
81% послуг водовідведення. 

Показник інших оборотних активів у 2020 році мав тенденцію збільшення 
з 31 031,0 тис. грн станом на 01.01.2018 до 79 725,0 тис. грн станом на 
01.01.2020, або на 40%, що свідчить про відволікання обігових коштів 
Підприємства. 

Також, привертає увагу збільшення виробничих запасів Підприємства, 
вартість яких за вказаний період збільшилися з 868,0 тис. грн станом на 
01.01.2018 до 1430,0 тис. грн станом на 01.01.2020, тобто на 562,0 тис. грн або 
61 %, що потребує додаткового дослідження. 
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Аналіз структури та динаміки зобов’язань показав, що довгострокові 
зобов’язання у 2018-2020 роках у Підприємства були відсутні. 

У 2018-2020 роках поточні зобов’язання ЛКСП «Лисичанськводоканал» 
мали тенденцію до зростання. Станом на 01.01.2018 їх загальна сума складала 
246 260,0 тис. грн, станом на 01.01.2020 – вони зросли на 41,2% або на 
102 910,0 тис. грн та склали 349 170,0 тис. гривень. 

При цьому значно зросли інші поточні зобов’язання, які станом на 
01.01.2018 становили 25 051,0 тис. грн, станом на 01.01.2020 збільшилися 
у 2,5 рази або на 36 606,0 тис. грн та складали 61 657,0 тис. гривень. 

У структурі поточних зобов’язань найбільша питома вага припадала на 
кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги, частка яких станом на 
01.01.2018 дорівнювала 73,8%, або 181 741,0 тис. грн, станом на 01.01.2020 – 
58,75%, або 205 133,0 тис. грн та на інші поточні зобов’язання, які станом на 
01.01.2020 складали 17,65 % або 61 657,0 тис. грн; на заборгованість за 
розрахунками з бюджетом, яка станом на 01.01.2020 складала 18,72,0%, або 
65 367,0 тис. гривень. 

Найбільшими кредиторами ЛКСП «Лисичанськводоканал» є: ТОВ 
«Луганське енергетичне об’єднання» за спожиту електричну енергію у сумі 
168 664,6 тис. грн; ПП «Кривбаспромводопостачання» за куплену воду у сумі 
13 923,9 тис. грн; ПАТ Лисичанський склозавод «Пролетарій» за послуги з 
прийому та очищенню стоків у сумі 1 220,9 тис. грн; ДПЗД «Укрінтеренерго» 
за спожиту електричну енергію у сумі 11 548,6 тис. гривень. 

Оцінкою ефективності управління ЛКСП «Лисичанськводоканал», 
проведеною за сукупністю коефіцієнтів, що характеризують прибутковість, 
платоспроможність та ліквідність установлено, що усі коефіцієнти 
рентабельності мали від’ємне значення, оскільки результатом діяльності 
ЛКСП «Лисичанськводоканал» були збитки. 

Коефіцієнт покриття, який характеризує потенційну можливість Підприємства 
сплатити поточні зобов'язання, при нормативному значенні більше одиниці у 2019-
2020 роках становив 0,06 та 0,07 відповідно по роках. 

Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує залежність 
ЛКСП «Лисичанськводоканал» від зовнішніх фінансових джерел (співвідношення 
власних та позикових коштів) оптимальне значенні більше одиниці, у 2019-
2020 роках становив відповідно «-0,4636» та 0,5116», що свідчить про 
неспроможність (залежність) Підприємства погасити поточну заборгованість за 
рахунок власних обігових коштів. ; 

Коефіцієнт зносу основних засобів протягом 2018-2020 років збільшився та 
становив, відповідно, «0,8», «0,83» «0,83». Загальний фізичний знос водопровідної 
мережі та мереж каналізації становить понад 80% та потребує заміни і не відповідає 
сучасним вимогам енергозбереження. 

За оцінкою ефективності управління ЛКСП «Лисичанськводоканал» за 
2018-2020 роки, проведена за фінансовими коефіцієнтами має середній рівень 
ефективності управління Підприємством. 

Також, варто зауважити, що фінансові плани на 2018-2020 роки 
ЛКСП «Лисичанськводоканал» складались, але органом управління не 
затверджувались. 
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Гіпотеза 1. Недостатній контроль з боку посадових осіб 
ЛКСП «Лисичанськводоканал» за станом здійснення розрахунків тарифів на 
послуги з водопостачання та водовідведення та їх подальше затвердження 
призводить до встановлення тарифів на рівні нижчому ніж економічно 
обґрунтовані витрати і, як наслідок, недоотримання доходів і збиткової 
діяльності Підприємства. 

Основним джерелом доходів ЛКСП «Лисичанськводоканал» є реалізація 
послуг централізованого водопостачання та водовідведення населенню, 
бюджетним, промисловим та іншим підприємствам і організаціям. Надання 
зазначених послуг споживачам здійснюється згідно укладених договорів та 
діючих тарифів. Тому фінансовий стан підприємства значною мірою залежить 
від рівня тарифів на ці послуги. Основним споживачем послуг є населення, 
якому надається майже 74,5% послуг водопостачання та 81% послуг 
водовідведення.  

Фінансовим результатом від основної діяльності Підприємства є збиток, 
який у 2018році становив 14 111,0 тис. грн, у 2019році – 31 053,0 тис. грн та у 
2020 році – 23 112,0 тис. гривень. Лише у 2021 році Підприємство отримало 
прибуток у сумі 6 274,0 тис. грн за рахунок фінансування з місцевого бюджету. 

Враховуючи збиткову діяльність Підприємства в дослідженому періоді в 
частині надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення у 
ході аудиту досліджено встановлені тарифи та фактичні витрати щодо надання 
зазначених послуг. 

При встановлені тарифів на централізоване водопостачання та 
водовідведення ЛКСП «Лисичанськводоканал» керується Процедурою 
встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення 
№364 від 24.03.2016 року (далі - Процедура). Ця Процедура застосовується 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), при встановленні тарифів 
на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення і 
поширюється на суб’єктів господарювання, які отримали у встановленому 
законодавством порядку ліцензії на провадження господарської діяльності з 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення та 
ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП (далі – ліцензіати). 

Слід зазначити, що Процедуру розроблено відповідно до законів України 
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг», «Про державне регулювання у сфері 
комунальних послуг», «Про питну воду, питне водопостачання та 
водовідведення». 

В періоді з 01.01.2018 по 30.06.2021 ЛКСП «Лисичанськводоканал» є 
ліцензіатом НКРЕКП, якою затверджувалися тарифи на послуги з 
водопостачання та водовідведення.  

Крім того, механізм формування тарифів на централізоване 
водопостачання та централізоване водовідведення для суб’єктів природних 
монополій, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з 
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централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, 
ліцензування якої здійснюється НКРЕКП визначає Порядок формування 
тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення 
від 10.03.2016 № 302 (далі – Порядок 302) та Порядок формування тарифів на 
послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з 
використанням внутрішньо будинкових систем) від 10.03.2016 № 303 (далі – 
Порядок 303). Цими Порядками передбачено, зокрема строки подачі заяви до 
НКРЕКП, щодо встановлення тарифу. 

Аудиторським дослідженням встановлено, що відповідно до Процедури 
Підприємством подавались до НКРЕКП заяви про встановлення тарифів, а 
також розрахунки, підтвердні матеріали і документи, що використовувалися під 
час проведення таких розрахунків , зокрема: 

 на 2018 рік – 03.08.2017 (поштове відправлення через ТОВ «Нова 
пошта»); 

 на 2019 рік – 24.05.2018 (поштове відправлення через ТОВ «Нова 
пошта»); 

 на 2020 рік – 18.11.2019 (особисто до Національної комісії); 
 на 2021 рік – 27.05.2020 (поштове відправлення через ТОВ «Нова 

пошта»). 
Співставленням поданих Підприємством заяв про встановлення тарифів та 

затверджених тарифів НКРЕКП у період з 01.01.2018 по 31.12.2020 наведено в 
Таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1. 
Розрахункові значення тарифу відповідно до поданих 

заяв (без ПДВ) 
Тариф затверджений НКРЕКП (без ПДВ) 

Дата 
подання 

ВП*, 
грн/м3 

ВВ**, 
грн/м3 

ВП*           
(з викор. 

ВБМ), 
грн/м3 

ВВ**,  
(з викор. 
ВБМ), 
грн/м3 

ВП* , 
грн/м3 

ВВ**, 
грн/м3 

ВП*  
(з викор. 
ВБМ), 
грн/м3 

ВВ**, 
(з викор. 
ВБМ), 
грн/м3 

03.08.17 15,62 5,8 16,64 5,73 15,33 6,08 15,72 6,24 

24.05.18 16,17 8,25 16,56 8,45 х х 15,72 6,24 

18.11.19 15,46 9,8 х Х х х х х 

27.05.20 17,21 10,15 х Х 17,22 10,88 х х 

*ВП - водопостачання **ВВ - водовідведення 

На підставі документів та розрахункових матеріалів, наданих ЛКСП 
«Лисичанськводоканал» до НКРЕКП, встановлено тарифи на водопостачання 
та водовідведення, зокрема: 

 постанови НКРЕКП від 28.12.2017 № 1575 та № 1576, які набули 
чинності з 25 січня 2018 року, встановлено тарифи на: 

- централізоване водопостачання – 15,33 грн\м3 (без ПДВ);  
- централізоване водовідведення – 6,08 грн \ м3 (без ПДВ); 
- централізоване постачання холодної води (з використанням внутрішньо 

будинкових мереж) – 15,72 грн \ м3 (без ПДВ); 
- водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових мереж) – 

6,24 грн\м3 (без ПДВ). 
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 постановою НКРЕКП від 16.12.2020 № 2499, яка набула чинності з 
01 січня 2021 року, встановлено тарифи на: 

- централізоване водопостачання –17,22 грн\м3 (без ПДВ); 
- централізоване водовідведення – 10,88 грн\м3 (без ПДВ). 
Тобто, на 2019-2020 роки нові тарифи, згідно до поданих розрахункових 

значень тарифів наведених в заявах, не встановлено. 
Слід зазначити, що Підприємством, у 2018 році на 2019 рік нові тарифи не 

встановлено, а  у 2019 році на 2020 рік порушено строки1 подачі заяви на 
встановлення тарифу до НКРЕКП, у зв`зку з відсутністю нових затверджених 
Поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води, 
які є підтвердним матеріалом та частиною розрахунків при встановленні 
тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення. 

На підставі вищезазначеного на ім`я генерального директора 
ЛКСП «Лисичанськводоканал» надано запит про надання інформації 
(пояснення), зокрема щодо порушення строків подачі заяв до НКРЕКП.  

Відповідно до отриманої інформації від ЛКСП «Лисичанськводоканал» за 
№ 01/2069 від 10.08.2021 встановлено, що: «..Порушення терміну подання 
розрахунку тарифів на централізоване водопостачання та централізоване 
водовідведення на 2020р., за встановленими формами з підтвердними 
матеріалами і документами, пов’язане з відсутністю на визначену Порядком 
формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення 
дату подання, до 01.06.2019р., затверджених Поточних індивідуальних 
технологічних нормативів використання питної води, термін дії яких спливав 
03.06.2018р. та які є підтвердним матеріалом та частиною розрахунків (копія 
листа до НКРЕКП від 24.05.2019р. №01/1330 додається)». 

«На 2019 рік тарифи не встановлено у зв’язку з тим, що 03.06.2018р. 
сплив термін дії Поточних індивідуальних технологічних нормативів 
використання питної води, які було затверджено Постановою НКРЕКП від 
03.10.2019р. №2028. 

На 2020 рік, подані 18.11.2019 року до НКРЕКП розрахунки 
актуалізувались в березні 2020 року (копія супровідного листа до розрахунків 
додається). 

Питання коригування витрат відповідно до рішення Луганського 
окружного адміністративного суду від 18.12.2019 року по справі №360/4281/19 
було врегульовано в листопаді 2020 року». Запит від 09.08.2021 №1 та 
відповідь від 10.08.2021 № 01/2069 у додатку 1 до аудиторського звіту.  

На підставі вищезазначеного на ім`я генерального директора 
ЛКСП «Лисичанськводоканал» надано запит про надання інформації 
(пояснення), зокрема щодо порушення строків затвердження Поточних 
індивідуальних технологічних нормативів використання питної води у період з 
2018 по 2019 рік.  

                                                 
1 відповідно до п.1.9 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення 
№ 302 від 10.03.2016 року строк подачі заяв до 01червня кожного року 
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У наданому від ЛКСП «Лисичанськводоканал» листі від 13.08.2021 
№ 01/2105 зазначено: «…ЛКСП «Лисичанськводоканал» 5 березня 2018 року 
уклало договір №115-18 з ТОВ науково-виробничим підприємством «Екопром» 
на розробку поточних індивідуальних технологічних нормативів використання 
питної води (ПІТНВПВ)….29 березня ТОВ науково-виробничим підприємством 
«Екопром» по телефону повідомило, що відмовляється від розробки ПІТНВПВ. 

Тому, 2 квітня 2018 року було укладено договір №2974/18 з Харківським 
національним університетом міського господарства імені О. М. Бекетова на 
розробку ІТНВПВ…Але роботи по розробці ПІТНВПВів не були виконані в 
строк. Тоді, 06.05.2019 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю 
«ЗЕФІР ПЛЮС» було укладено договір на розробку ІТНВПВ. 03.10.2019 року 
вже були розраховані та затверджені Постановою НКРЕКП № 2028 від 
03.10.2019р. ІТНВПВи ЛКСП «Лисичанськводоканал». 

Запит від 10.08.2021 №4 та відповідь від 13.08.2021 № 01/2105 у додатку 
2 до аудиторського звіту. 

Аудиторським дослідженням встановлено, що при укладанні договорів на 
розробку поточних індивідуальних технологічних нормативів питної води з 
Виконавцями2, вартість послуги зросла на 57,3 тис. грн з ПДВ, зокрема: 

 ТОВ науково-виробниче підприємство «Екопром» - вартість послуги 
15,0 тис. грн з ПДВ відповідно до договору №115-18 від 05.03.2018; 

 Харківським національним університетом міського господарства імені 
О.М. Бекетова - вартість послуги 25,0 тис. грн у т.ч. ПДВ відповідно до 
договору №2974/18 від 02.04.2018 року; 

 Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗЕФІР ПЛЮС» - вартість 
послуги 60,2 тис. грн без ПДВ (72,3 тис. грн з ПДВ) відповідно до договору 
№38Б від 06.05.2019 року. 

Відповідно, до вищезазначеного Управлінням Північно-східного офісу 
Держаудитслужби в Луганській області надіслано запити3 Виконавцям про 
надання інформації, щодо наявності в обліку дебіторської та/або кредиторської 
заборгованості за ЛКСП «Лисичанськводоканал» станом на 01.01.2019, на 
01.01.2020 та станом на 01.01.2021, з наданням завірених належним чином 
первинних документів щодо підтвердження виникнення такої заборгованості 
та/або її оплати, а також, зазначити причини не виконання умов 
вищезазначеного договору та надати обґрунтовану інформацію, щодо його 
дострокового розірвання.  

Станом на 09.09.2021 від ТОВ НВП «ЕКОПРОМ» (вх. № 201200-14-1960-21) 
та Харківського національного Університету міського господарства імені 
О.М. Бекетова (вх. № 201200-14-1964-21) отримано відповіді на запити. 

У відповідях зазначено: 
 ТОВ НВП «ЕКОПРОМ» «…в ході обстеження підприємства з`ясувалось, 

що об`єм робіт значно більший ніж  той, який обговорювався при укладанні 

                                                 
2 ТОВ науково-виробниче підприємство «Екопром», Харківським національним 
університетом міського господарства імені О. М. Бекетова, ТОВ «ЗЕФІР ПЛЮС» 
3 від 01.09.2021 № 201206-14/2545-2021 та від 01.09.2021 № 201206-14/2546-2021 
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договору. Від укладання Додаткової угоди на збільшення ціни договору для 
продовження надання послуг Замовник відмовився»; 

 Харківський національний Університет міського господарства імені 
О.М. Бекетова «…Робота виконувалася, але все треба було перераховувати і 
все було здійснено, але в якийсь момент представник Замовника в усній формі 
по телефону заявив, що робота виконується дуже довго і вони відмовляються 
від цієї роботи так і не підписавши акти виконаних робіт і письмово вони це не 
підтвердили, а просто перестали спілкуватися». 

Тобто, через відсутність власних фахівців для розробки поточних 
індивідуальних технологічних нормативів використання питної води, 
Підприємство використовувало послуги сторонніх організацій з метою 
розроблення та затвердження ІТНВПВ на 2019 рік, які є підтвердним 
матеріалом та частиною розрахунків для встановлення тарифу.  

У ході аудиту здійснено орієнтовний розрахунок розмірів упущених вигод 
від несвоєчасного затвердження тарифів на послуги з водопостачання та 
водовідведення, який наведено у Таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2. 

Водопостачання 

Період 

Реалізація, тис. м3 
Тариф 

затверджений 
НКРЕКП, грн/м3 

Розрахункові 
значення тарифу, 

відповідно до заяв, 
грн/м3 

Різниця між 
розрахунковим 
значенням та 

тарифом, грн/м3 

Сума втраченого 
доходу, тис. грн 
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2019 1857,63 1290,907 15,33 15,72 16,17 16,56 0,84 0,84 1560,41 1084,36 

2020 1959,368 1354,744 15,33 15,72 15,46 16,56 0,13 0,84 254,72 1137,98 

Всього 3817,00 2645,65 х х 
 

х х х 1815,13 2222,34 

Водовідведення 

2019 396,396 1264,962 6,08 6,24 8,25 8,45 2,17 2,21 860,18 2795,57 

2020 387,091 1331,514 6,08 6,24 9,8 8,45 3,72 2,21 1439,98 2942,65 

Всього 783,49 2596,48 х х 
 

х х х 2300,16 5738,21 

РАЗОМ: 12 075,84 

*ВП - водопостачання **ВВ - водовідведення 

Таким чином, недостатній контроль з боку посадових осіб 
ЛКСП «Лисичанськводоканал» у 2019-2020 роках за своєчасністю розроблення 
та затвердження тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення 
мало наслідком упущені вигоди у вигляді зростання доходів від реалізації послуг 
розрахунково на суму 12 075,84 тис. гривень.  

Надалі з метою дослідження питання покриття фактичних витрат, на 
надання послуг з водопостачання та водовідведення, діючими тарифами 
проведено аналіз витрат на собівартість та їх співвідношення з витратами 
включеними до тарифів. 

При аналізі вартості діючих тарифів централізованого водопостачання з їх 
собівартістю у 2018-2020 роках та у І півріччі 2021 року, порівняння наведено в 
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Діаграмі 1.1. встановлено, що собівартість одиниці продукції перевищує 
вартість діючого тарифу, зокрема по роках: 

- у 2018 році на 2,61 грн або на 16,81%; 
- у 2019 році на 8,244 грн або на 53,10%; 
- у 2020 році на 10,4982 грн або на 67,62%; 
- у І півріччі 2021 року на 10,3642 грн або на 60,2% 

Діаграма 1.1. 

 
При аналізі вартості діючих тарифів централізованого водовідведення з їх 

собівартістю у 2018 – 2020 роках та у І півріччі 2021, порівняння наведено в 
Діаграмі 1.2., встановлено що собівартість одиниці продукції перевищує 
вартість діючого тарифу, зокрема по роках: 

- у 2018 році на 2,83 грн або на 46,03%; 
- у 2019 році на 6,61 грн або на 107,3%; 
- у 2020 році на 10,4982 грн або на 120,8%; 
- у І півріччі 2021 року на 10,3642 грн або на 48,42% 

Діаграма 1.2. 

 
Аналізуючи вищенаведену інформацію, щодо різниці затвердженого 

тарифу та його собівартості встановлено, що структурою собівартості тарифів 
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Підприємства передбачені матеріальні, трудові та фінансові витрати, які 
необхідні для його діяльності на протязі запланованого періоду, при умові 
реалізації запланованого обсягу централізованого водопостачання та 
водовідведення. Тобто, якщо обсяг реалізації централізованого водопостачання 
у 2018 році складатиме 4 879,21 тис. м3 при запланованій вартості 
74 794,868 тис. грн, що включає в свою структуру  обґрунтовані планові 
витрати, то тариф складатиме 15,33 грн/м3. Аналогічним є розрахунок щодо 
тарифу на централізоване водовідведення. Якщо обсяг складатиме 
3 070,74 тис. м3 при запланованій вартості 18 666,755 тис. грн, то тариф 
складатиме 6,08 грн/м3 

Порівняльний аналіз наведено в Таблиці 1.3., в якій зазначено 
взаємопов`язані показники, зокрема: виробнича собівартість продукції (послуг), 
обсяг реалізації продукції (послуг) та тариф. 

Тобто, при зменшені обсягу реалізації продукції підвищується повна 
собівартість одиниці продукції (послуги), а при збільшені обсягу реалізації 
продукції зменшується повна виробнича собівартість одиниці продукції 
(послуги).  

Таблиця 1.3. 
тис. грн 

Співставлення фактичної собівартості з плановою відповідно до планових обсягів 

№ 
п/п 

 
Показники 

Централізоване ВП Централізоване ВВ 

ураховано 
в тарифах 

фактично 
ураховано в 

тарифах 
фактично 

1 2 3 4 5 6 
2018 

1 Виробнича собівартість продукції (послуг) 69053 64937 17555 16132 
2 Обсяг реалізованої продукції (послуг) 4879 3808 3075 1920 

3 
Повна собівартість одиниці продукції 
(послуги) 

14,9698 18,4526 6,0521 9,2184 

2019 
4 Виробнича собівартість продукції (послуг) 69294 69710 17591 19934 
5 Обсяг реалізованої продукції (послуг) 4880 3149 3070 1661 

6 
Повна собівартість одиниці продукції 
(послуги) 

15,0102 23,9874 6,067 12,9657 

2020 
7 Виробнича собівартість продукції (послуг) 69294 80245 17591 21816 
8 Обсяг реалізованої продукції (послуг) 4880 3314 3070 1719 

9 
Повна собівартість одиниці продукції 
(послуги) 

15,0102 26,9835 6,067 14,0922 

Слід зазначити, що обсяг реалізації продукції у період з 2018 по 2020 рік 
виконувався лише на 70% від запланованого. Тобто, слід проаналізувати 
витрати відповідно до фактичних обсягів реалізації продукції. Значимість 
зниження собівартості в кожному конкретному випадку залежить від питомої 
ваги тієї чи іншої групи витрат. Знизити собівартість продукції можливо за 
рахунок скорочення витрат, пов'язаних з обслуговуванням виробництва і 
управлінням ним або ж за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції при 
збережені структури тарифу та за рахунок зменшення втрат і витрат води. 

Аудиторським дослідженням, встановлено, що водопровідно-каналізаційне 
господарство Підприємства складається із: споруд підземних водозаборів, 
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водопровідних мереж не питної води, насосних станцій другого, третього та 
четвертого підйомів, водопровідних мереж питної води, каналізаційних мереж з 
насосними станціями та очисних споруд з біологічної очистки стічних вод. У 
межах своєї діяльності Підприємство зазнає втрат та витрат води відповідно до 
стану систем водопостачання та водовідведення. 

Відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 179 «Про 
затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів 
використання питної води підприємствами, які надають послуги з 
централізованого водопостачання та/або водовідведення» (далі – Порядок 179) 
ЛКСП «Лисичанськводоканал» розроблено поточні індивідуальні технологічні 
нормативи використання питної води (далі - ІТНВПВ), зокрема: 

 У період з 01.01.2018 по 31.12.2019 роки діяли ІТНВПВ від 04.06.2013 
№235 затверджені рішенням Лисичанської міської ради терміном на 5 років на 
рівні 31,06% від обсягів подачі води у водопровідні мережі включає в тому 
числі: технологічні витрати у водопровідному та каналізаційному господарстві 
на рівні 3,423%, втрати води та невраховані витрати води з систем подачі і 
розподілу води на рівні 27,33%, витрати води на господарсько-питні потреби на 
рівні 0,047%, витрати води на утримання зон санітарної охорони у весняно-
літній період на рівні 0,26%. 

 Наприкінці 2019 року встановлено нові ІТНВПВ 
ЛКСП «Лисичанськводоканал» від 03.10.2019 № 2028 затверджені Постановою 
Національної  комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) та рішенням Лисичанської міської 
ради від 08.08.2019 № 383 терміном на 5 років на рівні 32,38161% від піднятої 
води, який включає в тому числі: втрати води підприємства на рівні 27,99943%, 
технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві 4,09918%, 
витрати у каналізаційному господарстві піднятої води на рівні 0,283%. 
Варто зауважити, що поточні ІТНВПВ не повинні перевищувати значень поточних 
галузевих ТНВПВ, а саме 33%. (відповідно до п. 5 розділу 3 Порядку №179). 

Співставленням запланованих втрат, витрат води до фактичних відповідно 
до обсягів подачі води у водопровідні мережі або піднятої води встановлено, 
що відсоток фактичних втрат та витрат води у період з 2018 по 2020 роки зріс 
від 50,491% до 61,185%.  

До планової собівартості продукції, сформованої у межах діючих тарифів, 
на послуги централізованого водопостачання та водовідведення та на послуги з 
централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням 
внутрішньо будинкових систем) враховано лише 30% втрат питної води, 
технологічних витрат питної води в системах водопостачання та 
водовідведення. 

Так, порівнянням запланованих та звітних даних про обсяги діяльності з 
централізованого водопостачання/ водовідведення встановлено, що: 

- у 2018 році насосними станціями першого та другого підйому подано 
7 691,587 тис. м3 води, а прийнято в мережу 7 615,433 тис. м3 води. 
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При цьому, із загального обсягу видобутої води усім споживачам  
реалізовано лише 3 808,036 тис. м3 води, або 49,5% від поданої в мережу, а 
3 883,551 тис. м3 води або 50,49% від поданої в мережу склали витрати та 
втрати, у тому числі: 

- 2 091,09 тис. м3 або 30% склали втрати за нормою, встановленою для 
ЛКСП «Лисичанськводоканал» ІТНВПВ від 04.06.2013 № 235; 

- 1 792,461 тис. м3 або 20,49% склали понаднормативні втрати води.  
- у 2019 році насосними станціями першого та другого підйому подано 

7 667,366 тис. м3 води , а прийнято в мережу 7 530,972 тис. м3 води. 
 При цьому, із загального обсягу поданої води у мережу усім споживачам 

реалізовано лише 31 48,537 тис. м3 води, або 41,06% від поданої в мережу, а 
4 518,83 тис. м3 води або 58,936% від поданої в мережу склали  витрати та 
втрати, у тому числі: 

- 2 091,09 тис. м3 або 30% склали втрати  за нормою, встановленою для 
ЛКСП «Лисичанськводоканал» ІТНВПВ від 04.06.2013 № 235; 

- 2 427,739 тис. м3 або 28,936% склали понаднормативні втрати води.  
Упродовж 2020 року насосними станціями першого та другого підйому 

подано 8538,277 тис. м3 води , а прийнято в мережу 8 308,67тис. м3 води. 
При цьому, із загального обсягу поданої води у мережу усім споживачам 

реалізовано лише 3 314,11 тис. м3 води, або 38,815% від поданої в мережу, а 
5 224,17 тис. м3 води або 61,185% від поданої в мережу склали  витрати та 
втрати, у тому числі: 

- 2 561,483 тис. м3 або 30% склали втрати  за нормою, встановленою для 
ЛКСП «Лисичанськводоканал» ІТНВПВ від 04.06.2013 № 235; 

- 2 662,682 тис. м3 або 31,185% склали понаднормативні втрати води. 
Таким чином, у період з 01.01.2018 по 31.12.2020 фактичні втрати та 

витрати води від обсягів подачі води у водопровідні мережі склали 
13 626,55 тис. м3 з яких 6 743,66 тис. м3 за законодавчо встановленою нормою, а 
6 882,89 тис. м3 понаднормативні втрати. 

Відповідно до вищезазначеного, до Підприємства надано запит, щодо 
причин технологічних витрат у водопровідному та каналізаційному 
господарстві та втрат води (з систем подачі і розподілу), які перевищують 
законодавчо встановлені нормативні показники, тобто більше 30%. 

Слід зазначити, що підпунктом 3 пункту 10 розділу ІІІ Порядку 179 передбачено: у разі 
необхідності фактичні дані інструментального аналізу технологічних витрат і втрат, зафіксованих 
засобами обліку (за наявності засобів обліку) за останній рік. При значній відмінності фактично 
виміряних і розрахованих поточних ІТНВПВ рішення щодо застосування того чи іншого значення приймає 
уповноважений орган. 

Частиною першою статті 8 розділу ІІІ Закону України Про комерційний облік теплової енергії та 
водопостачання №2119-VIII від 22.06.2017 передбачено: рахунки на оплату наданої комунальної послуги 
формуються виконавцем або визначеною власником (співвласниками) іншою особою, що здійснює розподіл 
обсягів комунальної послуги, на основі показань вузла комерційного обліку відповідної комунальної послуги 
згідно з вимогами статей 9-11 цього Закону. А також, частиною першою статті 10 визначено:у 
будівлях, зазначених у частинах другій і третій статті 4 цього Закону, обсяг відповідної комунальної 
послуги, визначений за допомогою вузла комерційного обліку (а у випадках, передбачених частиною 
другою статті 9 цього Закону, - за розрахунковим або середнім споживанням), розподіляється між усіма 
споживачами з урахуванням показань вузлів розподільного обліку. 
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Згідно отриманої інформації від ЛКСП «Лисичанськводоканал» за 
№ 01/2450 від 28.09.2021 встановлено, що «..Зростання понаднормативних 
втрат води пояснюється зростанням зносу водопровідних мереж, так згідно 
бухгалтерського обліку знос водопровідних мереж на 01.01.2019р склав 87,98%, 
на 01.01.2020р – 91,84%, на 01.01.2021р – 95,38%. У зв`язку з цим збільшилася 
кількість поривів на магістральних водоводах, так в 2018 році було 234 пориву 
на магістральних водах, в 2019 році – 275 поривів, в 2020 році – 336 поривів…» 
Запит від 23.09.2021 та відповідь від 28.09.2021 № 01/2450 у додатку 3 до 
аудиторського звіту. 

А також, для більш чіткого обліку та зменшення втрат та витрат води на 
Підприємстві, що передбачено діючим законодавством (технологічні витрати і 
втрати, фіксувати засобами обліку;обсяг комунальних послуг розподілять на 
основі показань вузла комерційного обліку), необхідно: 

  точки технологічного обліку в системі централізованого водопостачання 
обладнати приладами обліку; 

  встановити прилади обліку на етапах здійснення відведення стічних вод 
на очисні споруди та їх скиду після очищення; 

  встановити комерційні прилади обліку води на вводах будинків. 
Слід зазначити, що з 72 одиниць водозабірних свердловин, розташованих в 

шести водозаборах, в робочому стані лише 23 одиниці або 31,94 % водозабірних 
свердловин, що розташовані в трьох водозаборах та які необхідно обладнати 
приладами обліку. Систему ПВР обладнано на 52,63%, або з 19 точок 
технологічного обліку обладнано 10. 

На балансі підприємства є очисні споруди біологічно очистки стічних вод. 
Скид у водний об`єкт здійснюється по п`яти випускам. Прилади обліку на 
етапах здійснення відведення стічних вод на очисні споруди та їх скиду після 
очищення встановлено у кількості 7 одиниць з необхідних 23, зокрема:  

- очисні споруди обладнані у кількості 2 одиниць або 33,3% з необхідних 
6 одиниць; 

- каналізаційні насосні станції обладнані у кількості 5 одиниць або 29,41% 
з необхідних 17 одиниць. 

Згідно з Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та 
водопостачання» №2119-VIII від 22.06.2017 необхідно встановити прилади 
комерційного обліку на вводах багатоквартирних будинків в кількості 
825 одиниць. На території обслуговування водопостачанням міст Лисичанська, 
Новодружеська та Привілля рахується 782 одиниці вводів в багатоквартирні 
будинки. У 2021 році на оснащення вузлів комерційного обліку виділені кошти 
у сумі 1 412 тис. грн, на 35 багатоквартирних будинків, що складає 4,5% від 
необхідної загальної кількості. 

Тобто, забезпеченість від 30 до 50% від загальної необхідності, засобами 
обліку, що фіксують технологічні витрати та втрати води, відсутність вузлів 
комерційного обліку в багатоквартирних будинках, а також зношеність системи 
водопостачання та водовідведення станом на 01.01.2021р – 95,38% призвело до 
понаднормативних витрат та втрат води у кількості 6 882,89 тис. м3. Загальна 



Головний державний аудитор відділу  
Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області    Т.В. Кукуста 

20

сума понаднормативних втрат, за їх реалізаційною собівартістю, склала 
159 501,58 тис. гривень. Реєстр понаднормативних втрат води по ЛКСП 
«Лисичанськводоканал» у додатку 4 до аудиторського звіту. 

Отже, недостатність обігових коштів, неможливість власним коштом 
здійснити заходи з оновлення основних засобів та забезпечити обладнання 
приладами обліку води та стоків усіх точок технологічного обліку, призводить 
до відсутності можливості у Підприємства контролювати втрати води, які у 
дослідженому періоді склали 6 882,89 тис. м3, що за реалізаційною собівартістю 
складає 159 501,58 тис. гривень. 
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Гіпотеза 2. Неефективне використання коштів Підприємства та 
недостатня урегульованість його структури може призводити до 
непродуктивних/зайвих витрат. 

Аналіз обсягів доходів Підприємства показав відсутність чіткої тенденції 
до зростання або зниження, зокрема у 2018 році доходи склали 75 906 тис. грн, 
у 2019 році – 75 444 тис. грн, у 2020 році – 96 445 тис. грн та у І півріччі 
2021 року – 70 265 тис. гривень.  

Подальшим аналізом структури доходів встановлено, що найбільша 
питома вага у складі доходів припадала на чистий дохід від реалізації 
продукції, робіт та послуг, які у 2018 році склали 70 876 тис. грн, у 2019 році – 
59 074 тис. грн, у 2020 році – 61 996 тис. грн,у І півріччі 2021 року – 
38 964 тис. грн, та простежується чітка тенденція до її зниження.  

Натомість зростає питома вага інших операційних доходів, які у 2018 році 
склали 4 646 тис. грн, у 2019 році – 15 463 тис. грн, у 2020 році – 33 406 тис. 
грн, у І півріччі 2021 року – 29 022 тис. гривень. 

Співвідношення чистого доходу від реалізації продукції, робіт та послуг та 
інших операційних доходів ЛКСП «Лисичанськводоканал» за 2018-2020 роки 
та І півріччя 2021 року наведене на діаграмі 2.1. 

Діаграма 2.1. 

 
При цьому, простежується стале зростання витрат Підприємства 

починаючи з 2018 року, яке відображено на діаграмі 2.2. 
Діаграма 2.2. 
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При цьому у структурі витрат переважаючу частку займає собівартість 
послуг з водопостачання та водовідведення від 90,06 % у 2018 році, 84,18 % у 
2019 році, 85,37 у 2020 році та 88,12 у І півріччі 2021 року.  

Частка адміністративних витрат у структурі помірно зростала від 2,75 % у 
2018 році до 4,12 % у І півріччі 2021 року. При цьому, витрати на збут навпаки 
зменшуються з 3,92 % у 2018 році до 2,95 % у І півріччі 2021 року. 

Не мали сталої динаміки зміни частки інших операційних витрат, які 
займали у структурі витрат 2,79 % у 2018 році, 8,64 % у 2019 році, 7,32 % у 
2020 році та 3,3 % у І півріччі 2021 року. 

Зважаючи на зниження доходів та зростання витрат Підприємства, у ході 
аудиту постала необхідність у досліджені ефективності управління коштами та 
активами ЛКСП «Лисичанськводоканал». 

Дослідженням повноти надходження коштів від надання послуг з 
водопостачання та водовідведення встановлено, що неефективні управлінські 

рішення керівництва ЛКСП 
«Лисичанськводоканал» в частині 
укладання договору доручення із 
приватною структурою – 
приватне підприємство 
«ПАРТНЕР КП» (код ЄДРПОУ 
43571718), призвело до 
непродуктивних витрат на суму 
54,4 тис. грн, недоотримання 
доходів на суму 32,48 тис. грн, 
обсяг яких може зростати у 
подальшому. 

Так, між ПП «ПАРТНЕР КП» (Повірений), в особі директора 
Корчагіна Я.С., з однієї сторони, та ЛКСП «Лисичанськводоканал» 
(Довіритель), в особі директора Лозиченко С.І., укладено договір доручення від 
23.03.2020 без номера. 

Згідно з пунктом 1.1. Договору в порядку та на умовах, визначених договором, 
Повірений уповноважений діяти від імені та в інтересах Довірителя, зобов’язаний вчиняти 
наступні дії: 

- від імені Довірителя приймати на власні розрахункові рахунки від банків, інших 
розрахункових, фінансових установ та підприємств, юридичних осіб зібрану в інтересах 
Довірителя плату за послуги з водопостачання та водовідведення; 

- за дорученням Довірителя здійснювати безготівкові платежі за рахунок та в інтересах 
Довірителя. 

Пунктом 1.2. Договору визначено, що деталізований зміст доручення, щодо здійснення 
безготівкових платежів за рахунок та в інтересах Довірителя, порядок його виконання та інші 
вказівки за необхідністю, надаються Довірителем у письмовому вигляді шляхом направлення 
Повіреному заяви-доручення (додаток № 1 до Договору). 

Повірений не має права розпоряджатися та управляти коштами Довірителя на власний 
розсуд без відповідної заяви-доручення (пункт 1.3. Договору). 

Згідно з пунктом 2.1.1. Договору Повірений зобов’язаний вчиняти дії відповідно до 
пункту 1.1. Договору та змісту даного йому доручення. Відступлення від вказівок Довірителя 
Забороняється. 
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Відповідно до пункту 2.1.4. Договору Повірений зобов’язаний надавати Довірителю акт 
виконаних послуг (додаток № 2 до Договору). 

Пунктом 3.1.5. визначено, що Довіритель зобов’язаний відшкодовувати Повіреному 
витрати, пов’язані із виконанням доручення, та сплатити Повіреному плату за виконання 
обов’язків за Договором на підставі Акту. 

Пунктами 3.2.1.-3.2.3 Договору передбачене право Довірителя здійснювати контроль та 
перевірку роботи Повіреного при виконання умов договору; отримувати відомості про хід 
виконання договору; вимагати належного виконання умов договору. 

Повірений кожні десять банківських днів надає Довірителю звіт про зібрані кошти та 
здійснені розрахунки в інтересах Довірителя. До звіту додаються відповідні підтверджуючі 
або супровідні фінансові документи (пункт 4.1. Договору). 

Повірений до 5 числа місяця наступного за звітним, надає Довірителю акт виконаних 
послуг, завірений підписом керівника та печаткою. Звіти та Акти надаються Довірителю у 
двох примірниках. (пункти 4.2.-4.3. Договору). 

Плата за виконання Повіреним обов’язків за Договором складає 1 (один) відсоток від 
суми коштів Довірителя, прийнятих Повіреним на власні розрахункові рахунки (пункт 5.2. 
Договору). 

Довіритель відшкодовує Повіреному суму фактично витрачених грошових коштів, що 
пов’язана з виконанням доручення та підтверджена належним чином (пункт 5.3. Договору). 

Довіритель до 10 числа місяця наступного за звітним перераховує на поточний рахунок 
Повіреного грошові кошти, визначені у пунктах 5.2., 5.3. Договору (пункт 5.5. Договору). 

Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання 
сторонами та діє до 31 грудня 2020 року (пункт 10.1.Договору). 

Під час аудиту надано запит на надання документів що регулювали 
відносини ЛКСП «Лисичанськводоканал» та ПП «ПАРТНЕР КП», 
від 16.09.2021 № 5, на який надано лише акти виконаних послуг на загальну 
суму 43,0 тис. гривень. Решта запитуваних документів не надані.  

У інформації від головного бухгалтера Підприємства без дати та номера, 
зазначено: «З 01.04.2020р. директором ЛКСП «Лисичанськводоканал» 
призначено Кравченко Н.І. Вся документація, бухгалтерські документи, здача 
звітності велась особисто директором та зберігалась в сейфі ПП «Партнер 
КП». При звільненні, директор Кравченко Н.І. оригінали бухгалтерських 
документів не повернула». Запит від 16.09.2021 № 5 та інформація головного 
бухгалтера у додатку 5 до аудиторського звіту. 

Відповідно до обігово-сальдової відомості по субрахунку 6312 по 
контрагенту ПП «ПАРТНЕР КП» здійснено платежів за надані послуги у сумі 
54,4 тис. грн (відображено за дебетом рахунку), тоді як надано послуг на суму 
43,0 тис. грн (відображено за кредитом рахунку). 

Тобто не підтверджено актами наданих послуг перерахування коштів 
ПП «ПАРТНЕР КП» у сумі 11,4 тис. грн, які станом на 30.06.2021 рахуються у 
складі дебіторської заборгованості.  

У ході аудиту головному бухгалтеру ЛКСП «Лисичанськводоканал» 
надано запит від 07.09.2021 щодо отримання пояснення з приводу здійснення 
оплати без наявності актів виконаних робіт. У своїй інформації головний 
бухгалтер зазначила: «Здійснення оплати ПП «Партнер КП» проводилось на 
підставі рахунків-фактури за відповідний місяць. Копія додається» Інформація 
головного бухгалтера у попередньому додатку до аудиторського звіту. 
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Водночас, Договором передбачено (пункту 3.1.5.), що оплата здійснюється 
на підставі акту. 

Загалом за даними обігово-сальдової відомості по субрахунку 311 по 
контрагенту ПП «ПАРТНЕР КП» відображено надходження коштів за послуги 
з водопостачання та водовідведення на суму 14 796,4 тис. грн, з яких на 
рахунок відкритий у Філії Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» - 
12 639,4 тис. грн та на рахунок у АТ КБ «Приватбанк» - 2 156,97 тис. гривень. 

Видатки по контрагенту ПП «ПАРТНЕР КП» склали 14 796,4 тис. грн, 
тобто дебіторська або кредиторська заборгованість станом на 30.06.2021 за 
ПП «ПАРТНЕР КП» не значиться. 

Подальшим дослідженням відносин Підприємства із ПП «ПАРТЕР КП» 
встановлено, що на офіційному сайті ЛКСП «Лисичанськводоканал»4 
31.03.2020 розміщено оголошення «Інформація про оплату послуг», у якому 
зазначено: «Шановні абоненти ЛКСП «Лисичанськводоканал»! Інформуємо вас про те, що 
оплату за отримані послуги з водопостачання та водовідведення необхідно здійснювати на 
розрахунковий рахунок повіреного підприємства ПП «ПАРТНЕР-КП» 
№ UA873046650000026002300356268 в філії – Луганського обласного управління 

АТ «Ощадбанк» МФО 304665.». 
Надалі, 03.04.2020 на сайті Підприємства розміщено інформацію 

«Актуальна інформація про оплату», у якій серед іншого зазначено наступне: 
«Шановні абоненти ЛКСП «Лисичанськводоканал»! Наразі підприємство знаходиться у 
скрутному фінансовому становищі, яке викликане: зносом основних фондів на 91 %, в тому 
числі водоводів, кредиторською заборгованістю, що виникла до 2019 року, в тому числі 
перед ТОВ «ЛЕО», арештом рахунків підприємства, дефіцитом коштів 2,5 млн. щомісяця, 
тощо. 

Через вищезазначені проблеми підприємство не може повноцінно функціонувати: 
сплачувати заробітну плату, податки, отримані послуги з постачання електричної енергії, 
купувати паливо, матеріали, реагенти, тощо. Це, в свою чергу, призводить до подальшого 
накопичення боргу із заробітної плати та перед енергетиками, до неможливості повноцінно 
надавати послуги населенню з водопостачання та водовідведення, проводити ремонтні 
роботи, тощо. 

Завдяки співпраці ЛКСП «Лисичанськводоканал» з міським головою, Лисичанською 
міською радою, виконавчим комітетом, обласною адміністрацією, рух коштів 
підприємства відновлено. 

Шановні абоненти! Просимо вас вчасно здійснювати оплату послуг за водопостачання 
та водовідведення. 

Окремо зауважуємо, що відповідно до договору доручення, збір коштів в інтересах 
ЛКСП «Лисичанськводоканал» здійснюватиме ПП «Партнер КП».». 

У розміщеній на сайті інформації 26.10.2020 «Звертаємо Вашу увагу !!!» 
повідомлено наступне: «Шановні абоненти! ЛКСП «Лисичанськводоканал» повідомляє, 
що договірні відносини з ПП «Партнер КП» припинено. 

Просимо не проводити оплату за спожиті послуги на розрахунковий рахунок 
ПП «Партнер КП» – №UA873046650000026002300356268, код ЄДРПОУ 43571718 
МФО304665 ТВБВ №10012\087 філії – Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк», а 
також №UA863047950000026007053727138 – АТ КБ «ПриватБанк». 

До аудиту надано заяву ЛКСП «Лисичанськводоканал» на адресу 
Лисичанського відділу ГУНП в Луганській області про вчинення 
                                                 
4 http://lisvoda.com.ua/  
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кримінального правопорушення від 02.11.2020 № 01/2556, у якій вказується на 
наявність скарг від громадян та юридичних осіб стосовно відсутності 
зарахування платежів, здійснених на банківські рахунки ПП «ПАРТНЕР КП», 
на особові рахунки та відсутність реакції з боку керівника ПП «ПАРТНЕР КП» 
Лозиченка С.І. щодо надання виписок, реєстрів по рахунках, на які надійшли 
кошти громадян та юридичних осіб. 

Відповідно до листа Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській 
області від 09.12.2020 №54222/111/35-2020 повідомлено Підприємство про 
приєднання отриманих матеріалів до кримінального провадження (запис у 
ЄРДР № 12020130240000732 від 22.04.2020). 

Також, 11.03.2021 на сайті Підприємства опубліковане оголошення 
наступного змісту: «До уваги Споживачів, які перерахували кошти за послуги 
централізованого водопостачання та водовідведення на рахунок приватного підприємства 
«ПАРТНЕР КП» в період з 03.04.2020 року по 29.10.2020 року, та які не були зараховані на 
рахунок ЛКСП «Лисичанськводоканал» повідомляємо, що Лисичанським відділом поліції 
Головного управління Національної поліції в Луганській області було відкрито кримінальне 
провадження по даному факту та внесено до ЄРДР за № 120201302400007320 від 
22.04.2020 року, тому просимо Споживачів особисто звертатись до Лисичанського відділу 
поліції ГУНП в Луганській області з заявами за фактом привласнення приватним 
підприємством «ПАРТНЕР КП» коштів громадян». 

За наданою службою обліку реалізації послуг ЛКСП 
«Лисичанськводоканал» інформацією, наразі зафіксовано 166 випадків, за 
якими не зараховано сплачені на банківський рахунок ПП «ПАРТНЕР КП» 
кошти за послуги з водопостачання та водовідведення, у сумі 
32,48 тис. гривень. 

При цьому, за повідомленням начальника вказаної служби, існує 
імовірність виявлення подібних випадків і у подальшому, під час проведення 
звірянь обсягів заборгованості за послуги. 

Крім того, у ході аудиту за допомогою аналітичної системи YouControl5 
проаналізовано реєстраційну інформацію ПП «ПАРТНЕР КП» та встановлено, 
що ця приватна структура створена 18.03.2020, тобто за 5 днів до укладання 
договору з ЛКСП «Лисичанськводоканал», зі статутним капіталом 
2,0 тис. гривень. 

Отже, ПП «ПАРТНЕР КП» з урахуванням розміру статутного капіталу – 
2,0 тис. грн не мало змоги забезпечити відшкодування коштів Підприємству у 
випадку порушення умов договору. 

Варто зауважити, що починаючи з 13.04.2020 та по теперішній час 
керівником ПП «ПАРТНЕР КП» значиться Лозиченко С.І., який до 31.03.2020 
був директором ЛКСП «Лисичанськводоканал» та підписав договір доручення з 
цим приватним підприємством. 

Крім того за даними аналітичної системи YouControl під час реєстрації 
зазначено електронну адресу natalya83.kravchenko@ukr.net, яка співпадає з 
іменем та прізвищем Кравченко Наталії Іванівни, яка була директором 
ЛКСП «Лисичанськводоканал» з 01.04.2020 по 31.08.2020. 

                                                 
5 https://youcontrol.com.ua/dashboard/  
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Тобто укладання посадовими особами ЛКСП «Лисичанськводоканал», які 
приймали участь у створенні та управлінні ПП «ПАРТНЕР КП», та подальше 
виконання договору доручення із приватною структурою мало наслідком 
додаткові, непродуктивні витрати у сумі 54,4 тис. грн (з яких 11,1 тис. грн не 
підтверджено актами виконаних послуг), недоотримання доходів на суму 
32,48 тис. грн, обсяг яких може зростати у подальшому, а також негативного 
впливу на імідж Підприємства унаслідок не зарахування коштів абонентів на 
особові рахунки і, відповідно, можливого зменшення надходжень за послуги з 
водопостачання та водовідведення, а також могло призвести до втрати коштів 
через відсутність забезпечення з боку приватного підприємства, як умовами 
договору, так і власними коштами. 

Також, аналіз структури операційних витрат Підприємства показав, що 
близько третини у ній займали витрати на оплату праці з відрахуваннями на 
соціальні заходи, які у 2018 році склали 25,9 млн грн (28,9 %), у 2019 році – 
35,1 млн грн (33,1 %), у 2020 році – 38,5 млн грн (32,4 %), у І півріччі 2021 року 
– 26,2 млн грн (41,6 %). 

Під час аудиту було проведено аналіз організаційної структури 
Підприємства та функціональних задач служб, відділів та фахівців, які до неї 
входять.  

Проведений аналіз виявив наявність в організаційній структурі 
Підприємства, зокрема і у підпорядкуванні генерального директора, підрозділів 
та фахівців, задачі і обов’язки яких чітко не визначені (носять формальний 
характер), а також функціонал яких виконується іншими службами і 
технічними засобами. 

Так, у структурі підприємства (у прямому підпорядкуванні генерального 
директора) є посада директора з наступними завданнями і обов’язками 
відповідно до посадової інструкції: спрямовує свою діяльність на досягнення 
високих темпів розвитку і удосконалення роботи підприємства; забезпечує 
ефективне використання майна підприємства; забезпечує підвищення 
продуктивності праці, ефективності виробництва і якості продукції на основі 
запровадження нової техніки і прогресивної технології, організації праці, 
виробництва і управління, удосконалення господарського механізму; направляє 
діяльність персоналу на досягнення високих економічних та фінансових 
результатів, тощо. 

Слід зауважити, що за структурою ЛКСП «Лисичанськводоканал» за 
вказаною посадою не закріплені жодні служби, відділи та фахівці, тобто 
визначені посадовою інструкцією завдання і обов’язки носять формальний 
характер і не можуть впливати на досягнення будь-яких результатів. 

Дослідженням причин наявності цієї посади у структурі Підприємства 
встановлено, що відповідно до розпорядження заступника керівника з питань 
безпеки та громадського порядку, в.о. керівника Лисичанської міської 
військово-цивільної адміністрації від 20.05.2021 № 355-к «Про поновлення 
Кравченко Н.І. на посаді директора ЛКСП «Лисичанськводоканал»», на 
виконання рішення Лисичанського міського суду Луганської області від 
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13.05.2021 по справі № 415/5455/206, керуючись пунктами 1, 8 частини третьої 
статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», зобов’язано: 
поновити Кравченко Н.І. на посаді директора ЛКСП «Лисичанськводоканал»; 
генеральному директору ЛКСП «Лисичанськводоканал» виплатити середній 
заробіток за час вимушеного прогулу в межах суми платежу за один місяць з 
відрахуванням обов’язкових податків та зборів; залишок суми середнього 
заробітку за час вимушеного прогулу з 29.08.2020 по 13.05.2021, стягненої з 
ЛКСП «Лисичанськводоканал» згідно з рішенням суду, виплатити 
Кравченко Н.І. після набрання рішенням законної сили. 

Виходячи з тексту судового рішення, 31.08.2020 р. позивач (Кравченко Н.І.) звернулася 
до суду з позовом до Лисичанської міської ради Луганської області в особі першого 
заступника міського голови Шальнєва А.Л., ЛКСП «Лисичанськводоканал», в якому просила 
визнати протиправним та скасувати розпорядження міського голови № 192-к від 28.08.2020 
р. «Про звільнення Кравченко Н.І.» за підписом першого заступника міського голови 
Шальнєва А.Л.; поновити її на посаді директора; стягнути з ЛКСП «Лисичанськводоканал» 
на її користь заробіток за час вимушеного прогулу з 29.08.2020 р. по день ухвалення рішення. 

Свої позовні вимоги позивачка обґрунтовує тим, що вона з 01.04.2020 р. займала 
посаду директора ЛКСП «Лисичанськводоканал» на підставі контракту від 31.03.2020 р. 
термін дії якого - з 01.04.2020 р. по 31.12.2021 р. 28.08.2020 р. позивач отримала копію 
розпорядження міського голови № 192-к від 28.08.2020 р. «Про звільнення Кравченко Н.І.» за 
підписом першого заступника міського голови Шальнєва А.Л., відповідно до якого, позивача 
звільнено із займаної посади на підставі п. 8 ст. 36 КЗпП України (з підстав, передбачених 
контрактом - за невиконання підприємством зобов`язань перед бюджетом щодо сплати 
податків та зборів, за невиконання підприємством зобов`язань щодо виплати заробітної 
плати).  

При цьому на думку Кравченко Н.І. дане розпорядження незаконне, оскільки, по-перше 
перший заступник міського голови Шальнєв А.Л. не мав повноважень щодо прийняття 
рішення про звільнення позивача, оскільки 29.07.2020 було опубліковано Указ Президента 
України № 293/2020 « Про утворення військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ 
Луганської області», а тому з 29.07.2020 всі повноваження посадових осіб місцевого 
самоврядування було припинено; більш того, відповідно до п. 10 ч. 4 ст. 42 ЗУ «Про місцеве 
самоврядування» призначення та звільнення з посад керівників підприємств, що належать 
до комунальної власності відповідних територіальних громад відноситься до повноважень 
міських голів, а випадки виконання повноважень міського голови першим заступником не 
передбачені законодавством.  

По-друге, позивача звільнено на підставі п. 8 ст. 36 КЗпП України, в трудовій книжці 
зроблено відповідний запис. Відповідно до п. 5.6. контракту, якщо розірвання контракту 
здійснюється з підстав не передбачених чинним законодавством, запис в трудові книжці 
провадиться з посиланням на п. 8 ст. 36 КЗпП України з попередженням відповідної 
сторони за два тижні, чого відповідачами зроблено не було.  

Відповідач (Військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області) 
01.03.2021 надав суду відзив на позовну заяву, в якому позовні вимоги не визнав та просив у 
задоволенні позову відмовити. В обґрунтування своїх заперечень зазначив, що позивача було 
звільнено на законних підставах, як вбачається з умов контракту самостійною підставою 
для звільнення та дострокового розірвання контракту з керівником підприємство є 
допущення податкового боргу та заборгованості по заробітній платі.  

Щодо не попередження позивача про звільнення, то, як зазначає представник 
відповідача, попередження за два тижні про звільнення не передбачено законодавчими 
актами, а передбачено лише умовами контракту, а, враховуючи, що розірвання контракту 

                                                 
6 https://reyestr.court.gov.ua/Review/97338927  
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відбулось не з підстав, визначених законодавством, а з підстав, передбачених контрактом, 
порушення даного строку не є підставою для поновлення на роботі.  

Крім того, на момент звільнення позивача, міський голова був звільнений, посада 
секретаря міської ради була вакантною і єдиною посадовою особою залишався перший 
заступник міського голови та у зв`язку з тим, що контракт з позивачем було укладено 
міським головою, а не керівником військово-цивільної адміністрації і з огляду на те, що 
багато питань не врегульовано ЗУ «Про військово-цивільні адміністрації», керівником ВЦА 
м. Лисичанська було направлено звернення до першого заступника міського голови з 
проханням про звільнення позивача з посади директора ЛКСП «Лисичанськводоканал». 

Дослідивши матеріали справи судом зазначено, що частиною 2 статті 2 КЗпП 
України, передбачено, що працівники реалізують право на працю шляхом укладання договору 
про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою. 

Відповідно до ч. 1 ст. 3, ст. 4КЗпП України законодавство про працю регулює трудові 
відносини працівників усіх підприємств, установ, організації незалежно від форм власності, 
виду діяльності і галузевої належності. 

Відповідно до контракту з керівником підприємства, що перебуває у комунальній 
власності Лисичанської міської ради від 31.03.2020, Лисичанський міський голова, що діє на 
підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, і Кравченко Н.І. з 
іншої сторони, уклали контракт про наступне: Кравченко Н.І. призначається на посаду 
директора ЛКСП «Лисичанськводоканал» на термін з 01.04.2020 р. по 31.12.2021 р. 

Відповідно до розділу 4 Контракту, у разі невиконання або неналежного виконання 
обов`язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з цим 
контрактом і чинним законодавством; керівник несе відповідальність за неякісне виконання 
обов`язків, покладених на керівника контрактом та статутом підприємства; несвоєчасну 
виплату заробітної плати; невжиття заходів щодо схоронності основних фондів 
підприємства, нераціональне використання усіх грошових коштів, що надходять на 
підприємство; невжиття заходів щодо створення на кожному робочому місці умов праці 
відповідно до вимог нормативних актів і недотримання прав працівників, гарантованих 
законодавством про охорону праці. 

Відповідно до п. 5.2 Контракту, цей контракт припиняється: а) після закінчення 
терміну дії; б) за угодою сторін; в) з інших підстав, передбачених чинним законодавством 
України. 

Згідно з п. 5.4. Контракту, керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт 
розірваним за ініціативою Міського голови до закінчення терміну його дії: 5.4.4. у разі 
невиконання підприємством зобов`язань перед бюджетом та Пенсійним фондом щодо 
сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, страхових внесків, а також 
невиконання підприємством зобов`язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи 
недотримання графіків погашення заборгованості із заробітної плати. 

Відповідно до п. 5.6 Контракту, якщо розірвання Контракту здійснюється з підстав, 
не передбачених чинним законодавством, запис в трудовій книжці здійснюється з підстав, 
не передбачених чинним законодавством, запис у трудовій книжці провадиться з 
посиланням на п. 8 ст. 36 КЗпП України з попередженням відповідної сторони за два тижні. 

Порядок укладання контрактів з працівниками незалежно від форми власності, виду 
діяльності та галузевої належності підприємства, установи визначається Положенням про 
порядок укладання контрактів під час прийняття (наймання) на роботу працівників, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 170. 

Відповідно до розділу IV Положення про порядок укладання контрактів під час 
прийняття (наймання) на роботу працівників, в разі розірвання контракту з ініціативи 
роботодавця з підстав, установлених у контракті, але не передбачених чинним 
законодавством, звільнення проводиться за пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про 
працю України, з урахуванням гарантій, встановлених чинним законодавством і 
контрактом. У разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов`язань, 
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передбачених у контракті, його може бути достроково розірвано з попередженням 
відповідної сторони за два тижні. 

Відповідно до п.13 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 «Про практику 
розгляду судами трудових спорів» від 06.12.1992р. вирішуючи позови про поновлення на 
роботі, осіб, звільнених за п. 8 ст. 36 КЗпП, суди повинні мати на увазі, що на підставі цієї 
норми припиняється трудовий договір при наявності умов, визначених сторонами в 
контракті для його розірвання. Оскільки на працівників, з якими укладено контракт, 
поширюється законодавство про працю, що регулює відносини по трудовому договору, за 
винятком, встановленим для цієї форми трудового договору, їх трудовий договір може бути 
припинено й з інших підстав, передбачених законодавством (статті 36, 39-41 КЗпП). 

При цьому судом встановлено, що відповідачами не надано доказів на підтвердження 
того, що позивач була попереджена про розірвання контракту за два тижні, враховуючи, 
що її звільнено за п. 8 ст. 36 КЗпП України, а саме на підставі п.п. 5.4.4 контракту. 

Указом Президента України від19.02.2021р.«Про утворення та реорганізацію 
військово-цивільних адміністрацій у Луганській області» № 62/2021 реорганізовано 
військово-цивільну адміністрацію міста Лисичанськ Луганської області та створено 
Лисичанську міську військово-цивільну адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської 
області. 

Статтею 1 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» від 03.02.2015р. 
№141-VIII (далі Закон України №141-VIII) встановлено, що для виконання повноважень 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у випадках, 
встановлених Законом, у районі проведення антитерористичної операції можуть 
утворюватися військово-цивільні адміністрації. Військово-цивільні адміністрації населених 
пунктів це тимчасові державні органи, що здійснюють на відповідній території 
повноваження міських рад та інші повноваження, визначені цим Законом. 

Нормами ч. 2 ст. 1 зазначеного закону передбачено, що військово-цивільні 
адміністрації є юридичними особами публічного права і наділяються цим та іншими 
законами повноваженнями, у межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за 
свою діяльність відповідно до закону. Військово-цивільні адміністрації населених пунктів 
набувають прав та обов`язків з дня внесення запису про їх державну реєстрацію як 
юридичних осіб до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань. 

Відповідно до ст. 3 Закону України №141-VIII, у день набрання чинності актом 
Президента України про утворення військово-цивільної адміністрації міста припиняються 
згідно із цим Законом повноваження міської ради, її виконавчого апарату, посадових та 
службових осіб місцевого самоврядування, які працюють у цих органах. 

Повноваження військово-цивільних адміністрацій міста починаються у день набрання 
чинності актом Президента України про їх утворення і припиняються у день відкриття 
першої сесії новообраної відповідної ради. 

Повноваження військово-цивільних адміністрацій здійснюються ними в порядку, 
визначеному законами України для здійснення повноважень відповідних органів місцевого 
самоврядування, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. 

Таким чином, суд вважає підписання розпорядження про звільнення директора ЛКСП 
«Лисичанськводоканал» таким, що винесено поза межами повноважень заступника 
міського голови Лисичанської міської ради. 

За результати розгляду справи суд вирішив задовольнити позовні вимоги 
Кравченко Н.І. до Лисичанської міської ради Луганської області в особі 
першого заступника міського голови Шальнєва А.Л., Лисичанської міської 
військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, 
ЛКСП «Лисичанськводоканал» про визнання протиправним та скасування 
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розпорядження, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час 
вимушеного прогулу. 

Загалом, за рішенням суду, стягнено ЛКСП «Лисичанськводоканал» на 
користь Кравченко Н.І. середній заробіток за час вимушеного прогулу з 
29.08.2020 р. по 13.05.2021 у сумі 261,7 тис. гривень. 

Крім того, введення до структури Підприємства посади директора з 
функціями, які не впливають на діяльність ЛКСП «Лисичанськводоканал», 
призводить до щомісячного витрачання коштів на оплату праці у сумі 
34,4 тис. грн. (відповідно до розпорядження Лисичанської міської військово-
цивільної адміністрації від 20.05.2021 № 355-к «Про поновлення Кравченко Н.І. 
на посаді директора ЛКСП «Лисичанськводоканал»» та наказу Підприємства 
від 31.05.2021 «Про розмір посадового окладу директора з 21.05.2021»). При 
цьому фонд оплати праці відповідно до штатного розпису становить 
36,1 тис. гривень. 

Отже, через недотримання посадовими особами органу управління 
Підприємством порядку звільнення Кравченко Н.І. призвело до 
непродуктивних/зайвих витрат на суму 261,7 тис. грн та призводить до 
непродуктивних витрат у вигляді витрат на оплату праці за посадою, яка за 
своїми завданнями та функціями не впливає на роботу Підприємства у сумі 
36,1 тис. грн щомісяця. 

Крім того, відповідно до наданих відомостей про встановлення та 
використання у роботі систем відеоспостереження, упродовж квітня-травня 
2021 року з метою оптимізації структури Підприємстві задіяні системи 
відеоспостереження на чотирьох дільницях. 

При цьому, на час проведення аудиту, посади сторожів не скорочені та 
здійснюють витрати на оплату праці. Загалом, відповідно до штатного розпису, 
місячний фонд оплати праці сторожів Білогірської дільниці, Борівської 
дільниці, дільниці лівобережних свердловин та дільниці з експлуатації ВНС у 
кількості 16 осіб, складає 109,0 тис. гривень. 

Аналогічно, відповідно до протоколу засідання комісії по скороченню 
штатної чисельності працівників підприємства від 29.04.2021 вирішено 
провести оптимізацію структури підприємства шляхом скорочення 40 штатних 
одиниць (з урахуванням вищевказаних 16 посад сторожів та директора). 

Згідно з проведеним розрахунком розмір очікуваної економії фонду оплати 
праці після скорочення становить 461,1 тис. гривень. 

Таким чином, неефективні управлінські рішення посадових осіб 
Підприємства в частині несвоєчасного проведення оптимізації структури 
призводить до непродуктивних витрат у наслідок здійснення витрат на оплату 
праці у сумі 461,1 тис. грн щомісячно. 

У ході аудиту, аудиторською групою запропоновано генеральному 
директору пришвидшити процес оптимізації структури Підприємства 
відповідно до протоколу засідання комісії по скороченню штатної чисельності 
працівників підприємства від 29.04.2021. 

На час завершення аудиту, оптимізацію структури Підприємства та 
забезпечено економію коштів фонду оплати праці у сумі 461,1 тис. грн 
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щомісячно. Отже, починаючи з жовтня 2021 року по грудень 2021 року 
очікувана економія складе 1 383,3 тис. гривень. Розрахунок очікуваної економії 
фонду оплати праці після скорочення штату та Схема управління ЛКСП 
«Лисичанськводоканал» у додатку до 6 аудиторського звіту. 

У період з 01.01.2020 по теперішній час ЛКСП «Лисичанськводоканал», 
для забезпечення потреб Підприємства, здійснювало закупівлю електричної 
енергії, як товарної продукції у ТОВ «ЕНСОЛ УКРАЇНА». У зазначений 
період, між ЛКСП «Лисичанськводоканал» та ТОВ «ЕНСОЛ УКРАЇНА», за 
результатами проведених тендерів, укладено 3 договори про постачання 
електричної енергії. 

За результатами аналізу інформації, опублікованої на офіційному  
веб-порталі ProZorro встановлено, що тендерним комітетом 
ЛКСП «Лисичанськводоканал» опубліковано оголошення про проведення 
закупівлі електричної енергії, предметом якої є ДК 021:2015:09310000-5 
електрична енергія CPV: 09310000-5, а саме: оголошення від 22.11.2019  
UA-2019-11-22-000633-a, очікувана вартість предмета закупівлі – 
30 015 006,29 гривень. 

Переможцем проведеної процедури закупівлі від 22.11.2019  
(UA-2019-11-22-000633-a) визнано ТОВ «ЕНСОЛ УКРАЇНА» з остаточною 
ціновою пропозицією – 29 255 980,89 гривень. 

За результатами проведеної процедури між 
ЛКСП «Лисичанськводоканал», в особі директора Лозиченко С. І.(Покупець), та 
ТОВ «ЕНСОЛ УКРАЇНА» в особі Генерального директора Рябенко В. П. 
(Постачальник), укладено договір від 13.01.2020 № 1-Е (далі – Договір № 1-Е) 
на загальну суму 29 255 980,89 грн, термін дії договору до 31.12.2020.  

Предметом договору відповідно до пункту 2.2 є постачання електричної 
енергії, а саме: ДК 021:2015:09310000-5 електрична енергія. Обсяг постачання 
електричної енергії за цим договором складає 13 626 700 кВт-годину. 

Сума договору становить 29 255 980,99 грн, у тому числі ПДВ 
4 875 996,82 гривень. 

Споживач розраховується з Постачальником за електричну енергію за 
ціною: 2,15 грн за 1 кВт-годину згідно з п. 5.1 Договору № 1-Е. 

Розділом 13 Договору № 1-Е передбачено чинність цього договору, а саме 
до 31.12.2020, а також, зазначено, що зміну умов Договору сторони 
оформлюють шляхом підписання Додаткової угоди.  

У пункті 13.4 зазначено, що істотні умови договору про закупівлю не 
можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань 
Сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених частиною 4 Статті 36 
Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема: 

- зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі 
коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не 
призведе до збільшення суми, визначеної в договорі; 

- продовження строку дії договору та виконання зобов`язань щодо 
передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення 
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документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке 
продовження за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, 
визначеної в договорі. 

- зміна умов у зв`язку із застосуванням положень частини п`ятої ст.36 
Закону України «Про публічні закупівлі».  

Слід зазначити, що частиною п`ятою ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» 
передбачено, що дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для 
проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 
відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю 
мету затверджено в установленому порядку. 

До договору № 1-Е включено додатки, які є невід`ємною частиною 
договору, зокрема:Додаток №1 – «Заява-приєднання до договору про 
постачання електричної енергії споживачу»;Додаток №2 – «Орієнтовані обсяги 
постачання електричної енергії Споживачу»;Додаток №3 – «Заявка на 
постачання електричної енергії»;Додаток №4 – «Прогнозований графік 
споживання електричної енергії». 

До вказаного договору № 1-Е, який є результатом проведення відкритих 
торгів за процедурою 22.11.2019UA-2019-11-22-000633-a,укладено 23 додаткові 
угоди, зокрема: 

 Додатковою угодою №1від 10.02.2020 внесено зміни до п. п.5.1 та 
п. п. 2.3 Договору №1 та якою передбачено зменшення ціни за одиницю товару 
у період з 14.01.2020 по 31.01.2020 року та доповнено перелік додатків, що є 
його невід`ємною частиною Додатком №5 – «Специфікація» ; 

 Додатковою угодою №2від 03.03.2020 внесено зміни до банківських 
реквізитів Споживача; 

 Додатковою угодою №3 від 04.03.2020 внесено зміни до пункту 2.3. 
Договору №1. Сторони уклали додаткову угоду, щодо покращення якості 
предмета закупівлі; 

 Додатковою угодою №4 від 09.04.2020 внесено зміни до преамбули 
Договору №1 в новій редакції, у зв'язку з допущенням технічної помилки у 
назві Споживача; 

 Додатковою угодою №5 від 13.04.2020змінено ціну за одиницю товару 
керуючись п.2 ч.4 ст. 36 Закону України "Про публічні закупівлі" в редакції від 
02.04.2020 р. та згідно пункту 13.4.2 Договору №1-Е від 13.01.2020 р., 
враховуючи положення п. 3 ст. 631 ЦКУ. А саме,внесено зміни до Додатку №5 
«Специфікація», щодо ціни: 2,15грнза 1 кВт-годину та до п. п. 2.2 Договору 
№1, щодо зміни обсягу постачання електричної енергії у кількості 
13 537 919 кВт*годину. Зміни внесено у зв'язку з коливанням цін на ринку на 
період з 01.03.2020 по 31.03.2020; 

 Додатковою угодою №6 від 21.05.2020 внесено зміни до пункту 2.3. 
Договору №1. Сторони уклали додаткову угоду, щодо покращення якості 
предмета закупівлі; 
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 Додатковою угодою №7 від 22.06.2020 внесено зміни до пункту 2.3. 
Договору №1. Сторони уклали додаткову угоду, щодо покращення якості 
предмета закупівлі; 

 Додатковою угодою №8 від 09.07.2020 внесено зміни до пункту 2.3. 
Договору №1. Сторони уклали додаткову угоду, щодо покращення якості 
предмета закупівлі; 

 Додатковою угодою №9 від 18.08.2020 внесено зміни до пункту 2.3. 
Договору №1. Сторони уклали додаткову угоду, щодо покращення якості 
предмета закупівлі; 

 Додатковою угодою №10 від 04.09.2020 внесено зміни до пункту 2.3. 
Договору №1. Сторони уклали додаткову угоду, щодо покращення якості 
предмета закупівлі; 

 Додатковою угодою №11від 28.09.2020 внесено зміни до пункту 2.3. 
Договору №1. Сторони уклали додаткову угоду, щодо покращення якості 
предмета закупівлі; 

 Додатковою угодою №12 від 13.10.2020 змінено ціну за одиницю товару 
керуючись п.2 ч.4 ст. 36 Закону України "Про публічні закупівлі" в редакції від 
02.04.2020 р. та згідно пункту 13.4.2 Договору №1-Е від 13.01.2020 р., 
враховуючи положення п. 3 ст. 631 ЦКУ.А саме,внесено зміни до Додатку № 5 
«Специфікація», щодо ціни: 2,36 грн за 1 кВт-годину та до п. п. 2.2 Договору 
№1, щодо зміни обсягу постачання електричної енергії у кількості 
13 072 307 кВт*годину. Зміни внесено у зв'язку з коливанням цін на ринку на 
період  з 01.09.2020 по 31.12.2020; 

 Додатковою угодою №13 від 29.10.2020 внесено зміни до пункту 2.3. 
Договору №1. Сторони уклали додаткову угоду, щодо покращення якості 
предмета закупівлі; 

 Додатковою угодою №14 від 29.10.2020 внесено зміни до пункту 2.3. 
Договору №1. Сторони уклали додаткову угоду, щодо покращення якості 
предмета закупівлі; 

 Додатковою угодою №15 від 20.11.2020 внесено зміни до пункту 2.3. 
Договору №1. Сторони уклали додаткову угоду, щодо покращення якості 
предмета закупівлі; 

 Додатковою угодою №16 від 16.12.2020 внесено зміни до пункту 2.3. 
Договору №1. Сторони уклали додаткову угоду, щодо покращення якості 
предмета закупівлі; 

 Додатковою угодою №17 від 24.12.2020 продовжено строк дії Договору 
№1(через документально підтверджені об’єктивні обставини) на період 
проведення тендеру. Зміни викладено в наступній редакції: 

 «у п. 3.1. Початок постачання електричної енергії Споживачу: з 
14.01.2020 р. до 31.01.2021р.; 

 у п. 13.1 Цей Договір набирає чинності з дати його підписання і діє в 
частині постачання до 31.01.2021р.; 

 у п. 2.2 Обсяг постачання електричної енергії за цим договором складає 
15 547 691 кВт*год; 
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 у п. 2.3 Сума договору становить 35 051 436,79 грн, в тому числі ПДВ 
5 841 906,13 гривень»; 

 Додатковою угодою №18 від 20.01.2021подовжено строк (термін) 
постачання електричної енергії та строк дії Договору №1 (в частині постачання) 
до 28 лютого 2021 року; 

 Додатковою угодою №19 від 18.02.2021внесено зміни до пункту 2.3. 
Договору №1. Сторони уклали додаткову угоду, щодо покращення якості 
предмета закупівлі; 

 Додатковою угодою №20 від 01.03.2021подовжено строк (термін) 
постачання електричної енергії та строк дії Договору №1 (в частині постачання) 
до 04 березня 2021 року; 

 Додатковою угодою №21 від 04.03.2021подовжено строк (термін) 
постачання електричної енергії та строк дії Договору №1 (в частині постачання) 
до 15 березня 2021 року; 

 Додатковою угодою №22 від 17.03.2021передбачено покращення якості 
предмета закупівлі.  

Слід зазначити, що Управлінням східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області 
видано наказ від 22.09.2020 №191 Про початок моніторингу закупівлі. А саме: UA-2019-11-
22-000633-a, ДК 021:2015: 09310000-5 — Електрична енергія, яка проводиться 
Лисичанським комунальним спеціалізованим підприємством по видобутку, обробці, 
реалізації води та очищенню стоків «Лисичанськводоканал». Підстава - виявлення органом 
державного фінансового контролю ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері 
публічних закупівель. 

Відповідно до висновку Про результати моніторингу процедури закупівлі від 09.10.2020 
органом державного фінансового контролю виявлено ознаки порушення (порушень) 
законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній 
системі закупівель, зокрема: 

- щодо розгляду тендерних пропозицій та визначення переможця торгів, встановлено 
порушення пункту 2 частини першої статті 30 Закону; 

- щодо внесення змін до істотних умов договору про закупівлю установлено порушення 
норм пункту 2 частини четвертої статті 36 Закону 

За результатом проведеного моніторингу процедури закупівлі, Держаудитслужба 
зобов`язала ЛКСП «Лисичанськводоканал» усунути порушення (порушень) у сфері публічних 
закупівель шляхом приведення істотних умов Договору до вимог законодавства у сфері 
закупівель (зокрема зменшення ціни за 1 кВт год електроенергії протягом березня 2020 року 
до рівня, визначеного сторонами на дату підписання Договору), в подальшому вжити 
заходів щодо розірвання Договору про закупівлю та протягом п’яти робочих днів з дня 
оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію 
та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів. 

Але у зв’язку з тим, що ЛКСП «Лисичанськводоканал» безпосередньо залежить від 
постачання електричної енергії Підприємство не мало можливості розірвати Договір 
укладений з ТОВ «Енсол Україна» та вважає, що додаткові угоди були укладені на законних 
підставах. 

Крім, вищезазначених угод Підприємством на запит від 21.09.2021 № 6 
надано додаткові документи, щодо відносин між 
ЛКСП «Лисичанськводоканал» та ТОВ «ЕНСОЛ УКРАЇНА», зокрема: 
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додаткову угоду від 03.09.2020 року та угоду про компенсацію витрат на 
оплату послуги з передачі електричної енергії від 03.09.2020 року. 

В ході аудиторського дослідження, процедури закупівлі від 22.11.2019 UA-
2019-11-22-000633-a встановлено порушення: в частині оприлюднення 
інформації про закупівлі, а саме додаткової угоди від 03.09.2020 року. 

Слід зазначити, що пунктом 11 частини першої статті 10 Закону України 
«Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015 передбачено: повідомлення 
про внесення змін до договору про закупівлю та зміни до договору у випадках, 
передбачених частиною п’ятою статті 41 цього Закону - протягом трьох 
робочих днів з дня внесення змін. 

З метою дотримання принципів здійснення публічних закупівель на 
Підприємстві у 2020 році покладено обов`язки на уповноважену особу, щодо 
організації та проведення процедур спрощених закупівель, оприлюднення звітів 
про договори про закупівлю, укладені без використання електронної системи. 

Тобто, згідно з частиною десятою статті 11 пункту 6 Закону № 922- VIII 
уповноважена особа забезпечує оприлюднення в електронній системі 
закупівель інформації, необхідної для виконання вимог цього Закону. 

Під час проведення аудиту пояснення з уповноваженої особи, щодо 
встановленого порушення, взяти не можливо, оскільки станом на 30.06.2021 її 
звільнено. 

Додатковою угодою від 03.09.2020 року передбачено зміну п. п. 5.7. 
розділу 5 «Ціна, порядок обліку та оплати електричної енергії» Договору 1-Е 
від 13.01.2020 року, зокрема: «..При виставлені рахунку за спожиту 
електричну енергію Споживачу сума оплати за послуги Оператора системи 
передачі виділяється окремими строками.  

Відносини, які виникли між Сторонами щодо компенсації витрат на 
оплату послуги з передачі електричної енергії регулюються Угодою про 
компенсацію витрат на оплату послуги з передачі електричної енергії, яка є 
невід`ємною частиною даного договору..». 

Угоду про компенсацію витрат на оплату послуги з передачі електричної 
енергії  до Договору 1-Е від 03.09.2020року(далі – Угода від 03.09.2020) укладена 
між ЛКСП «Лисичанськводоканал», в особі директора Явтушенка Ю. В. (далі - 

Споживач) та ТОВ «ЕНСОЛ УКРАЇНА» в особі Генерального директора 
Рябенка В. П. (далі – Постачальник)укладено про наступне:  

Підпунктом 1.1. Угоди від 03.09.2020 передбачено, що Споживач 
зобов`язаний здійснювати Постачальнику компенсацію витрат на оплату 
послуги з передачі електричної енергії (далі - Послуга), яка надається 
оператором системи передачі ПрАТ «НЕК «Укренерго» (далі - ОСП), 
відповідно до укладеного між Постачальником та ОСП Договору. 

Тариф на послуги з передачі електричної енергії встановлюється згідно 
Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної 
енергії, затвердженого Постановою НКРЕКП від 22.04.2019 №585. Орієнтовна 
вартість компенсації витрат на оплату послуг з передачі електричної енергії 
Постачальнику становить 4 000,00 тис. гривень. Вартість може бути змінена в 
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разі зміни тарифу на послуги з передачі електричної енергії  відповідно до п. п. 
2.2 та 2.3 Угоди від 03.09.2020.  

Пунктом 5.1 передбачено строк дії договору: з моменту її підписання 
Сторонами та скріплення печатками Сторін (за наявності) та діє до моменту 
закінчення терміну дії Договору №1-Е від 13.01.2020, а в частині невиконаних 
зобов`язань (в частині розрахунків) – до їх повного виконання. 

Слід зазначити, що між  Підприємством та операторами системи 
розподілу, зокрема ТОВ «ЛЕО» та ЛФ ДП «РЕМ» (далі – оператори системи 

розподілу) укладено договори на розподіл електричної енергії, що передбачено п. 
п. 2.4 Договору 1-Е. 

При співставленні даних наведених в Актах наданих послуг з розподілу 
електричної енергії від операторів системи розподілу та даних, щодо об`єму 
спожитої Підприємством електричної енергії розбіжностей не встановлено. 
Реєстр наданих послуг з розподілу електричної енергії в розрізі операторів 
системи розподілу у період з 01.01.2020 по 15.03.2021 роки наведено у додатку 
7 до звіту. 

Відповідно до наданих документів обсяг використаної (купованої) 
електричної енергії, згідно з Договором 1-Е, у період з 13.01.2020 по 15.03.2021 
становив 15 310 662 кВт*годину. Реєстр постачання обсягів електричної 
енергії ЛКСП «Лисичанськводоканал» від ТОВ «ЕНСОЛ Україна» за договором 
від 13.01.2020 № 1-Е наведено у додатку 8 до звіту. 

Відповідно до банківських виписок, за договором 1-Е у період з 01.01.2020 
по 15.03.2021, ЛКСП «Лисичанськводоканал» на користь ТОВ «ЕНСОЛ 
УКРАЇНА»  сплачено 38 454,03 тис. грн., зокрема: за електричну енергію у сумі 
34 492,08 тис. грн. та за постачання електричної енергії у сумі 
3 961,96 тис. гривень. 

У період з 15.03.2021 по 30.04.2021 між ЛКСП «Лисичанськводоканал» та 
ТОВ «ЕНСОЛ УКРАЇНА» проведено переговорну процедуру (скорочену) на 
постачання електричної енергії під час вирішення спорів, щодо закупівлі  
UA-2021-01-18-003373-a від 18 січня 2021 року.  

Вибір зазначеної процедури здійснено згідно з пунктом 3 частини 2 статті 
40, зокрема: переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як 
виняток у разі виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, 
пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.  

Тобто, згідно з протоколом №8 від 11 березня 2021 року засідання місцевої 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про 
загрозу виникнення надзвичайної ситуації у зв’язку з повним припиненням 
постачання електричної енергії на ЛКСП «Лисичанськводоканал».  

За результатами доповіді та з урахування обговорення, місцева комісія з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
рекомендувала провести перемовини з ТОВ «Енсол Україна» стосовно виплати 
заборгованості за електроенергію та недопущення припинення постачання 
електричної енергії на об’єкти ЛКСП «Лисичанськводоканал» до закінчення 
проведення процедури закупівлі електричної енергії на період з 16 березня 
2021 року по 1 травня 2021 року.  
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На підставі вищезазначеного ЛКСП «Лисичанськводоканал» опубліковано 
оголошення про проведення переговорної процедури (скороченої), предметом 
якої є ДК 021:2015:09310000-5 електрична енергія CPV: 09310000-5, а саме: 
оголошення від 11.03.2021 UA-2021-03-11-003001-a, очікувана вартість 
предмета закупівлі – 4 428 000,00 грн. 

Переможцем проведеної процедури закупівлі від 11.03.2021  
UA-2021-03-11-003001-a визнано ТОВ «ЕНСОЛ УКРАЇНА» з остаточною 
ціновою пропозицією – 4 428 000 ,00 гривень. 

За результатами проведеної процедури між ЛКСП«Лисичанськводоканал», 
в особі генерального директора Явтушенка Ю. В. (Покупець), та ТОВ «ЕНСОЛ 
УКРАЇНА» в особі Генерального директора Рябенко В.П.(Постачальник), 
укладено договір від 17.03.2020 р. № 3/21 (далі – Договір № 3/21) на загальну 
суму 4 428 000,00 грн, термін дії договору до 01.05.2021.  

Предметом договору відповідно до пункту 2.1 є постачання електричної 
енергії, а саме: 09310000-5 електрична енергія. Орієнтовна загальна договірна 
величина споживання електричної енергії за цим договором складає 
1 800 000 кВт-годину. 

Сума договору становить 4 428 000,00 грн, у тому числі ПДВ – 
738 000,00 гривень. 

Додатково Споживачем сплачується Постачальнику компенсація вартості 
тарифу на передачу електричної енергії згідно тарифів, встановлених НКРЕКП 
на відповідний період, що передбачено пунктом 3.5. Договору № 3/21. 

Пунктом 13.1 передбачено, що Договір №3/21  набирає чинності з дати 
його підписання уповноваженими особами Сторін і діє до 01 травня 2021 року.  

Відповідно до банківських виписок встановлено, що за Договором № 3/21 
у період з 17.03.2021 по 30.04.2021 ЛКСП «Лисичанськводоканал» на користь 
ТОВ «ЕНСОЛ УКРАЇНА» сплачено 4 168,70 тис. грн., зокрема: за електричну 
енергію у сумі 3 644,21 тис. грн. та за постачання електричної енергії у сумі 
524,49 тис. гривень. 

Станом на теперішній час з 1 травня 2021 року діє договір «Про 
постачання електричної енергії споживачу» №5/21 від 07.04.2021, який 
укладено на підставі проведених відкритих торгів (UA-2021-01-18-003373-a). 

Під час проведення аудиту з питання дотримання законодавства про 
державні закупівлі встановлено порушення вимог Закону № 9227 в частині 
невідповідності тендерної пропозиції умовам тендерної документації 
(стаття 17) за закупівлею № UA-2020-07-28-001915-а на товар за кодом 
ДК 021:2015 24310000-0: Основні неорганічні хімічні речовини (Хлор рідкий у 
балонах) очікуваною вартістю 844 470,92 грн, а саме: ненадання згоди на 
обробку своїх персональних даних, зазначених у тендерній пропозиції8; 
ненадання гарантійного листа у складі тендерної пропозиції, щодо заходів із 

                                                 
7Закон України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року№ 922-VIII 
8номер процедури UA-2019-04-27-000001-c відкриті торги з постачальником ТОВ «ЮНАЙТЕД ПРОДАКШЕНС 
АТОМ», договір від 20.07.2019 №06-499 придбання дегазаційної насосної установки ВВН-50 у комплекті з 
трубопроводом Ø 219мм, довжиною L=1000м, болтове з’єднання на шість отворів на суму 4 400 000,00 грн; 
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захисту довкілля, передбаченого законодавством України; ненадання довідки 
про банкрутство, передбаченого законодавством України. 

В ході аудиту 17.07.2021 аудиторською групою було рекомендовано 
генеральному директору ЛКСП «Лисичанськводоканал» невідкладно вжити 
заходи для усунення порушень та запобігання їх у подальшому. 

На виконання наданих рекомендацій процедура закупівлі на загальну суму 
844 470,92 грн ЛКСП «Лисичанськводоканал» 14.07.2021 була відмінена. 

Запит та лист ЛКСП «Лисичанськводоканал» від 15.07.2021 № 01/1747 у 
додатку 9 до аудиторського звіту. 
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Гіпотеза 3. Значна зношеність основних засобів, відсутність коштів на їх 
оновлення та недостатній контроль за станом виконання інвестиційних 
програм Підприємства може впливати на зростання витрат, а недостатній 
контроль за проведенням претензійно-позовної роботи може призвести до 
упущення вигод. 

Проведений під час аудиту аналіз наявності, структури та зношеності 
основних засобів засвідчив постійне зростання їх зношеності, зокрема сума 
зносу зросла з 88,6 млн грн у 2018 році до 104,6 млн грн у 2021 році. При цьому 
упродовж дослідженого періоду відбулось зростання первісної вартості 
основних засобів з 111,9 млн грн у 2018 році до 185,4 млн гривень. Найбільш 
значне зростання первісної вартості відбулось у І півріччі 2021 року, а саме 
відбулось зростання вартості основних засобів на 65,5 млн гривень. 

Варто зауважити, що зростання первісної вартості основних у І півріччі 
2021 року обумовлене передачею9 від Управління житлово-комунального 
господарства Військово-цивільної адміністрації м. Лисичанськ Луганської 
області витрат по виконаних роботах: «Реконструкція двох Білогірських 
магістральних водоводів ДУ 600мм та ДУ 500мм10,8 км кожної ділянки 
(коригування)» загальною вартістю 60,75 млн гривень. 

Водночас за даними бухгалтерського обліку упродовж дослідженого 
періоду не здійснювались заходи із переоцінки основних засобів, тобто 
зростання первісної вартості основних засобів на 53,2 %10, яке переважно 
відбулось за рахунок реконструкції лише одного об’єкта основних засобів, не 
дає об’єктивної можливості стверджувати про поліпшення стану основних 
засобів Підприємства загалом. 

З іншого боку простежується позитивна тенденція в частині зростання 
видатків на оновлення основних засобів. 

Так, відповідно до приміток до річної фінансової звітності за 2018 рік, 
надходження основних засобів склало 345,0 тис. грн (зростання відбулось 
переважно за рахунок реконструкції водоводів – 267,0 тис. грн), за 2019 рік – на 
1 848,0 тис. грн (здійснення реконструкції водоводів – 669 тис. грн та передача 
від Лисичанської міської адміністрації асенізаційного автомобіля), за 2020 рік – 
на 7 618 тис. грн (введення в експлуатації каналізаційного колектора, 
реконструкція водоводів та передача від ВЦА м. Лисичанськ Луганської 
області асенізаційного автомобіля). 

Водночас, привертає увагу той факт, що зазначені надходжень основних 
засобів здійснювались не за рахунок інвестиційних програм затверджених на 
Підприємстві. 

Відповідно до звітних та розрахункових даних про виконання 
інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання 
та/або водовідведення11 планові показники інвестиційних програм практично не 

                                                 
9 Передача здійснена на підставі розпорядження ВЦА м. Лисичанська Луганської області від 10.02.2021 № 140, 
акту прийому-передачі від 12.02.2021 № 1 та наказу ЛКСП «Лисичанськводоканал» від 30.03.2021 № 199 
10 185,4 млн грн (первісна вартість на 30.06.2021)*100/120,989 млн грн (первісна вартість на 31.12.2020) 
11 Форма № 12-НКРЕКП-інвестиції водопостачання/водовідведення (річна), затверджена постановою 
НКРЕКП від 31.05.2017 № 717 
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виконувались. Інформація щодо планових та фактичних показників наведена у 
таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1. 
тис. грн 

Період 
Обсяг фінансування Освоєно 

капітальних 
інвестицій 

Економічний ефект 

план Факт план факт 

2018 рік 3 553 486 486 580 0 

2019 рік 36 742 0 0 320 0 

2020 рік 4 423 55 0 733 0 

Проаналізувавши інвестиційні програми Підприємства, аудиторська група 
з’ясувала, що єдиним джерелом фінансування заходів цих програм є 
амортизаційні відрахування, за винятком виділення з Державного фонду 
регіонального розвитку на проведення робіт по об’єкту «Реконструкція двох 
Білогорівських магістральних водоводів Ду600мм та Ду500мм протяжністю 
10,8 км кожної ділянки (Коригування)». Кошторисна вартість проекту 
становила 78 663,9 тис. грн, обсяг фінансування на 2019 рік – 
32 769,9 тис. гривень. Фактично бюджетні кошти Підприємству на реалізацію 
проекту не виділялись. Замовником робіт виступав Департамент житлово-
комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації 

ЛКСП «Лисичанськводоканал» було відкрито рахунок зі спеціальним 
режимом використання для проведення ліцензіатом розрахунків виключно на 
виконання заходів інвестиційних програм. При цьому, розщеплення платежів за 
послуги з водопостачання та водовідведення і перерахування частки 
амортизаційних відрахувань на вказаний рахунок не здійснювалось, а 
поповнення цього рахунку здійснювалось Підприємством. Заходи 
інвестиційних програм фінансувались, як з рахунку зі спеціальним режимом, 
так і зі звичайних банківських рахунків. 

Проведене інтерв’ювання фахівців Підприємства відповідальних за 
реалізацію заходів інвестиційних програм засвідчило, що у зв’язку зі скрутним 
фінансовим становищем ЛКСП «Лисичанськводоканал» (збиткова діяльність, 
недостатність обігових коштів, загроза знеструмлення та припинення подачі 
води через значну заборгованість за електропостачання) їх фінансування 
здійснювалось за залишковим принципом або у разі виникнення аварійних 
ситуацій на визначених програмами об’єктах. 

Отже, через недостатність обігових коштів оновлення основних засобів 
Підприємства здійснюється переважно завдяки коштам/майну, що надходять з 
бюджету, а витрачання власних коштів значною мірою обумовлене 
виникненням аварійних ситуацій. 

Також під час аудиту встановлено, що на балансі Підприємства перебуває 
ряд об’єктів основних засобів, які не використовуються у виробничій діяльності 
та, які відповідно до наданої посадовими особами ЛКСП 
«Лисичанськводоканал» інформації, виведені з експлуатації, зокрема, на 
балансі Підприємства обліковуються нежитлові приміщення у кількості 
6 одиниць (будівлі водопровідних насосних станцій, гуртожиток) та 13 одиниць 
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водоводів. Ці об’єкти виведені з експлуатації (фактично не експлуатуються) 
упродовж 2006-2017 років. 

Проведеним візуальним обстеженням 6 об’єктів основних засобів 
встановлено наступне: 

- будівля насосної станції по вул. Незалежності (колишня Орджонікідзе): 
розташована на сумісній території з приватним асфальтобетонним заводом; 
являє собою одноповерхову цегляну будівлю з прибудовою; дах з шиферу 
(візуально не протікає), у прибудові стеля провалилась частково; вікно засклене 
з дерев’яною рамою; двері металеві; у виробничій діяльності не 
використовується, обладнання у середині будівлі відсутнє. 

- нежитлове приміщення до гуртожитку по вул. Незалежності (колишня 
Орджонікідзе): одноповерхова будівля з залізобетонних конструкцій, 
перекриття бетонне (перекриття частково зруйноване); двері та вікна відсутні, 
будь-яке обладнання відсутнє; будівля не використовується. 

- будівля насосної станції по вул. Некрасова, буд. 76-а: підвальне 
приміщення з залізобетонних конструкцій, перекриття бетонне; двері металеві в 
наявності, повна комплектація обладнання ; відключено від подачі електричної 
енергії; будівля не використовується.  

- будівля насосної станції по вул. Гетьманська (колишня 
Красногвардійська), буд. 24-в: одноповерхова будівля з залізобетонних 
конструкцій, перекриття бетонне (перекриття частково зруйноване); двері та 
вікна заварені, будь-яке обладнання відсутнє; будівля не використовується. 

- будівля насосної станції по вул. Московська, буд. 171-б: одноповерхова 
будівля з залізобетонних конструкцій ,яка руйнується, перекриття бетонне (не 
протікає); двері в наявності, будь-яке обладнання відсутнє; будівля не 
використовується. 

- нежитлове приміщення по вул. Г. Сковороди(колишня Калініна): 
приміщення підвальне з залізобетонних конструкцій, перекриття бетонне (дах 
тече); двері та вікна відсутні, будь-яке обладнання відсутнє; будівля не 
використовується.  

Акт візуального огляду об`єктів основних засобів ЛКСП 
«Лисичанськводоканал», які не використовуються у виробничому процесі від 
06.07.2021року у додатку 10 до аудиторського звіту. 

Слід зазначити, що посадовими особами не здійснено увесь комплекс 
заходів щодо списання з балансу вказаних об’єктів, зокрема, виходячи з 
наданих документів, у різні періоди Підприємство зверталось до органу 
управління з метою отримання дозволу на списання частини з цих об’єктів, 
проте, недотримання діючого порядку списання об’єктів основних засобів, 
прийнятого Лисичанською міською радою, в частині повноти надання 
документів, призводило до відмови у наданні такого дозволу. 

Крім того, щодо частини об’єктів (водоводи), під час аудиту взагалі не 
надано відомостей щодо прийнятих заходів направлених на списання основних 
засобів. 
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При цьому, на вказані будівлі щорічно здійснюються витрати пов’язані зі 
сплатою податку на землю, а саме упродовж 2018-2020 років та І півріччя 
2021 року сплачено 9,9 тис. гривень. 

Варто зауважити, що сталеві труби, з яких складаються водоводи, можна 
як реалізувати у вигляді металобрухту, так і використати у вигляді труби для 
ремонту діючих водоводів, в залежності від фактичного стану труб. 

Тобто, списання, розбирання та подальша реалізація/використання дасть 
змогу Підприємству отримати додаткові економічні вигоди. 

Загалом від списання водоводів, які економічно доцільно виймати з ґрунту 
(незначний рівень глибини, відсутність перешкод у виглядів річок, лісів, тощо) 
Підприємство може отримати розрахунково 237,9 тонни металобрухту, що у 
грошовому виразі складає на час проведення аудиту 951,6 тис. грн 
(237,9 т.*4,0 тис. грн). 

Наприклад, проведеним під час аудиту орієнтовним розрахунком кількості 
металобрухту, який можна отримати від списання одного об’єкту «Частина ВМ 
НС 2-й підйом – резервуари м. Лисичанськ» (інвентарний номер 3159, рік вводу 
в експлуатацію – 1982, первісна (переоцінена) вартість – 1 396,234 тис. грн, 
залишкова вартість – 135,234 тис. грн, протяжність 3 317 м.) встановлено, що 
кількість металобрухту орієнтовно складе 170,8 тонни12. 

Зважаючи на вартість 1 тонни чорного металобрухту (4,0 тис. грн13) розмір 
можливої економічної вигоди від списання вказаного водоводу складе 
683,2 тис. грн (170,8т*4,0тис. грн). 

Таким чином, недостатні та неефективні дії посадових осіб 
Підприємства щодо списання основних засобів, які не задіяні у виробничому 
процесі, вплинули на понесення непродуктивних витрат у сумі 9,9 тис. грн та 
можуть призвести до недоотримання економічних вигод у сумі 951,6 тис. грн 
у випадку погіршення технічних характеристик (зносу/псування) об’єктів 
основних засобів через їх перебування у несприятливому середовищі (ґрунт, 
волога).  

Під час аудиту аудиторською групою, з метою зменшення фінансового 
навантаження та отримання додаткових вигод, рекомендовано здійснити заходи 
направлені на списання об’єктів основних засобів не задіяних у виробничому 
процесі Підприємства. 

На виконання зазначеної рекомендації ЛКСП «Лисичанськводоканал» 
надано Протокол засідання технічної ради ЛКСП «Лисичанськводоканал» від 
08.07.2021 у якому вирішено, серед іншого, провести списання труб Д 500 
(сталевих) інв. № 3159 протяжністю 3 317 м Білогорвіського водоводу, що 
вийшли з експлуатації. 

Також, надано наказ Управління власності Лисичанської міської 
військово-цивільної адміністрації14 «Про списання основних засобів», яким 

                                                 
12 Труба (ГОСТ 10704-91) 530*8 сталева 1 м = 102,99 кг. 3 317 м.*102,99=341 617,83 кг. Зважаючи на значну 
зношеність відсоток корозії прийнято на рівні 50 %, тобто вихід металобрухту складе 
341 617,83 кг*50%/100%=170 808,915 кг (170,8 тонни) 
13 https://priemkaexpert.biz.ua/priyom-metaloloma-v-s-v-rodonecku.html  
14 Наказ від 15.07.2021 № 138 
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передбачено дозвіл на списання ВМ НС 2-й підйом – резервуари м. Лисичанськ 
(3 317,0 м), первісна вартість 1 369,2 тис. грн, залишкова вартість 135,2 тис. грн, 
з балансу ЛКСП «Лисичанськводоканал» відповідно до Порядку відчуження 
комунального майна, що знаходиться у власності територіальної громади 
м. Лисичанськ. 

Крім того надано аналогічний наказ Підприємства щодо списання цього 
водоводу. Цим наказом також передбачено, що металобрухт отриманий після 
ліквідації основних засобів, за фактом виїмки, здати на склад за фактичною 
вагою. Завірені копії наказів у додатку 11 до аудиторського звіту. 

Також, проведеним дослідженням встановлено, що протягом періоду з 
01.01.2018 по 30.06.2021 кредиторська заборгованість Підприємства значно 
перевищувала дебіторську заборгованість. 

Так, за даними бухгалтерського обліку дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, послуги ЛКСП «Лисичанськводоканал» протягом 
досліджуваного періоду збільшилася з 60 467,0 тис. грн станом на 01.01.2018 до 
99 219,0 тис. грн станом на 30.06.2021, тобто на 38 752,0 тис. грн, або на 61 
відсоток. 

Аналізуючи структуру дебіторської заборгованості за товари, роботи, 
послуги, яка склалась на кінець досліджуваного періоду виявлено, що 
найбільша заборгованість – це заборгованість по розрахунках за надані послуги 
населенню.  

Так, станом на 30.06.2021 заборгованість населення склала 88 534,3 тис. 
грн або 89,2 відсотка від загальної суми дебіторської заборгованості. 

Крім цього, дослідженням встановлено, що за даними  бухгалтерського 
обліку по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» рахується 
дебіторська заборгованість, з терміном утворення понад 3-х років у сумі 
48,66 тис. грн, а саме: КП «Лисичанське тролейбусне управління» у сумі 
27,04 тис. грн (дата виникнення – серпень 2014 року), ФОП Руденко Сергій 
Валентинович – 15,6 тис. грн (дата виникнення – січень 2018 року). Головне 
управління юстиції у Луганській області – 6,02 тис. грн (дата виникнення – 
грудень 2017 року).  

Актів звірки з контрагентами щодо підтвердження сум дебіторської 
заборгованості, рішень суду, тощо до аудиту не надано. Тобто, по 
вищезазначеної дебіторської заборгованості, яка обліковується по обліку 
ЛКСП «Лисичанськводоканал» понад 3 роки, строки позовної давності не 
подовжувалися. 

Тобто, відповідно до ст. 257 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 
№435-ІV за значеною дебіторською заборгованістю термін позовної давності 
минув та, відповідно, можливість звернення до суду про неналежне виконання 
боржником зобов’язань, ЛКСП «Лисичанськводоканал» було втрачено. 

Отже, не проведення належної претензійно-позовної роботи щодо 
стягнення дебіторської заборгованості створило передумови для втрати 
активів ЛКСП «Лисичанськводоканал» на 48,66 тис. гривень.  

Водночас у дослідженому періоді з обліку Підприємства списано 
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прострочену дебіторську заборгованість за надані послуги з постачання 
теплової енергії населенню, термін позовної давності якої минув, на загальну 
суму 80,6 тис. грн, по якій не вжито достатньо правових заходів відповідно до 
чинного законодавства (стягнення дебіторської заборгованості та відкриття 
виконавчого провадження), що призвело до втрати активів Підприємства на 
зазначену суму.  

Так, наприклад у травні 2018 року борг за водопостачання ТОВ «Гра» за 
даними бухгалтерського обліку було списано (віднесено на позабалансовий 
рахунок) у загальній сумі 4,75 тис. гривень. Термін виникнення боргу 2014-
2015 роки. При цьому позови до суду не направлялися та інші заходи щодо 
стягнення дебіторської заборгованості не здійснювались.  

Не вжиття заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості є 
порушенням частини 3 статті 92, статті 526, частин 2 статей 611-612, статей 
623, 625 Цивільного кодексу України, частини 2 статті 218, статей 220, 222 
Господарського кодексу України та порушенням вимог підпунктів 8 та 9 
пункту 11 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого 
органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. 
№ 1040.  

Взяти пояснення у юрисконсульта, який відповідав за претензійно-позовну 
роботу на Підприємстві на час списання дебіторської заборгованості, не 
надається можливості у зв’язку зі звільненням.  

Таким чином, відсутність достатнього контролю з боку посадових осіб 
ЛКСП «Лисичанськводоканал» щодо стягнення дебіторської заборгованості 
призвела до втрати активів Підприємства на суму 80,6 тис. грн та може 
призвести до втрати ще 48,66 тис. гривень.. 

Також, за даними фінансової звітності станом на 01.01.2018 зобов’язання 
ЛКСП «Лисичанськводоканал» складали 246 260,0 тис. грн, за досліджуваний 
період вони збільшилися на 84 454,00 тис. грн і станом на 30.06.2021 складають 
330 714,0 тис. грн, у тому числі кредиторська заборгованість:  

- за товари, роботи, послуги у сумі 203 921,00 тис. грн по зрівнянню з 
01.01.2018 збільшилася на 22 180,00 тис. грн;  

- по розрахункам з бюджетом – 90 218,00 тис. грн в порівнянні з 01.01.2018 
збільшилася на 54 993,00 тис. грн;  

- з податку на прибуток – 2 958,00 тис. грн, в порівнянні з 01.01.2018 
зменшилася на 130,00 тис. грн;  

- по розрахункам зі страхування – 13 011,00 тис. грн, в порівнянні з 
01.01.2018 збільшилася на 9 901,00 тис. грн;  

- по розрахункам з оплати праці – 3 526,00 тис. грн, в порівнянні з 
01.01.2018 збільшилася на 2 453,00 тис. грн;  

- із внутрішніх розрахунків – 10,00 тис. грн, в порівнянні з 01.01.2018 
зменшилося на 1,0 тис. гривень. 

Крім цього, станом на 30.06.2021 рахуються поточні зобов’язання у сумі 
722,00 тис. грн та інші поточні зобов’язання у сумі 18 882,00 тис. гривень. 
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Найбільш питому вагу в загальній сумі кредиторської заборгованості 
станом на 30.06.2021 займає заборгованість за ТОВ «Луганське енергетичне 
об’єднання» - 165 489,4 тис. грн або 81 відсоток. 

У ході аудиту проаналізовані дані на сайті Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі за 
текстом – Реєстр) щодо підприємств, за якими значиться кредиторська 
заборгованість. 

Проведеним аналізом встановлено, що станом на 30.06.2021 по обліку 
ЛКСП «Лисичанськводоканал» значиться кредиторська заборгованість за вже 
ліквідованими юридичними особами на суму 993,05 тис. гривень. 

Так, по обліку ЛКСП «Лисичанськводоканал» значиться кредиторська 
заборгованість за Державною інспекцією з енергозбереження (код ЄДРПОУ – 
21655283) у сумі 993,05 тис. грн, відповідно до даних Реєстру вказане 
товариство припинено 26.06.2013, номер запису 10671110016006376, тобто, 
термін позовної давності за цією кредиторською заборгованістю минув. 

Під час аудиту ЛКСП «Лисичанськводоканал» не надано жодного 
документу на підтвердження зазначеної заборгованості та звернень щодо її 
погашення з боку Державною інспекцією з енергозбереження (акти звірки 
взаєморозрахунків, претензії тощо), які  підтвердили б перебіг терміну позовної 
давності по даній заборгованості.  

Тобто, станом на 30.06.2021 року дана заборгованість рахується по обліку 
ЛКСП «Лисичанськводоканал» понад 3 років та відповідно до пункту 5 
Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», 
затвердженого наказом Міністерства Фінансів України від 31.01.2000 № 20, не 
відповідає ознакам зобов’язань і таким чином підлягає списанню. 

Отже, кредиторська заборгованість за Державною інспекцією з 
енергозбереження на суму 993,05 тис. грн має бути віднесена по обліку ЛКСП 
«Лисичанськводоканал» на доходи звітного періоду відповідно до вимог пункту 
5 Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290. 

Унаслідок недостатнього контролю з боку посадових осіб Підприємства 
за обліком зобов’язань, ЛКСП «Лисичанськводоканал» було занижено по обліку 
суму доходів на 993,05 тис. гривень.  
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Висновки 

Проведене дослідження основної діяльності Підприємства висвітлило ряд 
недоліків, які вплинули та можуть вплинути на його діяльність. 

Так, недостатній та неефективний контроль з боку посадових осіб за 
поданням та затвердженням тарифів на послуги з водопостачання та 
водовідведення на 2019-2020 роки, призвів до упущених вигід у вигляді 
можливого зростання доходів від реалізації послуг на загальну суму 
12 075,84 тис. гривень. 

При цьому, недостатність обігових коштів, неможливість власним коштом 
здійснити заходи з оновлення основних засобів та забезпечити обладнання 
приладами обліку води та стоків усіх точок технологічного обліку, призводить 
до відсутності можливості у Підприємства контролювати втрати води, які у 
дослідженому періоді склали 6 882,89 тис. м3, що за реалізаційною собівартістю 
складає 159 501,58 тис. гривень. 

Крім того, недостатні та неефективні дії посадових осіб Підприємства в 
частині можливості отримання додаткових доходів можуть призвели до 
упущених вигод унаслідок зволікання зі списання об’єктів основних засобів та 
можливою втратою доходів від реалізації металобрухту на суму 
951,6 тис. гривень. При цьому ЛКСП «Лисичанськводоканал» на утримання 
об’єктів, які не використовуються у виробничому процесі, здійснено 
непродуктивних витрат на суму 9,9 тис. гривень. 

Недотримання вимог законодавства при звільнені директора, що 
підтверджено рішенням суду, призвело до непродуктивних витрат на суму 
261,7 тис. грн, а зволікання із проведенням оптимізації структури Підприємства 
призводить до непродуктивних втрат у сумі 461,1 тис. грн щомісячно. 

Неефективні та неповні дії посадових осіб Підприємства за станом 
дебіторської та кредиторської заборгованості призвели до втрати активів 
унаслідок недостатньої та неповної претензійно-позовної роботи на суму 
80,6 тис. грн та може призвести до втрати ще 48,66 тис. гривень.  

У той же час на балансі ЛКСП «Лисичанськводоканал» рахуються 
зобов’язання у сумі 993,05 тис. грн, термін позовної давності за якими минув 
та, які рахуються за ліквідованою організацією, тобто Підприємство не 
скористалось можливістю списати вказану заборгованість, що у свою чергу, 
призвело до упущення вигод у вигляді отримання інших операційних доходів 
на вказану суму. 

У ході дослідження проведення закупівель товарів (робіт, послуг) 
встановлено недоліки, що могли призвести до непродуктивних/зайвих витрат 
на суму 844,47 тис. грн, через прийняття до розгляду пропозиції учасника 
подану усупереч вимогам законодавства, яка мала бути відхилена.  

Крім того, під час аудиту встановлені й інші процедурні порушення при 
проведенні закупівель, що свідчить про недостатній контроль за ефективністю 
та законністю закупівель на Підприємстві. 

Тобто укладання посадовими особами ЛКСП «Лисичанськводоканал», які 
приймали участь у створенні та управлінні ПП «ПАРТНЕР КП», та подальше 
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виконання договору доручення із приватною структурою мало наслідком 
додаткових, непродуктивних витрат на суму 54,4 тис. грн (з яких 11,1 тис. грн 
не підтверджено актами виконаних послуг), недоотримання доходів на суму 
32,48 тис. грн, обсяг яких може зростати у подальшому, а також негативно 
впливати на імідж Підприємства унаслідок не зарахування коштів абонентів на 
особові рахунки і, відповідно, можливого зменшення надходжень за послуги з 
водопостачання та водовідведення, а також могло призвести до втрати коштів 
через відсутність забезпечення з боку приватного підприємства умов договору. 

За результатами проведених процедур, аудиторською групою, з метою 
покращення фінансового стану ЛКСП «Лисичанськводоканал», забезпечення 
дотримання законодавства та ефективного управління активами, надано такі 
рекомендації: 

 З метою максимально ефективної роботи у частині надходження доходів 
та упередження втрат активів необхідно забезпечити заходи щодо своєчасного 
розроблення та подання розрахунків, щодо встановлення тарифів на послуги з 
водопостачання та водовідведення, забезпечити повноту претензійно позовної 
роботи та роботи зі списання основних засобів незадіяних у виробничому 
процесі, а також забезпечення економного та ефективного витрачання коштів 
при проведенні закупівель. 

Для цього необхідно: 
- розглянути результати проведеного аудиту та про прийняті заходи 

повідомити Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганські 
області – генеральний директор - до 01 листопада 2021; 

- внести зміни до існуючого порядку документообігу на Підприємстві в 
частині визначення порядку, строків та відповідальних виконавців за 
здійсненням розрахунків тарифів та подання їх до НКРЕКП – економічна 
служба, бухгалтерія - до 31 грудня 2021 року; 

- забезпечити подання розрахунків тарифів на затвердження до НКРЕКП у 
відповідності до вимог діючого порядку – економічна служба та/або 
відповідальні особи визначені відповідним порядком - щороку до 01 червня; 

- використати усі можливості, визначені законодавством, в частині 
проведення претензійно-позовної роботи (направлення актів звірок, претензій, 
одержання судових наказів, подання позовів, тощо) – юридичний відділ – до 
31.12.2021 та у подальшому постійно; 

- провести інвентаризацію активів та зобов’язань, за результатами якої 
здійснити заходи з приведення їх відображення у обліку до вимог Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку – бухгалтерія – до 31.12.2021; 

- підготувати та направити документи до управління власності 
Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації щодо списання 
основних засобів незадіяних у виробничому процесі, здійснити заходи щодо 
виїмки, оцінки та реалізації активів отриманих від списання основних засобів – 
бухгалтерія, виробничо-технічна служба, юридичний відділ – упродовж 
6 місяців; 
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- відмінити процедуру закупівлі у зв’язку з подання пропозицій учасників, 
які суперечать вимогам законодавства та забезпечити неухильне дотримання 
вимог законодавства про закупівлі у подальшому – уповноважена особа на 
проведення закупівель – негайно та у подальшому постійно. 

 Здійснити заходи із оптимізації структури Підприємства, визначені 
протоколом засідання комісії по скороченню штатної чисельності працівників 
підприємства від 29.04.2021 – відділ кадрів, економічна служба, бухгалтерія – 
негайно з дотриманням порядку скорочення визначеного законодавством. 
 

Звіт складено на 48 (сорок вісім) аркушах. 
 
Додатки: 
- протокол узгодження звіту про результати державного фінансового аудиту; 
- додатки до аудиторського звіту. 
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eHepferr.rKr4, TpaHcnopry, tpinaHcoBr4x rrocnyr, XKf, in$pacrpyKTypl{ ra 3n't3Ky Yuparninnx

inniqHo-cxi.unoro odi bKII4
(rocara, npirrnue ra iHiqiarln repieHnra ay,uury)

s iHlroi cropoHlr, po3rnrHynu ra o6ronopunu rpoexr:niry npo peynlTarl,I AepxaBHoro
tf inanconoro ay.rlr{ry AismHocri JIKCil <JIucruaHcbKBoAoKaHaJI))

(na:na reun ay.uury)

ra nepio4 s 01 ciqHs 2018 p. no 30 aIepBHt 2021p.

3Brr nofoAXEHo:

6e: xoueurapin

i: ronaenrapxnru (y lpoprui, tuo.uo.uaerrcq)
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f orosulrfi aepxae4uft ayaurop
(locaAa xepiruuxa ayrrrry opraHy

,{epxayararcryx6tt)

feuepamxprft .unperrop
(uocaaa rcepianuxa o6'exta aymry)

T. B. Kyrycra
(iuiuia.nu ra npisaurue)
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