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В аудиторському звіті відображено результати державного фінансового 

аудиту бюджету м.Хмельницький за 2017-2019 роки та І півріччя 2020 року. 

Контрольний захід проведено у плановому порядку відповідно до 

повноважень зазначених статтею 113 Бюджетного кодексу України та 

відповідно до Порядку проведення Державною аудиторською службою, її 

міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту 

місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

12.05.2007 №698 (із змінами та доповненнями), Методичних рекомендацій з 

організації та проведення державного фінансового аудиту виконання місцевих 

бюджетів, затверджених наказом ГоловКРУ України від 13.03.2007 №50. 

Аудит проведено у термін з 14 вересня 2020 року по 20 січня 2021 року. 

Матеріали аудиту призначені для керівників та спеціалістів Хмельницької 

міської ради, інших зацікавлених установ і організацій, причетних до 

складання, розгляду, затвердження, внесення змін та виконання бюджету, а 

також здійснення контролю за повнотою внесення платежів до бюджету, 

цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів та використання 

комунального майна. 

Аудиторський звіт підготовлено відділом контролю за місцевими 

бюджетами Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій 

області.  
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РЕЗЮМЕ 

Місцеві бюджети мають значний фінансовий ресурс на створення 

сприятливих умов для економічного зростання у регіоні та виключно від зусиль 

місцевих органів влади залежить наповнюваність місцевих бюджетів, розвиток 

їх тереторій у сфері освіти, культури, охорони здоровя, ЖКГ, благоустрою 

(тощо) та їх збалансованість. Вказане свідчить, що ефективне виконання 

місцевих бюджетів є запорукою того, що територіальна громада має 

можливість надавати більш якісні та більш різноманітні послуги своїм 

жителям, реалізовувати соціальні та інфраструктурні проекти, створювати 

умови для розвитку підприємництва, розробляти програми місцевого розвитку 

та фінансувати інші заходи для всебічного покращення умов проживання 

жителів громади. 

Основною метою проведення аудиторського дослідження є надання 

комплексної оцінки стану формування та виконання бюджету міста 

Хмельницького і вивченні проблем у забезпеченні державними соціальними 

гарантіями його жителів. 

Відповідно до п. 3.20 Плану проведення заходів державного фінансового 

контролю Держаудитслужби на ІІІ квартал 2020 року, затвердженого наказом 

Держаудитслужби від 27.08.2020 №241, працівниками Управління Західного 

офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області проведено державний 

фінансовий аудит бюджету міста Хмельницький за 2017-2019 роки та 6 місяців 

2020 року. 

Використання під час дослідження матеріалів офіційної звітності, наданої 

працівниками Хмельницької міської ради, її структурними підрозділами та 

інформацій інших учасників бюджетного процесу надало можливість 

розглянути проблемні питання наповнення міського бюджету та ефективного 

використання бюджетних коштів. Результати проведеного аудиторського 

дослідження засвідчили наступне. 

Протягом досліджуваного періоду до міського бюджету міста 

Хмельницький залучено доходів бюджету (з урахуванням трансфертів) в сумі 

10390,7 млн.грн, або 99,0% до планових показників, в тому числі до загального 

фонду – 9775,6 млн.грн, до спеціального – 615,1 млн.гривень. Темпи росту 

доходів бюджету у 2018 році порівняно з 2017 роком склали 113,9%, власних 

доходів бюджету (без врахування трансфертів) – 118,0%, у 2019 році в 

порівнянні до 2018 року – 99,4%, тоді як власних доходів  бюджету – 115,1%. 

Зросли і власні доходи загального фонду в розрахунку на одного мешканці 

міста. Так, у 2017 році вони становили 4832,8 грн,  у 2018 році – 5836,3 грн, у 

2019 році цей показник становив – 6702,1 гривень. 

Однак, ще значною частиною доходів міського бюджету (40,8%) 

залишаються офіційні трансферти – 4234,5 млн.грн: у 2017 році надійшло 

1312,6 млн.грн, у 2018 році – 1434,2 млн.грн,  у 2019 році – 1151,4 млн.грн, у І-

шому півріччі 2020 року – 336,3 млн.гривень.  

В структурі доходів загального фонду бюджету міста (без урахування 

трансфертів) за 2017-2019 роки та 6 міс.2020 року основну питому вагу складав 

податок на доходи фізичних осіб (62,1%), збільшення надходжень якого 
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здебільшого пов‟язано із зростанням мінімальної та середньої заробітної плати. 

Місцеві податки займають 28,3% та акцизний податок з реалізації суб‟єктами 

господарювання в роздрібній торгівлі підакцизних товарів  – 5,3%,  

Однак, ще недостатньою є робота органу місцевого самоврядування щодо 

пошуку резервів зміцнення ресурсної бази бюджету, ефективного використання 

комунального майна, інших активів, які становлять матеріальну основу 

місцевого самоврядування, ефективного, економного використання бюджетних 

коштів, уникнення та мінімізація нераціональних бюджетних видатків і витрат.  

Проведеним аудиторським дослідженням виявлено чинники, які не в 

повній мірі сприяють максимальному наповненню бюджету міста 

Хмельницький, а саме: 

- до заниження доходної частини бюджету призводить визначення та 

застосування розмірів платежів, які розраховуються відповідно до затвердженої 

нормативної грошової оцінки землі, оскільки нормативно грошова оцінка в 

місті була проведена ще у 2010 році, що на даний час не є актуальним;  

- встановлення ставки земельного податку у розмірі 1% від нормативної 

грошової оцінки, тоді як Податковим кодексом визначено, що ставка податку за 

земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється 

у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а 

середньообласні ставки земельного податку в містах області у 2019 році по 

юридичних особах – 1,28 % по фізичних особах – 3%; 

- значний розмір податкового боргу до місцевого бюджету, який станом на 

01.07.2020 року становить 60733,2 тис. грн, тобто протягом досліджуваного 

періоду  він зріс на 22415,6 тис. грн; 

- відсутність належного обліку та контролю за виконанням договорів 

пайової участі та сплатою коштів пайової участі замовників у створенні і 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. 

Хмельницького, а також за достовірністю проектно-кошторисної документації  

призвело до втрат бюджету, відповідно, на суму 23215,5 тис.грн; 

- через надання пільг зі сплати податків і зборів (земельного податку) 

бюджетом протягом 2017 року – І півріччя 2020 року втрачено можливість 

отримання міським бюджетом коштів на загальну суму 36101,3 тис. гривень.  

Слід відмітити, що зростання надходження власних доходів здебільшого 

зумовлено змінами у законодавстві, ніж прийняттям ефективних управлінських 

рішень місцевою владою.  

Так, рішенням виконкому міської ради надано пільги платникам-

орендарям об‟єктів зовнішньої реклами у місті, що призводить до 

недоотримання доходів бюджетом. Розрахункова сума недоотриманих від 

звільнення платників даного виду платежу коштів за 4 міс 2020 року становить 

787,7 тис.грн. Поряд з цим, при умові скасування встановленої на 25% пільги 

лише по 141 об‟єкту (19 платників) «сіті-лайтів» бюджет міста має можливість 

додатково отримувати 57,0 тис.грн в рік. 

Також, враховуючи те, що в місті Хмельницькому, рішенням сесії міської 

ради визначені окремі земельні ділянки для паркування транспортних засобів, 

окремими підприємствами комунального сектору економіки не забезпечено 
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організацію платного паркування, розрахункова втрата міського бюджету від 

ненадходження плати за паркування транспортних засобів становить 7,3 

млн.гривень.  

Неефективне управління комунальним майном Хмельницької міської 

ради, не дозволяє використовувати можливості додаткового отримання 

доходів та призводить до втрат доходів бюджетом міста Хмельницького в 

сумі 9679,2 тис. грн; 

Відсутність належного контролю за використанням земель державної 

власності, які передані у користування, перешкоджає ефективно 

розпоряджатися цими землями. Так, несплата ОСББ плати за землю за земельні 

ділянки під будинками, які знаходяться у постійному користуванні або оренді 

призводить до недоотримання доходів. Розрахункова сума недоотриманих 

доходів лише по 29 ОСББ становить 1344,8 тис.грн. 

Джерелом фінансування видатків є як доходи, закріплені Кодексом за 

бюджетами міст, так і міжбюджетні трансферти з державного бюджету (базова 

дотація, освітня та медична субвенції, інші дотації та субвенції).  

Протягом 2017-2019 років та 6 місяців 2020 року із бюджету 

м.Хмельницького здійснено видатки (із врахуванням трансфертів) на загальну 

суму 10492,4 млн. грн, в тому числі  із загального фонду – 8520,4 млн. грн, із 

спеціального  – 1972,0 млн.гривень. Фактично на одного мешканця міста 

Хмельницький припадає видатків бюджету у 2017 році – 8191,8 грн, у 2018 році 

– 9692,5 тис. грн, у 2019 році – 9627,5 тис. гривень.  

Найбільшу питому вагу в структурі видатків міського бюджету займають 

видатки на освіту – 31,4%, соціальний захист і соціальне забезпечення – 28,8%, 

охорону здоров‟я – 12,0%, на житлово-комунальне господарство – 5,9,0%, на 

забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування – 9,1%.  

Аналіз виконання захищених статей видатків засвідчив, що видатки 

загального фонду міського бюджету жодного року не були виконані на 100%.  

Проведений аналіз стану надання в місті соціальних гарантій та послуг за 

галузями, в які спрямовано найбільше бюджетних коштів (освіта, охорона 

здоров‟я) засвідчив наявність ряду недоліків, існування яких не дозволяють 

надавати населенню задекларовані державою соціальні гарантії на достатньо 

якісному рівні.  

Найбільший обсяг видатків протягом 2017-2019 років та І-ше півріччя 2020 

року спрямовувалось на «Оплату праці і нарахування на заробітну плату» 

(КЕКВ 2100) – 39,2%. Частка «Використання товарів і послуг» (КЕКВ 2200) 

складала 20,1% (з них: на «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесенні до заходів розвитку» (КЕКВ 2282) - 

50,8%, «Оплату комунальних послуг та енергоносіїв» (КЕКВ 2270) – 16,4%, на 

«Оплату послуг (крім комунальних)» (КЕКВ 2240) – 16,9%, на «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» (КЕКВ 2210) – 5,5%). Значна частка (25,5%) 

видатків спрямована на соціальне забезпечення (КЕКВ 2700, стипендії, пенсії 

допомоги інше) та на субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) ( 13,5%, КЕКВ 2610). 

Однак, в ході аудиту виявлено, що укомплектованість штатних посад 
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становить від 89,6%-90,0%у освітніх закладах та 89,5%-94,5 у медичних.  

Як засвідчело дослідження, на якість надання освітніх послуг впливає 

надання профтехосвіти та загальної середньої освіти закладами освіти міста 

мешканцям інших територіальних громад. Вказане зумовлене тим, що 

невідшкодування з обласного бюджету та інших бюджетів коштів за навчання 

учнів з інших територій, призводить до відволікання (неефективного 

використання (зовнішій фактор)) коштів міського бюджету та не сприяє 

збільшенню видатків на розвиток осівтньої галузі міста Хмельницького на 

загальну суму 181368,2 тис. гривень. 

Протягом досліджуваного періоду видатки на харчування в ДНЗ зросли з 

17,0 грн. на одну дитину у 2017 до 25,0 грн., в ній батьківська плата становить 

60,0%. У галузі охорони здоров‟я на придбання продуктів харчування планова 

вартість харчування на 1 ліжко-день становила від 16,14 грн у 2017 році до 

21,59  грн у 2020 році.  

На придбання музичних інструментів закладами естетичного виховання 

витрачено вкрай незначну суму коштів, що згідно з інформацією, наданою 

музичними закладами не задовільняє їхню потребу в повному обсязі у зв‟язку зі 

зношеністю і застарілістю частини інструментів і обладнання та відсутності 

окремих додаткових найменувань. 

Кількість експонатів музейного фонду закладів міста протягом 

досліджуваного періоду зростала. Однак, враховуючи численні предмети 

музейного фонду та їх щорічне поповнення, музею не вистачає площі 

приміщення для зберігання та експонування музейних предметів. Як 

наслідок, велика частина музейних експонатів знаходиться в музейних 

сховищах. 

За економічною класифікацією найбільший обсяг видатків спеціального 

фонду спрямовано на капітальні видатки. Так, у досліджуваному періоді із 

спеціального фонду бюджету на капітальні видатки спрямовано 1538375,4 

тис.грн (66,8%), в т.ч.: в 2017 році – 479837,6 тис.грн, в 2018 – 481110,1 тис. 

грн, в 2019 – 448577,3 тис.грн, у І-шому півріччі 2020 року – 128850,4 

тис.гривень.  

Однак, в ході аудиторського дослідження виявлено фактори щодо 

неефективного витрачання коштів міського бюджету в сумі 13226,0 тис. грн (на 

влаштування асфальтобетонного покриття по окремим об‟єктам (вартість 

асфальтобетонної суміші невідповідної якості 1626,5 тис.грн) та будівельно-

монтажні роботи з «Реконструкції системи знезараження питної води ВНС-9 на 

суму 11599,5 тис.грн). 

Базуючись на результатах проведеного дослідження, керівництву міської 

ради, її структурним підрозділам, установам та організаціям, які є учасниками 

бюджетного процесу і причетні до виконання бюджету міста підготовлено 

пропозиції щодо підвищення ефективності планування та використання 

бюджетних коштів. 
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1. ВСТУП 

Місто Хмельницький має майже 600-річну історію і 

веде свій родовід від невеличкого поселення Плоскирів 

або Плоскирівці, підтвердженням чого є записи в 

архівних документах першої половини XV ст. Перший 

запис датується 10 лютим 1431 року і пов‟язаний із 

підтвердженням права на подільські володіння, що їх 

надав король Владислав ІІ Ягайло-вірній шляхті. 

Плоскирів (Плоскирівці) виник серед грузьких заплав у 

місці впадіння річки Плоскої до Південного Бугу (тоді 

річка мала назву Бог). В 1796 році, після возз'єднання 

правобережної України з лівобережною, у складі 

Російської імперії Плоскирів одержав статус міста Подільської губернії та 

офіційну назву Проскурів. 16 січня 1954 року місто Проскурів було 

перейменовано у місто Хмельницький, з відповідним перейменуванням області. 

Місто Хмельницький – є самостійною самоврядною адміністративно-

територіальною одиницею, в межах якого територіальна громада міста 

здійснює місцеве самоврядування і яка має право комунальної власності, свій 

місцевий бюджет та свою систему органів місцевого самоврядування.  

  Місто Хмельницький має статус міста обласного підпорядкування і 

згідно адміністративно-територіального устрою України входить до 

Хмельницької області та є її обласним центром. 

Відстань від м. Київ до м. Хмельницький: 

 залізницею – 366 км 

 автошляхом – 384 км 

Місто Хмельницький знаходиться в західній частині України в середині 

Волино-Подільської височини. Клімат міста помірно-континентальний. Місто 

належить до лісостепової зони. По території міста протікають річки Південний 

Буг та Плоска. 

Територію міста утворюють землі в межах, визначених Постановою 

Верховної Ради України № 3349-VI від 12.05.2011 року «Про зміну і 

встановлення меж міста Хмельницького і Хмельницького району Хмельницької 

області» [1]. Площа міста складає 9305 га. 

Постійне населення міста Хмельницький станом на 01.01.2020 складало 

271,3 тис. осіб.  

Структура земельного фонду: територія 9305,0 га у тому числі: 

сільськогосподарські землі 4228,12 га,  землі запасу 860,05 га, забудовані землі 

4633,95 га, землі водного фонду 417,92 га. 

Промисловість. 

Станом на 01.07.2020 року в місі Хмельницькому зареєстровано 35 216 

суб‟єктів підприємницької діяльності.  

З них 12 405 – юридичні особи, 22 811 – фізичні особи-підприємці. 

Надходження до міського бюджету від суб‟єктів малого підприємництва за 
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результатами І півріччя 2020 року склали 308 890,0 тис. грн. (32,44% від обсягу 

власних доходів бюджету за 6 міс. 2020 року). 

Галузі економіки, в яких зосереджена найбільша кількість підприємств: 

 Торгівля та сфера послуг;  

 Машинобудування;  

 Хімічна промисловість;  

 Виробництво будівельних матеріалів; 

 Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність; 

 Легка промисловість; 

 Харчова промисловість. 

Рушієм розвитку у місті Хмельницькому є малі та середні підприємства, 

що працюють у сфері торгівлі та послуг, виробництва одягу та текстилю, 

харчової промисловості, будівництва, промисловості та логістики, IT-секторі. 

Основою промислового комплексу Хмельницького є переробна 

промисловість. Виробничу діяльність здійснюють близько 200 промислових 

підприємств. З переліку ТОП-100 найбільших підприємств міста 

Хмельницький, оприлюднених на сайті Хмельницької міської ради, найбільша 

частина підприємств спеціалізується на машинобудуванні та виготовленні 

виробів з деревини. Більш детальний розподіл наведено в таблиці. Великі 

підприємства, що спеціалізуються на роботі з деревиною, виробляють 

переважно будівельні матеріали.  

Машинобудівні підприємства виробляють трансформатори, лічильники, 

електророзподільну та контрольну апаратуру, побутові електричні прибори, 

сільськогосподарську техніку тощо.  

Таблиця 1  

Структура промисловості за видами діяльності 

Великі підприємства харчової промисловості виготовляють хлібобулочні 

та кондитерські вироби, крупи, макарони, м‟ясопродукти та рибопродукти, 

безалкогольні напої. Оскільки Хмельницький є центром одного з найбільших 

Вид діяльності 
Кількість 

підприємств 

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та 

поліграфічна діяльність 

27 

Машинобудівна промисловість 26 

Виробництво харчових продуктів, напоїв, тютюнових 

виробів 

15 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів 

зі шкіри та інших матеріалів 

15 

Інші галузі промисловості 7 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря 

6 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 4 
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аграрних регіонів держави, в місті розташовані головні офіси великих 

агропромислових компаній: «Сварог Вест Груп», «ТОВ «Агрохолдінг 2012», 

ТОВ «Дубово Агро», ТОВ «Проскурів Агро» та інші. 

Найбільші підприємства хімічної промисловості спеціалізуються на 

виготовлені гумових та пластмасових виробів. В місті також розвинене 

вироблення одягу та взуття, виробництво трикотажу та килимів. 

Обсяги реалізованої промислової продукції за 6 місяців 2020 року склали                    

6 448 905,5 тис.грн. Основна доля обсягу реалізації (51%) припадає на сектор 

«постачання електроенергії, газу, пару та води», на другому місці – 

виробництво гумових та пластмасових виробів (18%), на третьому - 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (8,06%). У 

порівнянні з результатами за 2019 рік, дещо змінилась питома вага лідируючих 

галузей: зросла питома вага виручки від харчової промисловості та від послуг з 

постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря, зменшилась 

питома вага машинобудування, виробництва гумових та пластмасових виробів, 

а також питома вага легкої промисловості. Структуру та динаміку наведено на 

діаграмі нижче. 

Діаграма 1 

Динаміка структури виручки від реалізації промислової продукції 
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Великі підприємства – постачальники енергії та води:  

 ПАТ «Хмельницькгаз»; 

 ТОВ «Хмельницькенергозбут»; 

 ТОВ «Хмельницькгаззбут»; 

 ПАТ «Хмельницькобленерго»;  

 МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»;  

 КП «Південно-західні тепломережі»; 

 МКП «Хмельницькводоканал». 

Лідери міської хімічної промисловості: ТОВ «Сіріус екстружен» 

(виробництво преформ та стреч-плівки), ТОВ «Поліпак» (вироби з 

пластмаси),ТОВ «Екопласт» (виробництво товарів з полімерних матеріалів). 
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Серед великих машинобудівних підприємств можна назвати, наприклад 

ДП «Новатор» (залізничне устаткування, системи обліку енергоносіїв, 

лічильники тощо), ПАТ «Укрелектроапарат» (електротехнічна продукція), ТОВ 

«Трансформатор сервіс». 

За результатами першого півріччя 2020 року, обсяги реалізованої 

промислової продукції у розрахунку на одну особу складають  23,5 тис. грн, що 

на13 % нижче, ніж показник по Україні в цілому  (27,1 тис. грн). 

Будівництво. 

Будівництво відіграє важливу роль у розвитку економіки та 

інфраструктури міста Хмельницького За січень-червень 2020 року було введено 

у експлуатацію 77,1 тис. м
2
 загальної площі житла, що на 25,9% більше, ніж за 

відповідний період 2019 року. Обсяг введеного у експлуатацію житла у 

розрахунку на 10 тис. населення – 2860,3 м
2  

(за аналогічний період 2019 року – 

2295,2 м
2
).  Рівень цього показника значно перевищує рівень по Україні в 

цілому. 

Житлова нерухомість. 

Станом на 01.07.2020 р. в місті налічувалось 1 615 багатоповерхових 

будинків загальною площею 6 056,0 тис. м
2
. Переважна частина з них 

знаходиться під управлінням муніципальних компаній. Але активно 

розвиваються ОСББ - вони переважають в нових забудовах.  Станом на 

01.10.2020 р. створено 403 ОСББ загальною площею 1,9 млн. м
2
. З них 4 

створено протягом 2020 року. 

На сучасному етапі розвитку міста будуються нові мікрорайони на 

околицях міста, такі як Перший парковий мікрорайон, Дивокрай, Відрадний 

тощо. За обсягами будівництва місто є одним з провідних серед міст країни.  

Поряд із багатоповерховою забудовою в місті Хмельницькому розміщені 

приватні малоповерхові домогосподарства. Згідно з даними Генерального 

плану міста, на 01.01.2017 р. налічувалось 12 510 приватних будинків 

загальною площею 10 131,3 тис. м
2
. 

Житловий фонд міста Хмельницький характеризується достатньо 

високим рівнем зносу: 76,6% багатоповерхових будинків мають термін 

експлуатації понад 25 років, з них 13,9%- понад 60 років. 

Міський транспорт. 

У сфері міських пасажирських перевезень працюють                                      

ХКП «Електротранс» та 7 приватних автоперевізників.  Мережа громадського 

транспорту складається з 22 тролейбусних та 43 автобусних маршрутів. 

Протягом І півріччя 2020 року тролейбусами було перевезено 13459,3 тис. 

пасажирів, автобусами -3490,4 тис. пасажирів. 

З метою здійснення аналізу за роботою міського пасажирського електро- 

та автотранспорту та дотриманням режимів руху (тролейбуси та автобуси 

обладнані GPS-трекерами) в місті впроваджено автоматизовану систему 

моніторингу. Облаштовано 4 «розумні» зупинки громадського транспорту з 

інформаційним табло прогнозування часу прибуття транспорту, USB портами 

для підзарядки мобільних пристроїв та безкоштовним Wi-Fi. 

В Хмельницькому діють такі міські програми розвитку транспорту: 
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 Програма розвитку та вдосконалення міського пасажирського 

транспорту міста Хмельницького на 2019-2023 роки 

 Програма розвитку міського електротранспорту міста 

Хмельницького на 2016-2020 роки 

За рахунок міського бюджету та комунальних підприємств будуються 

нові тролейбусні та автобусні маршрути, купуються нові тролейбуси, 

проводиться реконструкція контактної мережі та капітальний ремонт вулично-

дорожньої мережі. Програмою соціально-економічного розвитку на 2020 рік 

передбачено придбання 10 нових автобусів та 10 тролейбусів, придбання 62 

камер для відеоспостереження, проведення капітального та поточного ремонту 

дорожньої мережі, розширення проїзних частин центральних вулиць з 

облаштуванням заїзних «кишень» на зупинках громадського транспорту та інші 

роботи з покращення транспортної інфраструктури. 

Протягом I півріччя 2020 року проводився капітальний та поточний 

ремонт вуличної та дорожньої мережі. Станом на 01.07.2020 року завершено 

капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі на 12 об‟єктах, продовжуються 

роботи на 10 об‟єктах. Завершено поточний ремонт вулично-дорожньої мережі 

на 95 об‟єктах. Виконано роботи з будівництва та реконструкції на 3 дорогах. 

Крім того, було відкрито 2 нових тролейбусних маршрути, встановлено 9 нових 

павільйонів на зупинках громадського транспорту та розпочато будівництво ще 

5 павільйонів. Також велись роботи в напрямку створення зручних умов 

користування транспортом для людей з обмеженими можливостями.  

На даний час вивчається досвід інших міст з реформування системи 

паркування на території міста. Під час проведення робіт з капітального та 

поточного ремонту переглядаються місця розташування дорожніх знаків, які 

визначають місця для паркування або їх заборони. Виконуються роботи з 

підключення обладнання до системи відео спостереження (62 камери). 

Одним з напрямків розвитку транспорту в місті Хмельницькому є 

розбудова велосипедної інфраструктури, що дозволить покращити екологічну 

ситуацію, підвищити мобільність та туристичну привабливість міста, а також 

матиме позитивний економічний і політичний ефект, рекреаційну функцію. До 

2025 року в місті Хмельницькому планується побудувати та реконструювати 

велосипедні доріжки довжиною 100,5 км, на що планується направити більше 

81,0 млн грн. Протягом січня-червня за рахунок міського бюджету 

здійснювались роботи з будівництва велосипедних, пішохідних доріжок, 

пішохідно-велосипедних зон, облаштування велосипедних смуг на загальну 

суму 3505,4 тис. грн. Також створено електронну мапу вело-інфраструктури. 

Освіта. 

В Хмельницькому працюють 50 дошкільних навчальних закладів, 12 

комбінованих закладів – навчально-виховні об`єднання або комплекси, що 

включають і дошкільну, і шкільну освіту, 24 школи, 2 гімназії, 2 ліцеї та 1 

колегіум. Також в місті функціонує 6 закладів професійно-технічної освіти. 

Згідно з даними реєстру суб‟єктів освітньої діяльності, вищі навчальні заклади 

Хмельницького представлені: 3 університетами, 3 інститутами, 2 академіями, 8 

коледжами та філією Донецького національного університету. 
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В Програмі соціально-економічного розвитку на 2020 рік в якості 

проблемних питань міста вказується перевантаженість закладів дошкільної та 

загальної середньої освіти, а також недостатнє забезпечення безперешкодного 

доступу дітей з обмеженими можливостями до закладів освіти. Тому 

програмою передбачено: відкриття нових і модернізація існуючих закладів 

освіти; сприяння впровадженню у освітній процес інноваційних технологій, 

забезпечення рівних можливостей для здобуття освіти та всебічного розвитку 

дітей з особливими потребами. 

В Хмельницькому на сьогодні діють наступні міські програми з напрямку 

освіти: 

 Програма розвитку освіти на 2017-2021 роки; 

 Програма розвитку та функціонування української мови на 2016-

2020 роки; 

 Програма фінансування здобуття повної загальної середньої освіти 

у закладах освіти приватної форми власності. 

Згідно Інформації про виконання заходів, визначених  ПСЕР на 2020 рік, 

протягом першого півріччя 2020 року велись роботи в напрямку розширення 

мережі закладів і кількості місць у  закладах освіти. Завершено будівництво  

дошкільного навчального  закладу  на  120  місць. Проводились роботи з 

реконструкції ще ряду закладів. Виконувались  роботи  з  будівництва 

навчально-виховного  комплексу. На ці роботи з місцевого бюджету було 

витрачено 37 129,9 тис.грн. Проводились капітальні та поточні ремонти 

приміщень у  84 закладах на загальну суму 5956,3 тис. гривень. 

За рахунок коштів міського бюджету було облаштовано  профільні  

кабінети  для  проведення занять  з  фізики,  математики,  хімії,  біології  та 

географії  у  14  закладах  загальної  середньої освіти на суму  2 988,8 тис. грн. 

В напрямку Інформатизації системи освіти та впровадження                             

ІТ-технологій  було придбано смартборди для 25 закладів загальної  середньої  

освіти,  запроваджено  дистанційну  форму навчання з використанням програм 

Zoom,  Classroom.  На  сайті  Департаменту  освіти  та  науки  розміщено  

матеріали  відеоуроків  для  здобувачів  закладів  дошкільної,  загальної  

середньої,  позашкільної  освіти.  Спільно  з  Хмельницьким  національним  

університетом  створено платформу дистанційного навчання.  Продовжується 

запровадження електронного журналу у закладах освіти. Запроваджено  

пілотний  проєкт  з  тестування електронної системи «Моя Школа».  Усі  

заклади  загальної середньої освіти підключено до системи «Єдина школа». 

Ведуться роботи в напрямку створення умов для  забезпечення  рівного  

доступу до якісної освіти дітей з особливими потребами. В Хмельницькому 

функціонує 19 закладів загальної середньої освіти (204 учні з особливими 

освітніми потребами у 120 інклюзивних класах), 13 закладів дошкільної освіти 

(177 дітей з особливими освітніми потребами у 54 інклюзивних групах). 

Функціонують заклади дошкільної освіти (ЗДО №№ 8, 25, 30, 38), у яких 

відкрито спеціальні групи, де навчаються 205 дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Охорона здоров`я 
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Згідно з інформацією, оприлюдненою на порталі відкритих даних, до 

мережі закладів охорони здоров‟я міста Хмельницького входять  36 закладів. 

Протягом I півріччя  2020 року КП «Хмельницький  медичний  центр 

спеціалізованої, паліативної та хоспісної допомоги» було приєднано до                     

КП «Хмельницька міська лікарня», на базі якої буде створено відділення 

паліативної та хоспісної допомоги. У структурі КП «Хмельницький  міський 

лікувально-діагностичний центр» було створено відділення відновного 

лікування для надання амбулаторної медичної реабілітації пацієнтам при 

захворюваннях у підгострому та відновному періодах. 

Міською владою проводяться заходи щодо зміцнення матеріально-

технічної бази закладів охорони здоров‟я. Щорічно за кошти бюджету 

придбавається медичне обладнання, транспорт, проводиться ремонт та 

реконструкція об‟єктів. На даний час в місті діє програма «Здоров‟я 

хмельничан» на 2017-2021 роки. 

Культура та дозвілля. 

Хмельницький вважають комфортним для проживання, гарного 

відпочинку та дозвілля містом, чому сприяє включення міста до переліку 

історичних міст України, а також наявність історичних та культурних пам‟яток, 

об„єктів архітектури, парків та пам‟яток природи.  

У місті розташовано 5 об‟єктів природо-заповідного фонду (4 парки та 1 

сквер), загальна площа яких складає 192 га. Належним чином упорядковані для 

відпочинку мешканців 2 парки та 2 сквери загальною площею 10 га: 

облаштовані місця для активного дозвілля дітей, наявні пішохідні доріжки із 

твердим покриттям, рокарії, клумби та газони. Розробляється проєктно-

кошторисна документація для парку Молодіжний. Станом на початок 2020 року 

було виділено під облаштування відпочинкових зон 24 земельні ділянки 

площею приблизно 100 га.  

Щорічно по місту відбувається посадка нових зелених насаджень для 

створення комфортних умов проживання мешканців міста. 

В місті функціонує критий аквапарк «7 океан», обладнаний 9 басейнами, 

6 гірками для дорослих та водним комплексом для дітей. Працює кафе, 

скалодром, зона SPA, проводяться навчання з плавання та аква-аеробіки, 

популярне проведення дитячих свят.  

В місті розроблено та видано оригінальну туристичну карту 

«Хмельницький цікавий», створено відеоролик «Музеї міста», розроблено в 

аудіо-форматі екскурсії по музею історії міста та музею-студії фотомистецтва 

англійською та німецькою мовами. В рамках проєкту «Говорять старовинні 

будівлі» встановлено QR-коди на старовинних будівлях, які у 2018 році 

зчитувалися приблизно 6 тис. разів. Регулярно проводяться виставки та 

екскурсії.  

Місто відоме проведенням численних різноманітних заходів (конкурсів, 

фестивалів тощо), які мають загальноукраїнське значення.  

Міські програми з напрямку культури та спорту, що діють в місті 

Хмельницькому:  
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 Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на 

період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто»; 

 Програма підтримки обдарованих дітей міста Хмельницького; 

 Програма підтримки книговидання місцевих авторів та 

популяризації української книги у місті Хмельницькому на 2018-2020 роки 

«Читай українською»; 

 Міська програма правової освіти населення на 2016-2020 роки; 

 Комплексна Програма реалізації молодіжної політики та розвитку 

фізичної культури і спорту у місті Хмельницькому на 2017-2021 роки. 

Проводяться роботи з упорядкування прилеглої території. Також На базі 

НВК №2 відкрито філію дитячої школи мистецтв (навчається 160 учнів), 

здійснено облаштування сцени у Мистецькому дворику дитячої музичної 

школи №1 імені М. Мозгового та створено простір для реалізації творчого 

потенціалу, розвитку та дозвілля у бібліотеці-філії №10. Придбано обладнання 

та інвентар для дитячо-юнацьких спортивних шкіл на суму 1 011,1 тис. грн. 

Продовжуються роботи з будівництва палацу спорту, міні-футбольного поля та 

2 баскетбольних майданчиків. 

В напрямку популяризації Хмельницького як центру розвитку сучасного 

мистецтва, видано календарі мистецьких подій «Мистецька зима у 

Хмельницькому» та «Мистецька весна у Хмельницькому», реалізовано ряд 

культурно-мистецьких заходів та «стріт-проєктів». 
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2. СТРУКТУРА АУДИТУ 
 

Підстава для проведення державного фінансового аудиту: 

п. 3.20 Плану проведення заходів державного фінансового контролю 

Держаудитслужби на ІІІ квартал 2020 року, затвердженого наказом 

Держаудитслужби від 27.08.2020 №241. 

Об'єкт аудиту 
Діяльність Хмельницької міської ради, інших учасників бюджетного 

процесу в частині здійснення, відповідно до Конституції України, Законів 

України, Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні,  інших нормативно-правових актів функцій по 

складанню та виконанню бюджету об‟єднаної територіальної громади, 

використанню коштів суб‟єктів господарювання комунальної сфери економіки 

та комунального майна, а також інших функцій, пов‟язаних з управлінням 

коштами бюджету міста, діяльність (головних) розпорядників бюджетних 

коштів, їх одержувачів, тощо. 

Мета аудиту 

Провести аналіз напрямів, механізмів і строків формування ефективного 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади для створення і 

підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, надання 

високоякісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів прямого 

народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на 

відповідній території, узгодження інтересів держави та Хмельницької міської 

ради, у сфері формування та виконання бюджету міста Хмельницького. 

Виявити проблеми, що виникають в процесі реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 №333-р [2], на всіх 

стадіях бюджетного процесу (під час складання, розгляду, затвердження, 

внесення змін, виконання бюджету), визначити шляхи удосконалення 

управління бюджетними коштами, комунальним майном, природними 

ресурсами в процесі реформування і становлення громади міста та надати 

відповідні рекомендації щодо підвищення рівня ефективності використання 

бюджетних коштів, комунального майна, а також інших повноважень з 

управління об‟єктами комунальної власності, з врахуванням встановлених 

Законом повноважень. 

 

Період дослідження: 2017-2019 роки та І півріччя 2020 року. 

 

Методи аудиту. 
В процесі аудиторського дослідження використовуються Конституція 

України, Закони України та нормативні акти, статут міста, міжнародні 

нормативно-правові акти з питань місцевого самоврядування, що ратифіковані 

(прийняті) Україною, матеріали фінансової та статистичної звітності, дані 

бухгалтерського обліку, публікації в пресі, матеріали здійсненого державного 

фінансового контролю (згідно Закону України «Про основні засади здійснення 

державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 №2939-XII) та 



 

 

17 

 

інші матеріали, в тому числі матеріали анкетування, опитування, обстеження та 

контрольного обміру, тощо. 

 

Учасники аудиту 

 Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області; 

 Департамент фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації та 

місцеві фінансові органи; 

 Хмельницька міська рада та її структурні підрозділи; 

 Головні розпорядники та розпорядники, одержувачі бюджетних коштів, а 

також суб‟єкти господарювання комунального сектора економіки; 

 Інші учасники, що приймають участь в бюджетному процесі та 

управлінні і використанні комунального майна, тощо. 
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3. ОЦІНКА ДОСЛІДЖУВАНОГО БЮДЖЕТУ 

В Україні процес децентралізації розпочато у 2014 році з прийняттям 

Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади, Законів «Про співробітництво територіальних громад» [3], «Про 

добровільне об‟єднання територіальних громад» [4] та змін до Бюджетного [5] і 

Податкового кодексів [6] – щодо фінансової децентралізації. 

Цей процес дозволив формувати відповідно до положень Європейської 

хартії місцевого самоврядування значний дієвий і спроможний інститут 

місцевого самоврядування на базовому рівні – об‟єднані територіальні громади 

(ОТГ). 

У процесі децентралізації громади здобули ресурс, фінанси, 

повноваження – значний інструментарій і можливості для забезпечення 

повноцінного місцевого розвитку. 

Головна стратегічна мета реформи – створення комфортного та 

безпечного середовища для життя людини в Україні – може бути досягнута 

шляхом побудови ефективної системи влади на всіх рівнях (громада – район – 

область), передачею максимально можливої кількості повноважень на 

найближчий до громадянина рівень – громадам. А також – створення умов для 

динамічного розвитку регіонів і надання якісних та доступних суспільних 

послуг громадянам. 

Реформа передбачає відповідальність органів місцевого самоврядування 

перед виборцями – за ефективність своєї роботи, а перед державою – за її 

законність. 
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3.1 Оцінка стану виконання міського бюджету за доходами 

Місцевий бюджет – це план утворення і використання фінансових 

ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого 

самоврядування. Отже, формування місцевого бюджету є одним з 

найважливіших питань для територіальної громади. Формування міського 

бюджету міста Хмельницького у досліджуваному періоді проводилось на нових 

засадах чинного бюджетного та податкового законодавста, закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» [7], рішень місцевих органів влади, 

інструктивних і методичних рекомендацій Міністерства фінансів України та 

інших законодавчих і нормативних актів, що сприяло фінансовій самостійності 

міського бюджету, розширенню доходної бази і, як наслідок, збільшенню 

видаткової частини. 

Дохідна частина бюджету на 2017-2020 роки формувалась за методикою, 

визначеною Бюджетним кодексом та Департаментом фінансів Хмельницької  

обласної державної адміністрації з використанням звітності Державної 

фіскальної служби у Хмельницькій області про надходження та нарахування 

податків і зборів, звітності про виконання бюджету об‟єднаної територіальної 

громади за попередні роки. 

Ухвалення рішень про бюджет проводилось з порушенням умов ч.4 ст. 77 

Бюджетного кодексу, в частині не забезпечення у повній потребі асигнувань на 

оплату праці працівників бюджетних установ. Загальна сума дефіциту по 

установах та закладах у 2017 році, що фінансуються за рахунок власних доходів 

по галузі «освіта», становить 20826,4 тис.грн, у 2019 році по установах та 

закладах, що фінансуються за рахунок коштів медичної субвенції з державного 

бюджету становить 4630,3 тис.гривень. 

Бюджет міста Хмельницький на 2017 рік затверджено рішенням 

позачергової 10-ої сесії від 29.12.2016 №12 [8] у сумі 2346668,9 тис.грн, в т.ч. 

по доходах загального фонду – 2232319,1 тис.грн, спеціального фонду – 

114349,8 тис.гривень. Видатки затверджено в сумі 2358508,6 тис.грн, в т.ч. 

загального фонду 1993537,8 тис.грн, спеціального фонду – 364970,9 тис.грн. 

Профіцит загального фонду міського бюджету склав 238781,3 тис.гривень. 

Міський бюджет на 2018 рік затверджено рішенням 19-ї сесії від 

27.12.2017 № 8 [9] по доходах 2922330,4 тис.грн, в т.ч. загального фонду – 

2788162,0 тис.грн, спеціального фонду – 134168,4 тис.гривень. По видатках 

визначено 2930618,1 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду в сумі 2574400,5 

тис.грн, по спеціальному фонду – 356217,6 тис.гривень. Профіцит загального 

фонду міського бюджета становить 213761,4 тис.гривень. 

Бюджет на 2019 рік затверджено рішенням 27-ї сесії міської ради від 

14.12.2018 №6 [10] по доходах в сумі 3012411,9 тис.грн, в т.ч. загального фонду 

– 2860051,6 тис.грн, спеціального фонду – 152360,3 тис. гривень. Видатки 

визначено в сумі 3010283,6 тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 2630868,4 

тис.грн, по спеціальному – 379415,2 тис.грн. Профіцит загального фонду 

визначено в сумі 229183,2 тис.грн, напрямком використання якого зазначено 

передачу коштів до спеціального фонду (бюджету розвитку). 

Рішенням 35-ї сесії міської ради від 11.12.2019 №6 «Про бюджет міста 
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Хмельницький на 2020 рік» [11] визначено доходи в сумі 2683256,4 тис.грн, в 

т.ч. доходи загального фонду 2514674,4 тис.грн, спеціального фонду – 168582,0 

тис.гривень. Видатки міського бюджету визначено в сумі 2679944,1 тис.грн, в 

т.ч. загального фонду – 2294089,6 тис.грн, спеціального фонду – 385854,6 

тис.гривень. Профіцит загального фонду міського бюджету становить 220584,9 

тис.гривень. 

Уточнення бюджету проводились відповідно до рішень сесії «Про 

внесення змін до бюджету міста Хмельницького» на відповідні роки. Так, 

протягом 2017 року було проведено 1 уточнення, у 2018 році – 2 уточнення, у 

2019 році – 4 уточненння. 

При прогнозуванні доходної частини міського бюджету протягом 

досліджуваного періоду були враховано наступне: 

- розмір встановленої мінімальної заробітної плати на початок року; 

- ставка оподаткування доходів фізичних осіб; 

- зниження податкового навантаження на громадян за рахунок 

податкової соціальної пільги; 

- фактичне виконання доходної частини бюджету міста за результатами 

10-11 місяців попереднього року; 

- розмір ставок місцевих податків і зборів; 

- наявну податкову базу. 

Протягом 2017-2019 та 6 місяців 2020 року до міського бюджету міста 

Хмельницький планувалось залучити (з урахуванням змін і уточнень) доходів 

бюджету (з урахуванням трансфертів) в сумі 1049132,1 тис.грн, при цьому вони 

склали 10390688,2 тис.грн, або 99,0%, в тому числі до загального фонду – 

9775606,0 тис.грн, до спеціального – 615082,3 тис.гривень. Однак, ще значною 

частиною доходів міського бюджету (40,8%) залишаються офіційні трансферти 

– 4234486,2 тис.гривень. 

Виконання по доходах (з урахуванням офіційних трансфертів) у 2017 році 

до затверджених на відповідний період показників становили 100,5%, у тому 

числі: загального фонду – 100,4%, спеціального фонду – 102,3%; у 2018 році 

виконання становило 99,6% до затверджених на рік показників, у тому числі: 

загального фонду – 99,5%, спеціального фонду – 101,4%; у 2019 році виконання 

становило 98,9%, в тому числі: загального фонду – 98,7%, спеціального фонду – 

103,3%, у першому півріччі 2020 року – 95,0%, у тому числі: до загального 

фонду – 96,6%, до спеціального – 71,4% до уточнених показників. 

 Таблиця 2 

Виконання  бюджету м.Хмельницький за доходами  

 у 2017- 2019 та І-шому півріччі 2020 року, тис.грн. 
  загальний фонд з трансф спецфонд з трансф всього доходів 

  План факт % План факт % план факт % 

2017 2568939,4 2578416,1 100,4 200315,9 204832,8 102,3 2769255,338 2783248,91 100,5 

2018 3015793,1 3000117,6 99,5 167269,4 169542,9 101,4 3183062,5 3169660,5 99,6 

2019 3007222,6 2967579,5 98,7 175952,7 181843,9 103,3 3183175,3 3149423,4 98,9 

6 міс. 

2020  1273419,1 1229492,7 96,6 82412,9 58862,7 71,4 1355832 1288355,4 95,0 

  9865374,2 9775605,9 99,1 625950,938 615082,306 98,3 2769255,338 2783248,91 100,5 
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За 2017-2019 роки та І-ше півріччя 2020 року надходження доходів 

загального фонду (без урахування трансфертів) склало 5575537,0 тис.грн, 

доходів спеціального фонду – 580665,0 тис.гривень. Зокрема: у 2017 році 

загальний фонд бюджету виконано на 102,5%, спеціального фонду – на 102,7%. 

У 2018 році виконання за доходами загального фонду становило 100,1%, 

спеціального фонду 101,4%. За 2019 рік виконання становило за доходами 

загального фонду 100,0%, спеціального фонду – 103,4%. У І-шому півріччі 2020 

року, відповідно, виконання по загальному фонду становило 95,6%, 

спеціального фонду – 71,4%. 

Темпи росту доходів бюджету у 2018 році порівняно з 2017 роком склали 

113,9%, власних доходів бюджету (без врахування трансфертів) – 118,0%, у 

2019 році в порівнянні до 2018 року – 99,4%, тоді як власних доходів  бюджету 

– 115,1%. 

Відповідно протягом досліджуваного періоду зростали і власні доходи 

загального фонду в розрахунку на одного мешканці міста. Так, у 2017 році вони 

становили 4832,8 грн, що вище середнього показника по містах обласного 

підпорядкування на 586,5 грн. (4246,3 грн), у 2018 році – 5836,3 грн або на 

761,9 грн. Більше ніж відповідний середній показник по містах (50274,4 грн), у 

2019 році цей показник становив – 6702,1 грн, що на 663,9 грн вище за середній 

по містах (6038,2 грн). 

Діаграма 2 
 

Динаміка доходів бюджету м.Хмельницького 

за 2017-2019 роки та 6 міс.2020 року, млн.гривень 
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Гистограмма 6

 
Ще значну роль у формуванні бюджету міста протягом досліджуваного 

періоду відігравали міжбюджетні трансферти: у 2017 році надійшло 1312568,4 

тис.грн, у 2018 році – 1434219,2 тис.грн,  у 2019 році – 1151408,5 тис.грн, у І-

шому півріччі 2020 року – 336290,1 тис.гривень.  
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Діаграма 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поряд з цим, слід зазначити, що жодного року надходження трансфертів 

не було стовідсотковими. Так, обсяги надходжень офіційних трансфертів до 

запланованих склали: у 2017 році – 98,4%, у 2018 році – 98,8%, у 2019 році – 

96,6%, у І-шому півріччі 2020 року – 99,2%. 

Протягом 2017-2019 роки бюджетом міста отримано дотацій і субвенцій 

на загальну суму 3863,8 млн.грн, або 98,0% до запланованих сум. За 6 місяців 

2020 року отримано 41604,3 тис.грн, або 99,2%.0 

Протягом досліджуваного періоду найбільшу питому вагу у формуванні 

доходної частини міського бюджету склали субвенції – 99,2% і лише 0,7%  – це 

дотації з державного та обласного бюджетів. 

Діаграма 4 

Структура офіційних трансфертів у бюджеті м.Хмельницького 

(загальний фонд) у 2017-2019 роках та І-шому півріччі 2020 року 
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бюджету ОТГ складає «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам» (ККД 41033900) – 35,8% (1226,8 млн.грн), «Медична субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам» (ККД 41034200) – 19,9% (682,1 

тис.грн) та «Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам» (ККД 

41050000) –  39,5% (1353,2 млн.грн).  

Для належного виконання повноважень, що делеговані державою 

(утримання закладів освіти, охорони здоров‟я, культури, спорту, соціального 

захисту та соціального забезпечення тощо) місцеві бюджети набувають 

освітню та медичну субвенції з державного бюджету. 

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» (ККД 

41033900) (далі - освітня субвенція) є основним джерелом фінансування 

найбільшої статті видатків – заробітної плати педагогічних працівників. У 2017 

році освітньої субвенції до загального фонду надійшло 287195,8 тис.грн, у 2018 

році – 307619,1 тис.грн, у 2019 році – 368264,0 тис. гривень. 

Кошти цієї субвенції з січня 2017 року можуть бути спрямовані також на 

оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів у разі утворення на 

кінець року залишків коштів за овітньою субвенцією. 

- станом на 01.01.2017 залишок не використаної Департаментом 

освітньої субвенції складав 3612,3 тис. гривень;  

- залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2018 складав 8616,9 тис. 

гривень; 

- залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2019 складав 309,4 тис.  

гривень. Кошти в сумі 1396,42 грн було повернуто  до обласного 

бюджету; 

- залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2020 складав 664,4 тис.   

гривень.  

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (ККД 

41034200) (далі – медична субвенція) згідно ст.103
4
 Бюджетного Кодексу 

України спрямовується на видатки місцевих бюджетів, передбачені у п.3 ч.1 

ст.89 та п.3 ч.1 ст.90 цього Кодексу, для оплати поточних видатків, крім 

видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв є основним джерелом 

фінансування первинної і вторинної медичної допомоги населенню 

територіальної громади. Надходження до загального фонду медичної субвенції 

склали: у 2017 році – 226999,9 тис.грн,  у 2018 році – 210178,3 тис.грн,  у 2019 

році  – 192216,8 тис.грн, за 6 міс.2020 року – 52742,7 тис.гривень. 

 У досліджуваному періоді питома вага дотацій з державного бюджету в 

загальному обсязі трансфертів складала незначну частку – 1,0%, або 30982,9 

тис.грн. В т.ч.: 

- стабілізаційна дотація – у 2017 році надійшло 1350,4 тис.грн., у 2019 

році – 17381,6 тис. гривень; 

- у 2017 році отримано додаткову дотацію з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення переданих з ДБ видатків з утримання закладів освіти 

та охорони здоровя в сумі 12250,9 тис.гривень. 

Формування доходної частини місцевих бюджетів за рахунок 
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надходжень від сплати фізичними і юридичними особами податків, зборів та 

інших обов‟язкових платежів, надходжень з інших джерел, встановлених 

законодавством України, це стимул для місцевих громад ефективніше 

наповнювати свої кошториси, переходити на самозабезпечення та ощадно 

планувати свої видатки.  

Податкові надходження посідають провідне місце серед методів 

мобілізації бюджетних ресурсів. За результатами проведеного аналізу доходів 

загального фонду бюджету міста за бюджетною класифікацією встановлено, 

що пріорітетне значення у формуванні бюджету міста мали податкові 

надходження, які у 2017-2019 роках та І-шому півріччі 2020 року складають 

95,8% від загальної суми надходжень або 5339,2 млн.гривень.  

Таблиця 3 

Надходження доходів загального фонду за 2017-2019 роки, млн.гривень. 
№ 

з/

п 

Назва податку 2017 рік 2018 рік 2019 рік 6 міс.2020 року 

Затверд. 

з урахув. 

змін 

Факт Затверд. 

з урахув. 

змін 

Факт Затверд. 

з урахув. 

змін 

Факт Затверд. 

з урахув. 

змін 

Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8   

1 Податок та 

збір на доходи 

фіз осіб 

685,5 717,0 923,7 921,5 1110,9 1114,5 599,1 563,1 

2 Акцизний збір 80,0 81,3 79,3 79,5 78,5 78,3 44,1 

 
43,7 

 

3 Місцеві 

податки і 

збори 

351,1 360,8 414,2 422,4 486,3 485,6 242,1 

 
239,5 

 

 

В структурі доходів загального фонду бюджету міста (без урахування 

трансфертів) за 2017-2019 роки та 6 місяців 2020 року основну питому вагу 

складав податок на доходи фізичних осіб (62,1%), збільшення надходжень 

якого здебільшого пов‟язано із зростанням мінімальної та середньої заробітної 

плати. Місцеві податки займають 28,3% та акцизний податок з реалізації 

суб‟єктами господарювання в роздрібній торгівлі підакцизних товарів  – 5,3%.  

Діаграма 5 

Структура доходної частини загального фонду  

бюджету м.Хмельницького за 2017-2019 роки та 6 міс.2020 року 
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Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб у 2018 році 

зросли порівняно з 2017 роком на 28,5%, у 2019 році до 2018 року на 20,9%, а за 

6 міс.2019 року на 6,7%. Рівень виконання затверджених з урахуванням змін 

показників складав у 2017 році 104,6%, у 2018 році – 99,8 %, у 2019 році – 

100,3% та за півроку 2020 року 94,0%. Основними причинами збільшення є 

підвищення мінімальної зарплати та середньої заробітньої плати, зростання 

кількості платників. Так, загальна кількість платників податку зросла з 5966 

чол. у 2017 році до 6917 чол. у 2019 році, а середньомісячна заробітна плата з 

6176 грн у 2017 році до 8491 гривень. 

Слід відмітити позитивну тенденцію зменшення кількості найманих 

працівників із заробітною платою, нижчою за мінімальну. Так, тільки за 2018 

рік чисельність працюючих, що отримували зарплату на рівні або менше 

мінімальної скоротилась на 12959 осіб.  

З метою активізації роботи щодо підвищення рівня заробітної плати та 

забезпечення належного наповнення доходної частини бюджету міста, 

рішенням від 13.04.2018 р. №01/2018 було утворено робочу групу зі сприяння 

легалізації «тіньової» зайнятості  населення та «тіньової» заробітної плати. За 

досліджуваний період робочою групою проведено  4800 рейдових обстежень 

більш як 4 тис. об‟єктів торгівлі, громадського харчування, сфери послуг, тощо. 

За результатами цих обстежень 2000 осіб, які були трудовлаштовані з 

порушенням законодаввства, оформили офіційні трудові відносини, що дало 

можливість бюджету додатково отримувати 3,5 млн грн в рік податку на доходи 

фізичних осіб. Крім того, після розяснювальних заходів, проведених робочою 

групою, легалізувало свою діяльність 8143 підприємців, оподаткування яких 

збільшило надходження до бюджету міста на 15 млн грн в рік. 

У структурі місцевих податків найбільшу питому вагу займають 

надходження від єдиного податку до бюджету міста (60,4%). Протягом 

досліджуваного періоду надійшло 911208,0 тис. гривень.  

Таблиця 4 

Надходження єдиного податку протягом 2017-2019 року та 6 міс.2020 

року, тис.гривень 
№ 

з/

Код 2017 рік 2018 рік 2019 рік 6 міс.2020 року 

Затверд. Факт Затверд. Факт Затверд. Факт Затверд. Факт 
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п з урахув. 

змін 

з урахув. 

змін 

з урахув. 

змін 

з урахув. 

змін 
1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 

1 180502 0 0 0 0,8 0 0 0,0 0 

2 180503 48875,0 52644,2 59980,0 53863,7 54877,6 62260,4 27444,5 32035,7 

3 180504 156125,0 151827,3 185020,0 196254,0 250472,4 237271,3 135327,3 124985,1 

4 180505 0 13,7 0 19,6 0 16,1 0 16,9 

 

Кількість платників, які перебувають на спрощеній системі 

оподаткування на території міста щорічно зростає. Так у 2016 році їх було 340 

чоловік, а протягом досліджуваного періоду кількість зросла до 397 осіб. У 

структурі надходжень єдиного податку до бюджету міста 78,0% займають 

надходження єдиного податку від фізичних осіб та 22,0% єдиного податку з 

юридичних осіб. Зростання надходжень загалом обумовлено зростанням 

кількості платників, розмірів мінімальной зарплати та прожиткового мінімуму, 

відповідно до яких встановлені відсотки справляння податку.  

Одним з вагомих джерел наповнювання міського бюджету є податок на 

майно, якого протягом досліджуваного періоду надійшло 589099,5 тис.грн, з 

яких 88,6% надходжень податку складає плата за землю, 10,8% податок на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки і 0,6% – транспортний податок.  

Плата за землю, яка складає 34,6% у місцевих податках, протягом 

досліджуваного періоду надходження склали 522235,8 тис.грн, зокрема: у 2017 

році – 140960,1 тис.грн, в 2018 році – 148948,2 тис.грн, у 2019 році – 160161,9 

тис.грн, за 6 міс.2020 року – 72165,6 тис.гривень.  

Таблиця 5 

Надходження плати за землю протягом 2017-2019 року та 6 міс.2020 

року, тис.гривень  
№ 

з/п 

Код 2017 рік 2018 рік 2019 рік 6 міс.2020 
план факт план Факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1801050 39000,0 38133,6 34500,0 36776,2 43223,0 43122,2 17200,1 18972,6 

2 1801060 76500,0 78969,4 85000,0 85884,7 86660,0 90243,9 39595,8 41159,9 

3 1801070 2000,0 1929,1 2560,0 2149,6 2000,0 1949,8 612,9 819,5 

4 1801090 20000,0 21928,0 24298,3 24137,7 25200,0 24846,0 10746,4 11213,6 

Основну питому вагу у загальних надходженнях складають поступлення 

плати за землі від юридичних особ (83,0%). Рішенням міської ради від 

27.01.2016 №2 «Про встановлення місцевих податків і зборів в 

м.Хмельницькому та втрату чинності рішень міської ради» [12] встановлено 

ставку земельного податку у розмірі 1% від нормативно грошової оцінки, 

рішенням міської ради від 29.08.2012 № 64 [13], встановлений розмір орендної 

плати за землю у відсотках  від нормативної грошової оцінки в залежності від 

функціонального використання земельної ділянки в розмірі від 3% до 12% 

нормативно грошової оцінки в залежності від цільового призначення  земельної 

ділянки. Ці ставки не переглядались протягом досліджуваного періоду. Слід 

також відмітити, що відповідно до ст.13 Закону України «Про оцінку земель» 

від 11.12.2003 №1378-ІV [14] та ст. 201 Земельного Кодексу України від 

25.10.2001 року [15] нормативна грошова оцінка проводиться в обов‟язковому 

порядку для визначення розміру земельного податку та розміру орендної плати 

за земельні ділянки державної та комунальної власності. Відповідно до ст.18 
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зазначеного закону, нормативна грошова оцінка земельних ділянок, 

розташованих у межах населенних пунктів, незалежно від їх цільового 

призначення, проводиться не рідше, ніж один раз на 5-7 років. Отже, оскільки 

нормативно грошова оцінка в місті була проведена ще у 2010 році ( рішення 

другої сесії №20 від 15.12.2010 р. «Про затвердження технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земель міста Хмельницького), що на даний 

час не є актуальним і призводить до заниження доходної частини 

бюджету. 

Надходження плати за оренду землі мають сталу тенденцію до зростання. 

Переважно зростання обсягів надходження орендної плати відбувається 

внаслідок укладення нових договорів. Загальна кількість догворів оренди, які 

діють на даний час в місті складає 1568, з них: з юридичними особами – 759 

угод, фізичними – 809 угод. Відповідно даних журналу реєстрації договорів 

оренди за період, що підлягав дослідженню Хмельницькою міською радою 

укладено 477 договорів оренди землі з фізичними та юридичними особами 

загальною площею 1300973 кв.м, в тому числі: в 2017 році в  – 119 договорів, 

площею 29 га, в 2018 році – 176 договорів, площею 39 га, в 2019 році - 201 

договорів площею 49 га, та в І – му півріччі 2020 році – 80 договорів площею 32 

га. 

Значною ще залишається заборгованість по платі за землю. Так станом на 

01.07.2020 року вона склала 25052,9 тис.грн (без врахування податкового боргу 

по підприємствах-банкрутах). 

 Однією з вагомих статтей доходів бюджету в місті є податок на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки (далі – податок на нерухоме майно), 

який на даний момент вже складає майже 11,0% у надходженнях податку на 

майно. Надходження податку на нерухоме майно до бюджету міста склало 

63533,7 тис.грн, зокрема: у 2017 році – 12681,8 тис.грн, у 2018 році – 18777,8 

тис.грн, у 2019 році – 22675,1 тис.грн, за 6 міс.2020 року – 9399,0 тис.гривень.  

Положеннями про справляння даного податку, прийнятими рішеннями 

сесій ради на відповідні роки, були встановлені ставки у відповідності до 

діючого законодавства. Значне збільшення надходжень зумовлено збільшенням 

кількості платників податку та збільшенням нарахувань за рахунок підвищення 

розміру мінімальної зарплати. Так, протягом досліджуваного періоду розмір 

плати за житлову нерухомість сплачену фізичними особами зріс з 16 грн. за 1 

кв.м у 2017 році до 20,87 грн за 1 кв.м у 2019 році, а за нежитлову – з 9,30 грн за 

1 кв.м до 11,81 грн. за 1 кв.м площі. 

Надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за досліджуваний 

період становили 282689,9 тис.грн. Зокрема: у 2017 році склало – 81255,5 

тис.грн, або 101,6% до планових призначень, у 2018 році – 79495,9 тис.грн, або 

100,3% до затвердженого з урахуванням змін плану, у 2019 році – 78259,7 

тис.грн, або 99,9% до запланованих на рік, за 6 місяців 2020 року – 43678,8 

тис.грн, або 99,0%. Найбільшим платником даного податку є ТОВ «ТЕДІС 

Україна» (надходження від якого в структурі загального обсягу акцизного 

податку складають 40%), який, через можливі зміни на законодавчому рівні,  
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може перепрофілювати свій бізнес і відмовитися від виду діяльності, який 

приносив у бюджет міста дані надходження. Крім цього, по акцизному податку 

з реалізації суб‟єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними 

товарами в місті Хмельницькому подають декларації 555 суб‟єктів 

господарювання. 

Незначна частка неподаткових надходжень загального фонду (4,2%)  

складалась взагалом із надходжень доходів від плати за розміщення тимчасово 

вільних коштів на депозитах  – 50108,8 тис.грн, плати за встановлення 

земельних сервітутів – 18092,3 тис.грн, плати за надання адміністративних 

послуг – 85806,6 тис.грн, орендної плати за користування  цілісним майновим 

комплексов та іншим комунальним майном – 37071,0 тис.грн та інші 

надходження – 126238,4 тис. гривень. 

 

 

 

 

 

Діаграма 6 

Структура неподаткових надходжень загального фонду до бюджету 

м.Хмельницький за 2017-2019 роки та 6 міс.2020 року, тис.гривень 
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Протягом 2017 – 2019 років та 6 місяців 2020 року кошти загального 

фонду бюджету міста в сумі 37000,0 тис.грн фінансовим управлінням міської 

ради було розміщено на рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ПАТ АБ 

«Укргазбанк». Загальна сума відсотків, що надійшли до загального фонду 

місцевого бюджету по коду 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних 

коштів місцевих бюджетів» від банку становить 50108,8 тис. грн, а саме: у 2017 

році надійшло відсотків в сумі 25745,2 тис.грн, у 2018 році -12833,5 тис.грн, у 

2019 році – 10862,4 тис.грн, за 6 міс 2020 року – 667,7 тис.гривень. 

Плата за встановлення земельного сервітуту за здійснення 

підприємницької діяльності з тимчасових обєктів торгівлі та послуг почала 

поступати до міського бюджету по окремому коду 21081700 «Плата за 

встановлення земельного сервітуту» з 2018 року. На даний час в управлінні 

торгівлі укладено 965 відповідних договорів з підприємцями.  

Так, у 2018 році надходження становили 4800,0 тис.грн, а у 2019 році – 
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9863,4 тис.гривень. Однак, слід зазначити, що окремими платниками даний 

платіж було зараховано по коду 21080500 «Інші надходження» в сумі 3835,2 

тис.гривень. 

Рішенням міської ради від 30.10.2013 року №11 «Про впорядкування 

управління обєктами комунальної власності територіальної громади міста 

Хмельницького» [16] було затверджено ставки орендної плати за використання 

майна комунальної власності в залежності від цільового використання. Плата за 

оренду комунального майна надходить від 21 комунального підприємства, в 

тому числі від комунальних закладів охорони здоров‟я, які в 2019 році з 

бюджетних установ реорганізувалися в комунальні некомерційні заклади.  

Аналізом структури доходів спеціального фонду за досліджуваний період  

встановлено, що основними джерелами його наповнення становили власні 

надходження бюджетних установ – 452918,2 тис.грн (78,1%), надходження від 

пайової участі в сумі 71466,7 тис.грн (12,3%), від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення – 31026,5 тис.грн. (5,3%).  

Діаграма 7 

Структура спеціального фонду доходної частини бюджету 

м.Хмельницького  

у 2017-2019  роках та 6 місяців 2020 року, % 
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Одним із значних джерел формування спеціального фонду міста є 

залучення коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, 

який нараховується відповідно до укладених управлінням капітального 

будівництва договорів на пайову участь. Однак, протягом досліджувіаного 

періоду слід відмітити тенденцію до зменшення надходжень по даному 

платежу. Так, у 2017 році до спеціального фонду надійшло 25010,4 тис.грн, а у 

2019 році – 18955 тис.грн, а на 2020 рік заплановано 12000,0 тис. гривень.  

Обсяг надходжень коштів від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення у 2017-2019 роках та 6 місяців 2020 

року становив 31026,5 тис.грн, зокрема: у 2017 році -  3967,5 тис.грн, у 2018 

році – 11526,5 тис.грн, у 2019 році – 10955,9 тис.грн., за 6 місяців 2020 року 
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надійшло 4576,6 тис.грн. Протягом досліджуваного періоду було передбачено 

продати, відповідно до поданих управлінням земельних ресурсів перелікам, 32 

земельні ділянки та прав на 50 земельних ділянок на земельних аукціонах. 

З метою вирішення окремих питань соціально-економічного та 

культурного розвитку міста, відповідно до ст. 13 Бюджетного кодексу України, 

ст. 26, ст. 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішенням четвертої сесії Хмельницької міської ради від 31.10.2006 № 2 (зі 

змінами і доповненнями) [17] в складі спеціального фонду бюджету міста 

створено цільовий фонд Хмельницької міської ради соціально-економічного та 

культурного розвитку міста та затверджено Положення про нього (далі – 

Цільовий фонд).  

Джерелами формування Цільового фонду визначено : 

- надходження коштів за надлишки загальної житлової площі при 

приватизації державного житлового фонду; 

- надходження коштів за тимчасове користування місцями для 

розміщення зовнішньої реклами, згідно рішення виконавчого комітету  від 

10.06.2004 №327 “Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті”; 

- надходження коштів, що мають вноситись заявниками, у розмірі 10 % 

початкової вартості продажу об‟єктів малої приватизації, за участь у аукціоні, 

конкурсі, згідно Закону України «Про приватизацію невеликих державних 

підприємств (малу приватизацію)»; 

- надходження плати за виготовлення бланків і видачу свідоцтв про 

право власності на нежитлове (житлові) приміщення у гуртожитку; 

- інші надходження, не заборонені законодавством. 

Так, по Цільовому фонду протягом досліджуваного періоду надходження 

становили 13296,5 тис.грн. Кошти Цільового фонду спрямовувались на 

проведення міських заходів; матеріальне забезпечення проведення сесій міської 

ради; відшкодування витрат за надання пільгових послуг лазні ветеранам 

Великої Вітчизняної війни; передплату газети "Проскурів" організаціям 

інвалідів, ветеранів війни; виплату винагороди головам квартальних комітетів; 

інші видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень 

міської ради та виконавчого комітету. 

 На загальний стан виконання бюджету міста значно впливає розмір 

податкового боргу.  

Станом на 01.01.2018, з урахуванням відокремленого обліку банкрутів, 

податковий борг до місцевого бюджету міста становить 38317,7 тис. грн. 

Станом на 01.01.2019 податковий борг становить 42926,2 тис. грн, від початку 

року він зріс на 3980,1 тис. грн або на 1,1%. Станом на 01.01.2020 податковий 

борг становить 56733,1 тис. грн, від початку року він зріс на 9615,7 тис. грн або 

1,2%. Станом на 01.07.2020 року податковий борг становить 60733,2 тис. грн, 

тобто від початку року він зріс на 3999,1 тис. грн або 1,2%. 

На рівень наповнення бюджету безпосередній вплив мають рішення, що 

приймаються органами місцевого самоврядування, зокрема щодо встановлення 

розмірів ряду податків та платежів, а також встановлення пільг з 
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оподаткування. Одним з негативних наслідків застосування податкових пільг є 

втрати бюджету, а, відтак, недофінансовані статті його витрат.  

 Пільги по сплаті земельного податку комунальним підприємствам, 

установам та організаціям міста встановлювались відповідно до рішень сесій 

міської ради від 29.12.2016 №10 та №11, від 27.12.2017 №1 та №5, від 

14.12.2018 №2 та №4, від 11.12.2019 №10 та №11. На підставі вищезазначених 

рішень протягом 2017-2018 років пільгу отримали 18 суб‟єктів господарювання 

у 2019 році – 19 підприємств, а на 2020 рік кількість отримувачів пільги зросла 

до 26. 

Через надання пільг зі сплати податків і зборів бюджетом міста 

Хмельницький протягом 2017 року – І півріччя 2020 року втрачено можливість 

отримання міським бюджетом коштів на загальну суму 36101,3 тис. гривень, а 

саме: 

- у 2017 році – 7802,1 тис.грн; 

- у 2018 році – 8239,6 тис.грн; 

- у 2019 році – 9326,8 тис.грн; 

- у 2020 році – 10732,8 тис.гривень. 

Таким чином, проведений аналіз засвідчив, що недонадходження до 

бюджету податків і зборів, не використання наявних резервів наповнення 

бюджету може негативно вплинути на забезпечення потреби бюджетних 

галузей в фінансових ресурсах. 
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3.2 Оцінка стану виконання бюджету міста Хмельницький за 

видатками 

Використання коштів місцевих бюджетів безпосередньо пов‟язане з 

виконанням органами місцевого самоврядування покладених на них завдань, 

найважливішими з яких є створення умов для постійного підвищення якості 

бюджетних послуг, соціально-економічного розвитку регіону та задоволення 

потреб населення. За рахунок коштів бюджету міста, крім видатків на 

здійснення самоврядних повноважень, фінансуються видатки, які делегуються 

державою їм на виконання, а саме: видатки на утримання закладів бюджетної 

сфери − освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, 

соціального захисту та соціального забезпечення.  

Протягом 2017-2019 років та 6 місяців 2020 року із бюджету міста 

Хмельницького здійснено видатки (із врахуванням трансфертів) на загальну 

суму 10492,4 млн. грн, в тому числі  із загального фонду – 8520,4 млн грн, із 

спеціального  – 1972,0 млн.гривень.  

Таблиця 6 

Виконання  бюджету м.Хмельницького  за видатками 

у 2017-2019 роках та І-ше півріччя 2020 року, тис.гривень 
 загальний фонд з трансф спецфонд з трансф 

 

План на 

рік факт % 

План на 

рік факт % 

2017 2251719,3 2199706,2 97,7 683026,7 601976,3 88,1 

2018 2645543 2601643,4 98,3 682273,4 611860,3 89,7 

2019 2672771,1 2611853,9 97,7 604308,7 588255,7 97,3 

6 міс. 

2020 1166330,4 1107185,4 94,9 471108,4 169899,3 36,1 

 8736363,8 8520388,9 97,5 2440717,2 1971991,6 80,8 

Фактично на одного мешканця міста Хмельницький припадає видатків 

бюджету у 2017 році – 8191,8 грн, у 2018 році – 9692,5 грн, у 2019 році – 9627,5 

гривень.  

Фактичні видатки по галузях виконувалися на 78,7% – 99,6% у 2017 році, 

на 76,0– 99,7% у 2018 році та на 90,3 – 99,8% порівняно з уточненим планом. 

При цьому слід відмітити зростання видатків з місцевого бюджету по всіх 

галузях, окрім видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення з 99,3% у 

2017 році до 94,3% у 2019 році (за рахунок зменшення обсягів міжбюджетних 

трансфертів). 
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Діаграма 8 

Динаміка видатків бюджету м.Хмельницького (з урахуваннями 

трансфертів) у 2017-2019 роках, тис.гривень 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найбільшу питому вагу в структурі видатків міського бюджету займають 

видатки на освіту – 38,7%, соціальний захист і соціальне забезпечення – 28,8%, 

охорону здоров‟я – 13,4%, на житлово-комунальне господарство – 5,9%, на 

забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування – 5,2%.  

У структурі видатків міського бюджету протягом досліджуваного періоду 

відбувався відчутний перерозподіл питомих ваг видатків по галузям:  

- соціальний захист та соціальне забезпечення від 37,8% у 2017 році до 

24,9% у 2019 році та 6,9% у І-шому півріччі 2020 року. Загальний обсяг 

видатків по галузі за 2017-2019 роки та січень-червень 2020 року становить 

2450981,1 тис. грн (в т.ч. у 2017 році – 830956,9 тис. грн, у 2018 році – 893946,2 

тис. грн, у 2019 році – 649574,5 тис. грн, за 6 міс. 2020 року – 76503,5 тис. 

гривень); 

- культура і мистецтво – з 2,6% у 2017 році до 1,4% у 2019 році. На 

культуру з міського бюджету протягом 2017-2019 років та січня-червня 2020 

року проведено видатків на загальну суму 142106,0 тис. грн (в т.ч. у 2017 році – 

57909,4 тис. грн, у 2018 році – 31193,4 тис. грн, у 2019 році – 35701,8 тис. грн, 

за 6 місяців 2020 року – 17301,4 тис. гривень);  

- освіта – з 32,7% у 2017 році до 39,7% у 2019 році та 56,2% у І-шому 

півріччі 2020 року. На утримання закладів та проведення заходів у сфері освіти 

з міського бюджету за вказаний період проведено видатків на загальну суму 

2679045,3 тис. грн (в т.ч. у 2017 році – 718379,4 тис. грн, у 2018 році – 923047,1 
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тис. грн, у 2019 році – 1037618,8 тис. грн, за 6 міс. 2020 року – 621716,1 тис. 

гривень); 

- державне управління – з 4,3% у 2017 році до 5,7% у 2019 році та 6,7% у І-

шому півріччі 2020 року. Видатки бюджету міста за 2017-2019 роки та січень-

червень 2020 року склали 442924,8 тис. грн (в т.ч. у 2017 році – 

94731,6 тис. грн, у 2018 році – 124612,0 тис. грн, у 2019 році – 149025,2 тис. 

грн, за 6 міс. 2020 року – 74556,0 тис. гривень); 

- житлово-комунальне господарство – з 4,3% у 2017 році до 6,9% у 2019 

році і 8,5% у І-шому півріччі 2020 року. На житлово-комунальне господарство з 

міського бюджету протягом 2017-2019 років та січня-червня 2020 року 

проведено видатків на загальну суму 503465,4 тис. грн (в т.ч. у 2017 році – 

94991,5 тис. грн, у 2018 році – 135728,5 тис. грн, у 2019 році – 179005,1 тис. 

грн,  за 6 міс. 2020 року – 93740,3 тис. гривень). 

Відносна стабільність відмічається у фінансуванні охорони здоров‟я (в 

межах 14% загальних видатків). Однак у І-шому півріччі 2020 року видатки 

становили 10,8%. На утримання закладів та проведення заходів у сфері охорони 

здоров‟я з міського бюджету протягом 2017-2019 років та січня-червня 2020 

року проведено видатків на загальну суму 1 712,4 млн грн, в т.ч. у 2017 році – 

474,0 млн грн, у 2018 році – 519,8 млн грн, у 2019 році – 507,5 млн. грн, за 

січень-червень 2020 року – 211,1 млн гривень.  

Діаграма 9 

Структура видатків загального та спеціального фондів 

бюджету міста Хмельницький за економічною класифікацією у 2017-2019 

роках та І-шому півріччі 2020року, % 
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За економічною класифікацією 100% (8527,5 млн грн) видатків загального 

фонду бюджету міста Хмельницький (без урахування трансфертів) складають 

поточні видатки.  

Найбільший обсяг видатків протягом 2017-2019 років та І-ше півріччя 2020 

року спрямовувалось на «Оплату праці і нарахування на заробітну плату» 

(КЕКВ 2100) – 39,2%. Частка «Використання товарів і послуг» (КЕКВ 2200) 

складала 20,1% (з них: на «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесенні до заходів розвитку» (КЕКВ 2282) - 
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50,8%, «Оплату комунальних послуг та енергоносіїв» (КЕКВ 2270) – 16,4%, на 

«Оплату послуг (крім комунальних)» (КЕКВ 2240) – 16,9%, на «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» (КЕКВ 2210) – 5,5%). Значна частка (25,5%) 

видатків спрямована на соціальне забезпечення (КЕКВ 2700, стипендії, пенсії 

допомоги інше) та на субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) ( 13,5%, КЕКВ 2610). 

За рахунок спеціального фонду протягом досліджуваного періоду 

профінансовано видатків на загальну суму 1971980,3 тис.грн, а саме у 2017 році 

– в сумі 601965,0 тис.грн, з них: видатки Бюджету розвитку складають 447019,4 

тис. грн, у 2018 рік – 611860,3 тис. грн, з них видатки Бюджету розвитку 

складають 475305,8 тис. грн, у 2019 році  – сумі 588255,7 тис.грн, з них: 

видатки Бюджету розвитку складають 442246,9 тис. грн, за 6 міс.2020 року – 

169899,3 тис.грн, в т.ч. Бюджет розвитку – 125554,6 тис.гривень. 

За економічною класифікацією найбільший обсяг видатків спеціального 

фонду спрямовано на капітальні видатки. Так, у досліджуваному періоді із 

спеціального фонду бюджету на капітальні видатки спрямовано 1538375,4 

тис.грн (66,8%), в т.ч.: в 2017 році – 479837,6 тис.грн, в 2018 – 481110,1 тис. 

грн, в 2019 – 448577,3 тис.грн, у І-шому півріччі 2020 року – 128850,4 

тис.гривень.  

Аналіз виконання захищених статей видатків засвідчив, що видатки 

загального фонду міського бюджету жодного року не були виконані на 100%.  

Так, в загальному заробітну плату профінансовано на 99,1%, нарахування 

на оплату праці на 98,4%, медикаменти та перв‟язувальні матеріали на 97,4%, 

продукти харчування на 97,2%, оплата комунальних послуг та енергоносіїв на 

93,6%. 

Таблиця 7 

  

2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Затвердж. 

план на 

рік 

План на 

рік з 

урахув. 

Змін 

Всього 

профіна

нсовано 

за 

вказани

й період 

Затверд

ж. план 

на рік 

План на 

рік з 

урахув. 

змін 

Всього 

профінанс

овано за 

вказаний 

період 

Затверд

ж. план 

на рік 

План на 

рік з 

урахув. 

змін 

Всього 

профіна

нсовано 

за 

вказани

й період 

Заробітна плата 

2111 
741201,5 791629,2 781406,0 710423,0 747525,4 743765,6 849422,5 871607,1 865338,4 

Нарахування на 

оплату праці 

2120 

161082,2 171120,4 167878,1 155839,5 162647,1 160400,7 186497,3 188043,4 185880,7 

Медикаменти 

та 

перев'язувальні 

матеріали 2220 

29294,1 32711,8 32118,4 343,5 343,5 336,4 370,0 374,9 359,0 

Продукти 

харчування 

2230 

55191,0 52816,9 50422,6 63542,1 54468,1 53092,7 63720,0 59160,5 58506,4 

Оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 

2270 

105293,0 100002,7 94292,2 97869,0 96904,3 89590,1 95952,7 85595,7 80798,6 

* - з врахуванням видатків на фінансування закладів охорони здоров‟я. 

Відповідно до рішень сесій Хмельницької міської ради про бюджет міста 

Хмельницького на 2017-2020 роки Департамент освіти визначався головним 
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розпорядником бюджетних коштів міського бюджету за 12 програмами та 

напрямами видатків. Поряд з цим, на даний час діє бюджетна «Програма 

розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки», затверджена 

рішенням сесії міської ради від 29.12.2016 №2. 

Станом на 01.01.2020 дошкільною освітою охоплено 12249 дітей віком від 

2 до 6 років. Мережа дошкільних навчальних закладів складає 47 установу. 

Освіта міста Хмельницького представлена: 

- спеціальні загальноосвітні школи, ліцеї, гімназії, спеціалізовані школи з 

поглибленим вивчанням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки 

дітей в галузі науки і мистецтв, інших галузях, навчально-виховні комплекси, 

навчально-виховні обєднання – 37; 

- інклюзивно – ресурсний центр – 2; 

- заклади професійної (професійно-технічної) освіти - 6; 

- заклади позашкільної освіти – 5; 

- приватні ліцеї – 2; 

- інші заклади освіти – 1. 

Середня наповнюваність класів протягом досліджуваного періоду 

становила: 

- станом на 01.01.2017 –  28,8 учнів; 

- станом на 01.01.2018 – 28,8 учнів; 

- станом на 01.01.2019 – 29,6 учнів; 

- станом на 01.01. 2020 – 30,0 учнів. 

Видатки міського бюджету на освіту протягом досліджуваного періоду 

зросли в 1,38 рази: із 821036,2 тис.грн у 2017 році до 113986,7 тис.грн в 2019 

році. В тому числі, по загальному фонду видатки зросли протягом 2017-2019 

років і склали 2592045,0 тис.грн, по спеціальному фонду –  382133,5 

тис.гривень. 

Більше 30% загальної суми видатків загального фонду на освіту у 

досліджуваному періоді профінансовано за рахунок трансфертів з Державного 

бюджету (освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам та 

додаткова дотація з державного бюджету), які в першу чергу спрямовувались 

на виплату заробітної плати з нарахуваннями. Зокрема: у 2017 році освітня 

субвенція склала 287195,8 тис.грн або 40%, у 2018 році – 307619,1 тис.грн або 

34,9%, у 2019 році – 368264,0 тис.грн або 37,1% у загальних видатках.  

У досліджуваному періоді видатки міського бюджету на освіту склали:    

Таблиця 8 

 

Затверджено з 

урахуванням 

змін, тис.грн 

Фактичні 

видатки, 

тис.грн 

у % до 

затверджених 

з 

урахуванням 

змін 

2017 рік 

Загальний фонд 737193,4 718379,4 97,4 

Спеціальний фонд 109676,1 102656,8 93,6 

Всього 846869,5 821036,2 96,9 

2018 рік 

Загальний фонд 895944,8 881497,5 98,4 

Спеціальний фонд 142759,1 131778,7 92,3 

Всього 1038704,0 1013276,0 97,6 
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2019 рік 

Загальний фонд 1005027 992168,5 98,7 

Спеціальний фонд 157192,0 147698,0 93,9 

Всього 1162219,0 1139867,0 98,1 

 

Найбільші видатки загального фонду на освіту за економічною 

класифікацією складали на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 

1934776,0 тис.грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  склали 

223048,2 тис.грн, на харчування дітей в освітніх закладах склали 146425,9 

тис.грн, на придбання медикаментів, перв‟язувальних матеріалів, виплату 

стипендій та інші поточні видатки – 287795,8 тис.грн від загальної суми 

видатків на галузь.  

Діаграма 10 

Структура видатків на освіту з міського бюджету м.Хмельницький у 

2017-2019 роках 
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Утримання штатних одиниць навчальних закладів та структурних 

підрозділів Департаменту освіти проводилося за рахунок коштів освітньої 

субвенції, та коштів загального і спеціального фондів місцевого бюджету.  

Станом на 01.01.2017 загальна кількість штатних одиниць становила – 

1622,19 посад (дошкільні навчальні заклади – 1409,565 посад, загальноосвітні 

навчальні заклади – 98,375 посад, позашкільні навчальні заклади – 32,5 посад, 

науково-методичний центр – 25 посад, служба бухгалтерського обліку – 34,5 

посад, господарська служба – 22,25 посад); 

- станом на 01.01.2018 – 1642,025 посад (дошкільні навчальні заклади – 

1417,4 посад, загальноосвітні навчальні заклади – 107,375 посад, позашкільні 

навчальні заклади – 32,5 посад, науково-методичний центр – 26 посад, служба 

бухгалтерського обліку – 36,5 посад, господарська служба – 22,25 посад); 

- станом на 01.01.2019 –1688,035 посад (дошкільні навчальні заклади – 

1470,66 посад, загальноосвітні навчальні заклади – 104,125 посад, Позашкільні 

навчальні заклади – 33,5 посад, науково-методичний центр – 24 посади, служба 

бухгалтерського обліку – 37,5 посад, господарська служба – 18,25 посад). 

Фактично укомплектовано за: 

- 2017 рік –1472 посад (дошкільні навчальні заклади – 1261 посада, 

загальноосвітні навчальні заклади – 98 посад, позашкільні навчальні заклади – 

32 посади, науково-методичний центр – 25 посад, служба бухгалтерського 

обліку – 34 посади, господарська служба – 22 посади); 

- 2018 рік – 1521 посада (дошкільні навчальні заклади – 1304 посади, 
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загальноосвітні навчальні заклади – 104 посади, позашкільні навчальні заклади 

– 32 посади, науково-методичний центр – 26 посад, служба бухгалтерського 

обліку – 34 посади, господарська служба – 21 посада); 

- 2019 рік – 1521 посада (дошкільні навчальні заклади – 1308 посад, 

загальноосвітні навчальні заклади – 104 посади, позашкільні навчальні заклади 

– 33 посади, науково-методичний центр – 24 посади, служба бухгалтерського 

обліку – 35 посад, господарська служба – 17 посад).  

Протягом періоду, що досліджувався, для Департаменту освіти продукти 

харчування постачали як приватні підприємці, що займаються посередницькою 

діяльністю, так і виробники. Основними постачальниками продуктів 

харчування у цей період були: ФОП Яцина О.М., ПП «Агропродукт», ФОП 

Гаріст Я.В., ПД «Хмельницьк-хліб», ФОП Манзолевський В.Г., ПрАТ 

«Деражнянський молочний завод», ПП «Балтика», ФОП Зиза М.І., ФОП 

Лукянов О.М., ФОП Ковтонюк М.П., ФОП Салабай Н.В. та ПП «Славутич-

Поділля».  

Організація харчування учнів у навчальних закладах Департаменту освіти 

здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту» [18], «Про загальну 

середню освіту» [19], «Про охорону дитинства» [20], постанови Кабінету 

Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у 

навчальних та оздоровчих закладах» [21], постанови Кабінету Міністрів 

України від 19.06.2002 №858 «Про організацію харчування окремих категорій 

учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» [22], спільного наказу 

Міністерства освіти і науки України і Міністерства охорони здоров‟я України 

№ 242/329 від 01.06.2005 «Про затвердження Порядку організації харчування 

дітей у навчальних та оздоровчих закладах» [23], постанови Кабінету Міністрів 

України від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з 

харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від 

обкладення ПДВ» [24].  

Згідно наказів Департаменту освіти «Про організацію харчування дітей у 

загальноосвітніх навчальних закладах міста Хмельницького» на відповідні роки 

вартість харчування дітей згідно з розробленим перспективним меню складало: 

- 2017 рік – 9,0 грн на одну дитину (харчувалось 13589 учня) ; 

- 2018 рік – 13,0 грн на одну дитину (харчувалось 14171 учень); 

- 2019 рік – 13,00 грн на одну дитину (харчувалось 14878 учнів); 

- 2020 рік  – 15,00 грн на одну дитину (харчувалось 15383 учнів). 

Згідно наказів Департаменту освіти «Про організацію харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах міста Хмельницького» на відповідні роки 

вартість харчування дітей згідно з розробленим перспективним меню складало: 

- 2017 рік – 17,00 грн (з розрахунку 6,80 грн – бюджетні кошти та 10,20 грн 

– батьківська плата); 

- 2018 рік – 22,00 грн (з розрахунку 8,80 грн – бюджетні кошти та 13,20 грн 

– батьківська плата); 

- з 01.11.2018 року  – 24,00 грн; 

- 2019 рік – 25,00 грн (з розрахунку 10,00 грн – бюджетні кошти та 15,00 
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грн – батьківська плата); 

- 2020 рік  – 28,00 грн (з розрахунку 11,20 грн – бюджетні кошти та 16,80 

грн – батьківська плата). 

 

 

 

Діаграма 11 

Вартість харчування дітей в загальноосвітніх та дошкільних закладах 

м.Хмельницького у 2017-2019 роках та І-шому півріччі 2020 року, грн на 1 

дитину 
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Списання продуктів, використаних на виготовлення страв, проводиться на 

підставі меню-вимог, в яких вказано кількість учнів та дітей, що харчувалися в 

шкільних та дошкільних їдальнях в той день. Щоденні меню-розкладки 

розроблено на підставі технологічних карток приготування страв, які складені в 

межах норм, розроблених згідно з довідниками по дієтології. 

Харчування усіх дітей у загальноосвітніх та дошкільних навчальних 

закладах Департаменту освіти проводиться на платній основі, крім дітей-сиріт, і 

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, 

дітей-інвалідів, дітей із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена не 

перевищує рівня забезпечення прожиткового мінімуму та дітей, батьки яких є 

учасниками АТО. Харчування дітей здійснюється згідно з умовами постанови 

Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, 

навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування» (із змінами та доповненнями) 

[25]. 

Департаментом освіти у 2017-2019 та за 6 місяців 2020 року на потреби 

загальноосвітніх навчальних закладів та дошкільних навчальних закладів 

придбано медикаментів на загальну суму 386,4 тис.гривень. З розрахунку 5,3 

грн на одного учня в загальноосвітніх навчальних закладах та 10 грн в 

розрахунку на одну дитину в дошкільних закладах. 

У 2018 році розпочато реформу загальної середньої освіти «Нова 

українська школа», в зв‟язку з цим запроваджено новий підхід до організації 

освітнього середовища, яке сприяє вільному розвиткові творчої особистості 

дитини. Для реалізації таких заходів у державному бюджеті на 2018, 2019 та 
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2020 роки передбачено окрему субвенцію місцевим бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа». 

Відповідно до частини 6 статті 108 Бюджетного Кодексу України, Порядку 

та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

04.04.2018 № 237 (далі - Порядок №237) [26] Департаменту освіти у 2018 році 

затверджено видатки та здійснено розподіл обсягу субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» за КПКВ 0611020 та 

0611070 на загальну суму 5499,8 тис.грн, а саме спрямовано: 

- 1905,7 тис. грн – на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів 

початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року; 

- 3308,1 тис.грн – на закупівлю сучасних меблів для початкових класів 

нової української школи; 

- 286,1 тис.грн – на закупівлю комп‟ютерного обладнання, відповідного 

мультимедійного контенту для початкових класів; 

Згідно з п.3 Порядку №237 визначено: головним розпорядником субвенції 

є Міністерство освіти і науки України. 

У 2019 році Департаменту затверджено видатки та здійснено розподіл 

обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа»  за КПКВ 0611020 в сумі 4863,6 тис.грн та 0611070 в сумі 14,0 тис.грн, 

та спрямовано: 

- 1144,6 тис.грн – на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів 

початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року; 

-3225,2 тис. грн – на закупівлю сучасних меблів для початкових класів 

нової української школи; 

- 507,7 тис.грн – на закупівлю комп‟ютерного обладнання, відповідного 

мультимедійного контенту для початкових класів. 

Департаментом освіти за 2017–2019 роки 6 міс.2020 року придбано 

підручників та навчальних посібників на загальну суму 10121,6 тис.грн, які 

передані до загальноосвітніх навчальних закладів міста. Поряд з цим, придбано 

комп‟ютерної техніки та комплектуючих до комп‟ютерів на загальну суму 

1545,3 тис.гривень.  

Ефективність навчання значною мірою залежить від рівня матеріально-

технічного забезпечення закладів освіти. Так, 9 будівель тільки дитячих  

садочків введені в експлуатацію у 1936-1971 роках,  а отже потребують значних 

капітальних покращень.  

В ході аудиту встановлено, що за обсягом наданих прав головним 
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розпорядником бюджетних коштів за програмами у галузі охорони здоров‟я по 

КПКВ та відповідальним виконавцем місцевих програм: «Програма Здоров‟я 

хмельничан» на 2017-2021 роки (зі змінами та доповненнями)»; «Програма 

розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров‟я та надання 

медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій 

медичного обслуговування населення міста Хмельницького на 2020 рік» є 

управління охорони здоров‟я Хмельницької міської ради. 

Видатки міського бюджету на галузь «Охорона здоров‟я» визначались з 

урахуванням реалізації заходів реформи фінансування системи охорони 

здоровя відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 №2168-VIII [27] і у 2017-

2019 роках та січень-червень 2020 року склали 1280337,9 тис. гривень.  

Таблиця 9 

 
 Затверджено 

з 

урахуванням 

змін, 

(тис.грн) 

Фактичні 

видатки,  

(тис.грн) 

у % до 

затверджених з 

урахуванням 

змін 

2017 рік 

Загальний фонд 313310,3 308336,8 98,4 

Спеціальний фонд 46713,0 41938,8 89,8 

Всього 360023,3 350275,6 97,2 

2018 рік 

Загальний фонд 355904,2 350113,1 98,4 

Спеціальний фонд 64609,1 59302,9 91,8 

Всього 420513,3 409416,0 97,4 

2019 рік 

Загальний фонд 362858,1 360254,3 99,3 

Спеціальний фонд 35530,5 34755,6 97,8 

Всього 398388,6 395009,9 99,2 

6 міс. 

2020 

року 

Загальний фонд 123369,0 119838,9 97,1 

Спеціальний фонд 10109,1 5797,5 57,3 

Всього  125636,4  
 

У цьому обсязі враховано видатки для фінансування міських медичних 

закладів: КП «Хмельницька міська лікарня», КП «Хмельницька міська дитяча 

лікарня», КП «Хмельницький міський перинатальний центр»,                                      

КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр», КП «Медичний 

стоматологічний центр», 2 центри первинної медико-санітарної допомоги, 

група централізованого господарського обслуговування управління «Охорона 

здоров‟я» та управління «Охорона здоров‟я». Однак слід зазаначити, що 

протягом досліджуваного періоду мережа відчула змін, так: 

- припинив діяльність Державний заклад «Вузлова лікарня станції 

Гречани Південно-Західної залізниці» (код – 01110920) шляхом перетворення в 

комунальний заклад «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» 

відповідно до рішення Хмельницької міської ради сьомого скликання від 

20.07.2016 №77 «Про припинення Державного закладу «Вузлова лікарня станції 

Гречани Південо-Західної залізниці» шляхом перетворення в комунальний 

заклад «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр». 

- припинили діяльність Хмельницькі міські центри первинної медико-
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санітарної допомоги №1, №2 (код – 40888750 та 40887956 відповідно) шляхом 

перетворення в комунальні підприємства згідно рішення сесії Хмельницької 

міської ради від 27.12.2017 №29 «Про припинення Хмельницьких міських 

центрів первинної медико-санітарної допомоги №1, №2 шляхом перетворення в 

комунальні підприємства»; 

- припинила діяльність Хмельницька міська дитяча лікарня (код – 

02004676) шляхом перетворення в комунальне підприємство «Хмельницька 

міська дитяча лікарня» Хмельницької міської ради відповідно до рішення 

позачергової двадцять восьмої сесії Хмельницької міської ради від 27.12.2018 

№11 «Про припинення Хмельницької міської дитячої лікарні шляхом 

перетворення в комунальне підприємство «Хмельницька міська дитяча 

лікарня» Хмельницької міської ради; 

- припинив діяльність Хмельницький міський перинатальний центр (код – 

02004776) шляхом перетворення в комунальне підприємство «Хмельницький 

міський перинатальний центр» Хмельницької міської ради відповідно до 

рішення позачергової двадцять восьмої сесії Хмельницької міської ради від 

27.12.2018 №13 «Про припинення Хмельницького міського перинатального 

центру шляхом перетворення в комунальне підприємство «Хмельницький 

міський перинатальний центр» Хмельницької міської ради; 

- припинення діяльності в результаті реорганізації Хмельницької міської 

поліклініки №1, Хмельницької міської поліклініки №2, Хмельницької міської 

поліклініки №3, Хмельницької міської поліклініки №4 (код – 14173336, 

14173394, 01981276 та 03397726 відповідно) шляхом злиття Хмельницької 

міської поліклініки №1, Хмельницької міської поліклініки №2, Хмельницької 

міської поліклініки №3, Хмельницької міської поліклініки №4 та комунального 

закладу «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» в 

комунальне підприємство «Хмельницький міський лікувально-діагностичний 

центр» Хмельницької міської ради відповідно до рішення позачергової 

двадцять восьмої сесії Хмельницької міської ради від 27.12.2018 №10 «Про 

припинення в результаті реорганізації шляхом злиття Хмельницької міської 

поліклініки №1, Хмельницької міської поліклініки №2, Хмельницької міської 

поліклініки №3, Хмельницької міської поліклініки №4 та комунального закладу 

«Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» в комунальне 

підприємство «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» 

Хмельницької міської ради; 

- припинила діяльність Хмельницька міська об‟єднана стоматологічна 

поліклініка (код – 03066933) шляхом перетворення в комунальне підприємство 

«Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради відповідно до 

рішення позачергової двадцять восьмої сесії Хмельницької міської ради від 

27.12.2018 №12 «Про припинення Хмельницької міської об‟єднаної 

стоматологічної поліклініки шляхом перетворення в комунальне підприємство 

«Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради; 

- припинила діяльність Хмельницька міська лікарня (код – 02774384) 

шляхом перетворення в комунальне підприємство «Хмельницька міська 

лікарня» Хмельницької міської ради відповідно до рішення тридцять четвертої 
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сесії Хмельницької міської ради від 09.10.2019 №25 «Про припинення 

Хмельницької міської лікарні шляхом перетворення в комунальне підприємство 

«Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради; 

- припинив діяльність Хмельницький міський протитуберкульозний 

диспансер (код – 02004775) шляхом перетворення в комунальне підприємство 

«Хмельницький медичний центр спеціалізованої, паліативної та хоспісної 

допомоги» Хмельницької міської ради відповідно до рішення тридцять 

четвертої сесії Хмельницької міської ради від 09.10.2019 №27 «Про припинення 

Хмельницького міського протитуберкульозного диспансеру шляхом 

перетворення в комунальне підприємство «Хмельницький медичний центр 

спеціалізованої, паліативної та хоспісної допомоги» Хмельницької міської 

ради. Відповідно до «Реєстру змін №3 від 16 березня 2020 року до мережі 

розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік», 

затвердженого заступником начальника управління охорони здоров‟я 

Хмельницької міської ради та погодженого начальником фінансового 

управління Хмельницької міської ради, зареєстровано та взято на облік 

Управлінням Державної казначейської служби України у м. Хмельницький 

Хмельницької області 16.03.2020 комунальне підприємство «Хмельницький 

медичний центр спеціалізованої, паліативної та хоспісної допомоги» 

Хмельницької міської ради; 

- припинила діяльність Хмельницька міська інфекційна лікарня (код 

02004752), шляхом перетворення в комунальне підприємство «Хмельницька 

міська інфекційна лікарня» Хмельницької міської ради відповідно до рішення 

тридцять четвертої сесії Хмельницької міської ради від 09.10.2019 №26 «Про 

припинення Хмельницької міської інфекційної лікарні шляхом перетворення в 

комунальне підприємство « Хмельницька інфекційна лікарня» Хмельницької 

міської ради». Відповідно до « Реєстру змін №5 від 07 квітня 2020 року до 

мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік» 

затвердженого начальником управління охорони здоров‟я Хмельницької 

міської ради та погодженого начальником фінансового управління 

Хмельницької міської рали зареєстровано та взято на облік Управлінням 

Державної казначейської служби України у м. Хмельницький Хмельницької 

області 07.04.2020 року комунальне підприємство «Хмельницька інфекційна 

лікарня» Хмельницької міської ради». 

Аналіз економічної структури видатків на утримання медичної галузі 

міста показав, що в основному це видатки на виплату заробітної плати з 

нарахуваннями 725346,3 тис.грн. Видатки на придбання медикаментів та 

перевязувальних матеріалів склали 111230,6 тис.грн, видатки на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв – 57443,2 тис.грн, видатки на харчування – 

24819,0 тис.гривень. 

Діаграма 12 

Структура видатків на медичну галузь міста Хмельницкого  

за 2017-2019 роки,% 
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Станом на 01.07.2020 року лікарями міста Хмельницький укладено з 

населенням 255,5 тис. декларацій.  

Аналіз видатків на оплату праці засвідчив наступне. Фактична 

середньомісячна зарплата протягом досліджуваного періоду склала 6494,87: 

зокрема у 2017 році – 3882,5 грн, у 2018 році – 4289,43 грн, у 2019 році – 

5486,71 грн, у 2020 році – 12320,83 грн.  Поряд з цим, середня зарплата  1 

лікаря протягом досліджуваного періода зросла з 4953,56 у 2017 році до  

17035,02 грн у 2020 році,  1 працівника середнього медичного персоналу – з 

3781,61 грн у 2017 році до 12481,50 грн, 1 санітарки – з 3288,63 у 2017 році до 

10717,76 грн у 2020 році, іншого персоналу – з 3506,55 грн у 2017 році до 

9049,04 грн у 2020 році. 

Укомплектованість штатних посад по міських медичних закладах  станом 

на 01.01.2018 становить 94,5%, у 2018 році -  93,0%, у 2019 році – 93,4%, у 2020 

році – 89,5%. 

На медикаменти (КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев‟язувальні 

матеріали») за період з 01.01.2016 по 01.01.2020 року установами міста було 

використано коштів у загальній сумі 111230,6 тис.грн, у тому числі: за 2017 рік 

– 31791,1 тис. грн, за 2018 рік – 33356,4 тис. грн,  за 2019 рік – 46083,1 тис. 

гривень. Виходячи з наданих даних планові видатки на медикаменти на 

стаціонарного хворого на день на 1 ліжко-день становила від 54,6 грн у 2017 

році до 87,2 грн у 2019 році. У 2017 році за рахунок коштів бюджету 

здійснювалось 3-х денне безкоштовне лікування хворих у реанімаційних 

відділеннях міських лікарень, надання медичної допомоги в травмпунктах, 

реалізовувалась програма «ліки на тумбочку», з розрахунку 300 грн на 1 

хворого стаціонару терапевтичного профілю та 400 грн – хірургічного профілю. 

Майже, незмінною залишається кількість ліжок у медичних закладах 

міста протягом досліджуваного періоду від 57,3 до 57,8 на 10 тис.населення. 

Так, у 2017 році кількість ліжок становила 1270, у 2018 – 1260, у 2019 році -

1260, у 2020 році – 1260. 

У досліджуваному періоді на придбання продуктів харчування з міського 

бюджету було спрямовано 24819,0 тис. грн, у тому числі: за 2017 рік – 7113,2 

тис. грн, за 2018 рік – 8129,4 тис. грн,  за 2019 рік – 9576,4 тис. гривень. 

Виходячи з наданих даних на придбання продуктів харчування планова 

вартість харчування на 1 ліжко-день становила від 16,14 грн у 2017 році до 

21,59  грн у 2020 році.  

Головним розпорядником коштів, які передбачені в бюджеті міста на 
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фінансування  галузі «Культура» виконує Управління культури та туризму 

Хмельницької міської ради (далі-Управління культури). Щорічно в міському 

бюджеті міста Хмельницького передбачаються бюджетні призначення 

Управлінню культури у розрізі бюджетних програм: «Театри» (2017 рік) – 

«Фінансова підтримка театрів» (2018-2020 рік); «Бібліотеки» (2017 рік) – 

«Забезпечення діяльності бібліотек» (2018-2020 рік); «Музеї і виставки» (2017 

рік)  1 – «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» (2018-2020 рік); «Палаци і 

будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» (2017 рік) – 

«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля 

та інших клубних закладів» (2018-2020 рік); «Школи естетичного виховання 

дітей» (2017 рік) – «Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання 

(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими)» (2018-2020 рік); «Надання спеціальної освіти мистецьким 

школам» (2020 рік); «Інші культурно-освітні заклади та заходи» (2017 рік) – 

«Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтв» (2018-2019 рік); 

«Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв» (2020 

рік) – «Інші заходи в галузі культури і мистецтв» (2020 рік); «Кінематографія» 

(2017 рік) – «Фінансова підтримка кінематографії» (2018 рік); «Внески органів 

місцевого самоврядування у статутні капітали суб‟єктів підприємницької 

діяльності» (2017 рік) – «Внески до статутного капіталу суб‟єктів 

господарювання» (2018-2019 рік). 

Упродовж досліджуваного періоду на фінансування галузі з бюджету 

міста спрямовано 170547,9  тис. грн, з них із загального фонду – 124804,9 тис. 

грн, із спеціального – 45743,3 тис. гривень. 

Таблиця 10 

 

Затверджено з 

урахуванням 

змін, тис.грн 

Фактичні 

видатки, 

тис.грн 

у % до 

затверджених 

з 

урахуванням 

змін 

2017 рік 

Загальний фонд 58155,5 57909,4 99,6 

Спеціальний фонд 14346,7 12521,4 87,3 

Всього 72502,2 70430,8 97,1 

2018 рік 

Загальний фонд 31305,1 31193,4 99,6 

Спеціальний фонд 6935,4 6241,2 90,0 

Всього 38240,5 37434,6 97,9 

2019 рік 

Загальний фонд 35765,3 35701,8 99,8 

Спеціальний фонд 
9122,4 9097,5 95,5 

Всього 44887,7 44799,3 99,8 

6 міс.     

2020 р 

Загальний фонд 19226,6 17301,4 90,0 

Спеціальний фонд  3455,3  

Всього  20756,7  

 

Мережа закладів культури протягом 2017 – 2019 років та І півріччя 2020 

року не змінювалась. Станом на проведення аудиту Управлінню культури 

підпорядковані комунальні підприємства, організації та установи культури і 

мистецтва згідно з переліком: 
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 міський будинок культури; 

 центр національного виховання учнівської молоді; 

 культурно-мистецький центр «Ветеран»; 

 клуб «Книжківці»; 

 музей історії міста Хмельницького; 

 музей-студія фотомистецтва; 

 15 бібліотек централізованої бібліотечної системи (1 центральна 

бібліотека, 14 філій); 

 дитяча школа мистецтв, дитяча школа мистецтв «Райдуга»; 

 дитячі музичні школи №1 імені М.Мозгового, №2, №3; 

 дитяча школа образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва; 

 школа іконопису «Нікош»; 

 дитяча школа мистецтв «Райдуга»; 

 муніципальний естрадно -духовий оркестр; 

 муніципальний академічний камерний хор; 

 міське комунальне підприємство «Кінотеатр імені Т.Г.Шевченка»; 

 міське комунальне підприємство «Моно-театр «Кут» 

 централізована бухгалтерія закладів культури. 

 В ході аудиторського дослідження встановлено, що видатки 

загального фонду міського бюджету, що спрямовуються на забезпечення 

культурної діяльності  зросли:  

- театри – з 532,6 тис.грн у 2017 році  до 726,6  тис.грн у 2019 році; 

- бібліотеки – з 5708,5 тис.грн  у 2017 році до 7934,0 тис.грн у 2019 

році; 

- музеї і виставки – з 797,9 тис.грн у 2017 році до 1218,3 тис.грн у 

2019 році; 

-  будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу – з 4081,5 

тис.грн у 2017 році до 5884,6 тис.грн у 2019 році; 

- школи естетичного виховання – з 34610,7 тис.грн у 2017 році до 

47424,7 тис.грн у 2019 році; 

- інші культурно-освітні заклади (муніципальний естрадно-духовий 

оркестр, академічний муніципальний камерний хор тощо) – з 12034,2 тис.грн у 

2017 році до 13273,4 тис.грн у 2019 році. 

У досліджуваному періоді зросли видатки на виплату працівникам 

культурної сфери заробітної плати з нарахуваннями зросли у 1,4 рази і склали 

станом на 01.01.2020 року 70344,9 тис.грн. Видатки по оплаті комунальних 

послуг та енергоносіїв зросли в 1,25 рази та склали станом на 01.01.2020 р. – 

3107,0 тис.гривень. Видатки по КЕКВ 2730 «Інші виплати» (в т.ч. персональні 

стипендії для провідних митців та іменні премії ім.Б.Хмельницького та 

М.Орловського) збільшилися з 204 тис.грн до 725,1 тис.гривень. 

Діаграма 13 

Структура видатків на  галузь «Культура» міста Хмельницкого 

за 2017-2019 роки,% 
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За рахунок видатків спецфонду по галузі «культура» протягом 

досліджуваного періоду було профінансовано: 

- капітальні роботи бібліотек, поповнено бібліотечний фонд, створено 

«Бібіліохаб», придбано обладнання для електронної видачі книг, тощо; 

- реконструкцію гурткових приміщень міського будинку культури, будівлі 

краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури, 

реставрація приміщень міського будинку культури, тощо; 

- придбанння сценічних костюмів, хореографічних станків, дзеркал, 

музичних інструментів, меблів для навчальних класів музичних шкіл, 

тощо; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 

приміщення центру національного виховання учнівської молоді, тощо. 

Отже, за період 2017-2019 та І півріччя 2020 року для закладів 

естетичного виховання витрачено 17273,4 тис. грн на оновлення матеріально-

технічної бази. На придбання музичних інструментів витрачено 525,7 тис. грн, 

що згідно з інформацією, наданою музичними закладами не задовільняє їхню 

потребу в повному обсязі у зв‟язку зі зношеністю і застарілістю частини 

інструментів і обладнання та відсутності окремих додаткових найменувань.  

Протягом досліджуваного періоду бібліотечною системою було придбано 

книжок та періодичних видань для поповнення бібліотечного фонду на 

загальну суму 1047,96 тис. грн (2017 рік – 299,4 тис. грн, 2018 рік – 350 тис. 

грн, 2019 рік – 398,6 тис. грн). Кількість книговидач на 1 ставку виконувався на 

рівні 100%, та становив 12,8 тис. осіб протягом усього досліджуваного періоду. 

У І півріччі 2020 плановий обсяг доходу від оформлення реєстраційного 

документа читача зріс до 237% (71,3 тис. грн.) Щорічно бібліотеки міста 

обслуговують близько 28,6 тис. користувачів різного віку, яким видається 

понад 535 тис. примірників видань. Разом з тим відповідно інформації 

отриманої від Управління культури на сьогоднішній день проведення 

ремонтних робіт потребує Міська централізована бібліотечна система та 

бібліотека-філія №9. Крім того у бібліотеці-філії №6 та бібліотеці-філії №14 

відсутні власні приміщення у зв‟язку з чим, з метою забезпечення приміщень 

даних бібліотек Управлінням культури укладались договори оренди з 

Комітетом самоорганізації населення мікрорайону «Лезнево» та Квартирно-

експлуатаційним відділом м. Хмельницький. 

Кількість експонатів музейного фонду протягом досліджуваного періоду 

оплата праці з 

нарахуваннями 

комунальні послуги 

та енергоносії

інші
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зростала. На час проведення аудиту вона становила близько 6,5 тис. одиниць.  

Показник бюджетної програми «кількість проведених виставок», «кількість 

екскурсій» за період з 2017 по І півріччя 2020 виконано на рівні більшому 

100%, (близько 61 виставки, 203 екскурсій). Крім того, враховуючи численні 

предмети музейного фонду та їх щорічне поповнення, музею не вистачає 

площі приміщення для зберігання та експонування музейних предметів. Як 

наслідок, велика частина музейних експонатів знаходиться в музейних 

сховищах. Дослідженням стану приміщення, в якому розташовується Музей 

історії міста Хмельницького виявлено, що дане приміщення фактично не 

відповідає та не пристосовано для музейної справи. Так в музеї відсутні 

технічні приміщення для попередньої обробки музейних предметів, що 

надходять до музею, відсутні пожежна та охоронна сигналізація, 

вентиляційна система та кондиціонування, відсутні умови для збереження 

світлового режиму. Слід відзначити, що на сьогоднішній день 

продовжуються роботи по реконструкції будівлі по вул. Свободи, 22 під 

музейний комплекс історії та культури. Орієнтовна здача будівлі в 

експлуатацію – 2022 рік. За інформацією Управління культури після 

завершення робіт та ведення в експлуатацію будівлі, музей історії міста 

Хмельницького з музеєм-філією Проскурівського Підпілля буде переміщено 

в новостворений сучасний музейний комплекс. 

Таким чином, результати аналізу видаткової частини міського 

бюджету засвідчили, що незважаючи на щорічне зростання абсолютних 

обсягів наповнюваності бюджету, при перевиконанні доходної частини, 

бюджетні призначення по видатковій частині бюджету міста не завжди 

виконувалися в повному обсязі. 
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3.3 Оцінка впливу стану фінансової дисципіни на виконання 

місцевого бюджету.  

Організація фінансового контролю на місцевому рівні враховує 

особливості функціонування місцевих фінансів. 

Фінансовий контроль на місцевому рівні – це діяльність суб'єктів 

контролю, спрямована на попередження та своєчасне виявлення фактів 

незаконних та неефективних дій у сфері місцевих фінансів і передбачає 

оперативне прийняття управлінських заходів з виправлення виявлених 

недоліків та компенсацію заподіяної шкоди. 

Об'єктами фінансового контролю на місцевому рівні є місцеві бюджети, 

цільові фонди місцевого самоврядування, місцеві запозичення, комунальне 

майно та земля, а також фінансова діяльність учасників бюджетного процесу на 

місцевому рівні та підприємств комунальної власності. 

Реалізація належного внутрішнього фінансового контролю сприяє 

зміцненню фінансової дисципліни органів місцевого самоврядування, 

підвищенню ефективності управління суспільними фінансами загалом. Це, в 

свою чергу, є чинником, що стимулює економічне піднесення, розвиток 

демократичних відносин в суспільстві та покращення ставлення громадськості 

до діяльності владних інститутів.  

Частина 5 стаття 22 Бюджетного кодексу України чітко визначає функції 

головних розпорядників бюджетних коштів, в т.ч. в частині здійснення 

моніторингу виконання бюджетних програм та оцінки їх ефективності, а також 

щодо контролю за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов'язань 

розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами 

бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів. 

Результати лише окремих контрольних заходів проведених працівниками 

Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області свідчать 

про наявність недоліків в організації внутрішнього контролю, що здійснюється 

головними розпорядниками бюджетних коштів міського бюджету, а саме: 

1. Відповідно до п.8.4.1 Плану проведення заходів державного 

фінансового контролю Західного офісу Держаудитслужби на ІІ півріччя 2020 

року проведено ревізію бюджету міста Хмельницького за період з 01 січня 

2017 по 30 червня 2020 року. 

За її результатами складено акт ревізії від 02.11.2020 №08-08/26. 

Під час проведення вказаної ревізії встановлені наступні порушення 

законодавства, а саме: 

Ревізією надходження коштів до загального фонду бюджету від здачі в 

оренду комунального майна встановлено, що в порушення пункту 29 частини 

першої статті 64 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI (із 

змінами) та п. 2.5.5 Методики розрахунку та розподілу орендної плати за 

комунальне майно територіальної громади міста Хмельницького, затвердженої 

рішенням двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 № 11 «Про 

впорядкування управління об‟єктами комунальної власності територіальної 

громади міста Хмельницького» не забезпечено перерахування в дохід 

загального фонду бюджету міста Хмельницького 70% орендної плати на 
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загальну суму 52504,89 гривень. 

Внаслідок зазначеного, загальним фондом бюджету м. Хмельницький 

недоотримано коштів в сумі 52504,89 грн, що спричинило міському бюджету 

міста Хмельницький матеріальну шкоду (збитки) на зазначену суму. 

В ході ревізії повноти надходжень до загального фонду бюджету 

відновної вартості видалених зелених насаджень та проведеною зустрічною 

звіркою в Управлінні житлово-комунального господарства Хмельницької 

міської ради встановлено, що в порушення п. 5 Порядку видалення дерев, 

кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою 

КМУ від 01.08.2006 №1045 станом на 30.06.2020 року 7 заявниками фактично 

не сплачено відновну вартість зелених насаджень на загальну суму 134771,08 

гривень. 

Внаслідок зазначеного, загальним фондом бюджету міста недоотримано 

коштів в сумі 134771,08 грн, що спричинило міському бюджету міста 

Хмельницький матеріальну шкоду (збитки) на зазначену суму. 

На підставі рішення сімнадцятої сесії Хмельницької міської ради від 

20.09.2017 №26 «Про надання дозволу Хмельницькому комунальному 

підприємству «Спецкомунтранс» на списання шляхом ліквідації основних 

засобів», ХКП «Спецкомунтранс» проведено списання 14 одиниць основних 

засобів. 

При цьому, кошти отримані від реалізації металобрухту, до міського 

бюджету не перераховані та використані на поточні видатки підприємства, що є 

порушенням п. 4.8 Положення про порядок списання майна, що є комунальною 

власністю територіальної громади м. Хмельницького і перебуває на балансі 

комунальних підприємств, засновником яких є Хмельницька міська рада та 

пункту 5 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 

№2456-VI (із змінами). 

Як наслідок, спеціальним фондом бюджету (бюджетом розвитку) 

недоотримано доходів в загальній сумі 230454,20 грн, що спричинило міському 

бюджету міста Хмельницький матеріальну шкоду (збитки) на зазначену суму. 

Також, проведеною ревізією встановлено, що відповідно до пункту 20
-1

 

частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI (із 

змінами) до складу доходів загального фонду бюджету міста протягом 

ревізійного періоду мав зараховуватися збір за місця для паркування 

транспортних засобів. 

Зазначений збір в місті Хмельницькому запроваджено рішенням 

четвертої сесії Хмельницької міської ради від 27.01.2016 №2 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів в м. Хмельницькому та втрату 

чинності рішень міської ради».  

Однак, за період з 01.01.2017 по 30.06.2020, в порушення пункту 20
-1

 

частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI (із 

змінами) та рішення четвертої сесії Хмельницької міської ради від 27.01.2016 

№2 «Про встановлення місцевих податків і зборів в м. Хмельницькому та 

втрату чинності рішень міської ради», збір за місця для паркування 

транспортних засобів не збирався та до бюджету не надходив. 
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В внаслідок неналежної організації послуг з паркування транспортних 

засобів, при наявності затвердженого рішенням Хмельницької міської ради 

відповідного Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів 

на території міста та ставок збору, загальним фондом бюджета міста 

Хмельницький в 2017-2019 роках та 1 півріччі 2020 року недоотримано доходів 

на загальну суму 2556853,15 грн, що спричинило міському бюджету міста 

Хмельницький матеріальну шкоду (збитки) на зазначену суму. 

2. Відповідно до п.8.4.1 Плану проведення заходів державного 

фінансового контролю Західного офісу Держаудитслужби на ІІ півріччя 2020 

року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності виконавчого 

комітету Хмельницької міської ради за період з 01.01.2017 по 30.06.2020 

року. 

За її результатами складено акт ревізії від 02.11.2020 №08-08/25. 

Проведеною ревізією щодо виконання договорів пайової участі у 

створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

міста Хмельницького встановлено, що в порушення вимог ч. 1 ст. 526, ч. 1 

ст. 527, ч. 1 ст. 629 Цивільного кодексу України, ч. 2 ст. 193 Господарського 

кодексу України, абзацу 7 ч. 9 ст. 40 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VІ (зі змінами), п.4 Порядку 

участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста Хмельницького (зі змінами та доповненнями), 

затвердженого рішенням 22 сесії Хмельницької міської ради від 17.12.2008 №23  

та п.п. 2.1, 2.2, 2.4 Договорів про пайову участь, за 5 договорами про пайову 

участь не проведено сплату коштів пайової участі у строки, які визначено 

договорами, що призвело до недоотримання доходів спеціальним фондом 

міського бюджету на загальну суму 3 020 911,00 гривень. 

Ревізією дотримання законодавства при нарахуванні та виплаті 

працівникам виконавчого комітету Хмельницької міської ради допомоги на 

оздоровлення встановлено, що впродовж періоду, що підлягав ревізії в 

порушення ч.5 ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» від 07.06.2001 №2493-ІІІ працівникам виконавчого комітету 

Хмельницької міської ради здійснювалась виплата допомоги на оздоровлення у 

розмірі середньомісячного заробітку, а не у розмірі посадового окладу як 

передбачено вищевказаним Законом, що призвело до незаконної виплати 

матеріальної допомоги на суму 6335604,06 грн. та до нарахування та сплати 

єдиного соціального внеску на суму 1269717,87 грн.  

3. Відповідно до Плану проведення заходів державного фінансового 

контролю Західного офісу Держаудитслужби на ІІ півріччя 2020 року 

Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області 

проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Управління охорони 

здоров’я Хмельницької міської ради (далі – Управління) за період  

з 01.01.2017 по 30.06.2020 року. 

За результатами проведеного заходу державного фінансового контролю 

встановлено фінансових порушень, що призвели до втрат на загальну суму 

8 100 136,58 гривень. 
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Крім того проведеною ревізією встановлено ряд фінансових порушень у 

веденні бухгалтерського обліку на суму 6 659 540,00 гривень. 

В господарській діяльності Управління та підприємств-медичних 

закладів, що входять до мережі Управління виявлено наступні недоліки, що 

призвели до вагомих фінансових порушень. 

Так, ревізією встановлено, що посадовими особами КП «Хмельницький 

міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради на 

порушення п.13 Переліку платних послуг, які надаються в державних і 

комунальних закладах охорони здоров‟я та вищих медичних навчальних 

закладах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 

вересня 1996 № 1138, з недотриманням част.4 ст.13 Бюджетного кодексу 

України, протягом періоду з 03.05.2019 по 31.12.2019 року  

КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької 

міської ради здійснено за рахунок коштів міського бюджету покриття витрат 

сторонніх юридичних осіб – КП «Хмельницький міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги №1» Хмельницької міської ради  та КП 

«Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської ради на загальну суму 2 886 356,00 грн, в той час, коли 

пп.а п.8 част.1 ст.87 Бюджетного кодексу України визначено, що дані видатки 

здійснюються з Державного бюджету України відповідно до п.1,2 розділу ІІ 

«Переліку лабораторних та інструментальних діагностичних досліджень, що 

здійснюються у межах медичних послуг з надання ПМД» Порядку надання 

первинної медичної допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони 

здоров‟я України від 19.03.2018  № 504. 

Також, ревізією в Управлінні встановлено, що за рахунок коштів 

медичної субвенції з державного бюджету та коштів міського бюджету, які 

виділялись для надання медичної допомоги мешканцям міста Хмельницького, 

КП «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради, КП 

«Хмельницька дитяча міська лікарня» та КП «Хмельницький міський 

перинатальний центр» надавались послуги з лікування хворих з області та 

інших регіонів без послідуючого відшкодування на медичне обслуговування на 

суму  

4 963 740,74 гривень. 

Статтею 93 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI 

регламентовано питання щодо передачі коштів між місцевими бюджетами на 

здійснення видатків місцевих бюджетів у вигляді міжбюджетних трансфертів. 

Кошти в ревізійному періоді на лікування іногородніх хворих від інших 

місцевих бюджетів не надходили, а зазначеними вище медичними закладами не 

вживалися заходи перед іншими районними, міськими, селищними радами, 

ОТГ щодо відшкодування понесених витрат. 

З урахуванням проведених в ході ревізії Управління зустрічних звірок в  

КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької 

міської ради, в КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» Хмельницької 

міської ради, в КП «Хмельницький міський перинатальний центр» 

Хмельницької міської ради та КП «Хмельницька міська лікарня» 
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Хмельницької міської ради в частині дотримання вимог чинного законодавства 

при укладанні угод (договорів) про закупівлю засобів індивідуального захисту 

та інших товарів, пов‟язаних із забезпеченням заходів спрямованих на 

боротьбу респіраторною хворобою COVID-19, встановлено, що посадовими 

особами ТОВ «Віас Плюс», Міська комунальна аптека «Віола», ТОВ 

«Кормед», ТОВ «Екомед», ТОВ «Епіцентр К», ТОВ «Торг-Лідер», ПП «Таврія 

Плюс», ФОП Гура Л.І. в порушення вимог п.1 Переліку товарів, необхідних 

для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, 

локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної 

хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які звільняються 

від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію 

України та/або операції з постачання яких на митній території України 

звільняються від оподаткування податком на додану вартість, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 №224, завищено 

вартість засобів індивідуального захисту та інших медичних товарів (виробів) 

через необгрунтоване включення до їх вартості сум ПДВ на загальну суму  

122 465,84 грн, що призвело до втрат фінансових ресурсів вищезазначених 

медичних закладів, чим завдано матеріальної шкоди (втрат) на зазначену суму.  

4. Відповідно до Плану проведення заходів державного фінансового 

контролю Західного офісу Державної аудиторської служби України  на ІІ 

півріччя 2020 року проведено планову ревізію фінансово-господарської 

діяльності Управління земельних ресурсів та земельної реформи 

департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів (надалі - 

Управління земельних ресурсів) за період з 01.01.2017 по 30.06.2020 року, якою 

встановлено ряд порушень та недоліків, що відображені в акті ревізії № 07-

08/27 від 02.11.2020 року. 

Проведеною ревізією виявлено порушень законодавства,  що призвели до 

збитків на загальну суму 301,6 тис. грн, а саме: 

Ревізією дотримання законодавства при нарахуванні та виплаті 

працівникам Управління земельних ресурсів допомоги на оздоровлення 

встановлено, що впродовж періоду, що підлягав ревізії в порушення ч.5 ст. 21 

Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 

07.06.2001 №2493-ІІІ працівникам Управління земельних ресурсів 

здійснювалась виплата допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячного 

заробітку, а не у розмірі посадового окладу як передбачено зазначеним 

законодавчим нормативом, що призвело до незаконної виплати матеріальної 

допомоги на суму 247,2 тис. грн та до нарахування та сплати єдиного 

соціального внеску на суму 54,4 тис. грн, чим завдано збитків місцевому 

бюджету на суму 301,6 тис. гривень. 

Ревізією повноти сплати земельного податку за земельні ділянки 

об‟єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) встановлено, 

що у зв‟язку з відсутністю Порядку розробленого Кабінетом Міністрів України,  

лише по 29 кадастрових номерах земельних ділянок розрахунково бюджет 

міста Хмельницького щороку недоотримує плати за землю під 

багатоквартирними будинками в сумі 336,2 тис. грн,  відповідно за 2017-2020 
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роки міським бюджетом недоотримано (розрахунково) доходів в сумі 1344,8 

тис. гривень. 

В ході  ревізії проведено обстеження земельних ділянок на території 

міста Хмельницький, в результаті обстежень встановлено, що в порушення 

ст.125, 126 Земельного кодексу України від 25.10.2001 №2768-ІІІ на території 

м. Хмельницького самовільно зайняті земельні ділянки юридичними та 

фізичними особами загальною орієнтовною площею 1,1661 гектара.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 №963 

«Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок 

самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не 

за цільовим призначенням, зняттям ґрунтового покриву (родючого шару 

ґрунту) без спеціального дозволу» (далі – Методика 963), рорахункова шкода, 

заподіяна державі внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок  склала 

170,5 тис. гривень. 

5. Відповідно до п.8.2.4.1 Плану проведення заходів державного 

фінансового контролю Західного офісу Держаудитслужби на ІІІ квартал 2019 

року, проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Управління 

житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради (далі – 

УЖКГ Хмельницької міської ради) за період з 01.09.2017 по 30.06.2019 року. 

 За результатами ревізії встановлено порушення, які призвели до втрат 

фінансових ресурсів на загальну суму 206 153,25 гривень. 

Ревізією питання дотримання законодавства при нарахуванні та виплаті 

працівникам УЖКГ Хмельницької міської ради матеріальних допомог 

встановлено випадки нарахування та виплати матеріальних допомог 

працівникам у розмірі, що перевищує середньомісячну заробітну плату 

працівника, чим порушено пп.3 п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів». 

Як наслідок, вищевикладене призвело до зайвого нарахування та виплати 

матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та 

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань на загальну 

суму 43 407,77 грн  та зайвого проведення нарахувань єдиного соціального 

внеску на суму 8 591,86 гривень. 

Вказане порушення призвело до нанесення УЖКГ Хмельницької міської 

ради та відповідно Хмельницькому міському бюджету з якого здійснювалося 

фінансування матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 51 999,63 гривень. 

За результатами проведеної зустрічної звірки в ТОВ «Шляхбудгруп»  

встановлено недотримання вимог вимоги п. 6.4.4.1 «Правил визначення 

вартості будівництва» ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, затверджених наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства 

України від 05.07.2013 №293 завищено вартість матеріально-технічних 

ресурсів, що в результаті призвело до завищення вартості виконаних робіт на 

суму 70 363,82 гривень.  

Вищевказане порушення призвело до нанесення збитків УЖКГ 
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Хмельницької міської ради, як розпоряднику бюджетних коштів і Замовнику 

виконання будівельних робіт та Хмельницькому міському бюджету, з якого 

фактично проводилося фінансування робіт на вказану суму. 

За результатами проведеної зустрічної звірки в ТОВ «Гранд Дорбуд» 

встановлено недотримання вимог вимоги п. 6.4.4.1 «Правил визначення 

вартості будівництва» ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, затверджених наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства 

України від 05.07.2013 №293 завищено вартість матеріально-технічних 

ресурсів, що в результаті призвело до завищення вартості виконаних робіт на 

суму 24 116,51 грн., а також порушення норми пунктів 4.3.2, 4.3.3 Настанови 

щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у 

вартості будівництва (ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013), затвердженої затверджених 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового 

господарства України від 27.08.2013 №405 (далі – Настанова 405) та 

роз‟яснення наведеного у збірнику «Ціноутворення у будівництві» №1 за 2015 

рік завищено розміру загальновиробничих витрат  на суму 795,66 гривень.  

Вищевказане порушення призвело до нанесення збитків УЖКГ 

Хмельницької міської ради, як розпоряднику бюджетних коштів і Замовнику 

виконання будівельних робіт та Хмельницькому міському бюджету, з якого 

фактично проводилося фінансування робіт на суму 24 912,17 гривень. 

За результатами проведеної зустрічної звірки в ТОВ «Траса» встановлено 

недотримання вимог вимоги п. 6.4.4.1 «Правил визначення вартості 

будівництва» ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, затверджених наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства України від 

05.07.2013 №293 завищено вартість матеріально-технічних ресурсів, що в 

результаті призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 2 549,12 

грн., а також порушення норми пунктів 4.3.2, 4.3.3 Настанови №405 та 

роз‟яснення наведеного у збірнику «Ціноутворення у будівництві» №1 за 2015 

рік завищено розміру загальновиробничих витрат  на суму 5 741,20 грн.  

Вищевказане порушення призвело до нанесення збитків УЖКГ 

Хмельницької міської ради, як розпоряднику бюджетних коштів і Замовнику 

виконання будівельних робіт та Хмельницькому міському бюджету, з якого 

фактично проводилося фінансування робіт на суму 8 290,32 гривень. 

За результатами проведеної зустрічної звірки в ПП «Капітель-1» 

встановлено порушення норми пунктів 4.3.2, 4.3.3 Настанови №405 та 

роз‟яснення наведеного у збірнику «Ціноутворення у будівництві» №1 за 2015 

рік завищено розміру загальновиробничих витрат  на суму 6 874,28 гривень. 

Вищевказане порушення призвело до нанесення збитків УЖКГ 

Хмельницької міської ради, як розпоряднику бюджетних коштів і Замовнику 

виконання будівельних робіт та Хмельницькому міському бюджету, з якого 

фактично проводилося фінансування робіт на суму 6 874,28 гривень. 

Порушення усунуто в повному обсязі шляхом повернення коштів. 

За результатами проведеної зустрічної звірки в ТОВ «ТОМ-Інвестбуд» 
встановлено порушення п.6.3.1.1 Настанови №405, в частині завищення 
вартості перевезення сміття на суму 3 300,52 гривень.  



 

 

56 

 

Вищевказане порушення призвело до нанесення збитків УЖКГ 

Хмельницької міської ради, як розпоряднику бюджетних коштів і Замовнику 

виконання будівельних робіт та Хмельницькому міському бюджету, з якого 

фактично проводилося фінансування робіт на суму 3 300,52 гривень. 

За результатами проведеної зустрічної звірки в ТОВ «Будсем» 
встановлено недотримання п. 6.3.6 Настанови №405, що призвело до завищено 
вартість виконаних робіт на суму 13 234,20 грн., в порушення п. 4.3.1 
Настанови №405 завищено вартість виконаних робіт на суму 11 526,01 грн., в 
порушення норми пунктів 4.3.2, 4.3.3 Настанови №405 та роз‟яснення 

наведеного у збірнику «Ціноутворення у будівництві» №1 за 2015 рік завищено 
розміру загальновиробничих витрат  на суму 1 573,95 гривень. 

Вищевказане порушення призвело до нанесення збитків УЖКГ 

Хмельницької міської ради, як розпоряднику бюджетних коштів і Замовнику 

виконання будівельних робіт та Хмельницькому міському бюджету, з якого 

фактично проводилося фінансування робіт на суму 26 334,16 гривень. 

За результатами проведеної зустрічної звірки в ТОВ «Будмаксплюс» 

встановлено порушення норми пунктів 4.3.2, 4.3.3 Настанови №405 та 

роз‟яснення наведеного у збірнику «Ціноутворення у будівництві» №1 за 2015 

рік завищено розміру загальновиробничих витрат  на суму 11 771,28 гривень. 

Вищевказане порушення призвело до нанесення збитків УЖКГ 

Хмельницької міської ради, як розпоряднику бюджетних коштів і Замовнику 

виконання будівельних робіт та Хмельницькому міському бюджету, з якого 

фактично проводилося фінансування робіт на суму 11 771,28 гривень. 

Крім того, вищевказані порушення в частині завищення вартості 

виконаних робіт призвели до того, що КП «Технагляд» в порушення п. 5.8.13 

Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та лист 

Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 

від 04.10.2000 №7/7-1010 «Про врахування коштів на утримання служби 

замовника в інвесторській кошторисній документації», з урахуванням норм     

п. 6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 завищено вартість наданих послуг на суму 

2 307,07 гривень. 

6. Відповідно до Плану проведення заходів державного фінансового 

контролю Західного офісу Держаудитслужби на І півріччя 2020 року проведено 

ревізію фінансово-господарської діяльності Міського комунального 

підприємства «Хмельницькводоканал» (далі – МКП 

«Хмельницькводоканал») за період з 01.01.2017 по 30.04.2020 року. 

За результатами ревізії складено акт від 31.07.2020 №06-08/14.  

Зокрема, ревізією встановлено завищення вартості устаткування, яке 

входить до складу комплекту обладнання для знезараження питної води на базі 

електролізної установки Selcoperm SES 2000 та відповідно вартості виконаних 

робіт по об‟єкту: «Реконструкція системи знезараження питної води на ВНС-9 

по проспекту Миру 36/2а у м. Хмельницький» підрядною організацією                    

ТОВ «НВФ «Екологія України», у зв‟язку з розбіжністю між відпускною ціною 

устаткування, що придбавається виконавцем робіт, в порівнянні з даними на 

його придбання на суму 3 440 099,89 гривень.  
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Вищевказане є наслідком недотримання вимог п. 6.4.6 «Правил 

визначення вартості будівництва» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затверджених 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового 

господарства України від 05.07.2013 №293, листа роз‟яснення Мінрегіону 

«Щодо порядку передачі підрядником замовнику обладнання» від 06.08.2013, 

листа роз‟яснення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства від 15.01.2015 «Про деякі питання 

передачі Замовнику обладнання придбаного підрядником». 

Враховуючи той факт, що за виконані роботи оплачено в повному обсязі, 

вищевказане порушення призвело до нанесення збитків                                             

МКП «Хмельницькводоканал», як одержувачу бюджетних коштів і Замовнику 

виконання будівельних робіт, та Хмельницькому міському бюджету, з якого 

фактично проводилося фінансування робіт на вищевказану суму. 

 Ревізією встановлено завищення вартості устаткування, а саме насосу 

CZ3240/835 450 290 кВт та відповідно вартості виконаних робіт по об‟єкту: 

«Технічного переоснащення ГКНС по вул. Трудовій, 6 у м. Хмельницькому» 

підрядною організацією - ПАТ «Шведсько-Українська група – SU GROUP», у 

зв‟язку з розбіжністю між відпускною ціною устаткування, що придбавається 

виконавцем робіт, в порівнянні з даними на його придбання на суму 

2 640 062,13 гривень. 

Вищевказане є наслідком недотримання вимог п. 6.4.6 «Правил 

визначення вартості будівництва» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затверджених 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового 

господарства України від 05.07.2013 №293, листа роз‟яснення Мінрегіону 

«Щодо порядку передачі підрядником замовнику обладнання» від 06.08.2013, 

листа роз‟ясненні Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства від 15.01.2015 «Про деякі питання 

передачі Замовнику обладнання придбаного підрядником». 

Враховуючи той факт, що за виконані роботи оплачено в повному обсязі, 

вищевказане порушення призвело до нанесення збитків                                             

МКП «Хмельницькводоканал», як одержувачу бюджетних коштів і Замовнику 

виконання будівельних робіт, та Хмельницькому міському бюджету, з якого 

фактично проводилося фінансування робіт на вищевказану суму. 

 Ревізією встановлено завищення вартості виконаних робіт підрядною 

організацією - ТОВ «НВФ «Екологія України» по об‟єкту: «Реконструкція 

системи знезараження питної води на ВНС-9 по проспекту Миру 36/2а у                         

місті Хмельницький» на  загальну суму 25 279,57 грн, внаслідок включення до 

акта приймання виконаних робіт витрат на відрядження, які не підтверджено. 

 Вищевказане є порушенням п.5.4.4.1 Настанови щодо визначення розміру 

коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди і інші витрати у вартості 

будівництва (ДСТУ Б Д.1.1.5:2013) в частині того, що при проведенні 

розрахунків за виконанні роботи кошти на відрядження працівників будівельної 

організації на об‟єкт будівництва враховувалися не на підставі фактичних 

витрат на ці цілі у звітному періоді. 

Враховуючи той факт, що за виконані роботи оплачено в повному обсязі, 
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вищевказане порушення призвело до нанесення збитків                                             

МКП «Хмельницькводоканал», як одержувачу бюджетних коштів і Замовнику 

виконання будівельних робіт, та Хмельницькому міському бюджету, з якого 

фактично проводилося фінансування робіт на вищевказану суму. 

Отже, факти наявності виявлених порушень свідчить про 

незадовільну систему внутрішнього контролю на рівні головних 

розпорядників та розпорядників бюджетних коштів, що не забезпечує 

фінансово–бюджетну дисципліну та негативно впливає на стан виконання 

бюджету. 

З огляду на вищевикладене, проблемою аудиту визначено: 

1.Чи існують резерви збільшення доходної частини бюджету для 

подальшого спрямування на задоволення потреб територіальної громади? 

2. Які фактори заважають ефективному використанню бюджетних коштів 

та комунального майна?  

 

4. РЕЗУЛЬТАТИ АУДИТУ. 

 

Гіпотеза 1. Прийняття неефективних або непрйняття відповідних 

управлінських рішень негативно впливає на формування доходів бюджету. 

1.1 Економічне обгрунтування рішень органів місцевого самоврядування 

при визначенні податкового зобов‟язання із земельного податку є надзвичайно 

важливим, оскільки елементи податку мають зазначатись в рішеннях місцевих 

рад про встановлення місцевих податків, до яких належить і плата за землю. 

Саме від них залежить сума податкового зобов‟язання, яку платник має 

сплатити до відповідного місцевого бюджету. Рішенням міської ради від 

27.01.2016 №2 «Про встановлення місцевих податків і зборів в місті 

Хмельницькому та втрату чинності рішень міської ради» встановлено ставку 

земельного податку у розмірі 1% від нормативно грошової оцінки, рішенням 

міської ради від 29.08.2012 № 64,  встановлений розмір орендної плати за 

землю у відсотках  від нормативної грошової оцінки в залежності від 

функціонального використання земельної ділянки в розмірі від 3% до 12% 

нормативно грошової оцінки в залежності від цільового призначення  земельної 

ділянки. Слід відмітити, що без посилення зацікавленості влади у залученні 

якомога більшої кількості передбачених законодавством важелів, наповнення 

бюджету міста не станеться, а від нефективних ставок земельного податку, які 

встановлюються місцевими органами самоврядування, бюджети втрачають 

значні суми доходів. Однак, ставки плати за землю в місті не переглядались 

протягом досліджуваного періоду. Статтею 274.1 ПКУ визначено, що ставка 

податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, 

встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової 

оцінки, для земель загального користування – не більше 1 відсотка від їх 

нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 

відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. Поряд з 

цим, при середньообласній ставці земельного податку в містах у 2019 році по 

юридичних особах – 1,28 % по фізичних особах – 3%.  
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Поряд з цим, слід також відмітити, що в місті Хмельницькому 

нормативно-грошова оцінка землі проведена та затверджена рішенням  другої 

сесії №20 від 15.12.2010 «Про затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель міста Хмельницького. Однак, відповідно до 

ст.13. Закону України від 11.12.2003 №1378-ІV «Про оцінку земель» та ст. 201 

Земельного Кодексу України від 25.10.2001 року нормативна грошова оцінка 

проводиться в обов‟язковому порядку для визначення розміру земельного 

податку та розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної 

власності і до ст.18 зазначеного закону, нормативна грошова оцінка земельних 

ділянок, розташованих у межах населенних пунктів, незалежно від їх цільового 

призначення ,  проводиться не р ідше,  ніж один раз н а 5 -7 років .   

Отже, оскільки нормативно грошова оцінка в місті була проведена 

ще у 2010 році, що на даний час не є актуальним, це призводить до 

заниження доходної частини бюджету, так як впливає не визначення 

розмірів платежів, які застосовуються та розраховуються відповідно до 

затвердженої нормативної грошової оцінки землі. 

1.2 Відповідно до статті 1 Закону України «Про рекламу» [28] зовнішня 

реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних 

конструкціях – рекламоносіях, розташованих на відкритій місцевості, а також 

на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, 

над проїжджою частиною вулиць і доріг. Відповідно до абзацу першого статті 

16 Закону України «Про рекламу» від 03 липня 1996 р. № 270/96-ВР, зі змінами, 

встановлено, що розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах 

проводиться на підставі дозволів, що надаються, у тому числі, виконавчими 

органами міських рад в порядку, встановленому цими органами на підставі 

типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. Пунктом 3 

Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 [29], зовнішня 

реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому 

виконавчими органами сільських, селищних, міських рад відповідно до цих 

Правил.  

П.3. Порядку розміщення зовнішньої  реклами у місті Хмельницькому 

(нова редакція), затвердженого рішенням Виконавчого комітету Хмельницької 

міської ради від 19.07.2018 № 518 [30], зазначено, що зовнішня реклама 

розміщується у місті Хмельницькому на підставі рішення виконавчого комітету 

Хмельницької міської ради про надання дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами. Повноваження щодо регулювання діяльності з розміщення зовнішньої 

реклами в місті Хмельницькому здійснює управління архітектури та 

містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних 

ресурсів.  

Протягом досліджуваного періоду до бюджету міста надійшло 12938,5 

тис. грн або або 101,2% до нарахованих згідно укладених договорів, плати за 

тимчасове користування місцями для розміщення обєктів зовнішньої реклами. 

Станом на 01.07.2020 року в місті зареєстрований 201 платник даного платежу. 

Плата за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої 
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реклами (згідно рішення виконавчого комітету від 13.05.2010 №556 «Про 

внесення змін до рішення виконавчого комітету від 10.06.2004 року №327 «Про 

порядок розміщення зовнішньої реклами в місті») є складовою цільового фонду 

Хмельницької міської ради, утвореного відповідно до рішення міської ради від 

31.10.2006 р. №2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Розміщення зовнішньої реклами у м. Хмельницькому в період 

карантину 

Однак, виконком міської ради прийняв рішення від 26.03.2020 р №276 

про звільненні розповсюджувачів зовнішньої реклами від плати за тимчасове 

користуванням місцями її розміщення на період карантину.  Тоді як, законом 

України «Про місцеве самоврядування» ні власними, ні делегованими 

повноваженнями не передбачено право виконкомів звільняти від сплати 

платежів до бюджету. Отже, перевищення повноважень виконавчим комітетом 

міської ради призводить до втрат бюджету міста. Так, тільки за 4 місяці 2020 

року розрахункова сума недоотриманих від звільнення платників даного 

виду платежу коштів становить 787,7 тис.гривень. 
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Також п.9 Порядку визначення розміру плати за користування місцями, 

які перебувають у комунальній власності та надаються розповсюджувачам 

зовнішньої реклами для розташування спеціальних конструкцій, «Про порядок 

розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому (нова редакція)» [31] 

(далі – Порядок), для суб‟єктів господарювання (надавачів послуг з розміщення 

зовнішньої реклами на рекламоносіях типу «сітілайт») пільги при розміщенні 

спеціальних рекламних конструкцій типу «сітілайт» шляхом пониження 

місячного розміру плати до 75%. Тоді як п.12 Порядку визначено, що пільги, 

відтермінування та розтермінування плати за користування місцями для 

розміщення зовнішньої реклами не надаються. 

Встановлення органами місцевого самоврядування різного розміру плати за 

тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів без 

об‟єктивних причин призводить до створення нерівних умови для учасників 

ринку розміщення зовнішньої реклами під час здійснення господарської 

діяльності та призводить до втрат бюджету. Отже, при умові скасування даної  

пільги лише по 141 об’єкту (19 платників) бюджет міста має можливість 

додатково отримати 57,0 тис.грн в рік від плати за оренду даного виду 

об’єкту.  

1.3 Згідно із статею 268
1
 Податкового Кодексу України платниками збору за 

місця для паркування транспортних засобів визначено юридичні особи, їх філії 

(відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням 

сільської, селищної, міської ради або ради об‟єднаних територіальних громад, 

що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій 

громад, організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування 

транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально 

відведених автостоянках. 

Рішенням пятої сесії Хмельницької міської ради від 30.03.2011 №23 

затверджено «Положення про проведення конкурсу на надання права 

організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування 

тарнспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально 

відведених автостоянках та затвердження складу конкурсного комітету» [32]. 

Рішенням міської ради від 31.10.2012 №81 вирішено передати спеціально 

відведені  автостоянки особам підприємцям для організації та провадження 

діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів. Відповідно до 

додатків до рішення для здійснення відповідної діяльності виділено та частково 

облаштовано 6 земельних ділянок загальною площею 3500 кв.м на 350 

паркувальних місць.  

Поряд з цим, відповідно до чинного законодавства, п.2 рішення сесії 

Хмельницької міської ради від 27.01.2016 №2 «Про встановлення місцевих 

податків і зборів в місті Хмельницькому та втрату чинності рішень міської 

ради» запроваджено збір за місця для паркування транспортних засобів. Цим 

рішенням затверджено Положення про порядок обчислення та сплати збору за 

місця для паркування транспортних засобів в місті Хмельницькому та 

затверджено Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації 

та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, на 
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території м.Хмельницького згідно з додатком 5.1.  

Слід зазначити, що ч.1 п.3 ст.268
1 

Податкового кодуксу України зазначено, 

що ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із 

забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі 

земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у 

розмірі до 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 

1 січня податкового (звітного) року. Тоді як, рішенням Хмельницької міської 

ради встановлено ставку в розмірі 0,03 відсотка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Привокзальна площа у місті Хмельницькому з об лаштованими 

місцями для паркування транспортних засобів [40] 

Поряд з цим, рішенням сесії Хмельницької міської ради від 18.05.2016 

№34 до попереднього рішення внесено зміни стосовно кількості виділених 

земельних ділянок. Тобто кількість ділянок зменшена до 2-х  і складає загальну 

площу – 1770 кв.м.  

Разом з тим, слід зазначити, що міською радою не визначено вартість 

послуг з користування майданчиками для платного паркування - економічно 

обґрунтовані витрати оператора, пов‟язані з утриманням таких майданчиків, 

яка передбачена Правилами паркування транспортних засобів, затверджених 

Постановою КМУ від 03.12.2009 р. №1342 [33]. Враховуючи те, що певним 

технічним облаштування всі попередньо визначені земельні дялінки, 

відведені для паркування транспорту, забезпечені, розрахункова втрата 

міського бюджету від ненадходження плати за паркування транспортних 

засобів становить 7,3 млн.гривень. 
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1.4 Статтею 206 Земельного кодексу України встановлено, що 

використання землі в Україні є платним. Об'єктом плати за землю є земельна 

ділянка. Плата за землю справляється відповідно до чинного законодавства. 

Відповідно до ст.269-270 Податкового кодексу України платниками 

податку за земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, є: 

власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) або землекористувачі. 

Частиною 2 ст. 42 Земельного кодексу України визначено, що земельні 

ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них 

будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній 

сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, 

передаються безоплатно у власність або в постійне користування співвласникам 

багатоквартирного будинку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. Отже, ОСББ можуть бути власниками земельних ділянок, постійними 

користувачами або орендарями земельних ділянок державної чи комунальної 

власності. 

Однак, на данний час Кабінетом Міністрів України не розроблено 

порядок передачі земельних ділянок у власність або в постійне користування 

співвласникам багатоквартирних будинків, в зв‟язку з чим бюджет 

Хмельницької міської ради щороку недоотримує доходів від плати за землю. 

Поряд з цим, слід зазначити, що управління об‟єктами житлово-комунального 

господарства, що перебувають у комунальній власності міста, відноситься до 

компетенції Управління житлово-комунального господарства Хмельницької 

міської ради, відповідно до Положення про Управління житлово-комунального 

господарства Хмельницької міської, затвердженого рішенням сесії міської ради 

від 21.05.2003 р. № 29 [34]. На запит Управління Західого офісу 

Держаудитслужби у Хмельницькій області від 04.12.2020 року № 13-22-08-

14/5065 Управління житлово-комунального грсподарства Хмельницької міської 

ради листом  від 24.12.2020 р. №1876/01-14-04 повідомило, що інформація 

стосово загальної площі земельних ділянок під будинками, які знаходяться в 

управлінні ОСББ, відсутня. 

Згідно рішення сесії Хмельницької міської ради від 27.01.2016 року № 2 

встановлено ставки земельного податку у розмірі 1 відсотка від їх нормативної 

грошової оцінки (базова нормативна оцінка складає 1,76 грн за 1 м2). 

В ході проведення аудиту проведено розрахунок орієнтовних втрати 

бюджету міста лише по 29 кадастрових номерах земельних ділянок. Так, 

розрахунково бюджет міста Хмельницького щороку недоотримує плати за 

землю під багатоквартирними будинками в сумі 336,2 тис. грн,  відповідно 

за 2017-2020 роки міським бюджетом недоотримано (розрахунково) доходів 

в сумі 1344,8 тис.грн (336,2х4). 

Отже, незважаючи на прийняті міською радою рішення, для 

зміцнення доходної бази бюджету, їх низька ефективність в умовах 

сучасної ринкової економіки та неактуальність, призводить до втрачання 

бюджетом громади відповідних доходів. 
 

Гіпотеза 2. Не використання в повному обсязі власних повноважень в 

частині контролю за сплатою пайової участі, прийняття рішень щодо 
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зарахування в рахунок пайової участі матеріальних цінностей, а також  

розрахунку розміру пайової участі у розвиток інфраструктури населених 

пунктів не у відповідності до показників опосередкованої вартості 

спорудження житла, не в повній мірі сприяє наповненню бюджету. 

Однією із можливостей для поповнення міського бюджету є залучення 

коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. 

В період, що підлягав аудиту, питання пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту регулювались: 

- до 01.01.2020 – Законом України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VІ (далі – Закон № 3038) [35]; 

- з 01.01.2020 – Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в 

Україні» від 20.09.2019 № 132-IX (далі – Закон № 132) [36]. 

Крім того, рішенням 22 сесії Хмельницької міської ради від 17.12.2008 

№ 23 затверджено Порядок участі замовників у створенні і розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького (далі – 

Порядок № 23) [37]. 

Згідно п. 1.2 Порядку № 23, замовник, який має намір здійснити 

будівництво об‟єкта містобудування у місті Хмельницькому, зобов‟язаний 

взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста. 

Пайова участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної 

та соціальної інфраструктури м. Хмельницького полягає у відрахуванні 

замовником, коштів до міського бюджету для забезпечення створення і 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.  

Згідно п. 2.1 Порядку № 23, величина пайової участі замовника 

визначається у договорі, укладеному із міською радою, відповідно до 

встановленого Порядком №23 розміру пайової участі замовника від загальної 

кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування, визначеної 

згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з 

придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного 

майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування 

внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та 

транспортних комунікацій. 

Проведеним збором інформації в Управлінні капітального будівництва 

департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької 

міської ради встановлено, що за період з 01.01.2017 по 30.06.2018 року, 

Хмельницькою міською радою укладено 762 договори, а саме: 

За 2017 рік – 255 договорів; 

За 2018 рік – 245 договорів; 

За 2019 рік – 174 договори; 

За І півріччя 2020 року – 88 договорів. 

При цьому, за період з 01.01.2017 по 30.06.2020 до спеціального фонду 

бюджету міста Хмельницького надійшло коштів в загальній сумі 71466,5 тис. 

грн, а саме: 
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За 2017 рік - 25 010,4 тис. гривень; 

За 2018 рік - 18 133,4 тис. гривень; 

За 2019 рік - 18 955,0 тис. гривень; 

За І півріччя 2020 року - 9367,7 тис. гривень. 

При цьому, відсутність з боку Управління капітального будівництва 

департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів 

Хмельницької міської ради належного обліку та контролю за виконанням 

договорів пайової участі та сплатою коштів пайової участі замовників у 

створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

м. Хмельницького, не сприяє наповненню бюджету. 

Про вказані факти свідчать результати проведених контрольних заходів 

Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області, якими 

встановлено недоотримання спеціальним фондом бюджету міста 

Хмельницького відповідних доходів. 

Зокрема, проведеною ревізією фінансово-господарської діяльності 

Управління капітального будівництва департаменту архітектури, 

містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради за період з 

01.01.2017 по 31.12.2018 року (акт ревізії від 04.07.2019 №06-08/22) 

встановлено порушення, які призвели до втрат (недоотримання доходів 

спеціальним фондом міського бюджету) на загальну суму 2 197 748,93 грн 

внаслідок порушення ч.6 ст.45 Бюджетного кодексу України, ч.1 ст.527 

Цивільного Кодексу України [38], ч.5 ст.30 та ч.ч. 3, 5, 7 ст.40 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», п.п.2.1, 4.4, 4.8 Порядку участі 

замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста Хмельницького та п.2.3 договору про пайову участь у 

створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

міста Хмельницького. 

Аналогічно, проведеною ревізією фінансово-господарської діяльності 

виконавчого комітету Хмельницької міської ради за період з 01.01.2017 по 

30.06.2020 року порушення вимог ч. 1 ст. 526, ч. 1 ст. 527, ч. 1 ст. 629 

Цивільного кодексу України, ч. 2 ст. 193 Господарського кодексу України [39], 

абзацу 7 ч. 9 ст. 40 Закону № 3038 (до 01.01.2020), п.4 Порядку № 23 та п.п. 2.1, 

2.2, 2.4 Договорів про пайову участь, в частині виконання зобов‟язань у 

визначені договорами терміни, призвело до недоотримання доходів 

спеціальним фондом міського бюджету на загальну суму 3 020 911,00 гривень. 

Також, проведеним аудиторським дослідженням встановлено, що 

внаслідок прийняття Хмельницькою міською радою неефективних 

управлінських рішень щодо надання згоди на безоплатну передачу в 

комунальну власність територіальної громади міста Хмельницького 

матеріальних цінностей в рахунок сплати пайової участі не сприяє 

наповненю міського бюджету. 

Так, в ході аудиту встановлено, що частиною 10 Закону №3038 

визначено, що кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури 

населеного пункту, можуть використовуватися виключно для створення і 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури відповідного 



 

 

66 

 

населеного пункту. 

Аналогічні норми законодавства містяться і в Порядку №23. 

Тобто, нормами Закону №3038 та Порядку №23 чітко визначено два 

шляхи зарахування пайових внесків: 

1) пайова участь вноситься у грошовій безготівковій формі шляхом 

перерахування на відповідний рахунок міського бюджету; 

2) шляхом зменшення розміру пайової участі на вартість інженерних 

мереж або об‟єктів інженерної інфраструктури збудованих замовником поза 

межами його земельної ділянки та їх передачею в комунальну власність. 

Так, аудитом встановлено, що рішенням двадцять першої сесії 

Хмельницької міської ради від 11.04.2018  №94 надано згоду колективному 

підприємству «Хмельницький комбінат будівельних матеріалів» на безоплатну 

передачу в комунальну власність територіальної громади міста Хмельницького 

2-х кімнатної квартири №47, загальною площею 79,3 м
2
, по вул. Північній, 115, 

вартістю 412 360,00 грн в рахунок зменшення розміру коштів пайової участі у 

створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

міста Хмельницького, яка підлягає сплаті відповідно до договору від 12.01.2017  

№9 (розмір пайової участі 1 065 567,00 грн), на суму 412 360,00 гривень. 

Як уже зазначалось вище по тексту, частиною 3 ст.40 Закону №3038 

визначено, що «Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного 

пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта 

будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для 

створення і розвитку зазначеної інфраструктури». 

Згідно п. 4.4 Порядку №23, пайова участь вноситься у грошовій 

безготівковій формі шляхом перерахування на рахунок, зазначений у 

договорі про пайову участь, та сплачується у повній сумі єдиним платежем 

або частинами за графіком, що визначається договором. 

Частиною 7 ст.40 Закону №3038 визначено, що органам місцевого 

самоврядування забороняється вимагати від замовника будівництва 

надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та 

передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та 

нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової 

участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, передбаченої цією 

статтею, а також крім випадків, визначених ч.5 ст. 30 Закону №3038. 

Згідно ч.6 ст.45 Бюджетного кодексу України, забороняється проведення 

розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, у тому числі шляхом 

взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування 

зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком 

операцій, пов'язаних з державним боргом, та випадків, передбачених 

законом про Державний бюджет України. 

Типовою умовою укладених договорів про пайову участь є: пайова участь 

вноситься у грошовій безготівковій формі та сплачується шляхом 

перерахування коштів на рахунок у УК у 

м.Хмельницькому/м.Хмельницький/24170000; код ЄДРПОУ 38045529; р/р 

31510921700002 ГУДКСУ у Хмельницькій області; МФО 815013; призначення 
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платежу – кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. 

Згідно ч.1 ст.527 Цивільного Кодексу України, боржник зобов'язаний 

виконати свій обов'язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше 

не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов'язання чи 

звичаїв ділового обороту. 

Таким чином, рішення Хмельницької міської ради від 11.04.2018  №94 

про надання згоди на безоплатну передачу в комунальну власність 

територіальної громади міста Хмельницького 2-х кімнатної квартири в рахунок 

зменшення розміру коштів пайової участі у створенні і розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури в сумі 412 360,00 грн, прийняте з 

порушенням вимог ч.6 ст.45 Бюджетного кодексу України, ч.1 ст.527 

Цивільного Кодексу України, ч.ч. 3, 7 ст.40 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», п.4.4 Порядку участі замовників у 

створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

міста Хмельницького та п.2.3 договору про пайову участь у створенні і 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста 

Хмельницького. 
Згідно ч.4

1
 ст.71 Бюджетного кодексу України, кошти пайової участі у 

розвитку інфраструктури населеного пункту, отримані відповідно до Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності» є джерелом формування 

бюджету розвитку місцевих бюджетів. Частиною 10 ст.40 Закону №3038 

визначено, що кошти, отримані як пайова участь у розвитку 

інфраструктури населеного пункту, можуть використовуватися виключно 

для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури відповідного населеного пункту. 

Таким чином, прийняте Хмельницькою міською радою рішення від 

11.04.2018  №94 про безоплатну передачу в комунальну власність 2-х 

кімнатної квартири в рахунок зменшення розміру коштів пайової участі, 

яке суперечить вимогам законодавства, не забезпечило створення і 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. 

Хмельницького та призвело до втрат (недоотримання спеціальним фондом 

міського бюджету доходів) на суму 412 360,00 гривень. 

Крім того, в ході аудиту з‟ясовано, що між Хмельницькою міською радою 

в особі заступника міського голови Прокопця І.Ю. та ТОВ «Приват-Інбуд» в 

особі директора Попова А.А. укладено договір №10 від 18.03.2014 про пайову 

участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м.Хмельницького. Предметом договору є визначення для 

замовника будівництва багатоповерхового 45-квартирного житлового будинку з 

вбудовано-прибудованим спортивно-розважальним комплексом з плавальним 

басейном (VІІІ секція) по вулиці Зарічанській, 11 у місті Хмельницькому, 

величини пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста Хмельницького. 

При цьому, аудитом встановлено, що рішенням восьмої сесії 

Хмельницької міської ради від 21.09.2016  №58, надано згоду 12-ти юридичним 

та фізичним особам на безоплатну передачу в комунальну власність 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
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територіальної громади міста Хмельницького спортивно-розважального центру 

з плавальним басейном по вул.Зарічанській, 11Ж загальною площею 1874,5 м
2
, 

справедливою вартістю 27 690 493,00 грн, згідно висновку про вартість майна 

від 31.03.2016, виконаного ТОВ «Проскурів-Експерт», в рахунок сплати коштів 

по 48-ми договорах про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького на загальну 

суму 22 803 155,00 гривень. 

Рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 

29.06.2017  №445, затверджено акт безоплатного приймання-передачі від 

25.05.2017 в комунальну власність територіальної громади міста 

Хмельницького спортивно-розважального центру з плавальним басейном по 

вул.Зарічанській, 11Ж загальною площею 1874,5 м
2
, справедливою вартістю 

27 690 493,00 грн, на баланс Управління молоді та спорту Хмельницької міської 

ради. 

В подальшому, згідно рішення виконавчого комітету Хмельницької 

міської ради від 19.07.2018  №512, спортивно-розважальний центр з 

плавальним басейном по вул.Зарічанській, 11Ж загальною площею 1874,5 м
2
, 

вартістю 27 690 493,00 грн переданий з балансу Управління молоді та спорту 

Хмельницької міської ради на баланс спортивно-культурного центру 

«Плоскирів», про що складено акт приймання-передачі основних засобів від 

01.08.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Хмельницький спортивно-розважальний центр з плавальним 

басейном по вул.Зарічанській, 11Ж [41] 

Як уже зазначалось вище по тексту, частиною 3 ст.40 Закону №3038 

визначено, що «Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного 

пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта 

будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для 

створення і розвитку зазначеної інфраструктури». 

Згідно п. 4.4 Порядку, пайова участь вноситься у грошовій 
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безготівковій формі шляхом перерахування на рахунок, зазначений у 

договорі про пайову участь, та сплачується у повній сумі єдиним платежем 

або частинами за графіком, що визначається договором. 

Частиною 7 ст. 40 Закону №3038 визначено, що органам місцевого 

самоврядування забороняється вимагати від замовника будівництва 

надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та 

передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та 

нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової 

участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, передбаченої цією 

статтею, а також крім випадків, визначених ч.5 ст. 30 цього Закону №3038. 

Згідно ч.6 ст.45 Бюджетного кодексу України, забороняється проведення 

розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, у тому числі шляхом 

взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування 

зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком 

операцій, пов'язаних з державним боргом, та випадків, передбачених 

законом про Державний бюджет України. 

Типовою умовою укладених договорів про пайову участь є: пайова участь 

вноситься у грошовій безготівковій формі та сплачується шляхом 

перерахування коштів на рахунок у УК у 

м.Хмельницькому/м.Хмельницький/24170000; код ЄДРПОУ 38045529; р/р 

31510921700002 ГУДКСУ у Хмельницькій області; МФО 815013; призначення 

платежу – кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. 

Згідно ч.1 ст.527 Цивільного Кодексу України, боржник зобов'язаний 

виконати свій обов'язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо 

інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов'язання 

чи звичаїв ділового обороту. 
Таким чином, рішення Хмельницької міської ради від 21.09.2016  №58 

про надання згоди на безоплатну передачу в комунальну власність 

територіальної громади міста Хмельницького спортивно-розважального центру 

з плавальним басейном в рахунок зменшення розміру коштів пайової участі у 

створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури в 

сумі 22 803 155,00 грн прийняте з порушенням вимог ч.6 ст.45 Бюджетного 

кодексу України, ч.1 ст.527 Цивільного Кодексу України, ч.ч. 3, 7 ст.40 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п.4.4 

Порядку участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної 

та соціальної інфраструктури міста Хмельницького та п.2.3 договору про 

пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста Хмельницького. 
Згідно ч.4

1
 ст.71 Бюджетного кодексу України, кошти пайової участі у 

розвитку інфраструктури населеного пункту, отримані відповідно до Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності» є джерелом формування 

бюджету розвитку місцевих бюджетів. Таким чином, прийняття 

неефективного рішення в супереч вимог законодавства, призвело до 

недоотримання спеціальним фондом міського бюджету коштів в сумі 

22 803 155,00 гривень. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
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Одночасно слід зазначити, що рішенням Хмельницької міської ради від 

21.09.2016 №58, надано згоду 12-ти юридичним та фізичним особам на 

безоплатну передачу в комунальну власність територіальної громади міста 

Хмельницького спортивно-розважального центру з плавальним басейном по 

вул.Зарічанській, 11Ж, в рахунок сплати коштів по 48-ми договорах про пайову 

участь, терміни сплати яких настали починаючи з липня 2013 по вересень 2016 

року. 

За даними Державної служби статистики України в період з 01.10.2014 

(декларації про готовність об‟єкта до експлуатації серії ХМ №143142820601 від 

09.10.2014) по 31.03.2016 (дата на яку визначено вартість спортивно-

розважального центру з плавальним басейном) індекс інфляції склав 156,4%. 

Тобто, спортивно-розважальний центр з плавальним басейном, який був 

готовий до експлуатації 09.10.2014, оцінений експертом до ринкової вартості в 

цінах, які склались станом 31.03.2016, тоді як розмір пайової участі, термін 

сплати якої настав починаючи з липня 2013 року (в рахунок сплати якої 

зарахований вказаний спортивно-розважальний центр з плавальним басейном), 

залишився незмінним, при тому, що індексі інфляції за період з 01.10.2014 по 

31.03.2016 становив понад 156%. 

Згідно декларації про готовність об‟єкта до експлуатації серії ХМ 

№143142820601 від 09.10.2014 по об‟єкту будівництва – багатоповерхового 45-

квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованим спортивно-

розважальним комплексом з плавальним басейном (VІІІ секція) по вулиці 

Зарічанській, 11 у місті Хмельницькому, кошторисна вартість будівництва за 

затвердженою проектною документацією становить 25 688,182 тис. грн, з ПДВ. 

Згідно декларації, загальна площа будівлі – 6 116,1м
2
 (цоколь+10 поверхів), в 

тому числі: загальна площа квартир – 4 470,2м
2
; загальна площа нежитлових 

приміщень – 1 645,9м
2
. 

Таким чином, згідно декларації про готовність об‟єкта до експлуатації 

серії ХМ №143142820601 вартість 1м
2
 об‟єкта будівництва – багатоповерхового 

45-квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованим спортивно-

розважальним комплексом з плавальним басейном (VІІІ секція) по вулиці 

Зарічанській, 11 у місті Хмельницькому становить 4 200,10 грн, з ПДВ. 

Враховуючи, що згідно рішення Хмельницької міської ради від 

21.09.2016  №58 в комунальну власність передано спортивно-розважальний 

центр з плавальним басейном загальною площею 1 874,5м
2
 та враховуючи 

вартість 1м
2
 згідно декларації про готовність об‟єкта до експлуатації – 4 200,10 

грн (з ПДВ), загальна вартість спортивно-розважального центру з плавальним 

басейном становить 7 873 072,25 грн, з ПДВ. 

В той же час, як встановлено ревізією, справедлива вартість спортивно-

розважального центру з плавальним басейном, згідно висновку про вартість 

майна від 31.03.2016, виконаного ТОВ «Проскурів-Експерт» на замовлення 

ТОВ «Приват-Інбуд» (договір від 04.04.2016  №б/н), становить 27 690 493,00 

грн, без ПДВ. Справедлива вартість спортивно-розважального центру з 

плавальним басейном визначена в цінах, що склались станом на 31.03.2016 для 

цілей бухгалтерського обліку. 



 

 

71 

 

Визначення справедливої вартості спортивно-розважального центру з 

плавальним басейном, згідно висновку про вартість майна від 31.03.2016, 

проводилось витратним підходом, із застосуванням методу відтворення. 

При цьому оцінювачем визначено: 

- відновну вартість будівлі – 26 263 866,04грн, враховуючи 

кошторисну вартість, згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості 

об‟єкта будівництва в цінах станом на 05.01.2015, яка становить 21 054 887,07 

грн проіндексовану на 1,26 – індекс зміни вартості будівельних робіт до їх 

ринкової вартості станом на 01.01.2016 та з урахуванням коефіцієнта зносу – 

0,99; 

- визначено вартість земельного компонента – 1 426 626,56 грн, з 

врахуванням прогнозованого додаткового доходу на період в 50 років. 

Таким чином, справедлива вартість спортивно-розважального центру з 

плавальним басейном склала 27 690 493,00 гривень. 

Як вже зазначалось вище по тексту, частиною 5 ст.30 Закону №3038 та 

Пунктом 4.8 Порядку визначено, що розмір пайової участі у розвитку 

інфраструктури міста може зменшуватись на суму кошторисної вартості, 

інженерних мереж або об‟єктів інженерної інфраструктури розташованих поза 

межами земельної ділянки об‟єкта будівництва. Відповідальність за 

достовірність кошторису несуть проектант та замовник. 

Згідно ч. 5 ст. 40 Закону №3038 та п.2.1 Порядку №23, величина пайової 

участі замовника визначається у договорі, укладеному із міською радою, 

відповідно до встановленого цим Порядком розміру пайової участі замовника 

від загальної кошторисної вартості будівництва об‟єкта містобудування, 

визначеної згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат 

з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного 

майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування 

внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та 

транспортних комунікацій. 

Тобто, чинним законодавством чітко визначено, що розмір пайової участі 

у розвитку інфраструктури міста визначається від загальної кошторисної 

вартості будівництва об’єкта та може зменшуватись на суму кошторисної 

вартості об’єктів. Будь-які індексації вартості будівельних робіт до їх ринкової 

вартості чи прогнозовані додаткові доходи майбутніх періодів Законом України 

«Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядком участі замовників у 

створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

міста Хмельницького не передбачені. 

Згідно зведеного кошторисного розрахунку вартість спортивно-

розважального центру з плавальним басейном становить 21 054 887,07 грн, а 

згідно рішення Хмельницької міської ради від 21.09.2016  №58 розмір пайової 

участі по 48-ми договорах становить 22 803 155,00 гривні. 

Таким чином, рішення Хмельницької міської ради від 21.09.2016 №58 про 

надання згоди на зменшення розміру коштів пайової участі у створенні і 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури в рахунок 

безоплатної передачі в комунальну власність територіальної громади міста 
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Хмельницького спортивно-розважального центру з плавальним басейном за 

справедливою вартістю (із врахуванням індексації вартості будівельних робіт 

та прогнозованих додаткових доходів майбутніх періодів) суперечить вимогам 

ч.5 ст.30, ч. 5 ст. 40 Законом України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» та пунктам 2.1 і 4.8 Порядку участі замовників у створенні і 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста 

Хмельницького.  

Також, проведеним аудиторським дослідженням встановлено, що у 

відповідності до частини 5 ст. 40 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», величина пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту визначається у договорі, укладеному з органом місцевого 

самоврядування (відповідно до встановленого органом місцевого 

самоврядування розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з 

урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, 

визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і 

правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення 

земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та 

інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних 

мереж і споруд та транспортних комунікацій. 

У відповідності до п. 4.3 Порядку №23, розрахунок розміру пайової 

участі, належного замовником до оплати у відповідності до цього Порядку, 

проводиться управлінням капітального будівництва не пізніше десяти робочих 

днів з дня реєстрації звернення замовника про укладення договору про пайову 

участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість 

будівництва (реконструкції) об'єкта будівництва, з техніко-економічними 

показниками. 

У відповідності до п. 4.9 Порядку, при виникненні змін, які впливають на 

розрахунок пайової участі по відношенню до тієї, яка зазначена в укладеному 

договорі, замовник, до введення об'єкта в експлуатацію, зобов'язаний 

звернутись до управління капітального будівництва з відповідною заявою та 

доданими до неї документами, які підтверджують фактичну кошторисну 

вартість будівництва (реконструкцію) об'єкта будівництва для проведення 

уточненого розрахунку розміру пайової участі та внесення відповідних змін 

до договору про пайову участь. Така вимога зазначається у договорі пайової 

участі. 

У відповідності до п. 3.11 Національного Стандарту України «Правил 

визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, затверджених наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства 

України від 05.07.2013 №293 [42], зведений кошторисний розрахунок 

вартості об'єкта будівництва це кошторисний документ, який визначає 

повну кошторисну вартість об'єкта будівництва або його черги, включаючи 

кошторисну вартість будівельних робіт, витрати на придбання устаткування, 

меблів та інвентарю, а також інші витрати.  

При цьому, слід відмітити, що у відповідності до ч.4 ст.31 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», обов‟язковій експертизі 
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підлягають проекти будівництва об‟єктів, які: за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об‟єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) 

наслідками, - щодо додержання нормативів з питань санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, 

енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, 

міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної 

безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання 

нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для 

осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп 

населення. 

Тобто, кошторисна частина проектної документації у вищевказаних 

випадках не підлягає обов‟язковій експертизі, а тому існують певні ризики, 

щодо достовірності визначення вартості об‟єктів будівництва. 

Проведеним в ході аудиту дослідженням встановлено, що окремими 

органгами місцевого самоврядування в Україні (Одеська міська рада, 

Миколаївська міська рада, тощо), на виконання частини 2 розділу ІІ 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної 

діяльності в Україні» прийнято рішення, що розмір пайової участі для 

житлових будинків визначається у відсотках до вартості будівництва об‟єкта, 

що розраховується відповідно до основних показників опосередкованої 

вартості спорудження житла за регіонами України, затверджених центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, 

що дає змогу значно збільшити обсяг надходжень до бюджету та знизити 

ризики, що виникаю на стадії укладання договорів пайової участі в частині 

достовірності визначення кошториснлої вартості об‟єктів будівництва.  

Слід зазначити, що Порядком визначення та застосування показників 

опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, 

затвердженого наказом Державного комітету України з будівництва та 

архітектури від 27.09.2005  №174 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 12.10.2005 за №1185/11465) [43], передбачено визначення показників 

опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, які у 

відповідності до п.3.2 вказаного Порядку застосовуються при визначенні у 

поточному періоді обсягів державних інвестицій, що спрямовуються на 

будівництво житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

та державної підтримки відповідно до законодавчих актів України, визначенні 

розміру пайової участі державних інвестицій у спорудженні житла для 

таких громадян, а також розміру пільгових кредитів, що надаються відповідно 

до законодавства окремим категоріям громадян із зазначеною метою. 

Для прикладу, згідно наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.02.2017  

№14 «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за 

регіонами України» [44], для Хмельницького регіону показник опосередкованої 

вартості спорудження житла станом на 01.01.2017 складав 9 310 грн, з ПДВ за 1 
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м
2
 загальної площі квартир будинку. 

У той же час, до прикладу, згідно розрахунку №01-20-735 від16.03.2017 

розміру пайової участі, який є невід‟ємною частиною договору від 30.03.2017  

№69, укладеного між Хмельницькою міською радою та громадянином Мізерою 

С.Б. по об‟єкту – будівництво багатоквартирного житлового будинку з 

вбудованими магазинами по вул. Кармелюка, 8А, 8Б в місті Хмельницькому, 

вартість 1 м
2
 загальної площі квартир будинку становить 5 739 грн, з ПДВ, або 

62% від опосередкованої вартості спорудження житла станом на 01.01.2017.  

При цьому, за період з 01.01.2017 по 01.07.2020, розмір пайової участі 

визначався на підставі кошторисної документації, достовірність якої ніким не 

перевірялась. 

Враховуючи викладене, прийняття неефективних рішень щодо 

визначення розміру пайової участі, відсутність належного контролю за 

достовірністю проектно-кошторисної документації призводить до упущення по 

доходам спеціального фонду бюджету міста Хмельницького коштів.    

Отже, незважаючи на певну роботу Хмельницької міської ради щодо 

залучення доходів у вигляді пайової участі, в ході аудиту встановлені 

факти, які не сприяють наповненню бюджету на максимально можливому 

рівні, у зв’язку з чим, в наслідок прийняття неефективних рішень 

бюджетом розрахунково втрачено доходи в сумі 22803,1 тис. грн, а також 

недоотримано коштів на загальну суму 5218,6 тис. гривень. 

 

 

 

Гіпотеза 3. Прийняття окремих рішень щодо використання 

земельних ділянок комунальної власності не сприяє наповненню бюджету 

та не в повній мірі забезпечує інтереси мешканців міста.  

Згідно зі ст. 13 Конституції України, земля, її надра, атмосферне повітря, 

водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, 

природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) 

економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені 

Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією. 

Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і 

господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права 

власності рівні перед законом. 

Статею 14 Конституції України визначено, що земля є основним 

національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. 

Право власності на землю гарантується. Це право набувається і 

реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно 

відповідно до закону. 

Проведеним аудиторським дослідженням встановлено, що починаючи з 

2014 року Хмельницькою міською радою прийнято ряд рішень, про надання 

дозволу комунальним підприємствам, установам та організаціям на укладання 
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договір суперфіцій, стосовно земельних ділянок, які належать вказаним 

установам на праві постійного користування (не у власності).   

Відповідно до ст. 92 Земельного кодексу України, право постійного 

користування земельною ділянкою – це право володіння і користування 

земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без 

встановлення строку. Право власності, відповідно до ст. 317 Цивільного 

кодексу України, включає в себе володіння, користування та розпоряджання 

майном. Таким чином, земельні ділянки, які знаходились у праві постійного 

користування комунальних установ, перебувають у власності Хмельницької 

міської ради. 

Незважаючи на це, рішеннями Хмельницької міської ради надано дозвіл 

комунальним підприємствам, установам та організаціям на укладання договорів 

суперфіцій, якими передбачалось надання земельних ділянок приватним 

структурам під будівництво багатоквартирних житлових будників. 

Вказані рішення суперечать ст. 134 Земельного кодексу України. 

Відповідно до якої земельні ділянки державної чи комунальної власності або 

права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на 

них об‟єктах нерухомого майна державної чи комунальної власності, 

підлягають продажу окремим лотами на конкурентних засадах. 

Аналогічна правова позиція викладена в постанові КЦС у складі 

Верховного Суду від 15 березня 2018 року у цивільній справі №686/2424/16-ц 

(провадження №61-1938св18). 

Довідково: в огляді судової практики Верховного Суду зазначено: 

Земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них 

підлягають продажу лише окремими лотами на конкурентних засадах 

(земельних торгах), а тому не можуть бути передані під забудову за 

договором суперфіцію рішенням міської ради. 

Наслідками таких дій стало укладання комунальними установами міста 

договорів суперфіцій, не на конкурентних засадах, якими передбачено 

отримання останніми квартир в середньому розмірі 5% від загальної 

збудованої житлової площі житлових будинків. 
Довідково:  
- Договір від 06.02.2006 № 11-06/4 укладений між Департаментом 

забезпечення АДПСУ та ПП «Водолій». 
Предмет договору: Генпідрядник виконує на свій ризик власними і 

залученими коштами, силами й засобами обсяг усіх робіт, визначених робочим 
проектом та договірною ціною: «Комплексна забудова земельної ділянки 2,2 га 
ДПСУ по вул. Левітана, 113 у м. Одеса багатоповерховими житловими 
будинками з вбудованими приміщеннями соціально-побутового призначення з 
інженерними мережами та благоустроєм з введенням в експлуатацію до 
30.12.2009 (далі – об’єкт) і спільно з Замовником здає об’єкт в експлуатацію за 
актом державної комісії. 

Відсоток загальної площі житла, визначений Генпідрядником в 
тендерній пропозиції для безкоштовного одержання Замовником становить 
25 % від загальної площі житла, що буде побудоване на умовах «під ключ» за 
власні кошти Генпідрядника та інші залучені ним кошти. 

- Договір від 22.12.2005 №804-05/39 між Департаментом забезпечення 
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АДПСУ та ТОВ «Берег-ТРЕЙД». 
Предмет договору: Генпідрядник виконує на свій ризик власними і 

залученими коштами, силами й засобами обсяг усіх робіт, визначених робочим 
проектом та договірною ціною: «Комплексна забудова земельної ділянки 1,2 га 
ДПСУ по вул. Набережній, 19 у м. Іллічівську Одеської області 
багатоповерховими житловими будинками з вбудованими приміщеннями 
соціально-побутового призначення з інженерними мережами та благоустроєм 
з введенням в експлуатацію, у т.ч. першого пускового комплексу до 30.12.2007 
(далі – об’єкт) і спільно з Замовником здає об’єкт в експлуатацію за актом 
державної комісії. 

Відсоток загальної площі житла, визначений Генпідрядником в 
тендерній пропозиції для безкоштовного одержання Замовником становить 
20 % від загальної площі житла, що буде побудоване на умовах «під ключ» за 
власні кошти Генпідрядника та інші залучені ним кошти. 

- Договір генерального підряду та пайової участі від 20.06.2006 № 416-
06/29 із ВАТ «Луцьксантехмонтаж 536» по забудові земельної ділянки у 
м. Луцьк по вул. Стрілецькій, 6. 

Предметом договору є забудова земельної ділянки Державної 
прикордонної служби України орієнтовною площею 5 га по вул. Стрілецька, 6 у 
м. Луцьку багатоповерховими житловими будинками з вбудованими 
приміщеннями соціально-побутового призначення з інженерними мережами та 
благоустроєм з поетапним введенням в експлуатацію до 30.12.2010. 

Відсоток площі житла, визначений Генпідрядником в тендерній 
пропозиції для безкоштовного одержання Замовником, становить 12 % від 
загальної площі житла, що буде побудоване за власні кошти Генпідрядника 
та інші залучені ним кошти. Житло, яке передається Замовнику, будується 
«під ключ» (пункт 1.8 договору). 

-  Договір про спільну діяльність у будівництві від 04.07.2007 № 231-07/15 
з ТзОВ «Будівельна Група «Поділля» по забудові земельної ділянки у 
м. Хмельницькому по вул. Шевченка, 46 з договором доручення від 20.02.2007 
№ 32-07/9. 

За даним договором Забудовник доручає, а Замовник приймає на себе 
зобов’язання по виконання повноважень Забудовника з комплексної забудови 
земельної ділянки 1,2 га у м. Хмельницькому по вул.. Шевченка, 46 
багатоповерховими житловими будинками з вбудованими та прибудованими 
приміщеннями соціально-побутового призначення з інженерними мережами та 
благоустроєм. 

Замовникові належить 22 відсотків від загальної площі житла 
(сумарна площ квартир), що будується Генпідрядником «під ключ» його 
власними коштами та набувається Замовником у власність за умовами цього 
договору. 

Крім того, згідно отриманої інформації від комунальних підприємств 

міста Хмельнимцького, отримані за договорами суперфіцій квартири, були 

розподілені між працівниками комунальних підприємств без відповідного 

рішення сесії Хмельницької міської ради та без передачі їх у власність 

Хмельницької міської ради. 

При цьому слід відмітити, що згідно з інформацією Центру надання 

адміністративних послуг Хмельницької міської ради, станом на 01.01.2020 року 

на квартирному обліку перебуває 11108 громадян (загальна черга).  
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Крім того, станом на 01.01.2020 року на позачерговому обліку (інваліди 

війни І, ІІ, ІІІ групи, молоді фахівці, потерпiлi на ЧАЕС І, ІІ категорія, 

переселенці, сироти, судді, прокуратура) перебуває 881 громадянин, а на 

першочерговому обліку 4125 громадян.  

Для прикладу, проведеною ревізією фінансово-господарської 

діяльності Комунального підприємства по будівництву, ремонту та 

експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради за 

період з 01.01.2017 по 30.06.2020 (акт ревізії від 27.10.2020  №13-22-05-08/22) 

встановлено, що між КП БРЕД (ЗАБУДОВНИК) та ТОВ «Трансміськбуд» 

(ІНВЕСТОР-ЗАБУДОВНИК) укладено договір №10 від 09.02.2015 будівництва 

багатоповерхових житлових будинків по вул. Кармелюка, 3Д в 

м. Хмельницький (далі – Договір будівництва №10). 

За Договором будівництва №10 ІНВЕСТОР-ЗАБУДОВНИК 

зобов‟язується на умовах передбачених цим Договором, організувати 

фінансування та будівництво Об‟єкту (Об‟єкт – будівництво багатоповерхових 

житлових будинків) з інженерними спорудами і мережами та благоустроєм 

земельної ділянки площею 16109 м
2
 за адресою: м. Хмельницький, 

вул. Кармелюка, 3Д та здійснити реалізацію житлових і нежитлових 

приміщень, а ЗАМОВНИК зобов‟язується передати для цього ІНВЕСТОРУ-

ЗАБУДОВНИКУ всі необхідні повноваження (в т.ч. функції замовника 

будівництва) та передати на період будівництва будівельний майданчик в 

тимчасове користування земельну ділянку на якій буде здійснюватися 

спорудження Об‟єкту та документи на неї. Будівельний майданчик, який 

передається по цьому Договору, розташований за адресою: м. Хмельницький, 

вул. Кармелюка, 3Д площею 16109 м
2 

(кадастровий номер 

6810100000:17:002:0183) та належить ЗАМОВНИКУ на праві постійного 

користування відповідно до рішення сорок четвертої сесії №43 від 12.11.2014.  

ЗАМОВНИК доручає, а ІНВЕСТОР-ЗАБУДОВНИК приймає на себе 

зобов‟язання в повному обсязі здійснювати фінансування та виконання 

комплексу проектних та будівельних робіт з будівництва Об‟єкту з усіма 

інженерними мережами, що безпосередньо його обслуговують, згідно із 

затвердженою проектно-кошторисною документацією (ПКД) та виконувати 

інші дії які покладені законодавством на Замовника будівництва.  

Фінансування будівництва Об‟єкту здійснюється ІНВЕСТОРОМ-

ЗАБУДОВНИКОМ за рахунок власних та залучених коштів.  

Згідно п. 3.1.1 Договору будівництва №10, розрахунки між сторонами 

розподіляються в таких долях: ЗАМОВНИК отримує від ІНВЕСТОРА-

ЗАБУДОВНИКА 5 (п’ять) відсотків від загальної площі квартир. 

ІНВЕСТОРУ-ЗАБУДОВНИКУ належить на праві власності, 

користування та розпорядження (житлові та нежитлові приміщення) в Об‟єкті 

по вул. Кармелюка, 3Д в м. Хмельницький, за виключенням 5 (п‟яти) відсотків 

від загальної площі квартир які належать ЗАМОВНИКУ згідно Додатку до 

Договору. 

Сторони самостійно сплачують витрати за оформлення права власності, в 

тому числі всі податкові платежі.  
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Фінансування будівельно-монтажних робіт здійснюється ІНВЕСТОРОМ-

ЗАБУДОВНИКОМ самостійно шляхом використання власних коштів, коштів 

залучених через фонди фінансування будівництва, коштів банківського 

кредиту, коштів обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу, тощо.  

Договір укладено на весь термін будівництва Об‟єкту, включаючи 

підготовчий період, термін виготовлення робочого проекту, введення Об‟єкту в 

експлуатацію, та реєстрації декларації про готовність Об‟єкту до експлуатації, 

реєстрація права власності на об‟єкти будівництва. 

До ревізії КП БРЕД надано Додаток №1 від 18.07.2018 до Договору 

будівництва №10, згідно якого ЗАМОВНИКУ належать квартири у 69 

квартирному житловому будинку по вул. Лісогринівецькій, 30/5 в 

м. Хмельницький (сертифікат від 22.06.2018 №162181731717) – квартира №2 

(загальна площа 50,5 м
2
) та квартира №6 (загальна площа 66,3 м

2
) та у 80 

квартирному житловому будинку по вул. Лісогринівецькій, 30/6 в 

м. Хмельницький (сертифікат від 16.07.2018 №162181970736) – квартира №51 

(загальна площа 55,4 м
2
) та квартира №62 (загальна площа 48,3 м

2
). 

Крім того, між КП БРЕД (СУПЕРФІЦІАР) та ТОВ «Трансміськбуд» 

(СУПЕРФІЦІАРІЙ) укладено договір суперфіцій №38 від 16.04.2015 (далі – 

Договір суперфіцій №38). 

Предметом вказаного договору є речове право на чуже майно – право 

користування земельною ділянкою для забудови, що знаходиться по 

вул. Кармелюка, 3Д, що у місті Хмельницькому.  

Згідно п. 1.2 Договору суперфіцій №38, СУПЕРФІЦІАР надає, а 

СУПЕРФІЦІАРІЙ приймає в строкове платне користування земельну ділянку 

площею 16109 м
2
 кадастровий номер 6810100000:17:002:0183 витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 

речового права індексний номер витягу 30883975 реєстраційний номер об‟єкту 

нерухомого майна 526481668101 рішення про державну реєстрацію прав та їх 

обтяжень, індексний номер 17939602 від 12.12.2014 і витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку номер витягу НВ-6801523062014 від 

21.10.2014, за адресою: м. Хмельницький, вул. Кармелюка, 3Д (далі – Земельна 

ділянка) для будівництва та експлуатації житлових будинків. 

Ціль даного договору – передача права користування земельною 

ділянкою для будівництва багатоквартирних житлових будинків, відповідно до 

рішення сорок восьмої сесії Хмельницької міської ради №63 від 04.03.2015.  

Метою надання в користування Земельної ділянки є здійснення 

СУПЕРФІЦІАРІЄМ будівництва та подальшої експлуатації об‟єктів 

нерухомості, інших господарських споруд, необхідних для їх обслуговування 

(далі – Об‟єкти нерухомості), згідно затвердженого проекту будівництва, з 

дотриманням цільового призначення наданої в користування Земельної 

ділянки.  

Земельна ділянка передається СУПЕРФІЦІАРІЮ для здійснення 

будівництва об‟єктів нерухомості, інших споруд, необхідних для їх 

обслуговування.  

Земельна ділянка не вилучається з постійного користування 
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СУПЕРФІЦІАРА, а СУПЕРФІЦІАРІЙ отримує лише право на користування 

нею для будівництва, експлуатації та обслуговування Об‟єктів нерухомості. 

Площа та межі Земельної ділянки залишаються без змін. 

Право користування Земельною ділянкою, наданою для забудови, може 

бути відчужене СУПЕРФІЦІАРІЄМ або ОСББ після завершення будівництва 

Об‟єкта.  

Договір укладено на 15 (п‟ятнадцять) років.  

Земельна ділянка площею 16109 м
2
, кадастровий номер 

6810100000:17:002:0183, передана СУПЕРФІЦІАРІЮ згідно акту прийому-

передачі земельної ділянки від 16.04.2015, який є невід‟ємною частиною 

Договору суперфіцій №38. 

Згідно додатку №1 від 29.11.2017, п. 7.1.1 Договору суперфіцій №38 

доповнено наступним реченням: «СУПЕРФІЦІАРУ належать квартири у 80-ти 

квартирному житловому будинку по вул. Січових Стрільців, 9/1 – квартира 

№16 (загальна площа 54,8 м
2
), квартира №40 (загальна площа 54,0 м

2
), квартира 

№64 (загальна площа 53,9 м
2
) та квартира №80 (загальна площа 53,6 м

2
) та у 70-

ти квартирному житловому будинку по вул. Січових Стрільців, 9 – квартира 

№2 (загальна площа 77,4 м
2
), квартира №23 (загальна площа 77,2 м

2
) та 

квартира №69 (загальна площа 76,9 м
2
)». 

Також, згідно Додатку від 13.02.2018, п. 1.2 Договору суперфіцій №38 

викладено в наступній редакції: «СУПЕРФІЦІАР надає, а СУПЕРФІЦІАРІЙ 

приймає в строкове платне користування земельну ділянку площею 16109 м
2
, 

яка складається з чотирьох земельних ділянок, а саме: кадастровий номер 

6810100000:17:002:0208 площа 4870 м
2
; кадастровий номер 

6810100000:17:002:0209 площа 3881 м
2
; кадастровий номер 

6810100000:17:002:0210 площа 2973 м
2
; кадастровий номер 

6810100000:17:002:0211 площа 4385 м
2
, за адресою м. Хмельницький, 

вул. Кармелюка, 3Д». 

Земельні ділянки кадастровий номер 6810100000:17:002:0208 площа 

4870 м
2
, кадастровий номер 6810100000:17:002:0209 площа 3881 м

2
, 

кадастровий номер 6810100000:17:002:0210 площа 2973 м
2
, кадастровий номер 

6810100000:17:002:0211 площа 4385 м
2
, передані СУПЕРФІЦІАРІЮ згідно акту 

прийому-передачі земельної ділянки від 13.02.2018, який є невід‟ємною 

частиною Договору суперфіцій №38. 

Згідно п. 4.2 Договору суперфіцій №38, передача Земельної ділянки в 

користування СУПЕРФІЦІАРІЮ здійснюється в день державної реєстрації 

цього Договору. 

Право на використання Земельної ділянки відповідно до даного договору 

виникає після державної реєстрації цього Договору в установленому 

законодавством порядку.  

Згідно п. 4.5 Договору суперфіцій №38, укладений Договір підлягає 

державній реєстрації. 

Статтею 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 №1952-ІV (зі змінами), право 

забудови земельної ділянки (суперфіцій) підлягає державній реєстрації.  
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Однак, КП БРЕД до ревізії не надано документальне підтвердження 

державної реєстрації Договору суперфіцій №38. 

Ревізією виконання договорів встановлено, що на виконання умов 

Договору будівництва №10 та Договору суперфіцій №38, згідно чотирьох актів 

прийому-передачі (по семи сертифікатах, якими засвідчено відповідність 

закінчених будівництвом об‟єктів – багатоповерхових житлових будинків 

проектній документації та підтверджено їх готовність до експлуатації), ТОВ 

«Трансміськбуд» передано КП БРЕД 18 квартир загальною площею 1085,3 м
2
, а 

саме: 

1) Акт прийому-передачі від 20.02.2018 – передано 7 квартир 

загальною площею 448,1 м
2
 по вул. Січових Стрільців, 9/1 (квартири №16, №40, 

№64, №80) та вул. Січових Стрільців, 9 (квартири №2, №23, №69), згідно 

Сертифіката від 09.02.2018 серії ХМ №162180401179 «Будівництво 80-ти 

квартирного житлового будинку по вул.Кармелюка, 3Д» та Сертифіката від 

20.02.2018 серії ХМ №162180511331 «Будівництво 70-ти квартирного 

житлового будинку з вбудованими прибудованими магазинами по 

вул.Кармелюка, 3Д»; 

2) Акт прийому-передачі від 18.07.2018 – передано 4 квартири 

загальною площею 220,5 м
2
 по вул. Лісогринівецька, 30/5, (квартири №2, №6) 

та вул. Лісогринівецька, 30/6, (квартири №51, №62), згідно Сертифіката від 

22.06.2018 серії ХМ №162181731717 «Будівництво багатоповерхового 

житлового будинку на 69 квартир по вул. Старокостянтинівське шосе, 2/1 «З»» 

(вул. Лісогринівецька, 30/5) та Сертифіката від 16.07.2018 серії ХМ 

№162181970736 «Будівництво 80-ти квартирного житлового будинку по 

вул. Старокостянтинівське шосе, 2/1 «З»» (вул. Лісогринівецька, 30/6); 

3) Акт прийому-передачі від 23.07.2019 – передано 4 квартири 

загальною площею 201 м
2
 по вул. Січових Стрільців, 7/1 (квартири №4, №54) та 

вул. Січових Стрільців, 7 (квартири №7, №59), згідно Сертифіката від 

26.04.2019 серії ХМ №162191161064 «Будівництво 70-ти квартирного 

житлового будинку з вбудованими підсобними приміщеннями по 

вул.Кармелюка, 3Д» та Сертифіката від 26.04.2019 серії ХМ №1621911961107 

«Будівництво 70-ти квартирного житлового будинку з вбудованими підсобними 

приміщеннями по вул.Кармелюка, 3Д»;  

4) Акт прийому-передачі від 26.08.2020 – передано 3 квартири 

загальною площею 215,7 м2 по вул. Січових Стрільців, 5/1 (квартири №1, №4, 

№74), згідно Сертифіката від 12.08.2020 серії ІУ №122200812928 «Будівництво 

80-ти квартирного житлового будинку з вбудованими підсобними 

приміщеннями по вул. Кармелюка, 3Д». 

Вартість квартир в актах прийому-передачі не вказана. 

Згідно п. 3.1.2 Договору будівництва №10, ІНВЕСТОРУ-ЗАБУДОВНИКУ 

належить на праві власності, користування та розпорядження (житлові та 

нежитлові приміщення) в Об‟єкті по вул. Кармелюка, 3Д в м. Хмельницький, за 

виключенням 5 (п‟яти) відсотків від загальної площі квартир які належать 

ЗАМОВНИКУ згідно Додатку до Договору.  

Пунктом 3.1.3 Договору будівництва №10 передбачено, що сторони 
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самостійно сплачують витрати за оформлення права власності, в тому числі всі 

податкові платежі.  

Однак, як встановлено ревізією право власності КП БРЕД на18 квартир 

загальною площею 1085,3 м
2
, не оформлялось. 

Згідно пояснення, наданого помічником директора Мазуркевичем Р.Б.: 

«Право власності на отримані від ТОВ «Трансміськбуд» житлові приміщення 

КП БРЕД не оформлювалося, у зв’язку тим, що житлові приміщення які 

перебувають у господарському віданні підприємства є комунальною власністю, 

реєстрацію та відповідне оформлення нерухомого комунального майна 

здійснюється відповідним підрозділом Хмельницької міської ради – 

Управлінням комунального майна. Представники КП БРЕД не мають 

повноважень проводити таку реєстрацію прав власності». 

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

та Реєстру прав власності на нерухоме майно, 10 квартир загальною площею 

581,7 м
2
 приватизовані в період з вересня 2018 року по січень 2020 року. Ще дві 

квартири загальною площею 117,8 м
2
 у процесі приватизації.  

Підставою для приватизації слугували рішення виконавчого комітету 

Хмельницької міської ради про надання житла працівникам КП БРЕД, а саме: 

- від 26.04.2018 №303; 

- від 19.07.2018 №502; 

- від 13.09.2018 №700; 

- від 12.09.2019 №749. 

У вищевказаних рішеннях зазначено, що квартири, які надаються 

працівникам Підприємства належать КП БРЕД. 

Згідно абзацу 1 ст. 1 Закону України «Про приватизацію державного 

житлового фонду» від 19.06.1992 № 2482-XII (зі змінами): «Приватизація 

державного житлового фонду - це відчуження квартир (будинків), житлових 

приміщень у гуртожитках, призначених для проживання сімей та одиноких 

осіб, кімнат у квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають два і 

більше наймачів, та належних до них господарських споруд і приміщень 

(підвалів, сараїв і т. ін.) державного житлового фонду на користь громадян 

України». 

Тобто, 12 квартир загальною площею 699,5 м
2
 відчужені згідно рішень 

виконавчого комітету Хмельницької міської ради, без фактичного 

оприбуткування квартир по бухгалтерському обліку КП БРЕД та без 

оформлення правовстановлюючих документів. 

Згідно пояснення, наданого помічником директора Мазуркевичем Р.Б.: 

«Відчуження квартир шляхом передачі їх у приватну власність працівників 

підприємства (приватизація) не відображалося по бухгалтерському обліку у 

зв’язку із тим, що такі квартири первино не оформлювалися по обліку 

підприємства за відсутності їх балансової вартості». 

В ході ревізії проведено визначення вартості 12 квартир загальною 

площею 699,5 м
2
, відчужених на користь фізичних осіб, із врахуванням 

затверджених показників опосередкованої вартості спорудження житла за 

регіонами України, які діяли в період отримання вказаних квартир. 
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Згідно опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами 

України» вартість 12-ти квартир загальною площею 699,5 м
2
 склала 

7 804 921,90 (з урахуванням ПДВ). 

Згідно абзацу 2 ст. 1 Закону України «Про приватизацію державного 

житлового фонду» від 19.06.1992 № 2482-XII (зі змінами): «Державний 

житловий фонд - це житловий фонд місцевих Рад народних депутатів та 

житловий фонд, який знаходиться у повному господарському віданні чи 

оперативному управлінні державних підприємств, організацій, установ». 

Згідно підпункту 4 пункту «а» ст. 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами): «До 

відання виконавчих органів міських рад належать підготовка і внесення на 

розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального 

майна». 

Згідно підпункту 30 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами): «Виключно 

на пленарних засіданнях міської ради вирішуються питання прийняття 

рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна». 

Згідно п. 3.7 Статуту КП БРЕД: «Відчуження основних засобів та 

нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади 

міста, здійснюється за рішенням Власника, тобто територіальної громади 

міста, в особі Хмельницької міської ради, за ініціативою та погодженням з 

органом, до сфери управління якого входить Підприємство, відповідно до 

порядку, встановленого чинним законодавством». 

Таким чином, на підставі рішень виконавчого комітету Хмельницької 

міської ради відчужено на користь фізичних осіб 12 квартир загальною площею 

699,5 м
2
 та вартістю 7 804 921,90 (з ПДВ), які належать КП БРЕД, без 

відповідних рішень Хмельницької міської ради щодо відчуження вказаних 

квартир, чим порушено підпункту  30 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами), ч.1, 5 ст.9 

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

від 16.07.1999 №996-ХІV [45], п.33 П(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України 2704.2000 №92 (зі змінами) [46], п. 1.2 

та п. 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 24.05.1995 №88 (зі змінами) [47], Інструкції про застосування 

Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‟язань і 

господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом 

Міністерства фінансів України 30.11.1999 №291 [48] (Клас 1 «Необоротні 

активи») та п. 3.7 Статуту КП БРЕД, що призвело до відчуження майна на 

користь фізичних осіб в супереч законодавству та, відповідно, втрати активів 

Підприємства у вигляді квартир на загальну суму 7 804 921,90 грн, (з ПДВ).  
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Рис. 4 Будівництво багатоповерхових житлових будинків по 

вул. Кармелюка в м. Хмельницькому 

Отже, враховуючи вищевикладене, укладання договорів суперфіцій, 

а також передача житла у наведений спосіб, не сприяє наповненню 

бюджету та не в повній мірі забезпечує інтереси мешканців міста. 

 

Гіпотеза 4. Неналежне виконання окремими комунальними 

підприємствами функцій контролю за здійсненням будівельних робіт у 

сфері житлово-комунального господарства призводить до неефективного 

використання бюджетних коштів. 

Аудитом встановлено, що при спрямуванні значного обсягу бюджетних 

коштів на ремонт доріг та вулиць міста Хмельницького в період з 01.01.2017 по 

30.06.2020 року замовниками фактично не здійснювався контроль якості 

укладання та ущільнення асфальтобетонної суміші і якості асфальтобетону у 

покритті, що є суттєвим ризиком, в частині відповідності влаштованих 

асфальтобетонних покриттів державним стандартам. 

Так, у вказаному періоді УЖКГ Хмельницької міської ради, як 

розпорядник бюджетних коштів та Замовник виконання робіт делегувало 

повноваження згідно укладених договорів на здійснення технічного нагляду 

комунальному підприємству «Технагляд». 

Довідково: Відповідно до п. 5 Порядку здійснення технічного нагляду під 

час будівництва об'єкта архітектури, затвердженого постановою КМУ від 

11.07.2007 №903 (із змінами та доповненнями) [49] особи, що здійснюють 

технагляд проводять перевірку: наявності документів, які підтверджують 

якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що 

використовуються під час будівництва об'єкта, технічного паспорта, 

сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних 

випробувань тощо; відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, 

конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, 

вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов 

та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості 

виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній 

документації. 

При цьому, відповідності до п.7.13 Національного стандарту України 

«Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні 

умови (ДСТУ Б В.2.7-119:2011), затвердженого наказом Мінрегіону України від 
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30.12.2011 №416 [50] контроль якості укладання та ущільнення 

асфальтобетонної суміші і якості асфальтобетону у покритті здійснюють 

шляхом відбору кернів або вирубок у порядку, що передбачений ДБН В.2.3-4, 

та їх випробовування. 

У процесі випробування визначають: для зразків-кернів або зразків, 

відокремлених від вирубки, - середню густину та водонасичення; для зразків, 

що виготовлені із переформованої суміші у лабораторії згідно з ДСТУ Б В.2.7-

89 (ГОСТ 12801) та цим стандартом, - водонасичення, границю міцності при 

стиску при 20 °С та 50 °С, коефіцієнт довготривалої водостійкості. 

Довідково: Значення показників вказаних властивостей повинні 

відповідати вимогам цього стандарту. Допускається відхилення від вимог до 

значення водонасичення асфальтобетону кернів або вирубок, якщо зміна цього 

показника по відношенню до значень водонасичення переформованих у 

лабораторії зразків не перевищує більше ніж: для асфальтобетону верхнього 

шару покриття з гранулометрією типів А1, А і Б1, Б - 1,5 %, типу В, Г і Д - 1 

%, для щільного асфальтобетону нижнього шару покриття та шарів основи - 

2 %. 

В ході аудиту, на адресу КП «Технагляд» направлено запит від 15.12.2020 

№13-22-06-14/5187-2020 щодо надання копій документів: актів відбору кернів, 

журналів, протоколів лабораторних досліджень будівельних матеріалів щодо 

проведення керновідборів влаштованих асфальтобетонних покриттів з метою 

визначення ущільнення асфальтобетонної суміші і якості асфальтобетону у 

покритті. 

Однак, КП «Технагляд» вищевказані документи не надало, а повідомило 

що примірник документів, які підтверджують якість виконання робіт та 

матеріалів надаються Замовнику підрядними організаціями. 

Розгядаючи таку відповідь КП «Технагляд» слід зазначити, що згідно з  

проведеною ревізією фінансово-господарської діяльності Управління житлово-

комунального господарства Хмельницької міської ради за період з 01.09.2017 

по 30.06.2019, за результатами проведеної зустрічної звірки в КП «Технагляд» 

було встановлено  відсутність жодного документу (актів відбору кернів, 

журналів, протоколів лабораторних досліджень будівельних матеріалів, тощо) 

щодо проведення керновідборів влаштованих асфальтобетонних покриттів з 

метою визначення ущільнення асфальтобетонної суміші і якості 

асфальтобетону у покритті. 

Враховуючи вищевикладене, наведений факт є наслідком недотримання 

КП «Технагляд» вимог п.7.13 Національного стандарту України «Суміші 

асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови 

(ДСТУ Б В.2.7-119:2011), затвердженого наказом Мінрегіону України від 

30.12.2011 №416, в частині не проведення контролю ущільнення 

асфальтобетонної суміші і якості асфальтобетону у покритті та відповідно п.5 

Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об‟єкта 

архітектури, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

11.07.2007 №903, в частині не проведення перевірки відповідності матеріалів 

(асфальтобетонних сумішей) проектним рішенням, вимогам державних 
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стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних 

документів, з метою визначення ущільнення асфальтобетонної суміші і якості 

асфальтобетону у покритті. 

 Крім того, для прикладу, ревізією фінансово-господарської діяльності 

УЖКГ Хмельницької міської ради проведеної у 2019 році встановлено 2 

випадки неякісного виконання робіт з капітального ремонту доріг міста 

Хмельницького. 

Зокрема, технічним завданням на Капітальний ремонт вул. Верейського в 

м. Хмельницькому від будинку №1 до будинку № 41 розміщеним у складі 

тендерної документації, передбачено виконання робіт з улаштування покриття 

із застосуванням сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих (асфальтобетон 

щільний), (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах 

покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2. 

 Згідно актів приймання виконаних робіт (примірна форма КБ-2в) при 

виконані робіт з улаштування асфальтобетонного покриття на проїжджій 

частині по вищевказаному об‟єкту використано 290,8 тонн сумішей 

асфальтобетонних гарячих і теплих (асфальтобетон щільний), (дорожні) 

(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, 

тип Б, марка 2 загальною вартістю (відпускна ціна з урахуванням єдиного 

податку за ставкою 5%) 622 938,58 грн.  

В ході контрольного заходу, з метою визначення гранулометричного 

складу асфальтобетону за вмістом щебеню, піску, бітуму та мінерального 

порошку відібрані асфальтобетоні керни. Для проведення лабораторних 

досліджень до ДП «Хмельницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» направлено супровідний лист від 11.09.2019 №13-22-06-

14/4263-2019. 

У відповідь на вказаний лист ДП «Хмельницький облавтодор» ПАТ 

«ДАК «Автомобільні дороги України» надало протоколи випробувань 

матеріалів №125 та №126. 

У вказаних протоколах випробувань матеріалів відображено висновки, 

що згідно результатів лабораторних випробувань асфальтобетонна суміш згідно 

ДСТУ Б. В. 2.7-119:2011 не відноситься до типу А, Б, В по зерновому складу та 

вмісту бітуму. 

 Так, за результатами випробувань встановлено, що вміст в‟яжучого 

(бітуму) в кернах відібраного асфальтобетону складає 5,0% та 4,7% відповідно. 

Водночас, у відповідності до п. 5.2.1 Національного стандарту України 

«Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні 

умови (ДСТУ Б В.2.7-119:2011), затвердженого наказом Мінрегіону України від 

30.12.2011 №416 з урахуванням вимог Таблиці Б.1 Додатку Б «Особливості 

підбору складу асфальтобетонної суміші» до вказаного ДСТУ – для 

асфальтобетонних сумішей щільних, не переривчастих, дрібнозернистих, типу 

Б визначено орієнтовний вміст в'яжучого (у відсотках за масою понад 100 % 

мінеральних складових) для гарячої асфальтобетонної суміші у залежності від 

зернового складу який входить у діапазон від 5,5 до 7%. 

Тобто, фактичний вміст бітуму у відібраних кернах асфальтобетону 
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менший від нормативного, який визначено у Таблиці Б.1 Національного 

стандарту України «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та 

аеродромний. Технічні умови (ДСТУ Б В.2.7-119:2011), затвердженого наказом 

Мінрегіону України від 30.12.2011 №416. 

Також, за результатами лабораторних випробувань встановлено, що вміст 

зерен за масою (щебеню) в кернах відібраного асфальтобетону у 12 випадках з 

20 не відповідають вимогам Таблиці 6 Національного стандарту України 

«Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні 

умови (ДСТУ Б В.2.7-119:2011), затвердженого наказом Мінрегіону України від 

30.12.2011 №416. 

Аналогічний факт також встановлено і при виконанні робіт з 

капітального ремонту вул. Корольова (від вул. Карбишева до буд. №9 та від 

вул. Северина Наливайка до пров. Житнього в м. Хмельницькому» (Договір 

підряду від 06.09.2018 №947). 

Наведені лише два факти свідчать, що в результаті вищевикладеного, в 

порушення вимог ст. 526 Цивільного Кодексу України, в частині того, що 

зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору, 

ст. 629 Цивільного Кодексу України, в частині, що умови договору є 

обов‟язковим до виконання, ст. 193 Господарського кодексу України, в частині 

обов‟язку виконання зобов‟язання за договором, п.2.3 Договору від 20.07.2018 

року №701, в частині того, що якість робіт та матеріалів, які використовуються 

Підрядником при надані робіт, повинні відповідати державним стандартам 

та/або технічним умовам з урахуванням норм п. 5.2.1 Національного стандарту 

України «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. 

Технічні умови (ДСТУ Б В.2.7-119:2011), затвердженого наказом Мінрегіону 

України від 30.12.2011 №416 Підрядником при виконанні робіт з улаштування 

асфальтобетонного покриття застосовано асфальтобетонну суміш, що згідно 

результатів лабораторних досліджень не відноситься до типу А, Б, В по 

зерновому складу та вмісту бітуму, при цьому, що згідно технічного завдання 

та актів приймання виконаних будівельних робіт на вказаному об‟єкті при 

влаштуванні асфальтобетонного покриття використано асфальтобетонну суміш 

типу Б. 

Довідково: У відповідності до Таблиці Г.1 Додатку Г (довідкового) до 

Національного стандарту України «Суміші асфальтобетонні і 

асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови (ДСТУ Б В.2.7-

119:2011), затвердженого наказом Мінрегіону України від 30.12.2011 №416 для 

Хмельницької області, при виконанні робіт з улаштування асфальтобетонної 

суміші та асфальтобетону в покритті для вулиць, доріг і площ, міських та 

сільських поселень, доріг і майданчиків промислових та сільськогосподарських 

підприємств використовуються асфальтобетонні суміші типу А, Б, (В), Г. 

Тобто, враховуючи вищевикладене, внаслідок невідповідності 

асфальтобетону встановленим нормативам, Замовник (УЖКГ Хмельницької 

міської ради) та громада міста Хмельницького отримали кінцевий продукт у 

вигляді влаштованого асфальтобетонного покриття не належної якості. 

При цьому, на влаштування асфальтобетонного покриття по 
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вказаним об’єктам витрачено коштів Хмельницького міського бюджету в 

сумі 1626,5 тис.  грн. (вартість асфальтобетонної суміші), в супереч 

принципу ефективності та результативності бюджетної системи 

України, так як фактично не досягнуто максимального результату щодо 

якісних характеристик асфальтобетонну, при використанні бюджетних 

коштів. 

Також, аудитом встановлено, що відсутність належного контролю з 

боку окремих замовників будівельних робіт на стадії взаєморозрахунків, 

призводить до неефективного, а в окремих випадках до зайвого 

використання бюджетних коштів. 

Для прикладу, проведеним аудитом встановлено, що між                                                  

МКП «Хмельницькводоканал» та ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екологія 

України» укладено договір підряду від 03.07.2019 №240. 

Предметом вказаного договору є зобов‟язання ТОВ «НВФ «Екологія 

України» виконати будівельно-монтажні роботи з «Реконструкції системи 

знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. 

Хмельницькому», та відповідно зобов‟язання МКП «Хмельницькводоканал» 

прийняти та оплатити роботи. 

Ціна договору складає 11 650 000,00 грн. з ПДВ, та вид договірної ціни 

визначено, як динамічна договірна ціна. 

На виконання умов договору Підрядником виконано робіт на загальну 

суму 11 599 554,62 грн. з ПДВ. 

За виконанні роботи проведено оплату в повному обсязі. 

При виконанні робіт з «Реконструкції системи знезараження питної води 

ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницькому» технічним завданням 

та відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт включено 

вартість встановлення комплекту обладнання для знезараження питної води на 

базі електролізної установки Selcoperm SES 2000 (закордоні електролізні 

установки SES-2000-M/K-RU фірми Grundfos). 

Згідно довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3) та 

актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт вартість 

комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної 

установки Selcoperm SES 2000 складає 10 055 520,00 грн. з ПДВ без урахування 

транспортної складової та заготівельно-складських витрат. 

При цьому, за результатами проведеної ревізії фінансово-господарської 

діяльності Міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» за 

період з 01.01.2017 по 30.04.2020 року встановлено завищення вартості 

комплекту обладнання для знезараження питної води на базі електролізної 

установки Selcoperm SES 2000 в частині наступних складових на загальну суму 

3 440 099,89 грн, з ПДВ: 
- Насосна станція Hydro Multi-E 2 CRE1-6 U в кількості 1 шт; 

- Ареометр для Selcoperm в кількості 1 шт; 

- Дозувальний насос DME 940 -4 AR-PV/V/G-F в кількості 2 шт; 

- Кабель контролю 5м, 0/4-20мA, ампул в кількості 2 шт; 

- Кабель контролю 5м,пуск/останов, вих.сигн в кількості 2 шт; 
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- Інжекційний клапан DN20, RP 1 ¼" PV/V/ в кількості 1 шт; 

- Запобіжний клапан DN32 PVC/Viton 2 в кількості 2 шт; 

- Клапан переливний DN32 PV C/V в кількості 1 шт; 

- Демпфер пульсацій CSD3l PVC/V,E G1-B0/H в кількості 1 шт; 

- Демпф пульс. DBG0,65l PVC/V G3/4-B0/H в кількості 1 шт; 

- Сервісний к-кт Selcoperm 1000-2000 в кількості 1 шт; 

- К-кт, клапана/діафрагма DME940 PV/V/G в кількості 2 шт; 

- Установка пом‟якшення води в кількості 1 шт; 

Вищевказане є наслідком недотримання вимог п. 6.4.6 «Правил 

визначення вартості будівництва» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затверджених 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового 

господарства України від 05.07.2013  №293. 

Крім того, станом на дату завершення аудиту невідомим є походження та 

вартість наступного устаткування, яке входить до складу комплекту обладнання 

для знезараження питної води на базі електролізної установки Selcoperm SES 

2000 по об‟єкту: «Реконструкція системи знезараження питної води на ВНС-9 

по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницькому (коригування): а саме: 

- Станція кислотної промивки в кількості 1 шт; 

- Водонагрівач протоку для підігріву води на електролізну установку в 

кількості 1 шт; 

- Стенд для монтажу двох насосів дозаторів з системним приладдям в 

кількості 1 шт; 

- Блок підключення двох установок Selcoperm 2000 до існуючої мережі 

водопостачання в кількості 1 шт; 

- Обладнання для виконання тимчасової схеми дозування гіпохлориту 

натрію в кількості 1 шт. 
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Рис. 5 Обладнання для виконання тимчасової схеми 

дозування гіпохлориту натрію (невідомого 

походження), що є складовою вартості системи 

знезараження питної води на ВНС-9 по проспекту 

Миру, 36/2А у м. Хмельницькому 

Документального підтвердження вартості вищевказаного устаткування ні 

для ревізії, ні для аудиторського дослідження не надано, як наслідок, не 

проведення контролю з боку посадових осіб МКП «Хмельницькводоканал», в 

частині витребування у Підрядника документального підтвердження вартості 

устаткування та його походження на стадії проведення взаєморозрахунків, або 

делегування вказаних повноважень представникам технічного нагляду згідно 

укладеного договору призводить до неефективного та безконтрольного  

витрачання бюджетних коштів. 

Довідково: Згідно п. 6.4.6 «Правил визначення вартості будівництва» 

(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затверджених наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлового господарства України від 05.07.2013 

№293 визначено, що вартість придбаного підрядником устаткування 

включається до примірної форми КБ-3, з підтвердженими обґрунтованими 

розрахунками витрат, пов’язаних з придбанням устаткування (відпускна 

ціна, транспортні та заготівельно-складські витрати). 

Вище вказані фказані факти та відсутність контролю з боку посадових 

осіб МКП «Хмельницькводоканал» свідчать про неефективне використання 

бюджетних коштів на будівельно-монтажні роботи з «Реконструкції системи 

знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. 

Хмельницькому» в сумі 11599,5 тис. гривень. 

Отже, неналежне виконання функцій контролю за здійсненням 

будівельних робіт у сфері житлово-комунального господарства призвело до 

неефективного використання бюджетних коштів в сумі 13226,0 тис. 

гривень. 

 

Гіпотеза 5. Неефективне управління комунальним майном, що 
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перебуває на балансі комунальних установ, не дозволяє використовувати 

можливості додаткового отримання доходів з метою розвитку 

матеріально-технічної бази задля якісного виконання частини 

статутних завдань. 

В ході проведення аудиту здійснено аналіз за станом використання 

будівель та споруд, які знаходяться на балансі Управління культури. 

Так, з метою отримання додаткових надходжень до спеціального фонду 

бюджету, Управлінням культури можуть передаватись в оренду окремі 

приміщення. 

Згідно наданих договорів оренди нежитлових приміщень    (нерухомого 

майна) встановлено, що в Управлінні культури станом на 01.01.2017 

орендували приміщення 11 орендарів, станом на 01.01.2018 року – 11 

орендарів, станом на 31.08.2019 – 7 орендарів та станом на 30.06.2020 – 7 

орендарів. 

Також, протягом досліджуваного періоду Українське державне 

підприємство поштового зв‟язку «Укрпошта» та Хмельницька міська 

організація ветеранів України відповідно до п.5 ст.60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» укладали з Управлінням культури договори 

тимчасового безоплатного користування приміщеннями. 

Однак, проведеним аудитом встановлено, що відповідно до Рішення 

одинадцятої сесії міської ради від 22.10.1997 «Про ліквідацію кінотеатру 

«Мир», як державного комунального підприємства та Рішення виконавчого 

комітету Хмельницької міської ради  від 13.11.1997 №1954 «Про створення 

ліквідаційної комісії по ліквідації кінотеатру «Мир» та передачу в оренду 

приватній фірмі «Контакт», на баланс Управління культури передано майно та 

приміщення кінотеатру «Мир».  

Відповідно до Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради 

від 13.11.1997 №1954 Управління культури передало в оренду приміщення 

кінотеатру «Мир» приватній фірмі «Контакт», яке використовувало окрему 

частину приміщень. 

На сьогоднішній день приміщення не використовується та потребує 

капітального ремонту. Слід зазначити, що не проведення будь-яких ремонтних 

робіт та відсутність якісного догляду з року в рік спричиняє подальшу 

руйнацію та занепад комунального майна, а з урахуванням площі будівлі в 

1120,6 кв. м. (технічний паспорт від 20.03.2013) та фактичного місця 

розташування (центр м. Хмельницького (вул. Проскурівського підпілля, 34)), 

Управління культури та бюджет м. Хмельницького (50% отриманих доходів від 

оренди комунального майна перераховуються до міського бюджету) втрачають 

додаткові надходження від можливості здачі в оренду комунального майна за 

адресою вул. Проскурівського підпілля, 34. 

Передача такого майна в оренду, на сьогоднішній день дозволило б 

отримувати додатковий дохід розрахунково в сумі 94,8 тис.грн на місяць. 

Довідково: під час проведення аудиту проведено аналіз договорів 

укладених Управлінням культури з орендодавцями на предмет порівняння 

оціночної вартості оренди комунального майна, яке знаходиться в центральній 
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частині міста, за результатами якого встановлено, що відповідно до 

укладених договорів оренди індивідуально визначеного майна, що належить до 

комунальної власності, середня вартість 1 кв. м. в центральній частині міста 

в залежності від орендної ставки та оціночної вартості майна складає в 

середньому 84,64 грн на місяць (вартість 1 кв. м. оренди приміщення по вул. 

Проскурівська, 18 відповідно до договору від 04.12.2017 складає 102,42 грн на 

місяць, вартість 1 кв. м. оренди приміщення по вул. Подільська, 78 відповідно 

до договору від 22.06.2017 складає 87,50 грн на місяць, вартість 1 кв. м. оренди 

приміщення по вул. Проскурівська, 43 відповідно до договору від 14.03.2016 

складає 64,00 грн на місяць. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 Приміщення колишнього кінотеатру «Мир» по вул. 

Проскурівського підпілля, 34 

Слід відмітити, що згідно з інформацією про перелік нежитлових 

приміщень міської комунальної власності, які можуть бути передані в оренду, 

вказаний об‟єкт нерухомості відсутній. 

Таким чином, внаслідок невикористання приміщень будівлі колишнього 

кінотеатру «Мир» Управлінням культури та бюджетом м. Хмельницький, за 

період з 01.01.2017 по 30.06.2020 розрахунково упущено ймовірно вигоду в 

сумі 3983,6 тис. гривень. 

Аналогічно, за даними бухгалтерського обліку Департаменту освіти і науки 

Хмельницької міської ради  рахується нежитлова будівля «Будинок Молоді 

Проскурів» по вул. Хотовицького, 2А, м. Хмельницький, загальною площею – 

1602,2 м
2 
 (первісною вартістю – 8497836,00 грн, нарахований знос – 5250680,43 

грн), вартістю – 3247155,57 грн, яка фактично не використовується. 
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Рис. 7 Нежитлова будівля «Будинок Молоді Проскурів» по вул. 

Хотовицького, 2А, м. Хмельницький. 

Вказана будівля відповідно до рішення виконавчого комітету 

Хмельницької міської ради від 14.12.2017 №873, міським комунальним 

підприємством по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності 

було передано з балансу на баланс Департаменту освіти. Про що складено акт 

приймання-передачі основних засобів від 28.12.2017, в якому зазначено, що 

об‟єкт у момент передачі (прийняття) відповідає технічним умовам.   

Згідно з інформацією про перелік нежитлових приміщень міської 

комунальної власності, які можуть бути передані в оренду, вказаний об‟єкт 

нерухомості також відсутній. 

Таким чином, внаслідок невикористання приміщень будівлі «Будинок 

Молоді Проскурів» по вул. Хотовицького, 2А, м. Хмельницький, 

Департаментом освіти та бюджетом м. Хмельницький, за період з 01.01.2017 по 

30.06.2020 розрахунково упущено ймовірно вигоду в сумі 5695,6 тис. гривень. 

Отже, неефективне управління комунальним майном, що перебуває 

на балансі комунальних установ, не дозволяє використовувати 

можливості додаткового отримання доходів з метою розвитку 

матеріально-технічної бази задля якісного виконання частини 

статутних завдань та призводить до втрат доходів бюджетом міста 

Хмельницького в сумі 9679,2 тис. гривень. 

 

Гіпотеза 6. Спрямування бюджетних коштів на нанадання 

профтехосвіти та загальної середньої освіти мешканцям інших 

територіальних громад, призводить до відволікання власних фінансових 

ресурсів буджету міста Хмельницького. 

Проведеним аудитом встановлено, що у 2017-2019 роках та І півріччі 

2020 року Департаментом освіти розподілено 6 міським закладам 

профтехосвіти коштів міського бюджету на підготовку робітничих кадрів у 

2017 році в сумі – 70650995,85 грн, у 2018 році в сумі 78504895,57 грн, у 2019 

році в сумі 78079917,55 грн, у 2020 році в сумі 46097698,47 грн. Аналізом 

контингенту учнів міських закладів профтехосвіти встановлено, що контингент 

їх учнів складався у 2017 році на 34,1% з мешканців м. Хмельницького та 
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65,9% іногородніх та інших областей, відповідно у 2018 таке співвідношенні 

складало 33,3% та 66,7% та у 2019 -2020 роках відповідно 35,1% та 64,9%. 

Відповідно до ст. 89 Бюджетного кодексу України, до видатків, які 

здійснюються з бюджетів міст обласного значення, та враховуються при 

визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, належать видатки професійно-

технічну освіту з бюджетів міст обласного значення - обласних центрів (на 

оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у 

професійно-технічних та інших навчальних закладах державної та/або 

комунальної власності, які розташовані на території зазначених міст). 

При цьому, у період, що підлягав аудиту, регіональне замовлення на 

підготовку робітничих кадрів формувалось Хмельницькою обласною 

державною адміністрацією без врахування пропозиції Хмельницької міської 

ради по територіальній приналежності навчальних закладів. 

Слід відмітити, що відповідно до п. 20
1
 Прикінцевих та перехідних 

положень Бюджетного кодексу України, з обласних бюджетів можуть 

здійснюватися видатки, визначені підпунктом "е" пункту 2 частини першої 

статті 89 Бюджетного кодексу України, у частині підготовки кадрів на умовах 

регіонального замовлення для потреб усієї області. За зверненням міської ради 

(міста обласного значення - обласного центру) обласна рада приймає рішення 

про передачу коштів на здійснення таких видатків міській раді (міста обласного 

значення - обласного центру) та затверджує в обласному бюджеті обсяги 

міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету міському бюджету (міста 

обласного значення - обласного центру). При цьому обсяги зазначених 

міжбюджетних трансфертів визначаються за формулою, яка затверджується 

відповідною обласною радою у додатку до рішення про обласний бюджет. 

На черговій тринадцятій сесії міської ради 22 березня 2017 року 

прийнято звернення депутатів Хмельницької міської ради до Хмельницької 

обласної ради, яке надіслане на адресу голови Хмельницької обласної ради від 

22.03.2017 року №01-27-21 про предачу коштів Хмельницькій міській раді на 

оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального 

замовлення в обсязі 23,2 млн гривень.  

Проте, на відповідне звернення, належного реагування Хмельницькою 

обласною радою не здійснено і  передачі коштів на здійснення таких видатків 

Хмельницькій міській раді не відбулося. 

Таким чином, у 2017-2019 роках та І півріччі 2020 року на підготовку 

іногородніх учнів використано коштів міського бюджету в загальній сумі 

179513044,41 грн, без відшкодування видатків з обласного бюджету. 

Також, аудитом встановлено, що у 2017-2019 роках та І півріччі 2020 

року Департаментом освіти та науки з міського бюджету профінансовані 

видатки для надання загальної середньої освіти загальноосвітнім навчальним 

закладам, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  в 

загальній сумі 46378242,09 грн, в тому числі за 2017 рік -9660960,75 грн; за 

2018 рік – 12483872,57 грн; за 2019 рік – 14428766,56 грн та 6 місяців 2020 року 

– 9804642,21 грн). Аналізом контингенту учнів в школах Хмельницької міської 

громади встановлено, що контингент їх учнів складався у 2017, 2018 та 2019 
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роках на 96,0% з мешканців м. Хмельницького та 4,0% іногородніх  та у 2020 

році таке співвідношенні складало 95,0%  та 5,0%. 

Таким чином, у 2017-2019 роках та І півріччі 2020 року на підготовку 

іногородніх учнів використано власних коштів міського бюджету в загальній 

сумі 1855129,69 грн (у 2017 році -386438,43 грн; у 2018 році –499354,91 грн; у 

2019 році – 577150,67 грн і за І півріччя 2020 року - 392185,69 грн) без 

відшкодування видатків міському бюджету, бюджетами інштх ьериторіальних 

громад на чіїх территоріях проживають учні.  

Отже, невідшкодування з обласного бюджету та інших бюджетів 

коштів за навчання учнів з інших територій, призводить до відволікання 

коштів міського бюджету та не сприяє збільшенню видатків на розвиток 

осівтньої галузі міста Хмельницького. 

 

Гіпотеза 7. Відсутність належного контролю за станом видалення 

зелених насаджень, а також за сплатою відновлювальної вартості зелених 

насаджень в місті Хмельницькому не сприяє наповненню міського 

бюджету на максимально можливому рівні. 

Одним із складових надходження коштів до бюджету є надходження від 

сплати відновної вартості видалених зелених насаджень. 

Проведеним аудитом встановлено, що протягом періоду з 01.01.2017 по 

30.06.2020 до загального фонду міського бюджету надійшло коштів в загальній 

сумі 503274,96 грн., в т.ч.:  

За 2017 рік в сумі 121608,74 грн; 

За 2018 рік в сумі 142009,60 грн; 

За 2019 рік в сумі 182129,18грн; 

За І півріччя 2020 року в сумі 57527,44 гривень. 

В ході аудиту також встановлено, що за період з 01.01.2017 по 30.06.2020, 

у відповідності до ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» 

[51], Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.06 № 1045 

[52], Методики визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої 

наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 

від 12.05.2009 №127 [53], Правил утримання зелених насаджень у населених 

пунктах України затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури 

та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 №105 [54] та Правил 

благоустрою території міста Хмельницького [55],  Управлінням ЖКГ 

Хмельницької міської ради, у складі комісій, що створена наказами управління 

житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради від 23.11.2015 

№408/1 «Про затвердження комісії про надання дозволу на знесення чи 

пересадження зелених насаджень, що підлягають видаленню або розташовані 

на земельній ділянці, що передаються у власність юридичній та фізичній 

особі», від 30.05.2017 №97 «Про затвердження постійно діючої комісії з питань 

обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню або розташовані на 

земельній ділянці, що передаються у власність юридичній та фізичній особі», 

від 08.09.2017 №207 «Про затвердження постійно діючої комісії з питань 
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обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню або розташовані на 

земельній ділянці, що передаються у власність юридичній та фізичній особі у 

новому складі», від 20.11.2018 №327 «Про затвердження постійно діючої 

комісії з питань обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню або 

розташовані на земельній ділянці, що передаються у власність юридичній та 

фізичній особі у новому складі», проводились та складались Акти обстеження 

зелених насаджень, що підлягають видаленню (надалі - Акти). 

Так, за період з 01.01.2017 по 30.06.2020, Управлінням складено 47 Актів, 

якими визначено відновна вартість зелених насаджень (дерев, кущів, газонів, 

квітників) у населених пунктах, що підлягає сплаті при видаленні зелених 

насаджень або при їх втраті у зв'язку із відведенням земельної ділянки у 

встановленому порядку юридичній або фізичній особі вартості зелених 

насаджень. 

Відповідно до складених актів, загальна відновна вартість зелених 

насаджень, що підлягають видаленню склала 1550913,43 гривень. 

Крім того, у вказаних актах зазначена інформація, про суму коштів, які 

передбачені в проектній документації або в листі заявника на озеленення 

прибудинкової території. 

Всього, за період з 01.01.2017 по 30.06.2020, Управлінням, на підставі 

проектно-кошторисної доркументції або листів заявників, проведено 

зменшення розміру сплати відновної вартості видалених зелених насаджень на 

суму передбачену на озеленення території на загальну суму 1183810,26 

гривень. 

Згідно наданих актів, загальна сума відновної вартості зелених насаджень 

за період з 01.01.2017 по 30.06.2020, що підлягала сплаті до бюджету склала 

623852,12 гривень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Самовільно зрізана ялинка рідкісного виду біля ТЦ «Ріко», що на 

проспекті Миру у м. Хмельницькому 

Однак, відсутність належного контролю у вказаному напрямку не сприяє 
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наповненю бюджету на максимально можливому рівні, що підтверджується 

матералами проведеної ревізії бюджету м. Хмельницького, якою встановлено 

встановлено, що станом на 30.06.2020 року 7 заявниками фактично не сплачено 

відновну вартість зелених насаджень на загальну суму 134771,08 гривень. 

Вказане є порушенням п. 5 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і 

квітників у населених пунктах, затвердженого Постановою КМУ від 01.08.2006 

№1045. 

Внаслідок зазначеного, загальним фондом бюджету м. Хмельницький 

недоотримано коштів в сумі 134771,08 грн, що спричинило міському бюджету 

міста Хмельницький матеріальну шкоду (збитки) на зазначену суму. 

Крім того, проведеною ревізією встановлено, що Управлінням ЖКГ 

Хмельницької міської ради в 11 випадках, при визначенні відновлювальної 

вартості зелених насаджень, яка підлягає перерахуванню до бюджету, 

проводилось її зменшення на суму озеленення території, що передбачена в 

листах замовників, а не в проектній документації.  

Вказане також є порушенням п. 5 Порядку видалення дерев, кущів, 

газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого Постановою КМУ від 

01.08.2006 №1045. 

В наслідок зазначеного загальним фондом бюджету недоотримано 

доходів в загальній сумі 722082,18грн, що спричинило міському бюджету міста 

Хмельницький матеріальну шкоду (збитки) на зазначену суму. 

Крім того, проведеним аудитом з‟ясовано, що за період з 01.01.2017 по 

30.06.2020 року, Управлінням ЖКГ Хмельницької міської ради не складено 

жодного акту щодо визначення відновлювальної вартості зелених насаджень, у 

випадках передачі Хмельницькою міською радою земельних ділянок у 

власність юридичним та фізичним особам. 

Як наслідок, до бюджету міста Хмельницького взагалі не надійшло 

коштів відновлювальної вартості зелених насаджень, в разі набуття права 

власності на земельну ділянку.  

Довідково: Необхідність сплати до бюджету відновної вартості 

розташованих на земельній ділянці багаторічних насаджень пов'язана з 

фактом переходу права власності на них до власника земельної ділянки, а не з 

фактом їх фактичного видалення. (Правова позиція викладена в постанові 

Верховного суду України від 03.04.2013 року №6-24цс-13). 

Отже, внаслідок викладено, міським бюджетом недоотримано 

доходів в сумі 856,7 тис. грн., а також упущено вигоди внаслідок 

неналежного контролю за станом зелених насаджень на земельних 

ділянках переданих у власність юридичним та фізичним особам. 
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ВИСНОВКИ 

Як засвідчив державний фінансовий аудит бюджету міста 

Хмельницького, протягом досліджуваного періоду ресурсний потенціал, яким 

володіє обласний центр, спроможний забезпечити належні соціальні гарантії 

мешканцям обласного центру. Однак, у досліджуваному періоді, існували 

причини і фактори, які перешкоджали в повному обсязі використовувати наявні 

можливості та резерви міста. 

Так, при загальному виконанні доходної частини бюджету міста протягом 

2017-2019 років (за 6 міс.2020 року виконання планових призначень на 

відповідний період становить 93,6%), по окремим податкам та платежам 

допущено невиконання планових призначень. І, як наслідок, державним 

фінансовим аудитом встановлено ряд чинників, що не сприяли наповненню 

бюджету міста та залученню додаткових джерел, ефективному використанню 

бюджетних коштів та управлінню майном (в т.ч. земельними ділянками), а 

відтак підвищенню рівня надання мешканцям міста якісних і в повному обсязі  

соціальних гарантій, а саме: 

- оскільки нормативно грошова оцінка в місті була проведена ще у 2010 

році, це призводить до заниження доходної частини бюджету, так як впливає на 

визначення розміру платежів, які застосовуються та розраховуються відповідно 

до затвердженої нормативної грошової оцінки землі. 

- надання пільг платникам-орендарям об‟єктів зовнішньої реклами у місті 

призводить до недоотримання доходів бюджетом. Так, розрахункова сума 

недоотриманих від звільнення платників даного виду платежу коштів за 4 міс 

2020 року становить 787,7 тис.грн. Поряд з цим, при умові скасування 

встановленої на рівні 25% пільги лише по 141 об‟єкту (19 платників) «сіті-

лайтів» бюджет міста має можливість додатково отримувати 57,0 тис.грн в рік;  

- встановлення ставки земельного податку у розмірі 1% від нормативної 

грошової оцінки, тоді як Податковим кодексом визначено, що ставка податку за 

земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється 

у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а 

середньообласні ставки земельного податку в містах області у 2019 році по 

юридичних особах – 1,28 % по фізичних особах – 3%; 

- враховуючи те, що в місті Хмельницькому, рішенням сесії міської ради 

визначені окремі земельні ділянки для паркування транспортних засобів, 

окремими підприємствами комунального сектору економіки не забезпечено 

організацію платного паркування, розрахункова втрата міського бюджету від 

ненадходження плати за паркування транспортних засобів становить 7,3 

млн.гривень; 

- значний розмір податкового боргу до місцевого бюджету, який станом 

на 01.07.2020 року становить 60733,2 тис. грн, тобто протягом досліджуваного 

періоду  він зріс на 22415,6 тис. грн; 

- відсутність належного обліку та контролю за виконанням договорів 

пайової участі та сплатою коштів пайової участі замовників у створенні і 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. 
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Хмельницького, а також за достовірністю проектно-кошторисної документації  

призвело до втрат бюджету, відповідно, на суму 23215,5 тис.грн; 

- через надання пільг зі сплати податків і зборів (земельного податку) 

бюджетом протягом 2017 року – І півріччя 2020 року втрачено можливість 

отримання міським бюджетом коштів на загальну суму 36101,3 тис. гривень.  

- оскільки ОСББ можуть бути власниками земельних ділянок, постійними 

користувачами або орендарями земельних ділянок державної чи комунальної 

власності та, відповідно, сплачувати в бюджет міста плату за землю, бюджет 

щороку недоотримує плати за землю під відповідними будинками. 

Розрахункова сума недоотриманих доходів лише по 29 будинкових об‟єднаннях 

становить за 2017-2020 роки 1344,8 тис.грн; 

- одним із негативних чинників наповнення бюджету та забезпечення 

інтересів мешканців міста стало укладання договорів суперфіцій (без 

конкурсу), а також передача житла у приватну власність без зарахування його у 

комунальну власність; 

- неефективне витрачання коштів міського бюджету в сумі 13226,0 тис. 

грн на влаштування асфальтобетонного покриття по окремим об‟єктам та 

будівельно-монтажні роботи з «Реконструкції системи знезараження питної 

води ВНС-9; 

- неефективне управління комунальним майном, що перебуває на 

балансі комунальних установ, не дозволяє використовувати можливості 

додаткового отримання доходів та призводить до втрат доходів бюджетом 

міста Хмельницького в сумі 9679,2 тис. грн; 

- надання профтехосвіти та загальної середньої освіти закладами освіти 

міста мешканцям інших територіальних громад. Вказане зумовлене тим, що 

невідшкодування з обласного бюджету та інших бюджетів коштів за навчання 

учнів з інших територій, призводить до відволікання (неефективного 

використання (зовнішій фактор)) коштів міського бюджету та не сприяє 

збільшенню видатків на розвиток осівтньої галузі міста Хмельницького на 

загальну суму 181368,2 тис. грн; 

- внаслідок несплати мешканцями міста коштів відновлювальної вартості 

зелених насаджень, міським бюджетом недоотримано доходів в сумі 856,7 тис. 

грн., а також упущено вигоди внаслідок неналежного контролю за станом 

зелених насаджень на земельних ділянках переданих у власність юридичним та 

фізичним особам.  
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ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Враховуючи результати проведеного державного фінансового аудиту 

бюджету міста Хмельницького за період з 01.01.2017 по 30.06.2020 року, 

відповідно до Порядку проведення Державною аудиторською службою, її 

територіальними органами державного фінансового аудиту виконання місцевих 

бюджетів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 

№698 пропонуємо Хмельницькій міській раді та Фінансовому управлінню 

Хмельницької міської ради: 

1. Розглянути звіт про результати державного фінансового аудиту 

бюджету міста Хмельницького за період з 01.01.2017 по 30.06.2020 року, та 

прийняти його до виконання. 

2. З метою зміцнення дохідної бази бюджету: 

- здійснити заходи щодо проведення нормативно-грошової оцінки 

земельних ділянок міста Хмельницького; 

- переглянути економічну доцільність надання пільг з оренди 

об‟єктів зовнішньої реклами; 

- привести у відповідність до чинного законодавства Положення про 

порядок обчислення та сплати збору за місця для паркування транспортних 

засобів, в частині визначення вартості послуг з користування майданчиками, та 

здійснити заходи по виконанню рішення про встановлення на території міста 

збору за місця паркування транспортних засобів; 

3. З метою уникнення втрат бюджету: 

-  вжити заходів щодо ведення Управлінням капітального будівництва 

департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької 

міської ради належного обліку та контролю за виконанням договорів пайової 

участі та сплатою коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницького; не 

допускати зарахування в рахунок сплати коштів пайової участі матеріальних 

цінностей; розглянути питання щодо внесення змін до Порядку участі 

замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста Хмельницького, затвердженого рішенням 22 сесії 

Хмельницької міської ради від 17.12.2008 №23 в частині розрахунку розміру 

пайової участі для житлових будинків у відсотках до вартості будівництва 

об‟єкта, відповідно до основних показників опосередкованої вартості 

спорудження житла за регіонами України, затверджених центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову 

політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування; 
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- з метою ефективного використання комунального майна провести 

інвентаризацію майна, яке є на балансі комунальних установ та не 

використовується; забезпечити ефективне використання вказаного майна 

шляхом продажу або передачі в оренду; 

- вжити заходів щодо посилення контролю за складанням актів по 

визначенню відновної вартості зелених насаджень, що підлягає сплаті при 

видаленні зелених насаджень або при їх втраті у зв'язку із відведенням 

земельної ділянки у встановленому порядку юридичній або фізичній особі 

вартості зелених насаджень. 

- ініціювати перед обласною радою вирішення питання навчання в 

закладах освіти міста учнів/студентів з інших адміністративно-територіальних 

населених пунктів шляхом розгляду питання про укладення договорів про 

надання міжбюджетних трансфертів відповідно до вимог Бюджетного кодексу 

України або на умовах регіонального замовлення у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти; 

4. З метою посилення внутрішнього контролю: 

- зобов‟язати розпорядників та одержувачів бюджетних коштів 

Хмелницької міської ради, під персональну відповідальність, вжити заходів 

щодо усунення порушень та недоліків, які встановленні за результатами 

державного фінансового контролю; 

- забезпечити, комунальним підприємство «Технагляд» або іншими 

установами, що здійснюють технічний нагляд, належний контроль за якістю та 

вартістю виконих ремонтно-бюдівельних робіт, у т.ч. за якістю 

асфальтобетонної суміші. 
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УЗГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗВІТУ: 

 

На виконання п. 15 Порядку проведення Державною аудиторською 

службою, її міжрегіональними територіальними органами державного 

фінансового аудиту місцевих бюджетів, затвердженого постановою КМУ від 

12.05.2007 №698 із змінами та доповненнями, проект аудиторського звіту 

надано керівникам об‟єкту аудиту 20.01.2021 року.  

Обговорення та узгодження проекту аудиторського звіту відбулось 

11.02.2021 з міським головою Симчишиним О.С. та начальником фінансового 

управління Хмельницької міської ради Ямчуком С.М., за результатами якого 

Протокол узгодження звіту про результати державного фінансового аудиту 

бюджету міста Хмельницький за період з 01.01.2017 по 30.06.2020, підписано 

без коментарів (зауважень). 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Конституція України, Постанова Верховної Ради України № 3349-

VI від 12.05.2011 року «Про зміну і встановлення меж міста Хмельницького і 

Хмельницького району Хмельницької області»; 

2. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 №333-

р; 

3. Закон України «Про співробітництво територіальних громад»; 

4. Закон України «Про добровільне об‟єднання територіальних 

громад»; 

5. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI; 

6. Податковий кодекс України від 02,12.2010 №2755-VI; 

7. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

8. Рішення позачергової 10-ої сесії Хмельницької міської ради від 

29.12.2016 №12; 

9. Рішення 19-ї сесії Хмельницької міської ради від 27.12.2017 № 8; 

10. Рішення 27-ї сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2018 №6; 

11. Рішення 35-ї сесії Хмельницької міської ради від 11.12.2019 №6 

«Про бюджет міста Хмельницький на 2020 рік»; 

12. Рішення Хмельницької міської ради від 27.01.2016 №2 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів в м.Хмельницькому та втрату чинності 

рішень міської ради»; 

13. Рішення Хмельницької міської ради від 29.08.2012 № 64; 

14. Закон Україн «Про оцінку земель» від 11.12.2003 №1378-ІV; 

15. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-Ш; 

16. Рішення Хмельницької міської ради від 30.10.2013 року №11 «Про 

впорядкування управління обєктами комунальної власності територіальної 

громади міста Хмельницького»; 

17. Рішенням четвертої сесії Хмельницької міської ради від 31.10.2006 

№ 2; 

18. Закон України «Про освіту»; 

19. Закон України «Про загальну середню освіту»; 
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20. Закон України «Про охорону дитинства»; 

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; 

22. Постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 №858 «Про 

організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах»; 

23. Спільний наказ Міністерства освіти і науки України і Міністерства 

охорони здоров‟я України № 242/329 від 01.06.2005 «Про затвердження 

Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»; 

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 «Про 

затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів 

у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з 

надання яких звільняються від обкладення ПДВ»; 

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про 

поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального 

забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»; 

26. Порядок та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 04.04.2018 № 237; 

27. Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» від 19.10.2017 №2168-VIII; 

28. Закон України «Про рекламу»; 

29. Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затвердженні 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067; 

30. Порядок розміщення зовнішньої  реклами у місті Хмельницькому 

(нова редакція), затверджений рішенням Виконавчого комітету Хмельницької 

міської ради від 19.07.2018 № 518; 

31. Порядок визначення розміру плати за користування місцями, які 

перебувають у комунальній власності та надаються розповсюджувачам 

зовнішньої реклами для розташування спеціальних конструкцій, «Про порядок 

розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому (нова редакція)»; 

32. Рішення пятої сесії Хмельницької міської ради від 30.03.2011 №23 

затверджено «Положення про проведення конкурсу на надання права 

організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування 

тарнспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально 

відведених автостоянках та затвердження складу конкурсного комітету»; 

33. Правила паркування транспортних засобів, затверджених 

Постановою КМУ від 03.12.2009 р. №1342; 

34. Положення про Управління житлово-комунального господарства 

Хмельницької міської, затверджене рішенням сесії міської ради від 21.05.2003 

р. № 29; 

35. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 

17.02.2011 № 3038-VІ; 

36. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
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України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019 

№ 132-IX; 

37. Рішення 22 сесії Хмельницької міської ради від 17.12.2008 № 23 

«Про затвердження Порядку участі замовників у створенні і розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького»; 

38. Цивільний кодекс України від 16,01.2003 № 435-1У. 

39. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV. 

40. [https://ye.ua/syspilstvo/38806_U_Hmelnickomu_z_yavlyatsya_platni_p

arkovki_i_suchasni_parkomati.html]; 

41. Незалежний громадський портал (https://ngp-ua.info/2018/01/35255); 

42. Національний стандарт України «Правил визначення вартості 

будівництва» ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, затверджених наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства України від 

05.07.2013 №293; 

43. Порядок визначення та застосування показників опосередкованої 

вартості спорудження житла за регіонами України, затверджений наказом 

Державного комітету України з будівництва та архітектури від 27.09.2005  

№174 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.10.2005 за 

№1185/11465); 

44. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 01.02.2017  №14 «Про 

показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами 

України»; 

45. Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV; 

46. П(С)БО 7 «Основні засоби», затверджений наказом Міністерства 

фінансів України 2704.2000 №92; 

47. Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України 

від 24.05.1995 №88; 

48. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов‟язань і господарських операцій підприємств і 

організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України 30.11.1999 

№291; 

49. Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта 

архітектури, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2007 №903; 

50. Національний стандарт України «Суміші асфальтобетонні і 

асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови (ДСТУ Б В.2.7-

119:2011), затверджений наказом Мінрегіону України від 30.12.2011 №416; 

51. Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; 

52.  Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 

пунктах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.06 № 

1045; 

53.  Методика визначення відновної вартості зелених насаджень, 

затверджена наказом Міністерства з питань житлово-комунального 

https://ngp-ua.info/2018/01/35255
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господарства України від 12.05.2009 №127; 

54.  Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах 

України затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури та 

житлово-комунального господарства від 10.04.2006 №105; 

55. Правил благоустрою території міста Хмельницького; 

56. Рішення сесій та виконавчого комітету Хмельницької міської ради. 

57. Звіти про виконання бюджету міста Хмельницького. 

58. Матеріали наданні Хмельницькою міською радою та її 

виконавчими органами; 

59. Інформація із офіційних сайтів Хмельницької обласної (https://km-

oblrada.gov.ua/) та Хмельницької міської (https://khm.gov.ua/) рад, а також 

центаральних органів виконавчої та судової влади України. 

 

 

 

Начальник відділу контролю  

за місцевими бюджетами Управління  

Західного офісу Держаудитслужби  

в Хмельницькій області                                                   Віталій ФОРСЮК 
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