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У звіті представлено результати державного фінансового аудиту
діяльності Міського комунального підприємства «Виробниче управління
водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона» (далі - МКП
«ВУВКГ м. Херсона», Підприємство) за період з 01.01.2016 по 30.09.2017 року.
Юридична адреса та фактичне місцезнаходження Міського комунального
підприємства
«Виробниче
управління
водопровідно-каналізаційного
господарства міста Херсона» - 73000, м. Херсон, пл. ім. Ю.Тутушкіна, 9.
Аудит проведено на виконання п.3.3.4.1 Плану заходів державного
фінансового контролю Південного офісу Держаудитслужби на ІІІ квартал 2017
року, затвердженого наказом Південного офісу Держаудитслужби від
09.06.2017 № 173 (із змінами), у відповідності до Порядку проведення
Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними
органами державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 № 361 (зі
змінами) та Методики проведення Державною фінансовою інспекцією України,
її територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності
суб'єктів господарювання, затвердженої наказом Міністерства фінансів
України від 26.06.2014 № 728 та Програми аудиту.
Аудиторське дослідження проведено з відома директора Підприємства
Чемериса М.В. та головного бухгалтера Черкасової В.А.
Звіт призначений для керівництва Міського комунального підприємства
«Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м.
Херсона» та Херсонської міської ради.
Звіт підготовлено Управлінням Південного офісу Держаудитслужби в
Херсонській області.
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І. ВСТУП
Міське комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідноканалізаційного господарства міста Херсона» (далі - МКП «ВУВКГ м.
Херсона», Підприємство) засноване на комунальній власності територіальної
громади м. Херсона. Власником Підприємства є територіальна громада міста
Херсона в особі Херсонської міської ради (далі — Власник). Діяльність
Підприємства спрямована на задоволення громадських потреб шляхом
здійснення самостійної господарської діяльності.
Свою діяльність МКП «ВУВКГ м. Херсона» здійснює на підставі Статуту
Підприємства (нова редакція), затвердженого рішенням ХІ сесії VI скликання
Херсонської міської ради від 30.08.2017 №845. [19]
Основними напрямками діяльності підприємства згідно Статуту є:
експлуатація підземного водоносного горизонту; виробництво та постачання
питної води, технічної води, прийом та транспортування стічних вод та їх
очищення;
забезпечення
споживачів
послугами
централізованого
водопостачання та водовідведення; експлуатація системи водопостачання на
водовідведення - об'єктів, мереж, споруд, установок та іншого обладнання,
відповідно до вимог нормативно - технічних документів; будівництво,
реконструкція, технічне переоснащення і налагодження устаткування об'єктів
трубопровідного транспорту, будівель, споруд; виконання робіт із капітального
та поточного ремонту основних фондів Підприємства; інші види діяльності.
Підприємство має права юридичної особи, знаходиться на самостійному
балансі, має розрахунковий та інші рахунки, відкриті в установах банків і
здійснює виробничо-господарську діяльність на основі повного господарського
розрахунку і самофінансування.
1.1 Інформація про об'єкт аудиту.
МКП «ВУВКГ м. Херсона» є правонаступником «Виробничого
управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона».
Підприємство створене з метою забезпечення громадських та особистих
потреб шляхом здійснення господарської діяльності у сфері надання послуг
водопостачання та водовідведення юридичним та фізичним особам,
населенню міста, а також інших послуг відповідно до предмета діяльності
Підприємства в установленому чинним законодавством порядку.
СИСТЕМА ВОДОПОСТАЧАННЯ
Джерелами водопостачання міста є підземні води Херсонського
родовища підземних вод. Для водопостачання МКП «ВУВКГ м. Херсона»
експлуатує 137 свердловин, розташованих в м. Херсоні, с. Степанівка, с.
Комишани, с. Антонівка.
Глибина свердловин від 40 до 120 м та дебетом від 16 до 60
м.куб./годину. Загальна довжина трубопроводів, що знаходяться на балансі
МКП «ВУВКГ м. Херсона», у системі водопостачання складає 913,96 км, які
забезпечують питною водою станом на 01.10.2017 - 144,396 тис. абонентів.
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Питна вода відпускається для задоволення потреб населення, комунальнопобутових потреб підприємств міста, а також господарсько-побутових потреб
промислових і переробних підприємств та для гасіння пожеж. Подача води
здійснюється цілодобово. Якість води відповідає вимогам ДСанПіН №2.2.4171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання
людиною» та Висновку державної санітарно-епідемічної експертизи щодо
централізованого питного водопостачання (використання питної води з
відхиленням від вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10). [18]
Внаслідок тривалої експлуатації водопровідних мереж протяжність
зношених та аварійних водопровідних мереж складає 54,5 %. На цих ділянках
найчастіше виникають пошкодження водопровідних мереж.
СИСТЕМА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Система каналізації - повна роздільна, складається із самопливних
колекторів, каналізаційних насосних станцій, напірних трубопроводів та
каналізаційних очисних споруд. Системою централізованої каналізації
охоплено до 74,25% загальної площі міста, що становить приблизно 4,55
тис. га.
Загальна довжина каналізаційних мереж - 294,54 км, з них самопливних
колекторів - 66,65 км, напірних трубопроводів - 63,05 км. Існуюча система
централізованої каналізації обслуговується 17 КНС. Оскільки місто
розташоване вздовж річки Дніпро, виникає необхідність повторного
перекачування стічних вод на каналізаційні очисні споруди. Після повного
біологічного очищення на каналізаційних очисних спорудах стічні води
скидаються у р. Вірьовчину по скидному самопливному колектору, довжиною
4,07 км та через систему біологічних ставків каскадного типу.
Каналізаційні очисні споруди збудовані у 1974 році, і складаються із
комплексу споруд для механічного та повного біологічного очищення стоків, а
також з технологічною лінією обробки осаду. Очисні споруди займають 85 га.,
та мають потужність 250 тис.м.куб/добу.
Підприємство забезпечує господарсько-питні, комунально-побутові,
промислові потреби населення і підприємств м. Херсона з використанням
підземних прісних вод Херсонського родовища підземних вод.
Джерелами надходження коштів є: реалізація послуг з централізованого
водопостачання, водовідведення, послуг централізованого постачання холодної
води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
споживачам міста Херсона (населенню, бюджетним організаціям, іншим
суб'єктам) та виконання інших послуг.
Організаційна структура МКП «Виробниче управління водопровідно каналізаційного господарства міста Херсона».
Дослідженням встановлено, що відповідно до наказу директора
Підприємства від 28.12.2016 № 532, введено в дію нову організаційну
структуру МКП «Виробниче управління
водопровідно-каналізаційного
господарства міста Херсона». [22]
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Так, Підприємством керує директор (призначається на посаду міським
головою від імені Власника шляхом укладання з ним Контракту), якому
підпорядковуються заступники по напрямкам функціональної діяльності
підприємства, головні спеціалісти (головний інженер, головний бухгалтер,
головний економіст), а також відділ кадрів, юридичний відділ та служба
внутрішньої безпеки підприємства. Заступникам директора, головним
спеціалістам підпорядковуються структурні підрозділи: служби, відділи,
дільниці.
Структура підприємства налічує 28 структурних підрозділів. Основними
виробничими службами у сфері надання послуг є: служби водопостачання та
водовідведення.
Технічна характеристика Підприємства
Найменування
Водопостачання
Підйом води
Реалізація води
в т.ч. населення
Витрати та втрати води
Протяжність водопровідних мереж
в т.ч. аварійних
Число артезіанських свердловин
Кількість абонентів
в т.ч. населення

Один. виміру

2016 рік

9 місяців 2017 року

тис.м.куб.
тис.м.куб.
тис.м.куб.

19219,883
13854,458
12314,6

14544,028
9913,863
8788,7

тис.м.куб.
%
км
км
шт.
абон

5665,425
26,3
913,96
498,11
137
144366

4630,165
29,26
913,96
498,11
137
144396

абон

138313

138205

Кількість абонентів з приборами обліку води

абон

114713

116314

в т.ч. населення
Водовідведення
Пропуск та очистка стоків
Реалізація водовідведення
в т.ч. населення
Протяжність каналізаційних мереж
в т.ч. аварійних
Кількість абонентів
в т.ч. населення

абон

109585

111021

17200,3
11958,080
9364,589
294,54
171,72
115764
110094

12522,5
8755,557
6644,315
294,54
171,72
116007
110119

тис.м.куб.
тис.м.куб.
тис.м.куб.
км
км
абон
абон

Підприємство забезпечує господарсько-питні, комунально-побутові,
промислові потреби населення і підприємств м. Херсона з використанням
підземних прісних вод Херсонського родовища підземних вод.
Джерелами надходження коштів являються: надання послуг з
водопостачання, водовідведення та очищення вод каналізації населенню міста,
суб'єктам підприємницької діяльності та інші послуги.
Станом на 01.01.2016 середньооблікова кількість штатних працівників
Підприємства становить 859 одиниць, станом на 01.01.2017 - 834 одиниць,
станом на 30.09.2017 - 832 одиниць.
Відповідно до Статуту майно Підприємства є комунальною власністю і
належить йому на правах господарського відання.
Основними напрямками діяльності Підприємства є:
- експлуатація підземного водоносного горизонту;
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- виробництво та постачання питної води, технічної води; прийняття та
транспортування стічних вод, їх очищення;
- забезпечення споживачів послугами централізованого водопостачання
та водовідведення;
- виконання хімічних аналізів проб стічних вод самостійно чи за
договором з лабораторією, акредитованою на виконання цих робіт;
- експлуатація систем водопостачання та водовідведення - об'єктів,
мереж, споруд, установок та іншого обладнання відповідно до вимог
нормативно-технічних документів;
- провадження інших видів діяльності, що не суперечить, законодавству
України.
Для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємство
наділене Херсонською міською радою статутним фондом, розмір якого
протягом періоду аудиту збільшився з 168 236 тис. грн до 181 895 тис. грн
станом на 30.09.2017, що відповідає Статуту Підприємства (нова редакція),
затвердженого рішенням ХІ сесії VI скликання Херсонської міської ради від
30.08.2017 №845. [19]
На поповнення статутного фонду, Підприємство з міського бюджету
отримало коштів на загальну суму 7 392,8 тис. грн, в т.ч. в 2016 році 6 752,9 тис. грн, за 9 місяців 2017 року - 639,9 тис. гривень.
Підприємство для здійснення виробничої діяльності отримало:
- ліцензію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері комунальних послуг на централізоване водопостачання та
водовідведення. Строк дії з 11.04.2014 по 10.04.2019; [21]
- ліцензію Державної геологічної служби серія АВ №521346 від
04.03.2010 на видобування корисних копалин із родовищ, що мають
загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ
корисних копалин; [21]
- ліцензію Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у
Херсонській області серії АВ №559699 від 01.11.2010 для здійснення
господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури; [21]
- дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу каналового
ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої
служби від 27.11.2013 №БС30-65-0093107 виданий Українським державним
центром радіочастот, термін дії до 02.11.2017; [21]
- спеціальний дозвіл на користування надрами від 18.10.2004 №3472
виданий Міністерством охорони навколишнього природно середовища
України, термін дії 15 років. [21]
Підприємство є монополістом в сфері надання послуг по водопостачанню
та водовідведенню на території міста Херсон.
Доходи від надання послуг за період 2016 рік та 9 місяців 2017 року
Підприємством сформовано на підставі тарифів на водопостачання та
водовідведення в розрахунку за 1 куб.м (без ПДВ), а саме:
За період з 01.01.2016 по 30.09.2016 на підставі постанови «Про
встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та
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водовідведення МКП «ВУВКГ м. Херсона» Національної комісії від 11.07.2014
№ 892, Підприємству встановлено єдині тарифи за 1 куб. м (з ПДВ) для всіх
категорій споживачів: на централізоване водопостачання - 5,304 грн; та на
централізоване водовідведення - 5,628 гривень. Відповідні тарифи, діяли
протягом січня - вересня 2016 року. [11]
У відповідності до постанови Національної комісії від 11.08.2016 № 1413
«Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16.06.2016
№ 1141» з 01.10.2016 МКП «ВУВКГ м. Херсона» встановлено тариф
ліцензійної діяльності на послуги централізованого водопостачання та
водовідведення за 1 куб. м (з ПДВ) на централізоване постачання холодної води
- 7,656 грн; централізоване водовідведення - 6,696 гривень. [12]
Також, у відповідності до Постанови Національної комісії від 11.08.2016
№ 1414 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від
26.11.2015 № 2868» підприємству, починаючи з 01.10.2016 встановлено тариф
на послуги централізованого постачання холодної води, водовідведення (з
використанням
внутрішньобудинкових
систем)
для
мешканців
багатоквартирних будинків (гуртожитків) за 1 куб. м (з ПДВ) на централізоване
постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) 8,29 грн; та на централізоване водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем) - 7,26 гривень. [13]
Відповідно до статуту вирішення питань, що стосуються діяльності
Підприємства, здійснює директор, якого призначає на посаду міський голова
від імені Власника з яким укладається договір (контракт), в якому
визначаються строк найму, права, обов'язки і відповідальність директора,
умови його матеріального забезпечення, звільнення його з посади та інші
умови, за погодженням сторін. Керівник самостійно вирішує питання
діяльності Підприємства за винятком питань, віднесених до компетенції зборів
трудового колективу і власника майна. [19]
Відповідно до розпорядження міського голови від 04.11.2016 №932-к
директором Підприємства призначено Чемериса Михайла Васильовича, з яким
укладено контракт від 04.11.2016 з терміном дії до 04.11.2021. [20]
Обґрунтування причин проведення аудиту:
Підприємство за результатами діяльності протягом періоду аудиту було
збиткове (2016 рік - 19 190 тис.грн, 9 місяців 2017 рок - 693 тис.грн).
Відповідно до фінансових планів на 2016-2017 роки отримання прибутку
не планувалось.
Критерії, за якими здійснено оцінку:
- дотримання вимог законодавства, актів і рішень Власника Підприємства
і досягнення ним цілей та завдань, визначених статутом;
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- вплив несвоєчасного відшкодування з бюджету різниці в тарифах на
фінансовий стан Підприємства;
- дотримання законодавства при здійсненні Підприємством фінансовогосподарської діяльності, повноти і достовірності відображення результатів
діяльності за даними бухгалтерського обліку та достовірності формування
фінансових результатів.
ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР
2.1. Результати аналізу фінансово-господарської діяльності Міського
комунального підприємства «Виробниче управління водопровідноканалізаційного господарства міста Херсона» за період з 01.01.2016 по
30.09.2017 року
Із проведеного аналізу структури та змін вартості активів встановлено,
що загальна вартість активів мала тенденцію до збільшення (вартість
необоротних активів збільшилась на 4 487 тис. грн та оборотних активів на
25 855 тис. грн) за рахунок збільшення вартості основних засобів (на 7 536
тис.грн), нематеріальних активів (на 85 тис.грн) та дебіторської заборгованості
(на 20 057 тис.грн).
Існування значних обсягів дебіторської заборгованості спонукає до
необхідності дослідження її складових та причин їх виникнення.
При цьому, протягом дослідженого періоду відмічається зменшення
вартості незавершених капітальних інвестицій з 10 454 тис. грн до 7 320 тис.
грн у зв'язку із введенням в експлуатацію необоротних активів.
Коефіцієнти зростання власного капіталу протягом 2016 - 9 місяців 2017
років (за рахунок збільшення зареєстрованого (пайового) капіталу та додатково
вкладеного капіталу) становили 1,03 та 1,01 відповідно проти коефіцієнтів
зростання вартості активів - 1,1 та 1,0. Зазначене свідчить про скорочення в
дослідженому періоді обсягів власних джерел фінансування діяльності
Підприємства.
Кредиторська заборгованість Підприємства протягом дослідженого
періоду збільшилась з 38 454 тис. грн до 56 031 тис. грн, або на 45,7 відсотків.
Основну частку в загальній структурі кредиторської заборгованості протягом
дослідженого періоду займає заборгованість за одержаними авансами, її розмір
становить 43,1 та 52,5 відсотків відповідно. Разом з тим, протягом 2016 - 9
місяців 2017 років відмічається зростання іншої кредиторської заборгованості з
7 950 тис. грн на 01.01.2016 до 11 052 тис. грн на 30.09.2017, або на 39
відсотків. Наявність заборгованість свідчить про недостатній рівень виконання
договірних зобов'язань та необхідності дослідження стану претензійної роботи
Підприємства.
Протягом дослідженого періоду коефіцієнт зростання кредиторської
заборгованості становив 1,15 та 1,08 та був більшим ніж коефіцієнт зростання
активів (1,1 та 1,0 відповідно), що свідчить про погіршення платоспроможності
Підприємства в цьому періоді.
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Протягом дослідженого періоду спостерігається нестабільна тенденція
сукупного доходу підприємства: Кс.д.(2016) = 1,07; Кс.д.(9 міс 2017) = 0,92 та сукупного
доходу на 1 грн вартості активів: Кд.а. (2016) = 1,0; Кд.а.(9 міс 2017) = 0,89.
Проте, значення коефіцієнта дохідності активів за 9 місяців 2017 року має
значення <1, що свідчить про недостатню ефективність використання майна в
зазначеному періоді.
За результатами своєї діяльності у періоді 2016 - 9 місяців 2017 роки
Підприємством отримано збитки: в 2016 - 19 190 тис. грн, за 9 місяців 2017
отримало збиток 693 тис. гривень.
Сукупний дохід протягом періоду аудиту мав тенденцію до збільшення та
протягом 2016 року збільшився на 8 830 тис. грн у порівнянні з 2015 роком та
за 9 місяців 2017 років збільшився на 30 848 тис. грн у порівнянні з
аналогічним періодом 2016 року.
Загалом аналіз структури отримання доходів Підприємства засвідчив, що
найбільшу питому вагу в структурі сукупного доходу в дослідженому періоді
займає чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг (в середньому
97 відсотка).
Також, спостерігається збільшення інших доходів: за 9 місяців 2016 року
- 284 тис. грн, за 9 місяців 2017 року - 404 тис. грн, що свідчить про розвиток
інших видів діяльності.
Чистий дохід протягом періоду аудиту у порівнянні з аналогічними
періодами зростав та коефіцієнти зростання склали 1,07; 1,3 відповідно.
Слід зазначити, що сукупні витрати Підприємства мають тенденцію до
збільшення. Так, за 2016 рік сукупні витрати становили 152 181 тис. грн
(збільшились на 12 641 тис. грн порівняно з показником 2015 року), за 9 місяців
2017 року становили 123 571 тис. грн (збільшились на 11 766 тис. грн в
порівнянні з відповідним періодом 2016 року).
В дослідженому періоді найбільшу питому вагу в структурі сукупних
витрат займає собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) та її
частка в середньому за цей період складала 85,9 %, частка адміністративних
витрат становила 3,5 %, витрат на збут - 5,7 %, інших операційних витрат 4,9 % та інших витрат звичайної діяльності - 0,02 відсотка.
Собівартість в порівнянні з відповідним періодом мала тенденцію до
збільшення. Чинниками, що вплинули на зростання собівартості виробництва, є
підвищення вартості матеріальних ресурсів протягом періоду, що підлягав
аналізу, та підвищення мінімальної заробітної плати. (коефіцієнти зростання
собівартості складали: за 2016 рік та 9 місяців 2017 року - 1,1).
Аналіз структури адміністративних витрат протягом 2016 - 9 місяців 2017
років показує незначне їх зростання з 4 607 тис. грн - на початок 2016 року до
4 990 тис. грн на кінець 2016 року, на кінець 9 місяців 2017 року - 4 502 тис.
грн (збільшились на 781 тис. грн в порівнянні з аналогічним періодом 2016
року (3 721 тис. грн)). ). В ході аналізу з'ясовано, що за весь період аудиту
найбільшу питому вагу в їх складі в середньому займали витрати на оплату
праці з нарахуваннями - 73 відсотків.
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Витрати на збут в 2016 році становили 7 614 тис. грн (збільшились на 739
тис. грн порівняно з показником 2015 року), за 9 місяців 2017 року - 7 886 тис.
грн (збільшились на 2 222 тис. грн в порівнянні з аналогічним періодом 2016
року (5 664 тис. грн). В ході аналізу з'ясовано, що найбільшу питому вагу в їх
складі в середньому займали витрати на оплату праці з нарахуваннями - 78
відсотків.
Аналіз динаміки та структури операційних витрат (за елементами) має
тенденцію до зростання, коефіцієнти зростання в 2016 - 9 місяців 2017 роках
становили 1,09 та 1,11 відповідно.
Найбільшу питому вагу операційних витрат займали матеріальні витрати
(43 %, 44,9 % відповідно). Витрати на оплату праці з нарахуваннями в динаміці
мають тенденцію до загального збільшення (коефіцієнти зростання у 2016 - 9
місяців 2017 роках склали 1,02; 1,15 відповідно). Одночасно, питома вага
витрат на оплату праці з нарахуваннями в структурі операційних витрат
становила: 2016 рік 37 %; 9 місяців 2017 року - 38,9 відсотка.
По іншим операційним витратам протягом 9 місяців 2017 року
спостерігається зменшення (коефіцієнт зменшення - 0,76). В 2016 році
коефіцієнт зростання склав 1,20, що пов'язано із нарахуванням штрафних
санкцій.
Нарахування штрафних санкцій обумовлено наявністю дефіциту обігових
коштів підприємства, що знижує платоспроможність та стримує взяття та
виконання господарських зобов'язань за договорами.
Коефіцієнти приросту витрат операційної діяльності на одну гривню
реалізованої продукції (К вод .) становлять: 2016 рік - 1,01; 9 місяців 2017 року 0,82, що є негативним фактором діяльності Підприємства у 2016 році,
коефіцієнт зростання операційних витрат перевищував коефіцієнт зростання
чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) (1,093 проти
1,078), що свідчить про зниження прибутковості основних видів продукції
(робіт, послуг) Підприємства.
Підприємство за результатами діяльності протягом періоду аудиту було
збиткове (в 2016 - 19 190 тис. грн, за 9 місяців 2017 року отримало збиток
693 тис. грн).
Оцінкою ефективності управління МКП «ВУВКГ м. Херсона» за 2016 рік
та 9 місяців 2017 року, проведеною за сукупністю коефіцієнтів, які
характеризують прибутковість, платоспроможність та ліквідність.
Коефіцієнт рентабельності активів, власного капіталу, діяльності за
2016 - 9 місяців 2017 роки мав від'ємне значення, що свідчить про збиткову
діяльність підприємства, його неспроможність до відтворення та розширення
діяльності.
Коефіцієнт зносу основних засобів за період аудиту збільшився з 0,551
(2016) до 0,557 (9 місяців 2017), що свідчить про значне моральне та фізичне
зношення основних засобів та недостатність інвестиційних заходів
підприємства, які б дозволили оновляти матеріальну базу.
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Коефіцієнт поновлення основних засобів за 2016 - 9 місяців 2017 роки
мав нульове значення, що свідчить про недостатність заходів з поновлення
основних засобів.
Коефіцієнтів оборотності активів показав, що протягом 2016 - 9 місяців
2017 років активи здійснювали по 0,121 та 0,106 оборотів відповідно, що
характеризує низьку та зменшувану оборотність активів підприємства.
Коефіцієнт фінансової стійкості протягом 2016 - 9 місяців 2017 років
зменшувався з 1,347 до 1,269 відповідно та свідчить, що Підприємство не має
достатнього рівня фінансової стійкості і відповідно залежить від зовнішніх
фінансових джерел.
Коефіцієнт покриття протягом 2016 - 9 місяців 2017 років становив
2,118; 2,189 відповідно. Значення коефіцієнта покриття у зазначених межах
свідчить про те, що Підприємство має можливість своєчасно ліквідувати борги.
Проте, Коефіцієнт загальної ліквідності протягом 2016 - 9 місяців 2017
років становив 1,028; 1,049 відповідно, що свідчить про не можливість за
рахунок власних наявних оборотних активів погасити свої зобов'язання.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності протягом 2016 - 9 місяців 2017 років
становив 0,003; 0,059 відповідно, що свідчить про неможливість в окремих
періодах покрити власну поточну заборгованість за рахунок грошових коштів,
які є у нього в розпорядженні.
Коефіцієнт заборгованості протягом періоду аудиту становив 0,743;
0,788 відповідно, та має тенденцію до збільшення, що свідчить про збільшення
залежності від залучених коштів.
Коефіцієнт концентрації залученого капіталу протягом 2016 - 9 місяців
2017 років становив 0,444 та 0,457 відповідно, що свідчить про незначне
збільшення частки залученого капіталу у валюті балансу.
Таким чином, результати проведеного аналізу фінансово-господарської
діяльності МКП «ВУВКГ м. Херсона» свідчать про стабільно збиткову
діяльність Підприємства. Основні показники фінансової незалежності протягом
періоду аудиту мають незадовільні значення.
Крім того, моральне та фізичне зношення основних засобів та зниження
інвестиційних заходів, недостатня робота з поновлення основних засобів,
погіршення використання активів для отримання доходу характеризують
негативні процеси на Підприємстві. Також встановлено, що недотримання
Підприємством, протягом періоду аудиту, окремих планових показників
негативно вплинуло на результати діяльності Підприємства.
Згідно зі звітами про виконання фінансового плану Підприємства за 2016
рік та 9 місяців 2017 років було забезпечено:
- збільшення сукупного доходу протягом 2016 року на 8 830 тис. грн у
порівнянні з 2015 роком та за 9 місяців 2017 років на 30 848 тис. грн у
порівнянні з аналогічним періодом 2016 року;
- сукупні витрати Підприємства мають тенденцію до зростання, яке
відбулося в основному за рахунок збільшення собівартості реалізованої
продукції (товарів, робіт та послуг).
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Загальна оцінка ефективності управління МКП «ВУВКГ м. Херсона» за
2016 рік та 9 місяців 2017 років має незадовільний рівень, як за оцінкою
ефективності управління за фінансовими коефіцієнтами, так і за оцінкою
ефективності управління за ступенем виконання фінансового плану за 2016 рік
та 9 місяців 2017 років.
Аналіз показників діяльності Підприємства та оцінки виконання фінансових планів,
копії документів, додаються. [29]

2.2. Результати дослідження
Підприємства.

фінансово-господарської

діяльності

Зовнішній фактор ризику
2.2.1. Здійснення господарської діяльності з постачання послуг з
централізованого водопостачання та водовідведення за тарифами на рівні
нижчому ніж економічно обґрунтовані витрати на їх виробництво
призводить
до
недоотримання
доходів
та
понесенню
зайвих
(неефективних) витрат та фактично має вплив на виконання заходів щодо
утримання
в належному
технічному
стані
систем
питного
водопостачання та водовідведення.
Враховуючи збиткову діяльність Підприємства в дослідженому періоді в
частині надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в
ході аудиту досліджено встановлені тарифи та фактичні витрати щодо надання
зазначених послуг.
В основі господарської діяльності МКП «ВУВКГ м. Херсона» лежить
ліцензійна діяльність у сфері централізованого
водопостачання
і
водовідведення відповідно до Ліцензії на централізоване водопостачання та
водовідведення, від 11.04.2014 серія АЕ №199650, дія до 10.04.2019 [21], видана
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг (далі Національна комісія) якій належать
повноваження щодо державного регулювання діяльності суб'єктів природних
монополій у сфері водопостачання та водовідведення відповідно до Закону
України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» від
09.07.2010 №2479-УІ. [5]
Діяльність МКП «ВУВКГ м. Херсона» спрямована на забезпечення
послугами централізованого водопостачання та водовідведення споживачів
міста. Основним споживачем послуг є населення, якому надається майже 90%
послуг водопостачання та 80% послуг водовідведення.
Як встановлено аудиторським дослідженням, розрахунки тарифів на
послуги
з
централізованого
водопостачання
та
водовідведення,
централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем) здійснювалися відповідно до: Порядку
формування тарифів на житлово-комунальні послуги затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного
підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» [8]; Порядку
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формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення,
затвердженого постановою Національної комісії від 10.03.2016 №302 (далі —
Порядок № 302) [14]; Порядку формування тарифів на послуги з
централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем)», затвердженого Постановою Національної
комісії 10.03.2016 № 303 (далі Порядок № 303) [15]. Відповідно до Закону
України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» від
09.07.2010 №2479-УІ [5], повноваження по встановленню тарифів на послуги
водопостачання і водовідведення належать Національній комісії.
Так встановлено, що з 01.01.2016 по 30.09.2016 на підставі постанови
«Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення МКП «ВУВКГ міста Херсона» Національної комісії від
11.07.2014 № 892, Підприємству встановлено єдині тарифи за 1 куб. м (з ПДВ)
для всіх категорій споживачів: на централізоване водопостачання - 5,304 грн;
та на централізоване водовідведення - 5,628 гривень. Відповідні тарифи, діяли
протягом січня - вересня 2016 року. [11]
У відповідності до постанови Національної комісії від 11.08.2016 № 1413
«Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16.06.2016
№ 1141» з 01.10.2016 МКП «ВУВКГ м. Херсона» встановлено тариф
ліцензійної діяльності на послуги централізованого водопостачання та
водовідведення за 1 куб. м (з ПДВ) на централізоване постачання холодної води
- 7,656 грн; централізоване водовідведення - 6,696 гривень. [12]
Також, у відповідності до Постанови Національної комісії від 11.08.2016
№ 1414 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від
26.11.2015 № 2868» підприємству, починаючи з 01.10.2016 встановлено тариф
на послуги централізованого постачання холодної води, водовідведення (з
використанням
внутрішньобудинкових
систем)
для
мешканців
багатоквартирних будинків (гуртожитків) за 1 куб. м (з ПДВ) на централізоване
постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) 8,29 грн; та на централізоване водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем) - 7,26 гривень. [13]
В ході аудиторського дослідження проведено аналіз фактичних доходів та
витрат Підприємства за 2016 рік та 9 місяців 2017 року на централізоване
водопостачання та водовідведення, у співставленні з діючими тарифами та
встановлено, що тарифи затверджені Національною комісією МКП «ВУВКГ м.
Херсона», що діяли в 2016 році та 9 місяців 2017 року є збитковими.
Приводом щодо збиткового фінансового стану підприємства в першу
чергу стала збитковість тарифів на послуги централізованого водопостачання та
водовідведення впродовж 9 місяців 2016 року. Так, відповідно до процедури
встановлення тарифів, підприємством подано до Національної комісії Заяву про
встановлення тарифів від 01.10.2015 №12/06-04/150.1, проте тарифи на послуги
централізованого водопостачання та водовідведення встановлено лише з
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01.10.2016 у відповідності до постанови Національною комісією від 11.08.2016
№ 1413. [12]
Дослідженням встановлено, що фінансовий план Підприємства на 2016
рік розраховано у проектних тарифах, що повністю відшкодовують витрати на
виробництво послуг, проте протягом 9 місяців 2016 року реалізація послуг
здійснювалася за тарифами, встановленими з 01.08.2014, тому фактично
нараховані доходи з основної діяльності на 25 901,2 тис. грн (-21%) менше, ніж
передбачено фінансовим планом на 2016 рік, а чистий дохід підприємства від
реалізації послуг за підсумками 2016 року склав 12 8874 тис. грн, що на
40 981,6 тис.грн (або на 24,1%) менше передбаченого фінансовим планом.
Фактична собівартість в 2016 році послуг водопостачання становила 5,98
грн за 1 куб. м, послуг водовідведення 5,66 грн за 1 куб. м. Реалізовано послуг
централізованого водопостачання 13 854,4 тис. куб. м, з них: населенню
12 314,6 тис. куб. м, (складає 88,9% наданих послуг); послуг централізованого
водовідведення 11 958,1 тис. куб. м, в тому числі населенню 9 364,6 тис. куб. м,
(складає 78,3% усіх послуг).
Чинниками, що вплинули на зростання собівартості виробництва, є
підвищення вартості матеріальних ресурсів протягом звітного періоду. Так, у
структурі фактичних витрат виробництва у 2016 році питома вага матеріальних
витрат склала 46,1%, в тому числі витрати на електроенергію - 34,5%, витрати
на придбання пально-мастильних матеріалів - 4,3%, витрати на матеріали для
проведення ремонтних та аварійних робіт - 5%.
Крім того, тарифи на послуги централізованого водопостачання та
водовідведення, що встановлені з 01.10.2016 та з 02.09.2017 у відповідності до
постанов Національною комісією від 11.08.2016 № 1413 [12] та від 11.08.2016
№ 1414 [13], затверджено в розмірах менших, ніж було заплановано при
розрахунках основних показників фінансового плану підприємства на 2017 рік,
внаслідок чого чистий дохід підприємства від реалізації послуг за підсумками 9
місяців 2017 року склав 119,28 тис. грн, що на 21,42 тис.грн або на 15,2%
менше передбаченого фінансовим планом на відповідний період.
При цьому, собівартість реалізованих послуг склала 107 219,0 тис. грн,
що на 12 412,5 тис.грн. (10,4%) менше ніж планувалось та на 13 507,00 тис.грн
(12,59%) більше ніж за аналогічній період 2016 року, а витрати операційної
діяльності за підсумками 9 місяців 2017 року становили 123 535,3 тис.грн, що
на 13 073,0 тис.грн (9,6%) менше від показника фінансового плану та на
11 754,50 тис.грн (9,51%) більше ніж за відповідний період 2016 року.
Довідково: статтею 31 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" [4]
закріплено норму щодо зобов'язання Національної комісії, що здійснюють державне
регулювання у відповідній сфері, нести відповідальність за наслідки встановлення або
регулювання цін/тарифів, що змінюються ними відповідно до їхніх повноважень.
Встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно
обґрунтованих витрат на їх виробництво не допускається.
У разі зміни цін/тарифів на послуги/товари центральними органами виконавчої влади,
національними комісіями, що здійснюють державне регулювання у відповідній сфері, які
призвели до непередбачених витрат виконавців/виробників, центральні органи виконавчої
влади зобов'язані відшкодувати в повному обсязі збитки, зумовлені такими змінами,
протягом поточного фінансового року та до затвердження нового бюджету.
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Також, ст. 10 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних
послуг» [5] визначено, що тарифи на комунальні послуги суб'єктів природних монополій та
суб'єктів господарювання на суміжних ринках повинні забезпечувати відшкодування всіх
економічно обґрунтованих планованих витрат на їх виробництво з урахуванням планованого
прибутку.
У відповідності до п. 7 та 9 Порядку формування тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 01.06.2011 №869 [8], та п.1.7 Порядку № 302 [14], у разі зміни протягом строку дії
тарифів обсягу окремих витрат, пов'язаних із провадженням ліцензованої діяльності з
централізованого водопостачання та водовідведення, з причин, які не залежать від ліцензіата,
зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної
плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін і тарифів на паливноенергетичні та інші матеріальні ресурси, може проводитися перерахування тарифів шляхом
коригування лише тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни
в бік збільшення або зменшення.
Для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
ліцензіат подає уповноваженим органам у друкованому і електронному вигляді заяву та
розрахунки тарифів на планований період за встановленими такими органами формами з
відповідними
розрахунками,
підтвердними
матеріалами
і
документами,
що
використовувалися під час їх проведення.

В ході аудиту встановлено, що фактична собівартість надання послуг з
централізованого водопостачання та водовідведення за період з 01.01.2016 по
30.09.2016 перевищувала встановлені Національною комісією тарифи, у зв'язку
із чим, Підприємством здійснювався розрахунок різниці в тарифах на послуги
що надавались населенню.
Так, за даними бухгалтерського обліку Підприємства по рахунку 4.8.111
«Цільове фінансування різниці в тарифах» різниця в тарифах на послуги що
надавались населенню в 2016 році становила 11 849 358,40 гривень.
Дослідженням встановлено, що механізми погашення заборгованості з
різниці у тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства,
законодавчо визначаються кожного року новим Порядком, які затверджувались
Постановами Кабінету Міністрів України.
Слід зазначити, що вимогами Закону України «Про заходи, спрямовані на
врегулювання заборгованості теплопостачальних та
теплогенеруючих
організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення
за спожиті енергоносії» від 03.11.2016 № 1730-19 передбачено відшкодування
заборгованості з різниці в тарифах, яка залишилася не погашеною станом на 1
січня 2016 року. [6]
Крім того, пунктом 23 статті 14 Закону України «Про Державний бюджет
України на 2017 рік» [7] передбачено спрямування коштів на субвенцію з
державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною
вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання
гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання
холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових
систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або
іншим
підприємствам
теплопостачання,
централізованого
питного
водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та
тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної
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влади чи місцевого самоврядування. Статтею 31 Закону України «Про
Державний бюджет України на 2017 рік» встановлено, що перерахування
коштів зазначеної субвенції буде здійснюватись у встановленому Кабінетом
Міністрів України порядком на суму заборгованості, що не була відшкодована
станом на 01 січня 2016 року. [7]
Проте, у 2016 році були відсутні законодавчі механізми погашення
заборгованості підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства з
різниці у тарифах
на послуги
централізованого
водопостачання,
водовідведення, що надавались населенню.
У 2017 році механізм погашення заборгованості з різниці у тарифах
підприємствам водопровідно-каналізаційного
господарства, законодавчо
визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2017 № 332 «Про
затвердження Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю
теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води,
централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води
та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що
вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим
підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та
водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого
самоврядування» (далі - Порядок №332). Порядок №332 передбачає механізм
надання субвенції на різницю в тарифах шляхом проведення взаєморозрахунків
за спожиті енергоносії та грошових зобов'язань з податку на додану вартість. [9]
Дослідженням встановлено, що Підприємством вжито необхідні заходи
для отримання коштів субвенції у відповідності до Порядку №332 [9], але на
сьогодні питання отримання субвенції з бюджету знаходиться на стадії
вирішення, оскільки наразі з боку Національної комісії, не прийнято постанову
щодо встановлення алгоритму розподілу оплати за спожиту електроенергію
перед Оптовим ринком згідно вимог Закону України «Про заходи, спрямовані
на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих
організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення
за спожиті енергоносії», а також Мінфіном не узгоджено графік проведення
розрахунків по поточній заборгованості з податку на додану вартість згідно
оформлених протоколів. [6]
Дослідженням встановлено, що станом на 01.01.2016 заборгованість з
різниці в тарифах в обліку Підприємства становила 58 001,158 тис. грн та з
урахуванням отриманих у 2016 році коштів субвенції з місцевого бюджету (у
сумі 10 000,0 тис. грн), станом на 30.09.2017 МКП «ВУВКГ м. Херсона»,
відповідно Протоколу №1 від 09.06.2017 засідання обласної комісії з питань
узгодження заборгованості з різниці в тарифах МКП «ВУВКГ м. Херсона», має
узгоджений обсяг заборгованості з різниці в тарифах у розмірі
48 001,158 тис. гривень.
При цьому, при умові вчасного затвердження Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг тарифу на
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централізоване водопостачання та водовідведення на рівні економічно
обґрунтованих витрат на їх виробництво, які забезпечують беззбиткове
функціонування МКП «ВУВКГ м. Херсона», дозволило б Підприємству в 2016
році додатково отримати доходи на суму 11 849,36 тис. гривень.
Слід зазначити, що несвоєчасне затвердження Національною комісією
тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення на рівні
економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, фактично призвело до
зменшення обігових коштів Підприємства, що в свою чергу призводить до
понесенню зайвих (неефективних) витрат.
Так, дослідженням встановлено, що станом на 01.01.2016 кредиторська
заборгованість становила всього 43 580 тис. грн, проте станом на 01.01.2017
кредиторська заборгованість збільшилась та становила всього 57 192 тис. грн, у
тому числі за товари, роботи, послуги 10 856 тис. грн (з неї електроенергія 9 123 тис. грн), інші роботи, послуги - 1733 тис. грн, з оплати праці 3 388 тис. грн, зі страхування - 922 тис. грн, з бюджетом - 4473 тис. грн та інші
поточні зобов'язання - 37 553 тис. грн.
Зростання кредиторської заборгованості в 2016 році обумовлено
дефіцитом обігових коштів підприємства, який утворився внаслідок зростання
дебіторської заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення, що постачалися населенню, яка виникла у
зв'язку з невідповідністю фактичної собівартості.
Так, за даними бухгалтерського обліку Підприємства по рахунку 9.4.8
«Визнані штрафи, пені, неустойки» визнані економічні санкції за невиконання
підприємством законодавства та умов договорів в 2016 році становили
5 707 025,61 грн та за 9 місяців 2017 року 860 258,03 гривень.
Дослідженням встановлено, що недостатність обігових коштів
підприємства призвела до несвоєчасності виконання договірних зобов'язань,
порушення термінів сплати обов'язкових податків і зборів у зв'язку із чим
контрагентами (в тому числі за наслідками судового розгляду) нараховано
Підприємству економічні санкції (штрафи, пені, інфляційні втрати) за
невиконання підприємством законодавства та умов договорів в тому числі:
- контрагентом публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна
компанія "Херсонобленерго", на суму 2 069 087,18 грн (3% річних за
несвоєчасну сплату боргу по активній і реактивній електроенергії, інфляційних
збитків за прострочення плати, пені за прострочення оплати та відшкодування
понесених витрат по сплаті судового збору).
- контрагентом міське комунальне підприємство "Херсонтеплоенерго" на
суму 63 709,22 грн (штрафні санкції за несвоєчасну сплату за послуги по договору
на відшкодування вартості робіт з експлуатації та технічного обслуговування
підвищувальних установок).
- контрагентом публічне акціонерне товариство «Марфін банк» на суму
1 299,88 грн (пеня за несвоєчасне повернення овердрафту).
- контрагентом управління комунальної власності Херсонської міської
ради на суму 749,44 грн (пеня за несвоєчасну сплату орендної плати).
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- контрагентом Головного управління Держпраці у Херсонській області
на суму 1 450,00 грн (штраф).
- контрагентом Антимонопольний комітет на суму 12 500,00 грн (за
порушення умов договору).
- контрагентом Фонд соціального страхування на суму 530,33 грн
(штраф).
- контрагентом Національна комісія на суму 51 000,00 грн (штраф за
порушення умов ліцензування).
- контрагентом Державної податкової інспекції у м.Херсоні Головного
управління ДФС у Херсонській області на загальну суму 4 366 957,59 грн
(штрафи за несвоєчасну сплату та % за розстрочення терміну сплати по
податках).
В існуючих умовах державного регулювання тарифної політики у сфері
водозабезпечення, при відсутності в складовій тарифу прибутку, операційна
діяльність підприємства потенційно залишатиметься збитковою. Наслідком
недоотримання доходу, через дію збиткового тарифу стало збільшення обсягу
кредиторської заборгованості та нарахування штрафних економічних санкцій за
невиконання підприємством законодавства та умов договорів та сприяло
виникненню зайвих витрат на загальну суму 6 567,28 тис. грн (в тому числі за
2016 рік 5 707,03 тис. грн та за 9 місяців 2017 року 860,26 тис. гривень).
Крім того, дослідженням встановлено, що затверджені Національною
комісією тарифи на послуги централізованого водопостачання і водовідведення
для МКП «ВУВКГ м. Херсона», встановлено без планового прибутку
Підприємства, що в значній мірі вплинуло на проведення оновлення основних
засобів.
Так, в системі Підприємства станом на 30.09.2017 експлуатується 913,96
км мереж водопостачання, з яких 498,11 км зношені та аварійні, та 294,54 км
мереж водовідведення, з яких 171,72 км зношені та аварійні.
Дослідженням встановлено, що підприємством в рамках «Програми
ефективної
роботи
та
реформування
водопровідно-каналізаційного
господарства міста Херсона на 2016-2020 роки» з метою покращення якості
послуг
водопостачання
реалізовано
проект
«Реконструкція
систем
знезараження з переобладнанням їх на новий реагент - на гіпохлорит натрію на
насосних станціях водопроводу №2 та №4, що дало можливість зменшити
енергоспоживання майже на 100 тис. кВт/годин на рік, а також, зменшити
аварійності та втрат води за рахунок точного підтримання заданого тиску.
Також, Підприємством замінено 7,4 км водопровідних мереж,
відремонтовано 229 засувок та 164 пожежних гідрантів; відремонтовано 32
водопровідних колодязі, встановлено 133 кришки; ліквідовано 4724 засмічення
на мережах каналізації; промито та прочищено 37,7 км мереж каналізації;
відремонтовано 77 каналізаційних колодязів, встановлено 269 кришок.
Придбано обладнання (спектрофотометр) для лабораторії контролю якості
питної води. Виконано ремонт будівельної частини 75 свердловин. Замінено 9
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насосів на свердловинах на сучасні, енергозберігаючі. Введено в експлуатацію
нову свердловину з якісною водою.
На очисних спорудах каналізації: відремонтований первинний відстійник
№4; замінено 68 м технологічних трубопроводів; відремонтовано 35 засувок, 7
зворотних клапанів та 9 шиберів; замінено 16 насосних агрегатів.
Придбана дорожня техніка європейського рівня: рециклер RCA-1200
польської фірми <^ОКЬЕХ» та дорожній міні-каток JCBVMT160-80 для
відновлення асфальтного покриття після ліквідації аварій на водопровідних
мережах, власними силами Підприємства виготовлений бітумізатор.
Розроблено проект будівництва нового водозабору та водогону питної
води для селища Комишани та Реконструкції лабораторії контролю якості
питної води. У грудні 2016 року розпочалася реалізація проекту «Будівництво
водозабору питної води смт Комишани», для забезпечення якісною питною
водою мешканців с. Комишани, облаштована 1 свердловина, прокладено 2
нитки водогону (3,13 км). Загальна вартість проекту становить 26,76 млн. грн.
Також передбачена поетапна реалізація проекту «Будівництво водозабору
поблизу НСВ-4 з 5-ти додаткових свердловин» (с. Текстильників), що
покращить умови забезпечення питною водою мешканців Північного та
Таврійських мікрорайонів.
Проте, аудиторським дослідженням встановлено, що оновлення
водопровідних та каналізаційних мереж було не досить вагомим, оскільки
встановлено, що станом на 30.09.2017 зношеність водопровідних мереж
становить - 54,5%, зношеність каналізаційних мереж - 58,3%.
Незадовільний технічний стан та зношеність основних фондів системи
водопостачання та водовідведення спричиняє велику кількість аварій в
мережах, що в свою чергу, призводить до втрат води. Витрати та втрати води в
2016 році становили 5 665,425 тис.м.куб. (або 26,3 %) та за 9 місяців 2017 року
4 630,165 тис.м.куб. (або 29,26 %).
Так, у 2016 році на мережі водопостачання в диспетчерську службу
Підприємства поступило 3350 заяв, в тому числі щодо 430 аварій з яких діями
диспетчерської служби локалізовано 1684 випадки, службою водопостачання
проведено робіт на 1666 обєктах в тому числі ремонт мереж, засувок та
гідрантів 959 випадків; службою водовідведення ліквідовано 4724 засмічення
на мережах каналізації.
За 9 місяців 2017 року на мережі водопостачання в диспетчерську службу
Підприємства поступило 2666 заяв, в тому числі щодо 249 аварій з яких діями
диспетчерської служби локалізовано 1393 випадки, службою водопостачання
проведено робіт на 1273 об'єктах в тому числі ремонт мереж, засувок та
гідрантів 839 випадків.
Виходячи з вищенаведеного, при умові вчасного затвердження
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
комунальних послуг тарифу на централізоване водопостачання та
водовідведення на рівні економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво,
які забезпечують беззбиткове функціонування МКП "ВУВКГ м. Херсона",

22

дозволило б Підприємству в 2016 році додатково отримати доходи на суму
11 849,36 тис.грн, що сприяло би зменшенню збитковості діяльності за
підсумками 9 місяців 2016 року, та відповідно зменшенню дефіциту обігових
коштів Підприємства та уникненню нарахування штрафних санкцій по
виконанню договірних зобов'язань.
В існуючих умовах державного регулювання тарифної політики у сфері
водозабезпечення, при відсутності в складовій тарифу прибутку, операційна
діяльність підприємства потенційно залишатиметься збитковою. Наслідком
недоотримання доходу, через дію збиткового тарифу стало збільшення обсягу
кредиторської заборгованості та нарахування штрафних економічних санкцій за
невиконання підприємством законодавства та умов договорів та сприяло
виникненню зайвих витрат на загальну суму 6 567,28 тис. грн (в тому числі за
2016 рік 5 707,03 тис. грн та за 9 місяців 2017 року 860,26 тис. гривень.
Крім того, фактично затверджені Національною комісією тарифи на
послуги централізованого водопостачання і водовідведення для МКП «ВУВКГ
м. Херсона», без планового прибутку Підприємства, в значній мірі вплинуло на
проведення оновлення водопровідних та каналізаційних мереж, оскільки
встановлено, що станом на 30.09.2017 зношеність водопровідних мереж
становить - 54,5%, зношеність каналізаційних мереж - 58,3%. Зношеність
основних фондів системи водопостачання та водовідведення спричиняє велику
кількість аварій в мережах, що в свою чергу, призводить до втрат води.
Внутрішні фактори ризику
2.2.2. Існування дебіторської та кредиторської заборгованості є
фактором ризику, що може призвести до відволікання коштів, втрати
активів та недоотримання доходів.
В ході аудиторського дослідження проведено аналіз стану дебіторської та
кредиторської заборгованості Підприємства, яким встановлено, що дебіторська
заборгованість Підприємства протягом дослідженого періоду мала тенденцію
до збільшення (з 102 445 тис. грн станом на 01.01.2016 до 122 502 тис. грн
станом на 30.09.2017, або на 19,6 %), що може свідчити про погіршення
виконання договірних зобов'язань.
Аудиторським дослідженням встановлено, що найбільш «проблемною»
заборгованістю для Підприємства є дебіторська заборгованість, що обумовило
проведення аналізу в розрізі її видів.
Як видно з діаграми 1, відповідно до ф.№1 «Баланс» за 2016 рік та 9
місяців 2017 року, основну питому вагу у складі дебіторської заборгованості за
досліджений період складає інша поточна дебіторська заборгованість 58 100
тис. грн (56,7 %), 59 956 тис. грн (52,4 %) та 60 165 тис. грн (49,1 %) відповідно.
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Діаграма 1. «Структура дебіторської заборгованості (тис. грн)».

Станом на 01.10.2017 по бухгалтерському обліку підприємства
обліковується заборгованість з різниці в тарифах в розмірі 59850,5 тис.грн (в
тому числі, узгоджено протоколом від 09.06.2017 засідання обласної комісії з
питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах в сумі 48 011 тис.грн).
Так встановлено, що станом на 30.09.2017 по бухгалтерському обліку
Підприємства по рахунку 4.8.111 «Цільове фінансування різниці в тарифах»
обліковується заборгованість в сумі 58 850 516,40 грн, що по питомій вазі
становить 48 % в загального обсягу дебіторської заборгованості. Зазначена
дебіторська заборгованість утворилась через невідповідність фактичної
собівартості виробництва послуг з централізованого водопостачання,
водовідведення та тарифів на ці послуги, що встановлювались Національною
комісією на послуги що надавались населенню за період з 01.01.2013 по
01.10.2016.
Крім того, заборгованість за товари, роботи, послуги мала тенденцію до
збільшення та в середньому за період аудиту становить 39,2 %. При цьому,
станом на 30.09.2017 дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
мала найвище значення (50 519 тис. грн) та в порівнянні з початком 2016 року
збільшилась на 41,2 відсотків.
Одночасно заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на
30.09.2017 збільшилась на 5 545 тис. грн або більш ніж в 2,5 рази.
Аналізом змін у структурі дебіторської заборгованості встановлено
зростання частки заборгованості за виданими авансами, розмір якої зріс майже
в три рази ніж на початок та мала значення 2 671 тис. гривень.
За період аудиту за звітними даними Підприємства довгострокова
дебіторська заборгованість не встановлена.
Враховуючи наявність значних обсягів дебіторської заборгованості та
рівень суттєвості її впливу на результати фінансово-господарської діяльності
МКП «ВУВКГ м. Херсона», аудиторською групою було досліджено стан
претензійно-позовної роботи на Підприємстві.
В ході аудиту було встановлено, що на Підприємстві розроблений
«Порядок ведення претензійно-позовної роботи міського комунального
підприємства
«Виробниче
управління
водопровідно-каналізаційного
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господарства міста Херсона», який затверджений наказом від 25.01.2016 №37
(далі - Порядок 37). [25]
Пунктом 6 «Порядку ведення договірної роботи в міському
комунальному
підприємстві
«Виробниче
управління
водопровідноканалізаційного господарства міста Херсона», затвердженого наказом від
11.08.2014 №304 [26] визначено, що договірна робота повинна сприяти
виконанню зобов'язань для задоволення потреб підприємства та забезпеченню
захисту і відновленню порушених майнових прав та інтересів.
В ході проведення аудиту встановлено, що юридичним відділом
Підприємства ведеться певна претензійно-позовна робота по стягненню
дебіторської заборгованості з абонентів.
Так, за 2016 рік рівень оплати за реалізовані послуги в цілому по
підприємству становить 99,4%, населенням - 104,2%. За 9 місяців 2017 року
рівень оплати за реалізовані послуги в цілому по підприємству становить
100,49%, населенням - 98,96 %.
При цьому, дебіторська заборгованість населення (без врахування пільг
та субсидій) за 2016 рік збільшилась на 3310,6 тис.грн та становила 41870,8 тис.
грн, крім того, за 9 місяців 2017 року заборгованість збільшилась на 5421,8
тис.грн. та склала 47292,6 тис. гривень.
Зважаючи, що на даний час законодавчо обмежено застосування санкцій
та обмежень надання послуг населенню, підприємством на постійній основі
здійснюється робота по збільшенню збору платежів, а саме, відділом по роботі
з боржниками, до функцій якого належить виконання заходів по зменшенню
простроченої дебіторської заборгованості.
За підсумками роботи відділу по роботі з боржниками за 2016 рік:
- проведено обмеження в наданні послуг абонентам (фізичні особи) по
154 особистим рахункам, суми надходжень за підсумками роботи з обмеження
послуги становили 1030 тис. грн;
- укладено договори реструктуризації заборгованості зі 577 абонентами,
суми надходжень за договорами реструктуризації становили 1952,36 тис.грн;
- направлено 20569 претензій про сплату простроченої заборгованості за
підсумками проведеної претензійної роботи відділу надходження коштів по
сплаті заборгованості становили 3916 тис. грн.
За підсумками роботи відділу по роботі з боржниками за 9 місяців 2017
року встановлено:
- проведення обмеження в наданні послуг по 100 абонентам (населення 82, інші підприємства - 18), суми надходжень за підсумками роботи з
обмеження послуги становили 532,29 тис. грн;
- укладено договори реструктуризації заборгованості зі 653 абонентами,
суми надходжень за договорами реструктуризації становили 3906,86 тис.грн;
- направлено 14381 претензії про сплату простроченої заборгованості, за
підсумками проведеної претензійної роботи відділу надходження коштів по
сплаті заборгованості становили 2223,38 тис. грн.
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Крім того, сплачено абонентами щодо яких, внесено судові накази та
рішення та матеріали щодо яких передано до органів виконавчої служби у 2016
році на суму 2419,71 тис.грн та за 9 місяців 2017 року на суму 2313,74 тис.грн.
Дослідженням встановлено, що за 2016 рік визнано безнадійною та
проведено списання безнадійної дебіторської заборгованості в розмірі 457,2
тис. грн, за 9 місяців 2017 року списання безнадійної дебіторської
заборгованості не проводилось.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи (послуги) протягом 2016 - 9
місяців 2017 років мала тенденцію до збільшення, її наявність у значних
обсягах свідчить про недостатній рівень виконання договірних зобов'язань та
необхідності покращення стану претензійної роботи.
Крім того, в зв'язку із наявністю значних обсягів кредиторської
заборгованості Підприємства проведено її аналіз динаміки та структури.
Дослідженням
встановлено,
що
кредиторська
заборгованість
Підприємства протягом дослідженого періоду збільшилась з 38 454 тис. грн до
56 031 тис. грн, або на 45,7 %.
Основну частку в загальній структурі кредиторської заборгованості
протягом дослідженого періоду займає заборгованість за одержаними авансами.
Разом з тим, протягом 2016 - 9 місяців 2017 років відмічається зростання іншої
кредиторської заборгованості з 7 950 тис. грн на 01.01.2016 до 11 052 тис. грн
на 30.09.2017, або на 39 відсотків.
Так само в загальній структурі кредиторської заборгованості займає
частка заборгованості за розрахунками з бюджетом коливалась в межах
2 312 тис. грн, 4 473 тис. грн, 7 640 тис. грн відповідно.
В той же час, аналізом змін у структурі кредиторської заборгованості
встановлено, що заборгованість за товари, роботи, послуги мала значну
тенденцію до зменшення, її частка в дослідженому періоді коливалась в межах
24,9; 20,7 та 10,9 відсотків відповідно.

• за товари, роботи, послуги • з одержаних авансів • з бюджетом • зі страхування • з оплати праці • інші

Діаграма 6.Структура та динаміка зобов'язань. (тис. грн.)

Одночасно, в дослідженому періоді існують незначні суми заборгованості
з оплати праці, яка мала стійку тенденцію до зменшення з 4 496 тис. грн. (на
початок 2016 року) до 1 853 тис. грн. (на кінець 9 міс 2017 року), або майже у
2,4 рази. Аналогічно заборгованість за розрахунками зі страхування мала також
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стійку тенденцію до зменшення з 1 225 тис. грн. (на початок 2016 року) до
1 тис. грн. (на кінець 9 міс 2017 року), або майже у 1 225 рази.
Протягом дослідженого періоду коефіцієнт зростання кредиторської
заборгованості становив 1,15 та 1,08 та був більшим ніж коефіцієнт зростання
активів (1,1 та 1,0 відповідно), що свідчить про погіршення платоспроможності
Підприємства в цьому періоді.
Таким чином, за результатами дослідження даного чинника ризику
встановлено, що дебіторська заборгованість за товари, роботи (послуги)
протягом 2016 - 9 місяців 2017 років мала тенденцію до збільшення, її
наявність у значних обсягах свідчить про недостатній рівень виконання
договірних зобов'язань та необхідності покращення стану претензійної роботи.
Зростання кредиторської заборгованості обумовлено дефіцитом обігових
коштів підприємства, який утворився внаслідок зростання дебіторської
заборгованості з різниці в тарифах на послуги, що надавались населенню.
При дослідженні існування кредиторської заборгованості встановлено,
що її наявність у значних обсягах може призвести до застосування
контрагентами штрафних санкцій та збільшення витрат Підприємства.
2.2.3. Діюча система внутрішнього контролю та її організація може
бути недостатньою для попередження порушень та недоліків.
З огляду на результати державного фінансового аудиту протягом
дослідженого періоду керівництвом МКП «ВУВКГ м. Херсона» не в повній
мірі здійснювався комплекс заходів з метою запобігання окремих негативних
наслідків, які виникли в результаті діяльності, про що свідчить інформація,
викладена у попередніх розділах звіту.
Основні
контрольні
функції
протягом
дослідженого
періоду
здійснювались в межах посадових обов'язків осіб, які забезпечують здійснення
й документальне оформлення та облік господарських операцій.
При цьому, організація внутрішнього контролю потребує покращенню.
Пунктом 1.6 Наказу №424 «Про організацію бухгалтерського обліку та
облікову політику на підприємстві» від 09.10.2015 [27] встановлено порядок
проведення інвентаризації активів й зобов'язань в відповідності до Положення
про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879 (далі-Положення №879)
[17] для підтвердження достовірності даних бухгалтерського обліку та
фінансової звітності до завдань якої входить перевірка реальності відображення
дебіторської і кредиторської заборгованості.
Відповідно до пп.7.5 Положення №879 [17] до акта інвентаризації
розрахунків додається довідка про дебіторську і кредиторську заборгованість,
щодо якої термін позовної давності минув, із зазначенням осіб, винних у
минуванні терміну позовної давності дебіторської заборгованості, а також
назви і адреси дебіторів або кредиторів, суми, причини, дати і підстави
виникнення заборгованості.
Дослідженням результатів щорічних інвентаризацій Підприємства
встановлено, що під час їх проведення, довідки про дебіторську та
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кредиторську заборгованість із зазначенням назв і адрес контрагентів, суми,
причини, дати і підстави виникнення заборгованості, складались без зазначення
вищевказаних факторів, чим порушено пп.7.5 Положення №879. [17]
З огляду на вищевикладене, при проведенні річних інвентаризацій,
інвентаризаційними комісіями не належним чином виконуються вимоги
Положення №879. [17]
Порядок взаємодії структурних підрозділів по виявленню та погашенню
дебіторської заборгованості врегульовано Положенням про відділ по роботі з
боржниками, затвердженим наказом директора МКП «ВУВКГ м. Херсона»
№34 від 15.07.2015, яким передбачено порядок взаємодії структурних
підрозділів під час впровадження організаційно-правових заходів щодо
погашення дебіторської заборгованості абонентів Підприємства, проте
наявність значних обсягів дебіторської заборгованості свідчить про
недостатність проведення зазначеної роботи. [28]
Враховуючи
вищевикладене,
система
внутрішнього
контролю
Підприємства потребує покращення з урахуванням недоліку встановленого в
ході аудиту.
ІІІ Висновки за результатами аудиту
Загалом, за результатами проведеного аналізу показників діяльності
Підприємства та оцінки виконання фінансових планів, ефективність управління
Міського комунального підприємства «Виробниче управління водопровідноканалізаційного господарства м. Херсона» за період 2016 - 9 місяців 2017 років
мала незадовільний рівень.
За наслідками проведеного державного фінансового аудиту діяльності
МКП «ВУВКГ м. Херсона» виявлено ряд чинників, які вплинули на
ефективність управління Підприємства, а також встановлено окремі порушення
і недоліки в частині достовірності відображення господарських операцій за
даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Зовнішні фактори ризику:
При умові своєчасного затвердження Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг тарифу на
централізоване водопостачання та водовідведення на рівні економічно
обґрунтованих витрат на їх виробництво, які забезпечують беззбиткове
функціонування МКП "ВУВКГ м. Херсона", дозволило б Підприємству в 2016
році додатково отримати доходи на суму 11 849,36 тис.грн, що сприяло би
зменшенню збитковості діяльності за підсумками 9 місяців 2016 року, та
відповідно зменшенню дефіциту обігових коштів підприємства та уникненню
нарахування штрафних санкцій по виконанню договірних зобов'язань.
В існуючих умовах державного регулювання тарифної політики у сфері
водозабезпечення, при відсутності в складовій тарифу прибутку, операційна
діяльність підприємства потенційно залишатиметься збитковою. Наслідком
недоотримання доходу, через дію збиткового тарифу стало збільшення обсягу
кредиторської заборгованості та нарахування штрафних та економічних санкцій
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за невиконання підприємством законодавства та умов договорів та сприяло
виникненню зайвих витрат на загальну суму 6 567,28 тис. грн (в тому числі за
2016 рік 5 707,03 тис. грн та за 9 місяців 2017 року 860,26 тис. гривень.
Крім того, фактично затверджені Національною комісією тарифи на
послуги централізованого водопостачання і водовідведення для МКП «ВУВКГ
м. Херсона», без планового прибутку Підприємства, в значній мірі вплинуло на
проведення оновлення водопровідних та каналізаційних мереж, оскільки
встановлено, що станом на 30.09.2017 зношеність водопровідних мереж
становить - 54,5%, зношеність каналізаційних мереж - 58,3%. Зношеність
основних фондів системи водопостачання та водовідведення спричиняє велику
кількість аварій в мережах, що в свою чергу, призводить до втрат води.
Внутрішні фактори ризику
За результатами дослідження встановлено, що дебіторська заборгованість
за товари, роботи (послуги) протягом 2016 - 9 місяців 2017 років мала
тенденцію до збільшення, її наявність у значних обсягах свідчить про
недостатній рівень виконання договірних зобов'язань та необхідності
покращення стану претензійної роботи.
Зростання кредиторської заборгованості обумовлено дефіцитом обігових
коштів підприємства, який утворився внаслідок зростання дебіторської
заборгованості в тому числі з різниці в тарифах на послуги, що надавались
населенню.
При дослідженні існування кредиторської заборгованості встановлено,
що її наявність у значних обсягах може призвести до застосування
контрагентами штрафних санкцій та збільшення витрат Підприємства.
Система внутрішнього контролю є недостатньою для попередження
недоліків та потребує покращенню з урахуванням ризиків встановлених в ході
аудиту.
Враховуючи результати дослідження факторів ризику за період
аудиту Підприємством :
Втрачено доходів від:
Зовнішні фактори ризику:
- не затвердження Національною комісією тарифу на централізоване
водопостачання та водовідведення на рівні економічно обґрунтованих витрат на
їх виробництво, які забезпечують беззбиткове функціонування МКП "ВУВКГ
м. Херсона", не дозволило Підприємству в 2016 році додатково отримати
доходи на суму 11 849,36 тис. гривень.
Проведено витрати внаслідок неефективних управлінських дій:
Зовнішні фактори ризику:
- Наслідком недоотримання доходу, через дію збиткового тарифу стало
збільшення обсягу кредиторської заборгованості та нарахування штрафних та
економічних санкцій за невиконання підприємством законодавства та умов
договорів та сприяло виникненню зайвих витрат на загальну суму 6 567,28
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тис. грн (в тому мислі за 2016 рік 5 707,03 тис. гри та за 9 місяців 2017 року
860,26 тис. гривень.
I V . РЕКОМЕНДАЦІЙ

На рівні МКП «ВУВКГ м. Херсона»:
1. Результати аудиторського дослідження розглянути на розширеній
нараді з адміністрацією МКП «ВУВКГ м. Херсона». Враховуючи ряд недоліків
та зауважень, які мають місце при здійсненні Підприємством господарської
діяльності, про що зазначено в аудиторському звіті, а також, у зв'язку із
відсутністю на Підприємстві відділу внутрішнього контролю, наказом по
Підприємству посилити внутрішній контроль за здійсненням господарських
операцій за напрямками роботи.
2. Враховуючи, незадовільний технічний стан та зношеність основних
фондів системи водопостачання та водовідведення, велику кількість аварій на
мережах забезпечити поліпшення експлуатаційних параметрів водопровідноканалізаційної мережі та очисних споруд.
3. Проводити роботу щодо коригування тарифу на централізоване
водопостачання та водовідведення на рівні не нижчих за розмір економічно
обґрунтованих витрат на їх виробництво.
4. Враховуючи наявну фінансову збитковість МКП «ВУВКГ м. Херсона»
розробити заходи щодо підвищення енергоефективності Підприємства.
5. Вжиги заходи щодо покращення роботи з питань проведення
претензійно-позовної роботи.
V. Додатки
1. Джерела інформації.
2. Протокол розгляду розбіжностей аудиторського звіту.
3. Додатки.
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