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РЕЗЮМЕ
У звіті представлено результати державного фінансового аудиту виконання
бюджетних програм Управлінням у справах фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради (далі – Управління спорту) за період з 01.01.2015 по
31.12.2017.
Державний фінансовий аудит проведено на виконання п. 2.2.1.1 плану
роботи Південного офісу Держаудитслужби на І квартал 2018 року, відповідно до
Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними
територіальними органами державного фінансового аудиту виконання бюджетних
програм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.2004 №
1017 (з внесеними змінами) та Методичних рекомендацій щодо проведення
органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового
аудиту виконання бюджетних програм, затверджених наказом ГоловКРУ України
від 15.12.2005 № 444 (зі змінами).
Аудиторський звіт призначений для Управління у справах фізичної
культури і спорту Миколаївської міської ради, керівників та працівників установ,
інших зацікавлених осіб, які залучалися до виконання заходів бюджетних програм
розвитку фізичної культури та спорту у Миколаївській області.
Аудит проведено начальником відділу контролю у галузі освіти, науки,
спорту та інформації Управління Південного офісу Держаудитслужби в
Миколаївській області Гончаренко О.В., заступником начальника відділу
контролю у галузі освіти, науки, спорту та інформації Управління Південного
офісу Держаудитслужби в Миколаївській області Барилко І.А. та головним
державним аудитором відділу організаційної роботи Управління Південного
офісу Держаудитслужби в Миколаївській області Князєвою К.О.
У ході аудиторського дослідження вивчено та проаналізовано законодавчі
та нормативні акти, які регулюють діяльність закладів, що реалізують державну
політики у галузі фізичної культури та спорту в Україні, дані бухгалтерського
обліку, фінансової та статистичної звітності, інформації учасників аудиту.
Результати аудиторського дослідження засвідчили, що на ефективності
реалізації бюджетних програм протягом 2015-2017 років негативно позначаються
такі фактори: прорахунки при виділенні коштів з місцевого бюджету на
будівництво спортивних споруд, недостатній контроль за використанням коштів
на виготовлення проектно-кошторисної документації, не досконалість системи
збору статистичної інформації та іншої звітності щодо діяльності суб’єктів
господарювання в галузі фізичної культури і спорту, прорахунки при плануванні і
обліку видатків, спрямованих на виконання заходів бюджетних програм.
За результатами аудиторського дослідження підготовлено ряд пропозицій
на регіональному рівні.
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ВСТУП
Концепцією державної цільової соціальної програми розвитку фізичної
культури і спорту на період до 2020 року, схваленою розпорядження Кабінету
Міністрів України від 09.12.2015 № 1320-р, визначено, що пріоритетом реалізації
державної політики є впровадження в Україні європейських стандартів життя. До
проблем, що потребують розв’язання на сучасному етапі розвитку України,
належать:
погіршення стану здоров’я населення у зв’язку з прогресуючими
хронічними хворобами серця, гіпертонією, неврозом, артритом, ожирінням тощо,
що призвело до збільшення на 40 відсотків порівняно з 2007 роком кількості осіб,
віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи;
невідповідність вимогам сучасності та світовим стандартам ресурсного
забезпечення сфери фізичної культури і спорту, зокрема організаційного,
кадрового, науково-методичного, медико-біологічного, фінансового, матеріальнотехнічного та інформаційного;
відсутність сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і
масового спорту як важливого фактора фізичного та соціального благополуччя,
поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя і збільшення його
тривалості.
Основні причини виникнення проблем, пов’язаних із кризовою ситуацією у
сфері фізичної культури і спорту, характеризуються такими факторами:
знецінення традиційних моральних цінностей у зв’язку з пропагандою
жорстокості, насильства, зокрема через засоби масової інформації, що негативно
впливає на патріотичні переконання громадян України;
обмежена рухова активність, нераціональне та незбалансоване
харчування, асоціальна поведінка у суспільстві;
невідповідність матеріально-технічної бази для забезпечення
фізкультурно-оздоровчої діяльності потребам населення за місцем проживання,
роботи та в місцях масового відпочинку, в тому числі в сільській місцевості,
зокрема осіб з обмеженими фізичними можливостями;
низький рівень ресурсного забезпечення дитячо-юнацького та
резервного спорту;
відсутність спортивної інфраструктури, спроможної задовольнити
потреби населення у щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних
потреб, зокрема осіб з обмеженими фізичними можливостями;
невідповідність більшості баз олімпійської, паралімпійської та
дефлімпійської підготовки європейським та світовим стандартам;
недостатній рівень забезпечення спортивним інвентарем та
обладнанням навчальних закладів;
нездатність вітчизняних виробників задовольнити попит населення у
спортивному обладнанні та інвентарі і конкурувати з іноземними виробниками;
низький рівень проведення у засобах масової інформації
інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо усвідомлення
цінності здоров’я, відповідального ставлення батьків до виховання своїх дітей та
відсутність ефективної системи стимулювання населення до збереження здоров’я;
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низький рівень престижності професій у сфері фізичної культури і
спорту, матеріального заохочення працівників цієї сфери;
низький рівень медичного та медико-біологічного забезпечення
підготовки спортсменів вищої категорії;
недостатній обсяг бюджетного фінансування та неефективне залучення
позабюджетних коштів;
відсутність механізму інвестування у розвиток і популяризацію
масового спорту;
регулярні функції з боку держави, що суперечить законодавчій базі та
практиці європейських спортивних організацій.
Найоптимальнішим варіантом розв’язання проблем, пов’язаних з подальшим
розвитком фізичної культури і спорту в Україні, є поєднання зусиль органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського
суспільства для проведення реформ у сфері фізичної культури і спорту з метою
проведення реформи у сфері фізичної культури і спорту з метою приведення її у
відповідність з європейськими вимогами і стандартами шляхом визначення як
основи європейської моделі реформування та побудови взаємовідносин між
органами державної влади та громадськими організаціями фізкультурноспортивної спрямованості, підвищення рівня публічності та прозорості діяльності
Мінмолодьспорту,
автономності
спортивних
федерацій,
вдосконалення
національного антидопінгового законодавства, що сприятиме створенню умов для
відведення фізичній культурі і спорту в Україні провідної ролі.
Отже, мета Державної програми розвитку фізичної культури і спорту
полягала у відведенні фізичній культурі і спорту в Україні провідної ролі як
важливого фактора здорового способу життя, профілактики захворювань,
формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного
гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної
досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, формування
патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу держави у світовому
співтоваристві.
Відповідно до Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми
розвитку фізичної культури і спорту Миколаївською міською радою
затверджувались міські Програми розвитку фізичної культури і спорту та
економічного і соціального розвитку м. Миколаєва та відповідні бюджетні
програми.
Розроблення міських (м. Миколаїв) програм та затвердження на їх підставі
бюджетних програм викликано необхідністю вирішення основних проблем
галузі, що стримують розвиток фізичної культури і спорту в місті Миколаєві:
відсутність сучасних універсальних спортивних споруд для проведення
навчально-тренувального процесу, проведення змагань (особливо для ігрових
видів спорту) згідно з вимогами міжнародних федерацій;
відсутність власної спортивної бази у деяких дитячо-юнацьких спортивних
школах міста СДЮСШОР «Миколаїв» з футболу, МСДЮСШОР з легкої
атлетики, КДЮСШ «Україна»;
відсутність в комунальній власності міста басейнів для занять плаванням, як
професійно так і для оздоровлення населення;
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після закриття льодового катка «Гольфстрім» населення міста гостро
відчуло проблему розвитку фігурного катання та хокею.
Основними пріоритетами розвитку галузі «Фізична культура та спорт»
протягом 2015-2017 років було створення оптимальних умов для підготовки
спортсменів високого класу, гідного їх виступу на міжнародних, всеукраїнських
та обласних змаганнях, підтримка дитячого, дитячо-юнацького, спорту вищих
досягнень, спорту інвалідів і ветеранів, зміцнення матеріально-технічної
спортивної бази міста.
Для занять фізичною культурою і спортом в місті є 5 стадіонів, 116
спортивних залів, 4 плавальних басейнів, 393 спортивних майданчиків, 49
стрілецьких тирів, 174 пристосованих приміщень для фізкультурно-оздоровчих
занять, легкоатлетичний манеж, кінноспортивна база. В спортивних школах міста
станом на 01.01.2018 тренується понад 7 935 юнаків та дівчат.
З бюджету міста повністю утримується 14 спортивних шкіл, КУ
«Центральний міський стадіон», стадіон «Юність», ДЮСОК, надається фінансова
підтримка ФОК інвалідів «Вікторія», повністю фінансується школа вищої
спортивної майстерності м. Миколаєва, також здійснюється фінансова підтримка
спортивних шкіл: ДЮСШ «Динамо» та ДЮСШ «Спартак», МФК «Миколаїв»,
МБК «Миколаїв». Також виділялась субвенція (фінансова підтримка) з міського
бюджету обласному бюджету на фінансування СДЮСШОР з веслування на
байдарках і каное імені героя-десантника Миколи Гуцаленка.
На утримання та розвиток вищевказаних спортивних установ затверджено
коштів на 2017 рік в сумі 105 641,6 тис. грн. в тому числі по загальному фонду
бюджету – 73 215,1 тис. грн., по спеціальному фонду бюджету 32 426,5
тис. гривень.
В результаті виступів в 2017 році Миколаївські спортсмени підіймалися на
п’єдестали пошани чемпіонатів, кубків Європи, світу, України та міжнародних
змагань.
Так в 2017 році вихованці спортивних шкіл завоювали 285 золотих медалей,
200 срібних та 154 бронзових нагород на Чемпіонатах та Кубках України з різних
видів спорту. На міжнародних та всеукраїнських змаганнях вибороли 35 золотих,
32 срібних, 20 бронзових медалей. Вдало виступили Миколаївські спортсмені і на
міжнародних аренах. На чемпіонатах та кубках світу, Європи посіли 8 перших, 7
других і 2 третіх місця.
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І. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ
ФІНАНСОВОГО АУДИТУ

ПРОВЕДЕННЯ

ДЕРЖАВНОГО

Об’єкт аудиту: кошти міського бюджету (бюджету м. Миколаїв), виділені
Управлінню у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради на
виконання наступних бюджетних програм:
1316310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»
за напрямом: виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції
та капітального ремонту об’єктів;
1315031 (1315022) «Утримання та навчально-тренувальна робота
дитячо-юнацьких спортивних шкіл» за напрямом: виготовлення проектнокошторисної документації з реконструкції та капітального ремонту об’єктів;
1315041 (1315024) «Фінансова підтримка спортивних споруд» за
напрямом: утримання Дитячо-юнацького спортивно-оздоровчого комплексу;
1318800 (250380) «Інші субвенції» за напрямом: будівництво
спортивних споруд за адресою м. Миколаїв, пр. Героїв України (Героїв
Сталінграду), 4.
Мета аудиту:
- дати оцінку ефективності використання коштів міського бюджету
(бюджету м. Миколаїв), виділених Управлінню у справах фізичної культури і
спорту Миколаївської міської ради на виконання бюджетних програм 1316310,
1315031 (1315022), 1315041 (1315024) та 1318800 (250380) та визначити причини
та фактори, що негативно вплинули на досягнення кінцевої мети витрачання
бюджетних коштів, надати пропозиції щодо підвищення ефективності
використання бюджетних коштів.
Період дослідження: 2015-2017 роки
Учасники аудиту:
Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської
міської ради;
Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській
області;
Управління капітального будівництва Миколаївської обласної
державної адміністрації.
Географічні обмеження: дослідження проводиться у Миколаївській
області.
Методи та організація аудиту:
Аудит проводиться відповідно до Порядку проведення Державною
фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового
аудиту виконання бюджетних програм, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.08.2004 № 1017, шляхом:
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аналізу законодавчої, нормативно-методологічної бази з питань
реалізації державної політики у сфері інформаційної політики;

опрацювання даних бухгалтерського обліку, фінансової, статистичної
та оперативної звітності головного розпорядника бюджетних коштів;

аналізу даних, одержаних за запитами (збором інформації) від установ
та організацій, задіяних у виконанні бюджетних програм;

опрацювання матеріалів фінансового контролю та інформацій ЗМІ з
проблемних питань у досліджуваній сфері.
2. ОПИС ОБ’ЄКТА АУДИТУ
2.1. Опис програм, які досліджуються
Відповідно до Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми
розвитку фізичної культури і спорту Миколаївською міською радою
затверджувались міські Програми розвитку фізичної культури і спорту та
економічного і соціального розвитку м. Миколаєва та відповідні бюджетні
програми.
Розроблення міських (м. Миколаїв) програм та затвердження на їх підставі
бюджетних програм викликано необхідністю вирішення основних проблем галузі,
що стримують розвиток фізичної культури і спорту в місті Миколаєві.
Основною метою міської комплексної програми «Фізична культура і спорт»
на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням № 22/10 Миколаївської міської ради
від 22.11.2012 (із змінами і доповненнями) та міської програми «Фізична культура
і спорт» на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням № 4/6 Миколаївської міської
ради від 05.04.2016 (із змінами і доповненнями) є відведення фізичній культурі і
спорту в м. Миколаєві провідної ролі як важливого фактору здорового способу
життя, профілактики захворювань, створення умов для всебічного гармонійного
розвитку людини, сприяння досягненню фізичної і духовної досконалості
людини, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних
почуттів у громадян міста, зокрема вдосконалення управління діяльністю у сфері
фізичної культури і спорту, створення оптимальних умов для підготовки
спортсменів високого класу, гідного їх виступу на міжнародних, всеукраїнських
та обласних змаганнях, підтримка дитячого, дитячо-юнацького, резервного
спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів і ветеранів, зміцнення
матеріально-технічної спортивної бази міста, підвищення рівня кадрового,
фінансового, медичного, інформаційного забезпечення, поліпшення фізичної
підготовленості й фізичного розвитку населення міста Миколаєва.
Основні завдання Програм:
забезпечення збільшення в навчальних закладах усіх типів обсягів
рухової активності та виховання здорової дитини із широким залученням батьків
до такого процесу;
створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних
верств населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, побажань,
здібностей та особливостей кожного;

9

щорічне передбачення видатків на утримання та функціонування
спортивних шкіл міста з відповідним матеріально-технічним забезпеченням;
удосконалення процесу відбору обдарованих дітей, які мають високий
рівень підготовленості та здатні під час навчально-тренувальних занять
витримувати значні фізичні навантаження, для подальшого залучення їх до
системи резервного спорту;
підтримка закладів фізичної культури і спорту, зокрема дитячоюнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл
олімпійського резерву, школи вищої спортивної майстерності та залучення до
навчально-тренувального процесу провідних тренерів;
підтримка
розвитку
олімпійського,
неолімпійського,
параолімпійського та дефлімпійського руху;
взаємодія з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної
спрямованості та іншими суб’єктами сфери фізичної культури і спорту;
поступове оновлення спортивної матеріально-технічної бази закладів
фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-юнацьких спортивних шкіл і
загальноосвітніх навчальних закладів;
розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі будівництво та
модернізація спортивних споруд;
популяризація здорового способу життя та подолання стану
суспільної байдужості до здоров’я нації, у тому числі за рахунок широкого
впровадження соціальної реклами різних аспектів здорового способу життя в усіх
засобах масової інформації;
зміцнення міжнародних зв’язків та обміну досвідом щодо організації
спортивної роботи шляхом проведення змагань серед міст-побратимів та
міжнародних змагань.
Фінансування заходів вказаних Програм передбачалось здійснювати за
рахунок коштів державного, міського бюджету, інвесторів, приватних
підприємців, підприємств, інших коштів не заборонених законодавством.
Фінансування заходів Програми здійснюється в межах видатків, що
передбачаються в міському бюджеті та виходячи із фінансової можливості
бюджету та іншими коштами не забороненими законодавством.
Очікувані результати виконання Програм:
збільшення учнів, молоді, які будуть займатися різними видами
фізичної культури та кількості спортивно-масових заходів і спортивних клубів;
підвищення рівня фізичної підготовленості допризовної молоді;
забезпечення потреб у розвитку фізичного виховання та занять
спортом серед інвалідів;
збільшення кількості спортсменів регіону, які взяли участь у
змаганнях;
створення умов по підготовці спортсменів для відбору до складу
збірних команд України;
збільшення кількості придбаного спортивного обладнання, інвентарю
та кількості проведених капітальних ремонтів спортивних об’єктів;
поліпшення оздоровлення спортсменів у канікулярний період;
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популяризація спорту та залучення широких верств населення до
фізкультурно-оздоровчих занять.
Головною метою Програми економічного і соціального розвитку м
Миколаєва на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням № 45/2 Миколаївської
міської ради від 23.01.2015 (із змінами і доповненнями) та Програми
економічного і соціального розвитку м Миколаєва на 2017 рік, затвердженої
рішенням № 13/24 Миколаївської міської ради від 23.12.2016 (із змінами і
доповненнями) є створення необхідних умов для збереження та зміцнення
соціальної стабільності як основи економічного зростання, забезпечення сталого
функціонування господарського комплексу, соціальної та гуманітарної сфер
міста, відродження духовності мешканців міста.
Основними завданнями Програм за напрямом «Розвиток фізичної
культури та спорту» є:
- популяризація здорового способу життя та фізичної реабілітації;
- створення оптимальних умов для розвитку фізичної культури і спорту,
підготовки спортсменів високого класу, гідного їх виступу на міжнародних,
всеукраїнських, обласних та міських змаганнях, підтримка дитячо-юнацького,
резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів і ветеранів,
гармонійного розвитку фізичних, морально-вольових та інтелектуальних
здібностей членів громади, зміцнення матеріально-технічної спортивної бази
міста;
- формування та розвиток інфраструктури спортивних споруд, збереження і
подальше удосконалення спортивних баз міста;
- удосконалення системи розвитку дитячого та дитячо-юнацького спорту,
підготовка спортивного резерву, упорядкування мережі та підвищення якості
роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
Очікувані результати виконання Програм за напрямом «Розвиток фізичної
культури та спорту»:
- збільшення кількості юнаків та дівчат, які займатимуться у дитячоюнацьких спортивних школах міста на 3-5 %;
- збільшення кількості проведення спортивно-масових та фізкультурнооздоровчих заходів у 2015-2016 роках на 2 %, у 2017 році на 10 %;
- збільшення кількості спортсменів, які увійдуть до складу збірної команди
України;
- збільшення переможців та призерів чемпіонатів та першостей області,
України, Європи, світу та міжнародних змагань (2015-2016 роки);
- збільшення кількості глядачів під час проведення заходів на 5-7 %.
Головним розпорядником коштів міського бюджету (бюджет міста
Миколаєва) на виконання вищевказаних міських (м. Миколаїв) та бюджетних
програм, згідно з рішеннями про бюджет м. Миколаєва на відповідний рік та
умовами міських (м. Миколаїв) Програм було визначено Управління у справах
фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.
Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської
ради (далі – Управління спорту) є виконавчим органом Миколаївської міської
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ради, юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах
Державного казначейства, печатку.
Основними завданнями Управління спорту згідно з Положенням,
затвердженим рішенням Миколаївської міської ради від 23.02.2017 № 16/32, є
реалізація державної політики у галузі фізичної культури та спорту, виконання
повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради у сферах фізичної
культури та спорту, створення оптимальних умов для розвитку фізичної культури
і спорту, гармонійного розвитку фізичних, морально-вольових та інтелектуальних
здібностей членів громади міста.
До повноважень Управління спорту відноситься управління закладами
фізичної культури і спорту, які належать територіальній громаді, організація їх
матеріально-технічного та фінансового забезпечення; здійснення контролю за
ефективним використанням установами та організаціями спортивних споруд,
матеріальних засобів та інших ресурсів, що виділяються на розвиток фізичної
культури і спорту; забезпечення реалізації державних, регіональних та міських
цільових програм з розвитку фізичної культури і спорту, тощо.
Діяльність Управління спорту визначається показниками розвитку мережі
та матеріально-технічної бази фізичної культури та спорту, які належать
територіальній громаді, організація їх матеріально-технічного та фінансового
забезпечення.
Згідно з рішенням Миколаївської міської ради від 22.11.2012 № 22/11 при
Управлінні спорту створили централізовану бухгалтерію, до обслуговування якої
станом на 01.01.2018 входить 15 підпорядкованих закладів.
2.2. Оцінка результативних показників
Серед чітко визначених нормативно-правовими актами складових елементів
бюджетної програми: мети, завдання, напрямів діяльності найважливішими можна
назвати результативні показники (затрат, продукту, якості та ефективності),
застосування яких дає змогу достовірно показати ефективність
використання бюджетних коштів, співвідношення досягнутих результатів
та витрат.
З метою надання оцінки ефективності використання бюджетних коштів на
виконання бюджетних програм та міських (м. Миколаєва) Програм
проаналізовано результативні показники, що характеризують їх виконання
за 2015-2017 роки.
Показники затрат:
Таблиця 1 Динаміка показників затрат.

КТКВК МБ

Найменування
бюджетної
програми

Назва регіональної
цільової програми

Передбаче
но
програмою

Затвердж
ено
паспортом
бюджетної
програми
(тис. грн)

Виконано
(тис. грн)

% до
виконан
ня
затверд
жених
асигнува
нь

% до
виконан
ня
потреби

12
2015

1315031
(1315022)

1315041
(1315024)

Утримання та
навчальнотренувальна
робота дитячоюнацьких
спортивних шкіл

Міська комплексна
програма "Фізична
культура і спорт" на
2013-2017 роки

Фінансова
підтримка
спортивних споруд

Міська комплексна
програма "Фізична
культура і спорт" на
2013-2017 роки

Капітальні видатки

30064.2

25596.7

25817.36

100.86

85.87

30198.3

7321.83

7585.88

103.61

25.12

Міська комплексна
Програма економічного і
соціального розвитку м.
Миколаєва на 20152018 роки

2810.47

2810.47

1348.61

47.99

47.99

Міська комплексна
програма "Фізична
культура і спорт" на
2013-2017 роки

476.37

476.37

476.37

100.00

100.00

63549.34

36205.37

35228.22

97.30

55.43

1316310
Разом 2015

2016

1315031
(1315022)

1315041
(1315024)

Утримання та
навчальнотренувальна
робота дитячоюнацьких
спортивних шкіл

Міська програма
"Фізична культура і
спорт" на 2016-2018
роки

Фінансова
підтримка
спортивних споруд

Міська програма
"Фізична культура і
спорт" на 2016-2018
роки

Капітальні видатки

Міська комплексна
Програма економічного і
соціального розвитку м.
Миколаєва на 20152018 роки

1316310
Разом 2016

39354.2

35147.82

34397.95

97.87

87.41

15954.8

15570.27

11355.8

72.93

71.17

10469.93

10469.93

8865.25

84.67

84.67

89.26

83.03

65778.93

61188.02

54619

2017

1315031

Утримання та
навчальнотренувальна
робота дитячоюнацьких
спортивних шкіл

Міська програма
"Фізична культура і
спорт" на 2016-2018
роки

Фінансова
підтримка
спортивних споруд

Міська програма
"Фізична культура і
спорт" на 2016-2018
роки

1315041

85540.2

69702.61

65793.38

94.39

76.92

32089.2

21634.36

21415.34

98.99

66.74

20811.9

20811.9

15144.21

72.77

72.77

Міська комплексна
Програма економічного і
соціального розвитку м.
Миколаєва на 2017 рік
1316310

Капітальні видатки
Разом 2017

138441.3

112148.87

102352.93

91.27

73.93

2015-2017 роки

267769.57

209542.26

192200.15

91.72

71.78

З усіх джерел фінансування, передбачених міськими Програмами, протягом
2015-2017 років планувалось залучити 267 769,3 тис. грн. Уточнений обсяг
фінансування з міського бюджету згідно затверджених паспортів склав
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209 542,26 тис. грн, з них: на 2015 рік 36 205,37 тис. грн, на 2016 –
61 188,02 тис. грн та на 2017 – 112 148,87 тис. гривень.
Загалом, на виконання Програм протягом періоду 2015-2017 років було
спрямовано 192 200,15 тис. грн, або 71,8% потреби та 91,7% уточненого обсягу
фінансування.
Так на виконання Програм у 2015 році було спрямовано 35 288,22 тис. грн,
або 55,4% потреби та 97,3% уточненого обсягу фінансування; у 2016 році –
54 619,0 тис. грн, або 83% потреби та 89,3% уточненого обсягу фінансування; у
2017 році – 102 352,93 тис. грн, або 73,9% потреби та 91,3% уточненого обсягу
фінансування.
Зокрема за напрямами - загальний обсяг фінансування бюджетної програми
1315031 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл», передбачений паспортами бюджетної програми на період
2015-2017 роки, становить 130 447,13 тис. грн, в тому числі на 2015 рік 25 596,7
тис. грн, на 2016 рік – 35 147,82 тис. грн, на 2017 рік – 69 702,61 тис. гривень.
Фактично на виконання програм спрямовано видатків у загальній сумі 126 008,69
тис. грн, або на 96,6 %, в тому числі у 2015 році – 25 817,36 тис. грн, або на 100,8
% (85,8% від потреби), у 2016 році – 34 397,95 тис. грн, або 97,9 % (87,4% від
потреби), у 2017 році – 65 793,38 тис. грн, або 94,4 % (76,9% від потреби).
Тобто, спостерігається недофінансування від 94,4 % за 2016 рік до 97,9 % у
2017 році. При цьому, слід відмітити, що протягом року до кошторисних
призначень вносяться зміни, як в сторону зменшення так і в сторону збільшення
видатків за вказаним напрямом бюджетної програми.
Загальний обсяг фінансування за бюджетною програмою 1315041
«Фінансова підтримка спортивних споруд», передбачений паспортами бюджетної
програми на період 2015-2017 роки та становить 44 526,46 тис. грн, в тому числі
на 2015 рік - 7 321,83 тис. грн, на 2016 рік – 15 570,27 тис. грн, на 2017 рік –
21 634,36 тис. гривень. Фактично на виконання програм спрямовано видатків у
загальній сумі 40 357,02 тис. грн, або на 90,6 %, в тому числі у 2015 році –
7 585,88 тис. грн, або на 103,6 % (25% від потреби), у 2016 році – 11 355,8 тис.
грн, або 72,9 % (71,2% від потреби), у 2017 році – 21 415,34 тис. грн, або 98,9 %
(66,7% від потреби).
Загальний обсяг фінансування за бюджетною програмою 1316310
«Капітальні видатки», передбачений паспортами бюджетної програми на період
2015-2017 роки та становить 34 568,67 тис. грн, в тому числі на 2015 рік – 3 286,84
тис. грн., за 2016 рік 10 469,93 тис. грн. та за 2017 рік – 20 811,9 тис. гривень.
Фактично на виконання програм спрямовано видатків у загальній сумі 25 834,44
тис. грн або 74,7%, в тому числі у 2015 році – 1 824,98 тис. грн, або на 55,5%, 2016
році – 8 865,25 тис. грн, або 84,7% та у 2017 році – 15 144,21 тис. грн, або 72,8%.
Також, протягом 2016-2017 років за бюджетною програмою 1318800
(250380) «Інші субвенції» виділялись кошти на будівництво спортивних споруд за
адресою м. Миколаїв, пр. Героїв України (Героїв Сталінграду), 4 у сумах
7 852,29 тис. грн та 39 814,11 тис. грн відповідно (субвенція з міського бюджету
обласному бюджету).

14

Показники продукту:
В Паспортах бюджетних програм за напрямами, які досліджувались в ході
аудиту визначено показники продукту (у розрізі завдань Програми), які
відображено у Таблиці 2.
Таблиця 2 Динаміка показників продукту.
2015
Назва показника

Одини
ця
виміру

Затверд
жено
паспорто
м

Виконано

2016
%
викона
ння

Затверд
жено
паспорто
м

Викона
но

2017
%
викона
ння

Затверд
жено
паспорт
ом

Викон
ано

%
викона
ння

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (1315031)
1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними
школами
середньорічна
кількість учнів
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
осіб
(ДЮСШ),
видатки на
утримання яких
здійснюється з
бюджету
2764
2531
92
2531
2401
95
2531
2343
93
середньорічна
кількість учнів
спеціалізованих
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
осіб
(СДЮСШОР),
видатки на
утримання яких
здійснюється з
бюджету
1112
1857
167
1857
1780
96
1857
1826
98
середньорічна
кількість учнів
комунальної
дитячо-юнацької
спортивної
осіб
школи (КДЮСШ),
видатки на
утримання яких
здійснюється з
бюджету
400
400
100
400
330
83
556
536
96
кількість учнів
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл,
(ДЮСШ) видатки
на утримання
яких
осіб
здійснюються з
бюджету, що
взяли участь у
регіональних
спортивних
змаганнях
744
744
100
744
744
100
2401
2234
93
кількість учнів
спеціалізованих
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл,
(СДЮСШОР)
видатки на
утримання яких
осіб
здійснюються з
бюджету, що
взяли участь у
регіональних
спортивних
змаганнях
879
879
100
879
879
100
1780
1780
100

15
кількість учнів
комунальної
дитячо-юнацької
спортивної
школи, (КДЮСШ)
видатки на
утримання яких
здійснюються з
бюджету, що
взяли участь у
регіональних
спортивних
змаганнях
кількість
придбаного
малоцінного
спортивного
обладнання та
інвентарю для
комунальної
дитячо-юнацької
спортивної шкіл
(КДЮСШ)
кількість
придбаного
малоцінного
спортивного
обладнання та
інвентарю для
спеціалізованих
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
(СДЮСШОР)
кількість
придбаного
малоцінного
спортивного
обладнання та
інвентарю для
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
(ДЮСШ)

осіб

222

222

100

222

222

100

330

330

100

325

315

97

40

40

100

135

225

167

512

502

98

359

359

100

318

705

222

38

90

316

316

100

267

280

105

100

12

16

133

203

203

100

одини
ць

одини
ць

одини
ць

42

2. Проведення капітального ремонту приміщень
кількість об’єктів,
що потребують
капітального
ремонту

одини
ць
8

7

88

11

11

3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
кількість одиниць
придбаного
обладнання

одини
ць

16

16

100

16

33

206

4. Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження
кількість заходів
з
енергозбережен
ня
площа
приміщень, яку
планується
утеплити

одини
ць
11
м

7

64

4

2

50

7

7

100

7693.41

100

7693.41

7693.41

100

186.6

186.6

100

2

7693.41

Фінансова підтримка спортивних споруд (1315041)
1. Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх
ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
площа об’єкта
комунальної
спортивної
споруди, на якій
планується
провести
2
м
капітальний
ремонт
(загальна
площа, яка
потребує
ремонту)
0
0
0
0
0
0
2685.8
2685.8
100

16
кількість
розробленої
проектнокошторисної
документації для
проведення
капітального
ремонту
існуючих/будівни
цтва нових
споруд
кількість
спортивних
заходів на
комунальних
спортивних
спорудах,
видатки на
утримання яких
здійснюються з
бюджету
кількість
спортивних
секцій, які
проводять
заняття на
комунальних
спортивних
спорудах
кількість
одиниць,
придбаного
спортивного
обладнання та
інвентарю для
комунальних
спортивних
споруд

одини
ць

0

0

0

0

0

0

6

6

100

129

129

100

130

130

100

20

20

100

0

0

0

0

0

0

6

6

100

0

0

0

0

0

0

55

55

100

100

6

6

100

одини
ць

одини
ць

одини
ць

2. Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження
кількість заходів
з
енергозбережен
ня

одини
ць
6

5

83

1

1

3. Проведення капітального ремонту
метраж об’єктів,
що планується
відремонтувати
кількість об’єктів,
що планується
відремонтувати

м

2

одини
ць

165.538

165.53

100

2267.5

2267.5

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

100

3

3

100

4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
кількість одиниць
придбаного
обладнання

одини
ць

5

5

100

16

16

100

Капітальні видатки (1316310)
1. Забезпечення будівництва об’єктів
обсяг
будівництва
об’єктів
кількість об’єктів,
які плануються
побудувати

кв.м
31.5

31.5

100.00

0

0

0

0

0

0

1

1

100.00

4

4

100

3

3

100.00

од.

2. Забезпечення реконструкції об’єктів
обсяг
реконструкції
об’єктів
кількість об’єктів,
які плануються
реконструювати

кв.м
1156.85

1156.85

100.00

0

0

0

0

0

0

6

6

100.00

6

6

100

4

4

100.00

0

0

1

1

100.00

од.

3. Забезпечення реставрації об’єктів
об’єкти

одини

0

0

0

0

17
ць
середні витрати
на реставрацію
одного

тис.грн
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Проведений аналіз показників продукту (у відповідності до Паспорту
бюджетної програми за досліджуваними напрямами) засвідчив, що показники
продукту, які профінансовані та які були передбачені у паспорті на кожен рік мали
різну динаміку.
Так, наприклад, Підпрограмі «Утримання та навчально-тренувальна
робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у 2015 році показник з
середньорічної кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на
утримання яких здійснюється з бюджету перевиконано на 12%, а в 2016-2017
роках його недовиконано на 5,8% та 4,8%.
Показник з кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на
утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних
спортивних змаганнях у 2015-216 роках виконано на 100%, а в 2017 році його
недовиконано на 3,7%.
Показник з кількості придбаного малоцінного спортивного обладнання та
інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл перевиконано у 2017 році на
68%, а в 2015 році його недовиконано на 2,7%.
За напрямом «Фінансова підтримка спортивних споруд» майже всі
показники виконано на 100%, лише за напрямком кількості заходів з
енергозбереження недовиконано у 2015 році на 17%.
За напрямом «Капітальні видатки» всі показники виконано на 100%.
Показники ефективності:
Згідно з Паспортами бюджетних програм у розрізі напрямів, які
досліджувалися до показників ефективності віднесено показники, динаміка яких
наведена у Таблиці 3.
Таблиця 3 Динаміка показників ефективності
Назва
показника

Оди
ниц
я
вимі
ру

2015
Затвер
джено
паспор
том

Виконано

2016
%
викона
ння

Затверд
жено
паспорто
м

Виконано

2017
%
викона
ння

Затверд
жено
паспорто
м

Виконано

%
викона
ння

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (1315031)
1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними
школами
середні
витрати на
утримання
однієї дитячоюнацької
спортивної
грн
школи
(ДЮСШ),
видатки на
утримання
якої
50427
50277
100
53218
53564
101
3398.04
3398.04
100
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здійснюються
з бюджету, з
розрахунку на
одного
працівника
середні
витрати на
утримання
однієї
спеціалізован
ої дитячоюнацької
спортивної
школи
(СДЮСШОР),
видатки на
утримання
якої
здійснюються
з бюджету, з
розрахунку на
одного
працівника
середні
витрати на
утримання
однієї
комунальної
дитячоюнацької
спортивної
школи
(КДЮСШ),
видатки на
утримання
якої
здійснюються
з бюджету, з
розрахунку на
одного
працівника
середньомісяч
на заробітна
плата
працівника
дитячоюнацької
спортивної
школи
(ДЮСШ),
видатки на
утримання
якої
здійснюються
з бюджету
середньомісяч
на заробітна
плата
працівника
спеціалізован
ої дитячоюнацької
спортивної
школи
(СДЮСШОР),
видатки на
утримання
якої
здійснюються
з бюджету
середньомісяч
на заробітна
плата
працівника
комунальної
дитячоюнацької
спортивної
школи

грн

55882

57037

102

62732

62860

100

2912.98

2861.55

98.23

42571

524

1

45801

49193

107

5090.81

5090.81

100

2653

2599

98

2727

2727

100

4642.15

4759.97

102.54

2854

2841

100

3156

3156

100

4963.244

7736.61

155.88

2176

2293

105

2575

2575

100

5180.296

4863.68

93.89

грн

грн

грн

грн
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(КДЮСШ),
видатки на
утримання
якої
здійснюються
з бюджету
середні
витрати на
навчальнотренувальну
роботу у
комунальних
дитячоюнацьких
спортивних
школах
(ДЮСШ),
видатки на
утримання
яких
здійснюються
з бюджету, у
розрахунку на
одного учня
середні
витрати на
навчальнотренувальну
роботу у
комунальних
дитячоюнацьких
спортивних
школах
(СДЮСШОР),
видатки на
утримання
яких
здійснюються
з бюджету, у
розрахунку на
одного учня
середні
витрати на
навчальнотренувальну
роботу у
комунальних
дитячоюнацьких
спортивних
школах
(КДЮСШ),
видатки на
утримання
яких
здійснюються
з бюджету, у
розрахунку на
одного учня
середні
витрати на
забезпечення
участі одного
учня
комунальних
дитячоюнацьких
спортивних
шкіл, видатки
на утримання
яких
здійснюються
з бюджету
(СДЮШОР), у
регіональних
спортивних
змаганнях

грн

0

0

0

0

0

0

437.81

461.86

105.49

0

0

0

0

0

0

1078.12

1099.31

101.97

0

0

0

0

0

0

991.79

608.50

61.35

0

0

0

0

0

0

437.81

461.86

105.49

грн

грн

грн
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середні
витрати на
забезпечення
участі одного
учня
комунальних
дитячоюнацьких
спортивних
шкіл, видатки
на утримання
яких
здійснюються
з бюджету
(ДЮСШ), у
регіональних
спортивних
змаганнях
середні
витрати на
забезпечення
участі одного
учня
комунальних
дитячоюнацьких
спортивних
шкіл, видатки
на утримання
яких
здійснюються
з бюджету
(КДЮСШР), у
регіональних
спортивних
змаганнях
середня
вартість
одиниці
придбаного
малоцінного
спортивного
обладнання та
інвентарю для
комунальної
дитячоюнацької
спортивних
шкіл (КДЮСШ)
середня
вартість
одиниці
придбаного
малоцінного
спортивного
обладнання та
інвентарю для
комунальної
дитячоюнацької
спортивних
шкіл (ДЮСШ)
середня
вартість
одиниці
придбаного
малоцінного
спортивного
обладнання та
інвентарю для
комунальної
дитячоюнацької
спортивних
шкіл
(СДЮСШОР)

грн

0

0

0

0

0

0

1078.121

1099.31

101.97

0

0

0

0

0

0

991.79

608.50

61.35

89285
7

986832

111

3392

3392

100

5008.73

2414.92

48.21

17495
4

180507

103

2232

2232

100

4953.89

2022.12

40.82

41827
1

426603

102

3660

3660

100

5978.72

2733.78

45.73

578.87

899.89

155.46

грн

грн

грн

грн

2. Проведення капітального ремонту приміщень
середні
витрати на

тис.
грн

183.46
8

210.23

115

449.59

349.847

78

21
один об’єкт
3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
середні
витрати на
одиницю
придбаного
обладнання

тис.
грн
55.97

51.421

92

155.55

77.29

50

10.33

10.33

100.00

4. Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження
середні
витрати на
проведення
одного заходу
з
енергозбереж
ення
середні
витрати на
утеплення
квадратного
метра
приміщення

тис.
грн
17.36

21.1

122

51.87

103.746

200

208.85

208.85

100.00

0.019

76

0.03

0.03

100

7.85

7.83

100.00

тис.
грн
0.02

Фінансова підтримка спортивних споруд (1315041)
1. Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх
ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
середній
розмір
видатків з
бюджету на
утримання
тис.
однієї
грн
спортивної
споруди
комунальної
форми
1224.6
власності
6
1261.14
103
1947.25
2061.86
106
4855.07
4855.07
100
середні
витрати на
проведення
капітального
грн
ремонту 1 кв.м
існуючих/будів
ництва нових
споруд
0
0
0
0
0
0
4225.25
4160.57
98.47
середні
витрати на
розробку
проектнокошторисної
документації
для
грн
проведення
капітального
ремонту
існуючих/будів
ництва нових
споруд
0
0
0
0
0
0
75716.33
75716.33
100
середньомісяч
на заробітна
плата одного
працівника
комунальних
спортивних
грн
споруд,
видатки на
утримання
яких
здійснюються
2079.3
з бюджету
3
2079.33
100
2331
2331
100
4061.024
4061.02
100
середні
витрати на
функціонуванн
я однієї
грн
спортивної
секції, яка
проводить
заняття на
0
0
0
0
0
0
18095.17
18095.17
100
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комунальних
спортивних
споруд
середня
вартість
одиниці
придбаного
спортивного
обладнання та
інвентарю для
комунальних
спортивних
споруд

грн

0

0

0

0

0

0

290.91

290.91

100

100

76226.33

76226.33

100

0

2837.04

2793.62

98.47

100.00

2. Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження
середні
витрати на
проведення
одного заходу
з
енергозбереж
ення

грн
4766.6
7

3908

82

49024

49024

3. Проведення капітального ремонту
середні
витрати на
один об’єкт

тис.
грн

0

0

0

0

0

4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
середні
витрати на
одиницю
придбаного
обладнання

тис.
грн
126.79

126.78

100

30.87

30.98

100

34.33

34.33

Капітальні видатки (1316310)
1. Забезпечення будівництва об’єктів
середні
витрати на
будівництво
одного об’єкта
середні
витрати на 1
кв.м
будівництво
об’єкта

тис.
грн
2.96

2.95

99.83

1785.89

1563.267

87.53

4572.41

2958.75

64.71

0.09

0.094

100.00

0

0

0

0

0

0

тис.
грн

2. Забезпечення реконструкції об’єктів
середні
витрати на
реконструкцію
одного об’єкта
середні
витрати на 1
кв.м
реконструкції
об’єкта

тис.
грн
467.92

224.27

47.93

554.39

435.36

78.53

1592.09

1393.65

8.75

2.427

1.163

47.92

0

0

0

0

0

0

тис.
грн

3. Забезпечення реставрації об’єктів
об’єкти
середні
витрати на
реставрацію
одного

оди
ниц
ь

0

0

0

0

0

0

1

1

100.00

0

0

0

0

0

0

726.28

693.35

95.47

тис.
грн

За напрямом «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячоюнацьких спортивних шкіл» визначено середній розмір витрат на утримання
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання якої здійснюються з
бюджету, які майже виконано на 100%.
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Крім того, до показнику ефективності віднесено розмір середньомісячної
заробітної плати працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, який у 2015 році
склав 100,6%, у 2016 році – 100% та у 2017 році – 117,4%. Збільшення показника
відбулось на підставі наказу від 31.08.2017 №3659 Міністерства молоді та спорту
України про внесення змін у додатку до наказу СУ у справах сім’ї, молоді та
спорту від 23.09.2005 №2097.
За напрямом «Фінансова підтримка спортивних споруд» відсотки
виконання показників коливаються від 82% до 106%.
За напрямом «Капітальні видатки» показник по середнім витратам на
будівництво одного об’єкта мав тенденцію до зниження, в 2015 році він складав
99,8%, в 2016 році – 87,5% та в 2017 році – 64,7%.
Показник по середнім витратам на реконструкцію одного об’єкта також мав
тенденцію до зменшення, в 2015 році він складав 47,9%, в 2016 році – 78,5% та в
2017 році – 8,7%.
Показники якості:
Згідно з Паспортами бюджетних програм у розрізі напрямів, які
досліджувалися до показників якості віднесено показники, динаміка яких
наведена у Таблиці 3
Таблиця 3 Динаміка показників якості
Назва показника

Одини
ця
виміру

2015
Затвер
джено
Викон
паспор
ано
том

2016
Затвер
джено
Викон
паспор
ано
том

2017
Затвер
джено
Викон
паспор
ано
том

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (1315031)
1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними
школами
кількість підготовлених у
дитячо-юнацьких
спортивних школах
(ДЮСШ), видатки на
осіб
утримання яких
здійснюються з
бюджету, майстрів
спорту України
8
2
25
5
1
20.00
1
7
700.00
кількість підготовлених у
спеціалізованих дитячоюнацьких спортивних
школах (СДЮСШОР),
осіб
видатки на утримання
яких здійснюються з
бюджету, майстрів
спорту України
8
6
75
7
8
114.29
8
5
62.50
кількість підготовлених у
комунальні дитячоюнацькі спортивні школі
(КДЮСШ), видатки на
осіб
утримання яких
здійснюються з
бюджету, майстрів
1
0
0
1
1
100.00
1
5
500.00
спорту України
кількість підготовлених у
дитячо-юнацьких
спортивних школах
(ДЮСШ), видатки на
осіб
утримання яких
здійснюються з
бюджету, кандидатів у
52
97
186.54
52
76
146.15
76
39
51.32
майстри спорту України
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кількість підготовлених у
спеціалізованих дитячоюнацьких спортивних
школах (СДЮСШОР),
видатки на утримання
яких здійснюються з
бюджету, кандидатів у
майстри спорту України
кількість підготовлених у
комунальні дитячоюнацькі спортивних
школі (КДЮСШ),
видатки на утримання
яких здійснюються з
бюджету, кандидатів у
майстри спорту України
кількість учнів дитячоюнацьких спортивних
шкіл (ДЮСШ), видатки
на утримання яких
здійснюються з
бюджету, які здобули
призові місця в
регіональних
спортивних змаганнях
кількість учнів
комунальні дитячоюнацькі спортивні школі
(КДЮСШ), видатки на
утримання яких
здійснюються з
бюджету, які здобули
призові місця в
регіональних
спортивних змаганнях
кількість учнів
спеціалізованих дитячоюнацьких спортивних
шкіл (СДЮСШОР),
видатки на утримання
яких здійснюються з
бюджету, які здобули
призові місця в
регіональних
спортивних змаганнях
динаміка **кількості
учнів комунальних
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
(ДЮСШ), видатки на
утримання яких
здійснюються з
бюджету, порівняно з
минулим роком
динаміка **кількості
учнів комунальних
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
(КДЮСШ), видатки на
утримання яких
здійснюються з
бюджету, порівняно з
минулим роком
динаміка **кількості
учнів комунальних
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
(СДЮСШОР), видатки
на утримання яких
здійснюються з
бюджету, порівняно з
минулим роком

осіб

42

39

92.86

42

70

166.67

70

60

85.71

12

14

116.67

12

8

66.67

8

20

250.00

12

12

100.00

12

12

100.00

12

13

108.33

20

20

100

7

7

100.00

20

20

100.00

7

7

100

20

20

100.00

7

8

114.29

0

0

0

0

0

0.00

4.39

4.39

100.00

0

0

0

0

0

0.00

156

156

100.00

0

0

0

0

0

0.00

5.86

5.86

100.00

100.00

43.75

43.75

100.00

осіб

осіб

осіб

осіб

%

%

%

2. Проведення капітального ремонту приміщень
питома вага
відремонтованих
об’єктів у загальній
кількості об’єктів, що
потребують ремонту

%
46

46

100

46

46
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3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
економія коштів на рік,
що виникла за
результатами
впровадження в
експлуатацію
придбаного обладнання

тис.грн
0

0

0

0

0

0.00

0

0

0.00

0.6

0.6

100.00

4. Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження
обсяг річної економії
бюджетних коштів на
оплату комунальних
послуг та енергоносіїв
внаслідок реалізації
заходів з
енергозбереження

тис.грн

0.6

0.6

100

0.6

0.6

100.00

Фінансова підтримка спортивних споруд (1315041)
1. Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх
ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
кількість комунальних
спортивних споруд,
одини
технічний стан яких
ць
поліпшено у поточному
0
0
0
0
0
0
2
2
100.00
році
кількість комунальних
спортивних споруд, які
одини
ць
поліпшили фінансовий
стан у поточному році
0
0
0
0
0
0
2
2
100.00
рівень виконання робіт з
капітального ремонту
%
спортивних споруд на
кінець року
0
0
0
0
0
0
100
100
100.00
рівень готовності
проектно-кошторисної
документації для
проведення
%
капітального ремонту
існуючих/будівництва
нових споруд на кінець
року
0
0
0
0
0
0
100
100
100.00
динаміка** кількості
спортивних заходів
(навчальнотренувальних зборів,
змагань), що
проводяться на
%
комунальних спортивних
спорудах, видатки на
утримання яких
здійснюються з
бюджету, порівняно з
минулим роком
0
0
0
0
0
0
21
21
100.00
динаміка** кількості
відвідувачів спортивних
секцій, які проводять
заняття на комунальних
%
спортивних спорудах,
порівняно з минулим
роком
0
0
0
0
0
0
4.8
4.8
100.00
2. Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження
обсяг річної економії
бюджетних коштів на
оплату комунальних
послуг та енергоносіїв
внаслідок реалізації
заходів з
енергозбереження

тис.грн

1.6

1.6

100

2

2

100

0

0

0.00

60

100.00

0

0

0.00

3. Проведення капітального ремонту
питома вага
відремонтованої площі у
загальній площі об’єктів,
що потребують ремонту

%
60

60

100

60
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питома вага
відремонтованих
об’єктів у загальній
кількості об’єктів, що
потребують ремонту

%
0

0

0

0

0

0.00

66.7

66.7

100.00

4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
економія коштів на рік,
що виникла за
результатами
впровадження в
експлуатацію
придбаного обладнання

тис.грн
0

0

0

0

0

0.00

0

0

0.00

Капітальні видатки (1316310)
1. Забезпечення будівництва об’єктів
рівень готовності
об’єктів будівництва
динаміка кількості
об’єктів будівництва
порівняно з попереднім
роком
динаміка обсягу
будівництва порівняно з
попереднім роком

%

1

1

0

40

40

0

40

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

%

2. Забезпечення реконструкції об’єктів
рівень готовності
об’єктів реконструкції
динаміка кількості
об’єктів реконструкції
порівняно з попереднім
роком
динаміка обсягу
реконструкції порівняно
з попереднім роком

%

16.66

10

60.02

25

25

0

25

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

97.99

0

%

%

3. Забезпечення реставрації об’єктів
рівень готовності
об’єктів реставрації

%

0

0

0

0

4. Погашення кредиторської заборгованості та бюджетних фінансових зобов’язань, що виникли на 01.01.2015
питома вага погашення
кредиторської
заборгованості, що
%
виникла на 01.01.2015
рік
100
100
0
0
0
0
0
0
погашення бюджетних
фінансових зобов’язань,
%
що виникли на
01.01.2015 рік
100
100
0
0
0
0
0
0

0

0

У 2015 році із 13 можливих показників 9 виконано на 100%, у 2016 році із 13
можливих показників 11 виконано на 100% та у 2017 році із 21 можливих
показників 18 виконано на 100%.
Висновок щодо оцінки показників:
Таким чином, на виконання бюджетних програм протягом 2015-2017 років
було спрямовано 192 200,15 тис. грн, або 71,8% потреби та 91,7% уточненого
обсягу фінансування.
Так, на виконання програм у 2015 році було спрямовано 35 288,22 тис. грн,
або 55,4% потреби та 97,3% уточненого обсягу фінансування; у 2016 році –
54 619,0 тис. грн, або 83% потреби та 89,3% уточненого обсягу фінансування; у
2017 році – 102 352,93 тис. грн, або 73,9% потреби та 91,3% уточненого обсягу
фінансування.
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Відсоток виконання в цілому фінансових показників у відповідності до
затверджених асигнувань протягом 2015 року досягає 100% (найменше було
забезпечене фінансування бюджетної програми 1316310 «Капітальні видатки» –
недофінансовано на 52%).
Протягом 2016 року відсоток виконання в цілому фінансових показників у
відповідності до затверджених асигнувань не досягає 100%, у 2015 році
недофінансовано на 2,1%, у 2016 році на 27,2% та у 2017 році на 15,3%.
Протягом 2017 року відсоток виконання в цілому фінансових показників у
відповідності до затверджених асигнувань не досягає 100%, у 2015 році
недофінансовано на 5,6%, у 2016 році на 1% та у 2017 році на 27,2%.
Отже виконання окремих заходів, а відтак результативних показників
програм, не в повній мірі забезпечили досягнення очікуваних результатів міських
та бюджетних програм в частині розвитку фізичної культури і спорту.
З огляду на зазначене, орієнтовною проблемою аудиту є дослідження
питання: Які фактори перешкоджають якісному виконанню бюджетних
програм та досягненню їх мети?
ІІІ. Результати аудиторського дослідження.
У процесі аудиту висунуто гіпотези щодо ймовірних причин існування
проблем, докази яких наводяться у цьому розділі.
Гіпотеза 1. Виділення коштів з міського бюджету м. Миколаєва на
завершення будівництва спортивних споруд за адресою м. Миколаїв
пр. Героїв України, 4 без визначення права громади м. Миколаєва на
користування побудованими об’єктами може призвести до неефективних
витрат.
Станом на час проведення аудиту згідно даних Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за адресою м. Миколаїв,
пр. Героїв України (Сталінграду), 4 рахується незавершене будівництво
спортивного комплексу у складі спортивних майданчиків, зали фехтування,
адміністративних будівель, трансформаторних підстанцій, котельні, тощо.
За результатами дослідження бюджетної програми 1318800 (250380)
«Інші субвенції» щодо виділення коштів на будівництво спортивних споруд за
адресою м. Миколаїв пр. Героїв України (Героїв Сталінграда), 4, встановлено
наступне.
Згідно рішення сесії Миколаївської міської ради від 25.04.2017 № 19/5
Управлінню у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(головний розпорядник) за рахунок коштів бюджету розвитку було виділено
40 170,0 тис. грн – субвенція з міського бюджету м. Миколаєва обласному
бюджету Миколаївської області на закінчення робіт по об’єкту «Створення
спортивного містечка по пр. Героїв України (пр. Героїв Сталінграда), 4, у
м. Миколаєві».
Також, рішенням Миколаївської міської ради від 25.04.2017 № 19/4 внесено
зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2017
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рік, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 № 13/24, в
частині доповнення заходів досягнення цілей розділу 4.7 «Розвиток фізичної
культури і спорту» вищевказаної Програми абзацом такого змісту:
Термін

Відповідальний за

Результативні

виконання

виконання

показники

Заходи
Субвенція з міського бюджету міста

2017

Управління у справах

Покращання

Миколаєва обласному бюджету

фізичної культури і

умов для

Миколаївської області на закінчення робіт

спорту Миколаївської

заняття

по об’єкту «Створення спортивного

міської ради

фізичною

містечка по пр.Героїв України (пр.Героїв

культурою та

Сталінграда), 4 у м.Миколаєві»

спортом

Згідно умов договору, зареєстрованого 01.06.2017 за № 178/02.02.0134/02/17 Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради, укладеного
Миколаївською міською радою (Сторона 1), в особі міського голови
Сєнкевича О.Ф., з Миколаївською обласною радою (Сторона 2), в особі голови
Москаленко В.В., Сторона 1 передає Стороні 2 субвенцію з міського бюджету
м. Миколаєва обласному бюджету Миколаївської області на закінчення робіт по
об’єкту «Створення спортивного містечка по пр. Героїв України (пр. Героїв
Сталінграда), 4, у м. Миколаєві», а Сторона 2 після закінчення робіт передає до
комунальної власності міста Миколаєва спортивне містечко по пр. Героїв України
(пр. Героїв Сталінграда), 4, у м. Миколаєві.
Обсяг коштів передається Стороні 2 з бюджету Сторони 1 на вищевказані
цілі у вигляді міжбюджетного трансферту, що складає 40 170,0 тис. гривень.
Договір діє до 31.12.2017.
Згідно платіжного доручення від 22.06.2017 № 1404 Управління спорту
перерахувало Головному управлінню Державної казначейської служби України у
Миколаївській області кошти в сумі 10 730 706,0 грн., та згідно платіжного
доручення від 30.08.2017 № 1928 - в сумі 29 439 294,0 гривень. Повернуто кошти
Управлінню спорту 27.12.2017 в сумі 355 888,57 грн., які 27.12.2017 перераховано
до міського бюджету.
Примітка: в Миколаївської обласної ради при укладанні договору з міською
радою щодо отримання субвенції фактично були відсутні повноваження на
передачу спортивного містечка за адресою пр. Героїв України, 4 до комунальної
власності міста Миколаєва, про що висвітлено далі по тексту в розділі
«Дослідженням підстав для фінансування Миколаївською міською радою робіт
по будівництву спортивних споруд за адресою м. Миколаїв, пр. Героїв України
(Героїв Сталінграду), 4».
Також, на будівництво за адресою пр. Героїв України (Героїв Сталінграда),
4 виділялись кошти з міського бюджету на об’єкт «Будівництво спортивного
корпусу для СДЮШОР з фехтування з адміністративно-побутовою будівлею
по пр. Героїв України (Сталінграда), 4 в м. Миколаєві».
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Зокрема, рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 № 4/2 внесені
зміни до Додатку 4 «Перелік пропозицій головних розпорядників бюджетних
коштів щодо об’єктів будівництва та реконструкцій на 2015-2018 роки» до
Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2015-2018 роки,
затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015 № 45/2 (надалі
– Програма на 2015-2018 роки), щодо включення до об’єктів будівництва:
Будівництво спортивного корпусу для СДЮШОР з фехтування з
адміністративно-побутовою будівлею по пр. Героїв України (Сталінграда), 4 в
м. Миколаєві. Період реалізації проекту 2012-2018 роки, кошторисна вартість
15 195,359 тис грн;
Примітка: цілі та пріоритети, очікувані результати Програми на 20152018 роки: розвиток спортивної інфраструктури для занять фізичною
культурою; створення умов для стабільного розвитку фізичної культури та
спорту в м. Миколаєві; збільшення кількості проведення спортивно-масових та
фізкультурно-оздоровчих заходів; залучення більшого відсотка дітей та молоді
до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах; збільшення кількості
Миколаївських спортсменів, які увійдуть до складу збірної команди України;
збільшення переможців та призерів чемпіонатів та першостей області, України,
Європи, світу та міжнародних змагань, тощо.
В подальшому рішенням Миколаївської міської ради від 10.11.2016 № 10/2
внесені зміни до Програми на 2015-2018 роки та Додаток 4 – зменшено термін
реалізації
проекту «Будівництво спортивного корпусу для СДЮШОР з
фехтування з адміністративно-побутовою будівлею по пр. Героїв України
(Сталінграда), 4 в м. Миколаєві», а саме: термін 2012- 2018 роки змінено на 20122016 роки.
Згідно п.1.1. Договору від 11.11.2016 № 390, укладеного Миколаївською
міською радою (Сторона 1), в особі міського голови Сєнкевича О.Ф., з
Миколаївською обласною радою (Сторона 2), в особі голови Москаленко В.В., на
виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва
на 2015-2018 роки (зі змінами) та відповідно до рішень Миколаївської міської
ради від 11.08.2016 № 6/1 та від 10.11.2016 № 10/3 «Про внесення змін до рішення
міської ради від 28.01.2016 № 2/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на
2016 рік», Сторона 1 передає Стороні 2 субвенцію з міського бюджету
м. Миколаєва обласному бюджету Миколаївської області на будівництво
спортивного корпусу спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського
резерву з адміністративно-побутовою будівлею по пр. Героїв України
(Сталінграда), 4 в м. Миколаїв.
Згідно п.1.2 Договору від 11.11.2016 № 390 обсяг коштів передається на цілі
визначені у п.1.1 Договору у вигляді міжбюджетного трансферту, що складає
7 352,289 тис гривень.
Згідно п.2.1 Договору від 11.11.2016 № 390 Сторона 1 зобов’язується
передати Стороні 2 субвенцію міського бюджету м. Миколаєва обласному
бюджету Миколаївської області на будівництво спортивного корпусу
спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з адміністративнопобутовою будівлею по пр. Героїв України (Сталінграда), 4 в м. Миколаїв, а
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Сторона 2 прийняти відповідні кошти та забезпечити контроль за їх виконанням.
Згідно п.3.1 Договору від 11.11.2016 № 390 Договір набирає чинності з
моменту його підписання і діє до 31.12.2016.
Згідно платіжних доручень від 09.12.2016 № 696 та від 15.12.2016 № 724
кошти в сумі 2 059 789,90 грн та 5 292 500,0 грн відповідно перераховані
Управлінням спорту до Головного управління Державної казначейської служби
України у Миколаївській області.
Примітка: виділення коштів з міського бюджету на будівництво
спортивного корпусу з фехтування фактично розпочато в 2012 році: рішенням
Миколаївської міської ради від 20.12.2012 № 23/9 внесені зміни до Додатку 4
«Перелік пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів та одержувачів
бюджетних коштів на 2011-2014 роки щодо проблемних питань галузей міського
господарства, на вирішення яких планується залучити бюджетні та
інвестиційні кошти» до Програми економічного і соціального розвитку
м. Миколаєва на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської
ради від 30.12.2010 № 2/8 (надалі – Програма на 2011-2014 роки), в 2012 році
щодо включення до об’єктів: Будівництво спортивного корпусу для СДЮШОР з
фехтування за адресою: пр. Г. Сталінграда, 4, у т.ч. проектні роботи та
експертиза. Кошторисна вартість 6 175,0 тис грн, рік початку та закінчення
проекту 2012-2014 роки.
На вищевказану мету в 2013 році з міського бюджету м. Миколаєва
виділено субвенцію обласному бюджету Миколаївської області в сумі
5 060 060,80 грн.
Дослідженням підстав для фінансування Миколаївською міською
радою робіт по будівництву спортивних споруд за адресою м. Миколаїв,
пр. Героїв України (Героїв Сталінграду), 4 встановлено наступне.
Згідно з договором про співробітництво від 18.04.2012 № б/н, укладеного
Миколаївською обласною державною адміністрацією в особі голови
Круглова М. П., Миколаївською обласною радою в особі голови Дятлова І. С.,
Миколаївською міською радою в особі голови Чайки В. Д. та Миколаївським
національним університетом імені В.О. Сухомлинського (надалі – Університет) в
особі ректора Будака В. Д., сторони об’єднують зусилля для фінансування
будівництва спортивного містечка по проспекту Героїв України (Сталінграду), 4 в
м. Миколаєві.
Згідно з умовами договору про співробітництво облдержадміністрація та
органи місцевого самоврядування розглядають та вносять пропозиції щодо
включення будівництва об’єкта до регіональних та державних програм
відповідно.
Університет згідно з умовами вищевказаного договору зобов’язаний:
вносити пропозиції щодо укладання договорів з вищими навчальними закладами
м. Миколаєва на фінансування об’єкту; виступати замовником на розроблення
проектно-кошторисної документації об’єкта і здійснювати фінансування
замовленої проектно-кошторисної документації у повному обсязі; вносити
пропозицій щодо фінансування будівництва об’єкта, тощо.
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Договором від 18.04.2012 № б/н умови використання побудованого
спортивного містечка після введення в експлуатацію сторонами не визначено.
Примітка: за станом на момент укладання договору від 18.04.2012 № б/н
за адресою по пр. Героїв України (Сталінграду), 4 на балансі Університету
обліковувався стадіон, який переданий в 2011 році на баланс Університету з
балансу Палацу спорту Миколаївського обласного управління з фізичного
виховання та спорту Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України згідно наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України від 19.12.2011 № 1457.
До складу об’єкта передачі входили: спортивний комплекс, введений в
експлуатацію в 1964 році (площа земельної ділянки 7,5 га): футбольні поля,
спортивні площадки, трибуни, гараж з боксами, склад, огорожа, побутові
приміщення, тощо.
Станом на 06.04.2018 на балансі Університету із вищезазначеного
спортивного комплексу обліковується гараж з боксами та склад, інші об’єкти
списано, оскільки згідно технічного висновку «Обстеження стану будівельних
конструкцій будівель та споруд Миколаївського національного університету
імені В.О. Сухомлинського за адресою пр. Герїв Сталінграду, 4, виготовленого
КП «Обласне архітектурно-планувальне бюро» в 2012 році на замовлення
Університету, футбольні поля, спортивні площадки, огорожа, споруди та будівлі
(окрім складу та гаражу з боксами) знаходились в незадовільному стані, не
придатні для подальшої експлуатації та відновленню не підлягають.
Рішенням Миколаївської обласної ради від 26.06.2012 № 15 внесені
доповнення до Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської
області на 2011-2014 роки «Миколаївщина-2014», затвердженої рішенням
обласної ради від 25.03.2011 № 3, в частині доповнення переліка пріоритетних
інвестиційних проектів заходом «Створення спортивного містечка у м. Миколаєві
по проспекту Героїв Сталінграда, 4».
Згідно рішення Миколаївської міської ради від 19.04.2012 № 16/38 (зі
змінами згідно з рішенням від 31.05.2012 № 17/30) вищевказана земельна ділянка
площею 12,8260 га була надана Миколаївському національному університету
імені В.О. Сухомлинського (надалі – Університет) в постійне користування для
будівництва спортивного містечка на базі нерухомого майна державної власності
– стадіону по пр. Героїв Сталінграда , 4 за умови збереження зелених насаджень
та забезпечення вільного доступу до берегової зони річки Південний Буг
(державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ
№194933 від 17.07.2012).
Університет згідно з умовами вищевказаного договору зобов’язаний:
вносити пропозиції щодо укладання договорів з вищими навчальними закладами
м. Миколаєва на фінансування об’єкту; виступати замовником на розроблення
проектно-кошторисної документації об’єкта і здійснювати фінансування
замовленої проектно-кошторисної документації у повному обсязі; вносити
пропозиції щодо фінансування будівництва об’єкта, тощо.
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Згідно з Титулом на виконання проектно-вишукувальних робіт для
будівництва від 26.07.2012, погодженого Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України та затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту
України, прогнозована кошторисна вартість будівництва спортивного містечка за
адресою пр. Героїв України (Сталінграду), 4 м. Миколаїв складає
94 590,9 тис. гривень.
Відповідно розпорядження Миколаївської облдержадміністрації від
08.05.2012 № 132-р Управлінню капітального будівництва Миколаївської
облдержадміністрації доручено виконання функцій замовника з виконання робіт
по об’єкту «Створення спортивного містечка по проспекту Героїв України
(Сталінграда), 4 у Миколаєві».
Згідно з укладеним договором суперфіції від 23.08.2012 № 1
(зареєстрованого в державному реєстрі, про що зроблено запис в розділі 5
Поземельної книги (4810137200:01:002:0006) від 18.10.2012 за номером
4810137200:01:002:0006:5:04), Університет передав Управлінню капітального
будівництва Миколаївської облдержадміністрації у тимчасове користування на
період будівництва земельну ділянку площею 12,8260 га, що знаходиться у
м. Миколаєві за адресою: просп. Героїв України (Сталінграду), 4, для реалізації
проекту «Створення спортивного містечка Миколаївського національного
університету імені В.О. Сухомлинського за адресою: м. Миколаїв просп. Героїв
України (Сталінграду), 4».
Згідно з актом приймання-передачі від 27.08.2012 р. вищевказану земельну
ділянку площею 12,8260 га Університет передав, а Управління капітального
будівництва Миколаївської облдержадміністрації прийняло.
Відповідно ст. 413 Цивільного кодексу України право на користування
земельної ділянки для будівництва промислових, побутових, соціальнокультурних, житлових та інших споруд і будівель (суперфіцій) надається
власником земельної ділянки.
Згідно інформації Управління капітального будівництва Миколаївської
облдержадміністрації фактичні витрати по об’єкту «Створення спортивного
містечка по проспекту Героїв України (Сталінграда), 4 у Миколаєві» склали
57 925 000,77 грн, в тому числі: 2012 рік – 11 999 967,28 грн (державний бюджет –
розпорядження КМУ від 21.03.2012 № 177-р, 17.05.2012 № 299-р), та
227 000,0 грн (спонсорські кошти), 2013 рік – 5 788 702,06 грн (державний
бюджет – 11.02.2013 № 76-р) та 95 220,0 грн (спонсорські кошти), 2017 рік –
39 814 111,43 грн (субвенція з міського бюджету м. Миколаєва обласному
бюджету).
Кошти міського бюджету (субвенція) виділялись Управлінню капітального
будівництва Миколаївської облдержадміністрації на підставі відповідних рішень
Миколаївської
обласної
ради
та
розпоряджень
Миколаївської
облдержадміністрації про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської
області за КТКВК 150101 «Капітальні вкладення».
Договори на виконання будівельних робіт по об’єкту «Створення
спортивного містечка по проспекту Героїв України (Сталінграда), 4 у Миколаєві»
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Управлінням капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації
укладено з ПАТ «БК «Житлопромбуд-8» у відповідному періоді, а саме 27.08.2012
№ 32 та від 28.08.2017 № 5.
Примітка: Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати
(форма КБ-3) та акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в)
підписано посадовими особами Управління капітального будівництва
Миколаївської облдержадміністрації та ПАТ «БК «Житлопромбуд-8» на
загальну суму 56 565 735,21 грн, підписи скріплено печатками, а саме:
за договором від 27.08.2012 № 32 на суму 28 147 002,74 грн: протягом
жовтня-грудня 2012 року; липня, вересня та грудня 2013 року; червня 2017 року;
за договором від 28.08.2017 № 5 на суму 28 418 732,47 грн: протягом
вересня-листопада 2017 року;
Згідно даних Управління капітального будівництва Миколаївської
облдержадміністрації станом на час проведення аудиту підрядником не виконано
роботи через відсутність фінансування на загальну суму 2 951 641,13 грн, а саме
роботи з благоустрою майданчика автомобільної стоянки (асфальтове покриття,
електроосвітлення, очищення дощових зливів, тощо), озеленення території,
улаштування зовнішніх мереж телефонізації, тощо.
Станом на час проведення аудиту вищевказаний об’єкт в експлуатацію не
введений (декларація про готовність до експлуатації об’єкта не складалась) та на
баланс для експлуатації не передавався.
Згідно даних Управління капітального будівництва Миколаївської
облдержадміністрації станом на 15.03.2018 вищевказаний об’єкт обліковується по
бухгалтерському обліку на субрахунку 1311 «Капітальні інвестиції» на суму
54 688 359,84 грн (Примітка: суми податку на додану вартість віднесено на
фактичні видатки).
Згідно інформації Управління капітального будівництва Миколаївської
облдержадміністрації фактичні витрати по об’єкту «Будівництво спортивного
корпусу для СДЮШОР з фехтування з адміністративно-побутовою будівлею по
пр. Героїв України (Сталінграда), 4 в м. Миколаєві» склали 25 547 909,78 грн
(підрядна організація – ПрАТ «БК «Житлопромбуд-8»), в тому числі: 2013 рік –
5 060 060,80 грн (субвенція з міського бюджету м. Миколаєва обласному
бюджету), 2016 рік – 13 135 559,0 грн (державний бюджет - розпорядження КМУ
від 11.05.2016 № 362-р) та 7 352 289,90 грн (субвенція з міського бюджету
м. Миколаєва обласному бюджету).
Кошти міського бюджету (субвенція) виділялись Управлінню капітального
будівництва Миколаївської облдержадміністрації на підставі відповідних рішень
Миколаївської
обласної
ради
та
розпоряджень
Миколаївської
облдержадміністрації про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської
області за КТКВК 150101 «Капітальні вкладення».
Договори на виконання будівельних робіт по об’єкту «Спортивний корпус
спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з адміністративнопобутовою будівлею по проспекту Героїв України (Сталінграда), 4, м. Миколаїв –
будівництво»
Управлінням
капітального
будівництва
Миколаївської
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облдержадміністрації укладено з ПАТ «БК «Житлопромбуд-8» у відповідному
періоді, а саме 02.08.2013 за № 14, 26.12.2016 за № 86 та 11.11.2016 за № 51.
Примітка: Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати
(форма КБ-3) та акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в)
підписано посадовими особами Управління капітального будівництва
Миколаївської облдержадміністрації та ПАТ «БК «Житлопромбуд-8» на
загальну суму 25 011 959,12 грн, підписи скріплено печатками, а саме:
за договором від 02.08.2013 за № 14 на суму 10 673 607,09 грн:
протягом серпня, вересня та грудня 2013 року; серпня та жовтня 2016 року;
за договором від 11.11.2016 за № 51 на суму 9 039 782,20 грн:
протягом грудня 2016 року;
за договором від 26.12.2016 за № 86 на суму 5 298 569,83 грн:
протягом грудня 2016 року.
Декларація про початок виконання будівельних робіт на вищевказаному
об’єкті зареєстрована Інспекцією державного архітектурно-будівельного
контролю у Миколаївській області 12.08.2013.
Декларація про готовність до експлуатації об’єкта зареєстрована Інспекцією
державного архітектурно-будівельного контролю у Миколаївській області
11.01.2017.
Листом від 11.01.2017 № 15/01-16/01 Управління капітального будівництва
Миколаївської
облдержадміністрації
запропонувало
Миколаївському
національному університету імені В.О. Сухомлинського прийняти на баланс
об’єкт «Спортивний корпус спеціалізованої дитячо-юнацької школи
олімпійського резерву з адміністративно-побутовою будівлею по проспекту
Героїв України (Сталінграда), 4, м. Миколаїв – будівництво».
Станом на час проведення аудиту вищевказаний об’єкт на баланс не
прийнято, згідно даних бухгалтерського обліку Управління капітального
будівництва
Миколаївської
облдержадміністрації
станом
15.03.2018
вищевказаний об’єкт обліковується на субрахунку 1311 «Капітальні інвестиції» на
суму 23 596 631,90 грн (Примітка: суми податку на додану вартість віднесено
на фактичні видатки).
Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності станом на 01.11.2017 за адресою пр. Героїв України
(Сталінграду), 4 м. Миколаїв рахується незавершене будівництво спортивного
комплексу готовністю 96 % у складі спортивних майданчиків, зали фехтування,
адміністративних будівель, трансформаторних підстанцій, котельні, тощо.
Власник – Міністерство освіти і науки України, підстава виникнення власності
- технічний паспорт та довідка видані 30.10.2017 Миколаївським міжміським
бюро технічної інвентаризації, декларація про початок виконання будівельних
робіт від 08.08.2013, дозвіл на виконання будівельних робіт від 22.10.2012,
договір суперфіції від 23.08.2012.
Згідно інформації Університету оформлення права власності на вищевказані
об’єкти виконано відповідно до листа Міністерства освіти і науки України на
адресу Університету від 18.10.2017 № 1/11-10752 для прийняття Міністерством
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управлінського рішення (Міністерством розглядається питання передачі в
комунальну власність незавершеного будівництва, а саме «Створення
спортивного містечка Миколаївського національного університету імені В.О.
Сухомлинського за адресою: м. Миколаїв просп. Героїв України (Сталінграду),
4», яке ініційоване Миколаївською обласною радою (лист до Міністерства освіти і
науки України від 23.06.2017 № 519-02/05-17).
Згідно інформації Університету від 27.03.2018 на даний час питання
балансової належності спортивного містечка та фехтувальної зали не вирішено та
розглядається Міністерством освіти і науки України.
Примітка: з питання передачі в комунальну власність міста спортивного
містечка до Міністерства освіти і науки України також звертався
Миколаївський міський голова листом від 02.03.2017 № 438/02.02.01-22/11/14/17.
Згідно п. 4 ст. 80 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145
об’єкти та майно державних і комунальних закладів освіти не підлягають
приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.
Відповідно листа Миколаївської міської ради від 22.01.2018 № 105/02020122/16/14/18 на адресу Миколаївської обласної державної адміністрації (за
результатами наради 18.01.2018 в Миколаївській обласній державній
адміністрації) одним із способів передачі вищевказаного спортивного містечка
розглядається питання оренди.
Фактично, станом на час проведення аудиту питання передачі в комунальну
власність спортивного містечка (спортивних споруд) за адресою м. Миколаїв
просп. Героїв України, 4 не вирішено, спортивні споруди не закріплені за жодним
закладом на праві господарського відання або оперативного управління (в тому
числі і не прийняті на баланс).
Також, на теперішній час не визначено право громади на використання
спортивного містечка (спортивних споруд).
Разом з цим, згідно публікацій в мережі Інтернет урочисте відкриття
стадіону на території спортивного містечка відбулося в осені 2013 року та було
розпочато турніри з футболу (https://podrobnosti.mk.ua/2017/01/13/fehtoval-nyy-zalv-nikolaeve-istoriya-dlinoyu-v-shest-let-foto.html,
http://izvestia.nikolaev.ua/news/стадион-и-зал-для-фехтовальщиков-в-пар/,
http://ffgn.com.ua/14-oktyabrya-final-ny-e-matchi-chempionata-oblasti/,
http://www.rp.mk.ua/2017/11/22552/).
Також, згідно інформації Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької
спортивної школи олімпійського резерву з фехтування (надалі - МСДЮСШОР з
фехтування) та Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської
міської ради, у фехтувальному корпусі за адресою м. Миколаїв пр. Героїв
України, 4 після урочистого відкриття в лютому 2017 року розпочато тренування
шаблістів та з жовтня 2017 року у вказану фехтувальну залу також переведено
відділення рапіристів за погодженням з Миколаївським міським головою у
зв’язку із ремонтом системи опалення будівлі МСДЮСШОР з фехтування за
адресою м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 11.
Слід зазначити, що в засобах масової інформації та мережі Інтернет
наприкінці 2017 року - початку 2018 року періодично висвітлювались факти про
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недоліки в завершених роботах по будівництву спортивного містечка, зокрема
щодо затікання даху адміністративної будівлі, осипання штукатурки, від’єднання
фехтувальних доріжок, не підключення пожежної сигналізації та вентиляції, іржи
металевих конструкцій, зруйнованих місцями сходів трибун, тріщин в покритті
спортивних
майданчиків,
тощо
(http://nikvesti.com/news/politics/120877,
https://www.economics-prorok.com/2018/03/в-прошлом-году-порошенко-перерезалле.html,
https://mycity.mk.ua/news/343102,
http://nikvesti.com/news/photoreportage/103992).
За результатами збору інформації в Управлінні капітального будівництва
Миколаївської облдержадміністрації встановлено, що укладені договори з ПАТ
«БК «Житлопромбуд-8» містять порядок усунення виявлених недоліків в
завершених роботах за рахунок підрядника та гарантійні строки якості закінчених
робіт (експлуатації об’єкта будівництва), а саме: на конструктивні елементи
протягом 10 - 16 років, на оздоблювальні роботи 3 роки, інші роботи згідно
гарантійного терміну виробника після прийняття об’єкта в експлуатацію.
Разом з цим, інформація про недоліки в завершених роботах в Управлінні
капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації відсутня та
відповідно інформування підрядника з даного питання не проводилось.
Згідно інформації МСДЮСШОР з фехтування про виявлені недоліки в
процесі експлуатації фехтувального залу періодично інформувався підрядник
ПАТ «БК «Житлопромбуд-8», яким проводилось їх усунення. Система вентиляції,
протипожежної сигналізація не підключена в зв’язку із не визначенням
балансоутримувача фехтувального зала.
За результатами проведеного в ході аудиту збору інформації в надавачів
комунальних послуг (ПАТ по газопостачанню та газифікації «Миколаївгаз», ТОВ
«Миколаївгаз збут», ПАТ «Миколаївобленерго» та МКП «Миколаївводоканал»)
щодо надання відповідних послуг по об’єктам спортивне містечко та
фехтувальний корпус за адресою м. Миколаїв пр. Героїв України, 4 встановлено,
що відповідні договори укладено з ПАТ «БК «Житлопромбуд-8», якому
проводилось нарахування обсягів спожитих послуг протягом 2015-2017 років
(окрім ТОВ «Миколаївгаз збут» щодо постачання природного газу).
Примітка: договори з ТОВ «Миколаївгаз збут» щодо постачання
природного газу укладено Управлінням капітального будівництва Миколаївської
облдержадміністрації, оплата за якими частково проводилась ПАТ «БК
«Житлопромбуд-8». Згідно інформації Управління капітального будівництва
Миколаївської облдержадміністрації видатки на оплату послуг згідно укладених
договорів з ТОВ «Миколаївгаз збут» за адресою м. Миколаїв пр. Героїв України, 4
не проводились.
Згідно інформації Управління у справах фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради, яке здійснює бухгалтерське обслуговування
МСДЮСШОР з фехтування, та інформації Миколаївського національного
університету імені В.О. Сухомлинського видатки на оплату послуг спожитих за
адресою м. Миколаїв пр. Героїв України, 4 (спортивне містечко) не проводились.
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Висновок. За рахунок коштів міського бюджету м. Миколаєва
побудовані спортивні споруди без визначення права громади на їх
використання. На теперішній час зазначені об’єкти оформлено у державну
власність, але не закріплено за жодним закладом на праві господарського
відання або оперативного управління (в тому числі і не прийнято на баланс).
Вказане не дає змоги в законний спосіб забезпечити використання
фактично готових до експлуатації спортивних об’єктів для потреб громади
та їх утримання (підключити протипожежну сигналізацію, вентиляцію,
отримувати комунальні послуги, проводити претензійну роботу щодо
усунення підрядником недоліків в завершених роботах, тощо).
Таким чином, у разі не оформлення в комунальну власність побудованих
споруд, проведення з міського бюджету м. Миколаєва протягом 2015-2017
років видатків на завершення їх будівництва може призвести до
неефективних витрат в загальній сумі 47 166 401,33 гривень.
Гіпотеза 2. Недостатній контроль за використанням коштів на
виготовлення
проектно-кошторисної
документації
призводить
до
відволікання коштів міського бюджету, що свідчить про їх неефективне
використання.
Дослідженням встановлено, що п. 4.6 Переліку напрямів і заходів міської
комплексної програми «Фізична культура і спорт» на 2013-2017 роки та п. 4.1
Переліку напрямів і заходів міської комплексної програми «Фізична культура і
спорт» на 2016-2018 роки (додаток 2 до Програм) передбачено проводити
капітальні ремонти закладів фізичної культури і спорту комунальної власності
міста, підпорядкованих Управлінню та відповідно очікуваний результат за
вказаним напрямом використання бюджетних коштів є кількість капітальних
ремонтів спортивних об’єктів.
Крім того, Програмою економічного і соціального розвитку м. Миколаєва
на 2015-2018 роки та Програмою економічного і соціального розвитку
м. Миколаєва на 2017 рік передбачено виділення коштів міського бюджету на
проведення будівництва та реконструкції об’єктів закладів фізичної культури і
спорту комунальної власності міста, підпорядкованих Управлінню.
З огляду на зазначене дослідженню в ході аудиту підлягали договори на
виконання проектних робіт по реконструкції, будівництву та капітальному
ремонту у закладах фізичної культури і спорту комунальної власності міста,
підпорядкованих Управлінню спорту та відповідно проведено аналіз виконання
робіт за вказаними проектами, які профінансовано за рахунок бюджетних програм
КПКВК МБ – 1315022 «Утримання та навчально-тренувальна робота Дитячоюнацьких спортивних шкіл», 1315024 «Фінансова підтримка спортивних споруд»
та 1316310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території».
Зокрема, Управлінням, в особі начальника Роздобудько М.Л. з Товариством
з обмеженою відповідальністю «ЮЖНИЙ ГОРОД» (далі – ТОВ «ЮЖНИЙ
ГОРОД»), в особі директора Перцули Л.І. укладено договір від 11.12.2015 № 105
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(далі – Договір № 105) на виконання проектних робіт «Реконструкція гребної бази
КДЮСШ «Комунарівець» по вул. Паромний Узвіз, 1 в м. Миколаєві (робочий
проект)».
За Договором № 105 відповідно до кошторису вартість робіт становить
178 770,50 грн, яка обґрунтована відповідними розрахунками.
Відповідно із завданням на проектування визначено стадії проектування: ескізний проект; - робочий проект; визначено строки будівництва 2016-2017 роки,
а також визначено кількість примірників проектної документації та кошторисів та
визначено склад проекту.
Умовами Договору № 105 передбачено виконання робіт протягом
листопада-грудня 2015 року згідно календарного плану робіт.
Зазначений договір набирає чинності з дня його підписання і дії до
31.12.2015, але у всякому разі до повного виконання Сторонами зобов’язань.
На проведення проектно-вишукувальних робіт за вказаним об’єктом
розроблено Титул, який затверджено заступником міського голови 11.12.2015.
За вказаним договором ТОВ «ЮЖНИЙ ГОРОД» виконано частина робіт, а
саме предпроектні роботи, які відображені в акті від 16.12.2015 № 1, вартість яких
складає 120 000,0 гривень. Вказані кошти 22.12.2015 року Управлінням
перераховані проектній організації та віднесені на витрати.
Вивченням документів наданих ТОВ «ЮЖНИЙ ГОРОД» Управлінню
встановлено, що за вказаним договором проведено тільки містобудівний
розрахунок із техніко-економічними показниками по об’єкту «Реконструкція
гребної бази КДЮСШ «Комунаровець» по вул. Паромний спуск, 1а на стадії
предпроектнних пропозицій.
Тобто, завдання передбачені завданням на проектування за умовами
Договору № 105 виконано частково.
За інформацією директора КДЮСШ «Комунарівець» Куліна І.М: «В процесі
розробки та погодження архітектурних рішень виникла потреба в збільшенні
загальної площі об’єкта, що підлягає реконструкції. Згідно чинного
законодавства щодо розробки проектної документації для реконструкції зі
змінами основних техніко-економічних показників об’єктів основними вихідними
даними є Містобудівні умови та обмеження (далі – МУО), які видаються
Управлінням містобудування та архітектури Миколаївської міської ради.
Проектна організація виконала попередні роботи для розробки та отримання
МУО: геологічні та геодезичні вишукування, технічне обстеження існуючої
будівлі, містобудівний розрахунок, що включає основні архітектурно-будівельні
рішення щодо реконструкції гребної бази. На час завершення попередніх робіт
документація на передачу земельної ділянки на об’єкт не була оформлена та
відповідно МУО отримати не було можливості.
В 2017 році розроблено та передано на узгодження проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в постійне користування Комплексній дитячо
юнацькій спортивній школі «Комунаровець» для її обслуговування».
Кошти на виконання робіт з вказаної реконструкції передбачено виділити із
міського бюджету на виконання Програми економічного і соціального розвитку м.
Миколаєва на 2015-2018 роки» протягом 2015-2018 років у сумі 3 754,417 тис грн,
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із яких Управлінню надійшло у 2015 році тільки 120,0 тис грн, у 2016 році кошти
не надходили.
У 2017 році кошти на виконання робіт з реконструкції також не надходили,
проте Програмою економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2017 рік
передбачені у сумі 4 000,748 тис гривень. Слід також зазначити, що фінансування
робіт за вказаним об’єктом внесено до Переліку пропозицій щодо об’єктів
будівництва, реконструкції, технічного переоснащення та реставрації на 20182020 роки, що є Додатком 3 до Програми економічного і соціального розвитку м.
Миколаєва на 2018-2020 роки (кошторисна вартість 6 000,741 тис грн).
При цьому, до паспортів бюджетної програми за КПКВК МБ 1316310
«Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» на 2016 та 2017 роки
кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції не
передбачалися. На 2015 рік передбачено 180,0 тис грн, із якої надійшло 120,0 тис
гривень.
Тобто, включення до бюджетної програми на 2015 рік видатків на
виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції об’єкта, на
який відсутня землевпорядна документація та ступінь реконструкції якого не було
попередньо з’ясовано, призведе до додаткової оплати за корегування
(перероблення) документації та свідчить про відволікання коштів міського
бюджету на суму 120,0 тис грн. та відповідно їх неефективне використання.
Також, Управлінням, в особі начальника Машкіна О.В. з Товариством з
обмеженою відповідальністю «ЛАСКАРДО» (далі – ТОВ «ЛАСКАРДО»), в особі
директора Догадової Л.В. укладено договір від 05.12.2015 № 5/12 (далі – Договір
№ 5/12) на виконання проектних робіт «Капітальний ремонт веслувального
басейну яхт-клубу по вул. Новобудівна, 1 (ДЮСОК) у м. Миколаєві».
За Договором № 5/12 відповідно до кошторису вартість робіт становить
48 848,0 гривень.
Відповідно до календарного плану, що є додатком до Договору № 5/12 –
термін виконання робіт – грудень 2016 року. Завдання на проектування до
вказаного договору відсутнє.
Договором передбачено, що виконавець зобов’язаний виконати робочий
проект та передати електронну версію кошторисної документації; виконати
проектні роботи, які погодити із зацікавленими установами.
Зазначений договір набирає чинності з дня його підписання і дії до
31.12.2016, але у всякому разі до повного виконання Сторонами зобов’язань.
За вказаним договором ТОВ «ЛАСКАРДО» виконано деякі роботи
(виконана пояснювальна записка та робочі креслення), вартість яких складає
48 848,0 грн, що відображено в акті від 07.12.2016 № 1. Вказані кошти 13.12.2016
року Управлінням перераховані проектній організації та віднесені на витрати.
В той час у 2017 році Управлінням, в особі начальника Машкіна О.В. з
ТОВ «ЛАСКАРДО» знову укладається договір від 25.10.2017 № 403 (далі –
Договір № 403) на виконання проектних робіт «Капітальний ремонт
веслувального басейну яхт-клубу по вул. Новобудівна, 1 (ДЮСОК) у
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м. Миколаєві» та виконання функції замовника експертизи проектної
документації у філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області.
За Договором № 403 відповідно до кошторису вартість робіт становить
89 176,0 грн, яка є динамічною.
В той час відповідно до розрахунку вартість робіт складає – 138 024,58 грн,
а саме:
передпроектні (обстежувальні) роботи- 18 367,0 грн;
проектні роботи – 116 627,0 грн;
експертиза робочого проекту – 3 030,58 гривень.
У розрахунку вказано, що ціна договору зменшується на суму коштів,
сплачених у 2016 році – 48 848,0 грн, тобто сума передоплати.
За вказаним договором ТОВ «ЛАСКАРДО» виконано проектні роботи
вартість яких складає 89 176,58грн, що відображено в акті від 01.11.2017 № 1.
Вказані кошти 07.11.2017 року Управлінням перераховані проектній організації та
віднесені на витрати.
Виконана кошторисна частина проектної документації отримала експертний
звіт. Відповідно до якого загальна кошторисна вартість будівництва склала
3 139,116 тис грн, із яких вартість проектно-вишукованих робіт складає
138 024,58 грн, тобто відповідає загальній сумі двох договорів.
Згідно з інформацією Управління спорту: «У 2016 році з ТОВ «Ласкардо»
заключено договір на виконання проектно-вишукуваних робіт по об’єкту
«Капітальний ремонт веслувального басейну яхт-клубу по вул. Новобудівна, 1
(ДЮСОК) у м. Миколаєві» на суму 48,848 тис гривень. Проектною організацією
були виконані роботи по техніко-економічним показникам, виготовлений робочий
проект.
В ході виконання проектно-кошторисних робіт виникла необхідність
включити до проекту додаткові приміщення, які потребують капітального
ремонту, а саме роздягальні та оздоровчий центр, але із-за недостатності
фінансового ресурсу на проведення робіт по виготовленню проектнокошторисної документації у 2016 році даний проект не було завершено.
У 2017 році був укладений договір на продовження робіт по виготовленню
проектно-кошторисної документації, роботи виконано в повному обсязі,
отримано експертний звіт.
При складанні бюджетного запиту по Управлінню на 2018 рік об’єкт
«Капітальний ремонт веслувального басейну яхт-клубу по вул. Новобудівна, 1
(ДЮСОК) у м. Миколаєві» включено до додаткового бюджетного запиту, а
також надана пропозиція у січні 2018 року до Департаменту фінансів щодо
виділення додаткових коштів з міського бюджету на виконання робіт».
Кошти на виконання робіт з вказаного капітального ремонту передбачено
виділити із міського бюджету на виконання регіональної програми «Фізична
культура і спорт» на 2016-2018 роки.
Відповідно із бюджетними запитами на 2016-2017 роки Управлінням
включено видатки на виконання вказаних робіт у сумі 50 000,0грн та 350 000,0грн
відповідно.
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В той час фактично на вказані цілі із міського бюджету надійшли кошти у
сумах 48 848,0 грн та 89 176,0 грн відповідно, що складає 97,6 % та 25,5 % у
відповідні роки.
Висновок. Тобто, внаслідок неефективних управлінських дій щодо
проведення попередньої оплати за виготовлені проекти на виконання робіт з
капітального ремонту веслувального басейну яхт-клубу здійснено
фінансування приватних структур, які частково провели виконання
проектних робіт, що призвело до відволікання вказаних коштів та не
забезпечило досягнення очікуваних результатів Програми та свідчить про їх
неефективне використання на суму 48 848,0 гривень.
Також, Управлінням, в особі начальника Машкіна О.В. з Товариством з
обмеженою
відповідальністю
«Миколаївкомундорпроект»
(далі
–
ТОВ «Миколаївкомундорпроект»), в особі директора Дробота В.В. укладено
договір від 21.12.2016 № 601-П-16 (далі – Договір № 601-П-16) на розроблення
проектно-кошторисної документації стадії – робочий проект «Капітальний ремонт
приміщення тренажерного залу при ДЮСШ № 5, розташованого за адресою пр.
Богоявленський, 253 а/1 в м. Миколаєві».
За Договором № 601-П-16 відповідно до кошторису вартість робіт
становить 24 046,24 гривень.
Відповідно до завдання на проектування до вказаного договору підставою
для проектування є лист-клопотання від 01.11.2016 № 598 та за результатами
роботи Управлінню надається робочий проект у паперовому вигляді у 4-х
примірниках.
Зазначений договір набирає чинності з дня його підписання і дії до
31.12.2016, але у всякому разі до повного виконання Сторонами зобов’язань.
За вказаним договором ТОВ «Миколаївкомундорпроект» виготовлена
проектно-кошторисна документація, вартість якої складає 24 046,24 грн, що
відображено в акті від 21.12.2016 № ОУ-0000158. Вказані кошти 28.12.2016 року
Управлінням перераховані проектній організації та віднесені на витрати. Проте у
2016 році робочий проект у паперовому вигляді у 4-х примірниках до Управління
не передано.
Вказаний робочий проект був передано тільки у 2017 році в рамках
договору від 22.12.2017 № 627-П-17 (далі – Договір № 627-П-17), укладений
Управлінням,
в
особі
начальника
Машкіна
О.В.
з
ТОВ «Миколаївкомундорпроект» знову на виконання проектно-кошторисної
документації «Капітальний ремонт приміщення тренажерного залу при ДЮСШ №
5, розташованого за адресою пр. Богоявленський, 253 а/1 в м. Миколаєві».
За Договором № 627-П-17 відповідно до кошторису вартість робіт
становить 47 555,07 грн, яка є динамічною.
До вказаного договору додано завдання на проектування, яке повністю
відповідає завданню до Договору № 601-П-16, підставою для проектування якого
є лист-клопотання від 01.11.2016 № 598 та за результатами роботи Управлінню
надається робочий проект у паперовому вигляді у 4-х примірниках.
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За вказаним договором ТОВ «Миколаївкомундорпроект» виконано проектні
роботи вартість яких складає 47 555,07 грн, що відображено в акті від 26.12.2017
№ ОУ-0000081. Вказані кошти 28.12.2017 року Управлінням перераховані
проектній організації та віднесені на витрати.
Виконана кошторисна частина проектної документації отримала експертний
звіт. Відповідно до якого загальна кошторисна вартість будівництва склала
2 344,051 тис грн, із яких вартість проектно-вишукованих робіт складає
71 601,31 грн, тобто відповідає загальній сумі двох договорів.
Крім цього, Управлінням, в особі начальника Машкіна О.В. з Товариством з
обмеженою
відповідальністю
«Миколаївкомундорпроект»
(далі
–
ТОВ «Миколаївкомундорпроект»), в особі директора Дробота В.В. укладено
договір від 21.12.2016 № 600-П-16 (далі – Договір № 600-П-16) на розроблення
проектно-кошторисної документації стадії – робочий проект «Капітальний ремонт
приміщення оздоровчо-востановлюючого комплексу при ДЮСШ № 5,
розташованого за адресою пр. Богоявленський, 253 а/1 в м. Миколаєві».
За Договором № 600-П-16 відповідно до кошторису вартість робіт
становить 17 176,12 гривень.
Відповідно до завдання на проектування до вказаного договору підставою
для проектування є лист-клопотання від 01.11.2016 № 598 та за результатами
роботи Управлінню надається робочий проект у паперовому вигляді у 4-х
примірниках.
Зазначений договір набирає чинності з дня його підписання і дії до
31.12.2016, але у всякому разі до повного виконання Сторонами зобов’язань.
За вказаним договором ТОВ «Миколаївкомундорпроект» виготовлена
проектно-кошторисна документація, вартість якої складає 17 176,12 грн, що
відображено в акті від 21.12.2016 № ОУ-0000157. Вказані кошти 28.12.2016 року
Управлінням перераховані проектній організації та віднесені на витрати. Проте у
2016 році робочий проект у паперовому вигляді у 4-х примірниках до Управління
не передано.
Вказаний робочий проект був передано тільки у 2017 році в рамках
договору від 22.12.2017 № 628-П-17 (далі – Договір № 628-П-17), укладений
Управлінням,
в
особі
начальника
Машкіна
О.В.
з
ТОВ «Миколаївкомундорпроект» знову на виконання проектно-кошторисної
документації «Капітальний ремонт приміщення оздоровчо-востановлюючого
комплексу при ДЮСШ № 5, розташованого за адресою пр. Богоявленський, 253
а/1 в м. Миколаєві».
За Договором № 628-П-17 відповідно до кошторису вартість робіт
становить 14 072,35 грн, яка є динамічною.
До вказаного договору додано завдання на проектування, яке повністю
відповідає завданню до Договору № 600-П-16, підставою для проектування якого
є лист-клопотання від 01.11.2016 № 598 та за результатами роботи Управлінню
надається робочий проект у паперовому вигляді у 4-х примірниках.
За вказаним договором ТОВ «Миколаївкомундорпроект» виконано проектні
роботи вартість яких складає 14 072,35 грн, що відображено в акті від 26.12.2017
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№ ОУ-0000082. Вказані кошти 28.12.2017 року Управлінням перераховані
проектній організації та віднесені на витрати.
Виконана кошторисна частина проектної документації отримала експертний
звіт. Відповідно до якого загальна кошторисна вартість будівництва склала
988,164 тис грн, із яких вартість проектно-вишукованих робіт складає
31 248,47 грн, тобто відповідає загальній сумі двох договорів.
Згідно з інформацією начальника Управління Машкіна О.В.: «У 2016 році з
ТОВ «Миколаъвкомундорпроект» заключено договори на виконання проектновишукуваних робіт по вказаним 2 об’єктам «Капітальний ремонт приміщення
тренажерного залу та оздоровчо-востановлюючого комплексу та при ДЮСШ №
5, розташованого за адресою пр. Богоявленський, 253 а/1 в м. Миколаєві». Із-за
відсутності коштів дані проекти були виконані в два етапи.
У 2017 році роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації
були завершені та отримано експертні звіти.
При складанні бюджетного запиту по Управлінню на 2018 рік вказані
об’єкти включено до додаткового бюджетного запиту, а також надана
пропозиція у січні 2018 року до Департаменту фінансів щодо виділення
додаткових коштів з міського бюджету на виконання робіт».
Кошти на виконання робіт з капітального ремонту та виготовлення
проектної документації передбачено виділити із міського бюджету на виконання
регіональної програми «Фізична культура і спорт» на 2016-2018 роки.
Відповідно із бюджетними запитами на 2016-2017 роки Управлінням
включено видатки на виконання вказаних робіт у сумі 43 000,0грн та
1 794 557,0 грн відповідно.
В той час фактично на вказані цілі із міського бюджету надійшли кошти у
сумах 41 222,36 грн та 61 627,42 грн відповідно, що складає 95,9 % та 3,4 % у
відповідні роки.
Висновок. Тобто, неефективні управлінські дії щодо проведення
попередньої оплати за виготовлення проектно-кошторисної документації з
капітального ремонту приміщення тренажерного залу та оздоровчовостановлюючого комплексу, призвели до відволікання коштів міського
бюджету на суму 41 222,36 грн, що свідчить про їх неефективне
використання.
Також, Управлінням, в особі начальника Машкіна О.В. укладено договір з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Автограф-Н», в особі директора
Стерпул Н.О. від 21.12.2016 № 47/16 на виконання коригування проектнокошторисної документації по об’єкту «Будівництво спортивного корпусу для
СДЮСШОР з фехтування з адміністративно-побутовою будівлею по пр. Героїв
Сталінграду, 4в м. Миколаєві».
Загальна вартість робіт за вказаним договором складає 144 883,0 грн та
роботи за умовами договору повинні бути виконані не пізніше 25.12.2016.
Коригування проектно-кошторисної документації відбулося на підставі
листів за підписом заступника голови Миколаївської обласної державної
адміністрації від 24.10.2016 № 2154/28-05-29/6-16 та начальника управління
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капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації від
21.09.2016 за № 579/01-15/01.
У вказаних листах зазначено, що під час виконання робіт з реалізації
вищезазначеного проекту виникла необхідність в корегуванні проекту в зв’язку з
тим, що опалення будівлі спортивного корпусу та адміністративно-побутового
корпусу по проекту передбачалося від системи газопостачання спортивного
містечка, яка не введена в експлуатацію.
За вказаним договором ТОВ «Автограф-Н» виконано проектні роботи
вартість яких складає 144 883,0 грн, що відображено в акті від 23.12.2016
№ 11/111. Вказані кошти 28.12.2016 року Управлінням перераховані проектній
організації та віднесені на витрати.
Слід зазначити, що побудований фехтувальний корпус станом на час
проведення аудиту знаходиться у державній власності та не має
балансоутримувача, що не дає змоги забезпечити використання фактично готових
до експлуатації спортивних об’єктів за цільовим призначенням, їх утримувати та
експлуатувати належним чином, що детально висвітлено в Гіпотезі №1.
Висновок. Тобто, в 2016 році за рахунок бюджетної програми 1315031
«Утримання
та
навчально-тренувальна
робота
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл» проведено видатки в сумі 144 883,0 грн. на корегування
проектної документації з будівництва спортивних споруд, використовувати
які громада міста Миколаєва фактично не має права, що може призвести до
неефективних витрат коштів виділених на будівництво у разі не оформлення
в комунальну власність побудованих споруд.
Гіпотеза 3. Прорахунки при плануванні та обліку видатків,
спрямованих на виконання заходів бюджетної програми та зволікання із
визначенням статусу бюджетної установи (закладу спорту) призвело до
викривлення звітності про використання коштів бюджету міста Миколаїв
спрямованих, як на галузь фізичної культури та спорту в цілому, так і на
виконання заходів досліджуваної програми.
За результатами дослідження бюджетної програми за КПКВК МБ 1315040
«Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури» встановлено факт
фінансування видатків на утримання протягом 2015-2017 років Дитячо-юнацького
спортивно-оздоровчого комплексу (надалі – ДЮСОК), який відповідно до статуту
є закладом позашкільної освіти та займається підготовкою кваліфікованих
спортсменів резерву для збірних команд району, області, країни серед юнаків та
дівчат (підрозділами ДЮСОК є комплексна дитячо-юнацька спортивна школа та
Яхт-клуб).
Дослідженням результативних показників відповідно до Паспортів
бюджетних програм встановлено, що показники ДЮСОКу визначено як для
отримання ефективного результату від функціонування спортивних споруд
(кількість спортивних заходів на комунальних спорудах, кількість спортивних
секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах; динаміка
кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що
проводяться на комунальних спортивних спорудах, тощо).
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При цьому, розрахунки, які обґрунтовують показники видатків за вказаним
напрямом використання бюджетних коштів, передбачають витрати на проведення
навчально-тренувального процесу у ДЮСОК та фактично відповідають
результативним показникам визначеним для утримання та навчальнотренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл (кількість учнів ДЮСШ,
кількість учнів, які взяли участь у змаганні, середні витрати на навчальнотренувальну роботу та змагання, кількість підготовлених майстрів спорту та
кандидатів, тощо).
Вивченням Статуту ДЮСОК, затвердженого міським головою та
зареєстрованого реєстраційно-ліцензійною палатою виконкому міської ради м.
Миколаєва 10.04.2002 за № 15604 встановлено наступне.
ДЮСОК це позашкільна установа, основною діяльності якої є всебічний та
гармонійний розвиток, в особистості фізична підготовка, зміцнення здоров’я дітей
та підлітків, засобами фізкультури та спорту, розвиток їх здібностей в обраному
виді спорту.
Структурними підрозділами ДЮСОК є:
Комплексна Дитячо-юнацька спортивна школа;
Яхтклуб.
ДЮСОК цілеспрямовано займається оздоровчими програмами та
підготовкою кваліфікованих спортсменів резерву для збірних команд району,
області, країни серед юнаків та дівчат.
Крім того, вивченням розрахунків, які обґрунтовують показники видатків за
КПКВК МБ 1315040 «Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури»
встановлено, що вони передбачають витрати на проведення навчальнотренувального процесу у ДЮСОК. Зокрема, видатки на виплату заробітної плати
тренерам-викладачам, директору і заступнику директора з навчальнотренувальної роботи (за умови передбачення штатним розписом посад начальника
яхт-клубу та заступника директора з адміністративно-господарської діяльності);
на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань; придбання спортивної
форми, бензину для проведення навчально-тренувального процесу.
Тобто за рахунок коштів передбачених КПКВК МБ 1315040 «Підтримка і
розвиток спортивної інфраструктури» на розвиток спортивної інфраструктури
Управлінням протягом 2015-2017 років проводилося фінансування навчальнотренувальної роботи Дитячо-юнацької спортивної школи в сумі 1 367 942,66 грн,
яке відповідно до вимог Тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від
14.01.2011 № 11 та Типової програмної класифікація видатків та кредитування
місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від
02.12.2014 № 1195 повинно бути проведене за рахунок по КПКВК 1315031(КФК
130107) «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких шкіл».
На думку дослідницької групи, зазначене призвело до викривлення звітності
про використання коштів обласного бюджету в частині їх функціонального та
програмного призначення.
При цьому, слід відмітити, що ДЮСОК до 10.07.2017 не можливо було
віднести до Дитячо-юнацької спортивної школи, оскільки до штатного розпису
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ДЮСОК включалося менше ніж вісім ставок тренерів-викладачів, що суперечило
вимогам п. 8 Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 993.
Примітка: наказом по Управлінню спорту від 06.07.2017 № 87 до
штатного розпису ДЮСОК введено 2 штатні одиниці тренерів-викладачів
відділення баскетболу. Відповідно до рішення № 34/31 Миколаївської міської ради
від 18.01.2018 ДЮСОК перейменовано на Комплексну дитячо-юнацьку спортивну
школу «Олімп» та у 2018 році утримання вказаного закладу заплановано за
КПКВК 1315031(КФК 130107) «Утримання та навчально-тренувальна робота
дитячо-юнацьких шкіл»
Висновок. Отже, прорахунки при плануванні та обліку видатків,
спрямованих на виконання заходів бюджетних програми та несвоєчасне
визначення статусу спортивного закладу міста, призвело до викривлення
протягом 2015-2017 років звітності про використання коштів бюджету
міста Миколаєва спрямованих, як на галузь фізичної культури та спорту в
цілому, так і на виконання заходів досліджуваних бюджетних програм.
Гіпотеза 4. Не досконалість системи збору статистичної інформації та
іншої звітності, щодо діяльності суб’єктів господарювання в галузі фізичної
культури і спорту, не дозволяє дати оцінку реальному стану її розвитку.
Законом України «Про фізичну культуру і спорт» визначено, що
центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері
фізичної культури та спорту, відповідно до закону забезпечує збирання
адміністративних даних і проведення статистичних спостережень з метою
одержання інформації про сферу фізичної культури і спорту. При цьому, до одного
з головних завдань статистичних спостережень у сфері фізичної культури і спорту
є забезпечення достовірності, об’єктивності та цілісності статистичної інформації.
Порядок надання подання та перелік показників статистичних спостережень
у сфері фізичної культури і спорту встановлюється центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
статистики, з урахуванням пропозицій центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту.
На сьогодні практично єдиною формою звітності, за допомогою якої
ведеться статистичне спостереження у сфері фізичної культури і спорту є форма 2ФК «Звіт з фізичної культури і спорту», яка затверджена наказом Міністерства
молоді та спорту України від 08.10.2014 № 3253 (далі – Наказ № 3253) та з
01.04.2016 наказом від 14.12.2015 № 4611 (далі – Наказ № 4611).
Проте, як встановлено в процесі дослідження відображення реального стану
розвитку фізичної культури і спорту через офіційні статистичні дані є дещо
проблематичним. А саме, дія Наказів № 3253 та № 4611 поширюється на
підприємства, установи, організації, що проводять фізкультурно-оздоровчу та
спортивну роботу, незалежно від форм власності та підпорядкування.
В той час, як відповідно до зазначених наказів забезпечення бланками форми
№ 2-ФК та примірниками Інструкції щодо її заповнення, а також їх поширення на
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суб'єктів сфери фізичної культури і спорту покладаються на регіональні
структурні підрозділи з фізичної культури та спорту.
Так, відповідно до Положення про управління у справах фізичної культури і
спорту Миколаївської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від
23.02.2017 № 16/32 Управління у своїй діяльності управління керується
Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету
Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради,
рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови
та іншими нормативними актами.
До завдань, які покладено на Управління спорту відноситься реалізації
державної політики у галузі фізичної культури та спорту, виконання повноважень
виконавчих органів Миколаївської міської ради у сферах фізичної культури та
спорту, створення оптимальних умов для розвитку фізичної культури і спорту,
гармонійного розвитку фізичних, морально-вольових та інтелектуальних
здібностей членів громади міста.
Крім того, вказаним Положенням передбачено, що Управління спорту має
право одержувати в установленому законодавством порядку від підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб
інформацію, документи і матеріали з питань, віднесених до відання органів
місцевого самоврядування.
За даними звітів форми № 2-ФК за 2015 рік загальна кількість організацій,
які проводять фізкультурно-оздоровчу роботу за місцем проживання громадян
(фізкультурно-оздоровчі клуби), що звітували складала 14 одиниць та відповідно
кількість осіб, які охоплені фізкультурно-оздоровчою діяльністю складала 10 090
осіб. За 2016-2017 роки звітувало вже 7 клубів, щодо охоплення фізкультурнооздоровчою діяльністю 1 285 та 885 осіб відповідно.
Відповідно до отриманої в ході аудиту інформації від більярдного клубу
«Злата», який не подавав звіти форми № 2-ФК за 2016-2017 роки, встановлено, що
ним у 2017 році фізкультурно-оздоровчою роботою охоплено 70 осіб та 2
фізкультурно-оздоровчих клубів, які відкрились протягом 2015-2017 років та не
подавали звітів форми № 2-ФК охоплено фізкультурно-оздоровчою роботою за
місцем проживання у 2015-2017 роках щорічно по 300 осіб, що відповідно
свідчить по неповноту подання звітів та викривлення звітності.
Тобто, за 2016-2017 роки до узагальнюючого звіту не включено в повному
обсязі інформацію клубів, що функціонували в місті та відповідно кількість осіб,
які охоплені фізкультурно-оздоровчою діяльністю не відповідає дійсності.
При цьому, в описовому звіті Управління спорту щодо стану фізичної
культури і спорту в місті Миколаєві за 2016 рік вказано, що у місті функціонували
приватні спортивні клуби за місцем проживання, які мають ліцензію на
впровадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, проте деякі з них
не подавали звіти форми № 2-ФК (клуб «Грація», більярдний клуб «Злата», клуб
«Maximus»).
В своїй інформації Управління спорту з даного питання зазначило:
«Управління щорічно узагальнює інформацію адміністрацій районів міста,
управління освіти Миколаївської міської ради, спортивних товариств міста.
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Щодо збору інформації на підприємствах, установах, організаціях та
фізкультурно-оздоровчих клубах є певні проблеми та інформація щодо охоплення
кількості осіб фізкультурно-оздоровчою діяльністю є неповною. Зазначені
проблеми виникли з причини відсутності з 2016 року в адміністраціях районів
міста спеціалістів з фізичної культури і спорту, що ускладнює збір достовірної
інформації. Крім того державна реєстрація спортивних клубів відноситься до
повноважень Міністерства юстиції України та інформація про нові
зареєстровані спортивні клуби в м. Миколаєві у адміністрацій районі міста і
відповідно в управлінні відсутня»
Законом України від 19.10.2010 № 2608-VI «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання
господарської діяльності» з переліку тих, що підлягають ліцензуванню виключено
фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність. Зазначене призвело до втрати
важелів впливу зі сторони Управління спорту за не поданням статистичної
звітності. Адже, не подання достовірної статистичної інформації за визначеними
формами звітності в установленому порядку було порушенням п. 2.2.5
Ліцензійних умов провадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності:
організації та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту;
діяльності з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в
Україні, та при повторному вчиненні – підставою для анулювання ліцензії (ст. 21
Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від
01.06.2000 № 1775-ІІІ).
Тобто, виключення фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності з
переліку таких, що підлягають ліцензуванню, значно послабило дисципліну в
частині подання статистичної звітності. Не подання окремими суб’єктами
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності статистичної звітності
призводить до відсутності повної та достовірної інформації кількості осіб,
залучених до занять фізичною культурою та спортом у вільний від роботи
(навчання) час.
Висновок. Отже, недосконалість системи збору статистичної
інформації та іншої звітності, щодо діяльності суб’єктів господарювання в
галузі фізичної культури і спорту, не дозволяє дати оцінку реальному стану її
розвитку.
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ВИСНОВКИ
Таким чином, результати аудиторського дослідження засвідчили, що
використання коштів міського бюджету було недостатньо ефективне.
Зокрема, за рахунок коштів міського бюджету м. Миколаєва побудовані
спортивні споруди без визначення права громади на їх використання. На
теперішній час зазначені об’єкти оформлено у державну власність, але не
закріплено за жодним закладом на праві господарського відання або оперативного
управління (в тому числі і не прийнято на баланс).
Вказане не дає змоги в законний спосіб забезпечити використання фактично
готових до експлуатації спортивних об’єктів для потреб громади та їх утримання
(підключити протипожежну сигналізацію, вентиляцію, отримувати комунальні
послуги, проводити претензійну роботу щодо усунення підрядником недоліків в
завершених роботах, тощо).
Крім цього, причинами, які впливають на ефективність використання
бюджетних коштів, є:
недостатній контроль за використанням коштів на виготовлення
проектно-кошторисної документації призводить до відволікання коштів міського
бюджету, що свідчить про їх неефективне використання;
прорахунки при плануванні і обліку видатків, спрямованих на
виконання заходів бюджетних програм, та несвоєчасне визначення статусу
Дитячо-юнацького спортивно-оздоровчого комплексу призвело до викривлення
протягом 2015-2017 років звітності про використання коштів бюджету міста
Миколаєва спрямованих як на галузь фізичної культури та спорту в цілому, так і
на виконання заходів досліджуваних бюджетних програм;
не досконалість системи збору статистичної інформації та іншої
звітності щодо діяльності суб’єктів господарювання в галузі фізичної культури і
спорту не дозволяє дати оцінку реальному стану її розвитку.
ПРОПОЗИЦІЇ
На рівні Миколаївської облдержадміністрації, Миколаївської обласної ради:
забезпечити створення комісії за участю представників Управління
капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації та, за
необхідністю, інших підрозділів, комітетів Миколаївської облдержадміністрації і
Миколаївської обласної ради, та, за узгодженням, Миколаївської міської ради,
Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського та ПАТ
«БК «Житлопромбуд-8» для проведення обстеження виконаних будівельних робіт
за об’єктом «Створення спортивного містечка по пр. Героїв України (пр. Героїв
Сталінграда), 4, у м. Миколаєві» та «Будівництво спортивного корпусу для
СДЮШОР з фехтування з адміністративно-побутовою будівлею по пр. Героїв
України (Сталінграда), 4 в м. Миколаєві»;
за результатами проведеного обстеження у разі виявлення недоліків в
завершених роботах забезпечити проведення відповідної претензійно-позовної
роботи
Управлінням
капітального
будівництва
Миколаївської
облдержадміністрації з виконавцем робіт - ПАТ «БК «Житлопромбуд-8»;
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спільно з Миколаївською міською радою визначити можливі шляхи та
вжити заходи щодо використання та передачі в комунальну власність
побудованих спортивних споруд за адресою м. Миколаїв пр. Героїв України, 4.
На рівні Миколаївської міської ради:
ініціювати питання щодо створення комісії із залученням Управління
капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації та, за
необхідністю, інших підрозділів, комітетів Миколаївської облдержадміністрації і
Миколаївської обласної ради, та, за узгодженням, Миколаївської міської ради,
Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського та ПАТ
«БК «Житлопромбуд-8» для проведення обстеження виконаних будівельних робіт
за об’єктом «Створення спортивного містечка по пр. Героїв України (пр. Героїв
Сталінграда), 4, у м. Миколаєві» та «Будівництво спортивного корпусу для
СДЮШОР з фехтування з адміністративно-побутовою будівлею по пр. Героїв
України (Сталінграда), 4 в м. Миколаєві»;
за результатами проведеного обстеження у разі виявлення недоліків в
завершених роботах ініціювати питання проведення відповідної претензійнопозовної роботи Управлінням капітального будівництва Миколаївської
облдержадміністрації з виконавцем робіт - ПАТ «БК «Житлопромбуд-8»;
визначити можливі шляхи та вжити заходи щодо використання та
передачі в комунальну власність побудованих спортивних споруд за адресою
м. Миколаїв пр. Героїв України, 4.
На рівні Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської
міської ради:
в терміновому порядку ініціювати питання щодо підключення
протипожежної сигналізації та її подальшу роботу у фехтувальному корпусі за
адресою м. Миколаїв просп. Героїв України, 4 при організації навчального
процесу Миколаївською спеціалізованою дитячо-юнацькою спортивною школою
олімпійського резерву з фехтування;
з метою недопущення в подальшому неефективного використання
бюджетних коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації по
реконструкції та капітальному ремонту об’єктів спорту, здійснювати контроль за
дотриманням виконання умов договорів підрядними організаціями з метою
недопущення авансування приватних структур за рахунок коштів бюджету;
з метою забезпечення реального відображення стану охоплення
фізкультурно-оздоровчою роботою громадян за місцем проживання вжити заходи
щодо встановлення переліку суб’єктів, які функціонують на території міста та
займаються фізкультурно-оздоровчої діяльністю, та отримання від них
статистичної звітності (форми № 2-ФК).
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Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського від
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40. Звіти Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської
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