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У звіті представлено результати державного фінансового аудиту
фінансово-господарської діяльності Київського комунального об'єднання
зеленого
будівництва
та
експлуатації
зелених
насаджень
міста
«Київзеленбуд»
(далі
по
тексту-КО
«Київзеленбуд»,
Об'єднання.
Київзеленбуд, Підприємство ) за період з 01.01.201 5 по 3 1.03.201 8.
Аудиторське дослідження проведено на виконання п. 1.2.5.1. Плану
проведення заходів державного фінансового контролю Північного офісу
Держаудитслужби на І квартал 2018 року, Порядку проведення Державною
аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами
державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2006
року № 3 6 1 (зі змінами) (далі - Порядок № 361), та Методики проведення
Державною фінансовою інспекцією України, її територіальними органами
державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 26 червня 2014 року
№ 728 (далі - Методика № 728).
Аудиторський звіт призначений для Київського
комунального
об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста
«Київзеленбуд», Управління екології та природних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА).
Безпосередньо на об'єкті контролю аудит тривав з 26.03.2018 по
22.06.2018.

Державним фінансовим аудитом охоплено фінансових та матеріальних
ресурсів, на загальну суму 263439,4 тис. гривень.
Аудиторський звіт підготовлено групою аудиторів відділу контролю в
аграрній галузі, екології та природокористування Північного офісу
Держаудитслужби у складі начальника відділу Пелешок Н.В., завідувача
сектору Колєвої О.М., головного'державного аудитора Васюти Г.М. та
провідного державного фінансового інспектора Демиденко O.A. (із
залученням
спеціалістів
зі
спеціальними
знаннями
будівельного
законодавства).
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І. ВСТУП
Провідне і найважливіше місце в мережі озеленених територій міста
належить насадженням загального користування (парки, сквери, бульвари
тощо) як таким, що слугують місцем масового відпочинку мешканців міста
Києва безпосередньо і впливають на стан міського середовища. Станом на
01.01.2018 року переважна частина таких насаджень загальною площею 6460
га (119 парків, 528 скверів, 49 бульвари, 38 проспектів, 8 площ, 34 схили,
20 урочищ і 39 впорядкованих
територій) перебуває на балансі та
обслуговуванні підприємств, що входять до складу КО «Київзеленбуд».
Не менш важливим для забезпечення належного екологічного стану
міста Київ є збереження зелених насаджень, які розташовані на ділянках
санітарно-захисних зон, вулицях, транспортних розв'язках.
За період з 2015 по 2018 рік Київською міською радою збільшено
площу міських зелених зон за рахунок прийняття рішень про надання статусу
зелених зон (скверів, парків тощо) землям, які були надані у користування
або повернені з оренди забудовниками, а також прибудинкових територій, а
саме: надано статус скверу, парку та зеленої зони 188 земельним ділянкам
загальною площею 286,19 га.
Водночас, формування нових об'єктів зеленого господарства міста на
земельних ділянках, які отримали статус парку, скверу чи зеленої зони,
потребує тривалого часу на реалізацію проектів їх створення і залучення
значних обсягів фінансування з міського бюджету.
Для формування і вирощування власного садивного матеріалу дерев та
кущів, адаптованих до грунтово-кліматичних умов міста Києва, є розвиток
міського декоративного розсадника «Теремки» шляхом закладання нових
школок рослин.
Слід
зазначити,
що
в
2017
році
відбулася
реорганізація
КО «Київзеленбуд» шляхом об'єднання МДР «Теремки» та МСЗІ І.
В попередні роки розсадник знаходився у скрутному фінансовому
становищі, було скорочення кількості штатних одиниць, що в свою чергу
відобразилось на догляді зелених насаджень (не проводились агротехнічні
роботи по догляду за зеленими насадженнями, недостатній полив зелених
насаджень тощо).
Разом з тим, за наявної інформації від КО «Київзеленбуд» МДР
«Теремки» не в змозі забезпечити весь перелік заявленого асортименту
посадкового матеріалу для КП УЗН м. Києва (вид, кількість), таких зелених
насаджень розсадник не вирощує,тому КО «Київзеленбуд» здійснює закупку
зелених насаджень у інших суб'єктів господарювання.

1.1. Інформація

про об'єкт та обґрунтування

проведення

аудиту

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації
зелених насаджень міста «Київзеленбуд» засноване на комунальній власностітериторіальної громади міста Києва і підпорядковується Управлінню екології
та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації). Об'єднання є правонаступником Київського
державного комунального об'єднання зеленого будівництва «Київзеленбуд».
Засновником та власником Об'єднання є територіальна громада міста Києва
від імені якої виступає Київська міська рада (КМДА).
Статут Київзеленбуду затверджений розпорядженням Київської міської
державної адміністрації від 18.01.2002 № 63 із змінами, затвердженими
розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від
03.02.2009 № 104 та від 31.12.2014 № 1574.
КО «Київзеленбуд» є юридичною особою з дня його державної
реєстрації і здійснює свою діяльність на підставі Статуту та відповідно до
вимог Конституції України, законів України, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових і розпорядчих
актів. КО «Київзеленбуд» має самостійний баланс, рахунки в установах
банків, штамп, бланки і печатку зі своїм найменуванням.
Майно Об'єднання належить до комунальної власності територіальної
громади міста Києва і закріплене за ним на праві господарського відання.
Джерелом формування майна Об'єднання є грошові та матеріальні внески
засновників, доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів
господарської діяльності, капітальні вкладення, дотації з бюджетів тощо.
Об'єднання має право виключно за згодою власника або уповноважено
ним органу відчужувати закріплене за ним майно, здавати в оренду або в
безоплатне користування (позичку); передавати в заставу нерухоме майно,
обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні
засоби в установленому порядку.
Статутний капітал Об'єднання становить 4326,3 тис, гривень.
ІдентифікаціГіні реквізити, місцезнаходження Підприємства
Повне найменування
Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва
та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»
03362123
Код за Є Д Р П О У
Керівник
Наконечний М.М. На момент завершення аудиту в.о.
керівника - Бєлоусоиа 11.М.
Комунальне підприємство
Організаційно-правова форма
за К О П Ф Г
04053, м. Київ. 11 Іевчсі-ікінський р-н, вул. Кудрявська. 23
Місцезнаходження
01.41.0 Надання нослчг у рослинництві; облаштування;
Види діяльності за КВЕД
ландшафту: .
01.12.0 Овочівництво. декоративне садівництво т а |
вирощування продукції роісаднпків;
02.02.0 Надання послуг у лісовому господарстві;
;
74Л 5.0 У правління підприємствами:
74.20Л діяльність > сфері інжинірингу
;

KO «Київзеленбуд» було створено з метою забезпечення виконання
комплексу робіт із зеленого будівництва, утримання та експлуатації зелених
насаджень міста, що виконують комплекс робіт із зеленого будівництва,
утримання зелених насаджень, що закріплені за підприємствами на праві
господарського відання, технічного нагляду за зеленими насадженнями
міста, закріпленими та підконтрольними їм, вирощування та реалізації
садивного матеріалу декоративних дерев та кущів, квіткової та овочевої
продукції, насіння газонних трав, надання послуг замовникам в озелененні та
благоустрою території, виробництві та реалізації товарів народного
споживання і деревини та інше.
Предметом діяльності KO «Київзеленбуд» згідно із Статутом є:
створення нових зелених насаджень в місті шляхом улаштування
газонів, посадки дерев та кущів, квітникових композицій на об'єктах
будівництва та експлуатації;
експлуатаційне утримання, капітальний та поточний ремонт зелених
насаджень загального користування (парки, сквери, бульвари, вуличні
нacaджëння), громадських вбиралень, що закріплені за комунальними
підприємствами по утриманню зелених насаджень районів міста на праві
господарського відання;
будівництво та реконструкція парків, скверів;
виконання комплексу озеленювальних робіт на об'єктах нового
будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів;
інші види діяльності, не заборонені законодавством України, та які
відповідають викладеним у Статуті Об'єднання.
Середньооблікова чисельність працівників Підприємства у 2015 році
складала - 155осіб, у 2016 році - 160 осіб, у 201 7 році - 182 особи.
Юридичними особами, які входять до складу KO «Київзеленбуд» є:
-Комунальні
підприємства
по утриманню
зелених
насаджень
Деснянського, Шевченківського, Печерського, Оболонського, Дніпровського,
Солом'янського,
Дарницького,
Голосіївського,
Святошинського
та
Подільського районів м. Києва;
- Комунальне підприємство «Лісопаркове господарство «Конча-Засгіа»;
- Комунальне підприємство «Дарницьке лісопаркове господарство»;
- Комунальне підприємство «Святошинське лісопаркове господарство.
Аудит здійснено з метою надання оцінки законності, ефективності та
результативності
використання KO «Київзеленбуд»
ресурсів,
стану
фінансової і господарської діяльності, її ефективності і результативності в
діяльності, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності
фінансової звітності.
1
Отже,
обґрунтуванням
проведення
аудиту
діяльності
KO «Київзеленбуд» є оцінка ступеня досягнення та виконання покладених на
KO «Київзеленбуд», завдань та обов'язків, зокрема як замовника виконання
робіт з капітального ремонту парків, скверів тощо; визначення ефективності і
законності використання фінансових ресурсів і майна, інших активів*

достовірності формування
бухгалтерського обліку.
2.1. Результати

витрат

та

доходів,

правильності

аналізу фінансово-господарської
КО «Київзеленбуд» в динаміці

ведення

діяльності

Для повноцінного функціонування Підприємства, надання якісних
послуг споживачам та забезпечення своєчасності виплати належної
заробітної плати працівникам діяльність суб'єкта господарювання має бути
спрямована на одержання прибутку.
За результатами проведеного аналізу показників фінансових планів
Об'єднання за доходами протягом 2015 - 2017 років встановлено, що
основними з них є фактичні показники чистого доходу (виручки) від
реалізації послуг та інші операційні доходи, які мали позитивну динаміку та
становили у 2015 році - 129 424,0 тис. гри, у 2016 році - 238 550,0 тис. гри та
за 2017 рік - 502 522,0 тис. гривень (за рахунок отримання бюджетного
фінансування).
Згідно зі звітом Об'єднання ф. 2 «Звіт про фінансові результати»,
загальна сума доходу, отриманого КО «Київзеленбуд» протягом 2015 - 2 0 1 7
років становила 879 370,0 тис. грн, а саме (у 2015 році - 133 724,0 тис. грн, у
2016 році - 2 4 2 165,0 тис. грн, у 2017 році - 503 481,0 тис. гривень).
За результатами проведеного аналізу виконання фінансових планів за
показниками доходу у цьому періоді установлено, що у порівнянні з
плановими показниками, передбаченими фінансовими планами на відповідні
роки, фактичні показники за доходами перевиконано: у 2015 році на
104 010,0 тис. грн
у 2016 році на 215 065,О гне, грн та у 2017 році
недовиконано на 2 233,0 тис. гривень.
Водночас спостерігається постійна тенденція до зростання витрат
Об'єднання, які за 2015 рік склали 24 472,0 тис. грн, за 2016 рік
35 910,0 тис. грн та за 2017 рік - 47 813,0 тис. гривень.
Згідно зі звітом Об'єднання ф. 2 «Звіт про фінансові результати»
переважну частку витрат у загальній сумі операційних витрат становлять
витрати на оплату праці, сума яких становила за 201 5 рік - 10 553,0 тис. грн
або 35,33%, за 2016 рік - 16 869,0 тис. грн або 41,46% та за 2017 рік 23 154,0 тис. грн або 45,74%.
Водночас, питома вага матеріальних операційних витрат у загальній
сумі витрат складала 25 328,0 тис. грн, 24 472,0 тис. грн. та 35 910 тис. грн
відповідно (Діаграма №_1__]
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При цьому у 2015 - 2017 роках спостерігається помірне зростання
розміру чистого прибутку КО «Київзеленбуд». Зокрема, за 2015 рік розмір
чистого прибутку склав 133,0 тис.грн, за 2016 рік - 134,0 тис. грн та за
2017 рік - 156,0 тис. гривень.
Результати аналізу структури та динаміки активів Об'єднання
засвідчили зміни в їх динаміці протягом досліджуваного періоду.
Так, у 2015 році вартість активів Об'єднання с тановила 335 024.0 тис.
гривень. Упродовж 2016 року відбулось збільшення загальної вартості
активів Об'єднання на 172 747,0 тис. гри (або на 52 %) яка склала
507 771 тис.грн та у 2017 році загальна вартість активів Об'єднання
збільшилася на 318 619,0 тис. грн (або на 63 %) та склала 826 390 тис.
гривень.
Значну частину активів КО «Київзеленбуд» становлять його необоротні
активи, а саме: основні засоби, питома вага яких у загальній вартості активів
у 2015 році становила 76,1%, у 2016 році - 83,3% та у 2017 році - 89,3%.
Результати аналізу змін у структурі дебіторської заборгованості
КО «Київзеленбуд» засвідчили стабільну тенденцію, у 2015 роти вона
становила 29172,0 тис. грн, у 2016 році 26341,0 тис. грн та у 2017 році 25420,0 тис. гривень.
Водночас установлено нестабільну тенденцію стану кредиторської
заборгованості, яка відповідно до даних фінансової звітності станом тіа
З 1.12.2015 обліковувалась на загальну суму і 9 558,0 тис. грн, на 3 1.1 2.20 І 6 13 929,0 тис. грн, на 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 - 15 663,0 тис. гривень.
Результати аналізу структури та динаміки власного капіталу засвідчили,
що в період з 01.01.2015 по 01.04.2018 зазначена структура не змінювалася та

складалася із внесків до незареєстрованого статутного капіталу, додаткового
капіталу та нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).
Оцінкою ефективності управління та використання активів Об'єднання,
проведеною за сукупністю коефіцієнтів, що характеризують прибутковість
активів,
фінансовий
стан,
платоспроможність
та
ліквідність
КО «Київзеленбуд» установлено:
Коефіцієнт р е н т а б е л ь н о с т і активів, який показує розмір чистого прибутку на одну гривню
активів та характеризує е ф е к т и в н і с т ь їх використання, становив за 2015 рік - 0,0001 14, за 2016 рік 0,0000798, за 2017 рік - 0,00005846 (оптимальне значення >0. з б і л ь ш е н н я ) . У динаміці простежується
незначне збільшення цього показника, що свідчить про незначне прискорення оборотності активів та
темпів економічного зростання та розвитку Підприємства.
Коефіцієнт р е н т а б е л ь н о с т і власного капіталу показує частку чистого прибутку у власному
капіталі. У 2015 - 2017 роках цей показник склав 0,000577,86. 0.00057702 та 0.00069228 відповідно
(оптимальне значення >0, збільшення). У динаміці простежується незначне зростання час гки чистої о
прибутку у власному капіталі, що свідчить про збільшення прибутковості та інвестиційної
привабливості Підприємства.
Коефіцієнт р е н т а б е л ь н о с т і сукупного капіталу, що х а р а к т е р и з у є ступінь рентабельності
активів Підприємства, яку забезпечує прибуток від основної в и р о б н и ч о ї ' д і я л ь н о с т і , становив за 2015
рік - 0,0899851, за 2016 рік - 0,120219 та за 2017 рік - 0,1704101 (оптимальне значення >0.
збільшення). У динаміці простежується незначне збільшення.
Коефіцієнт р е н т а б е л ь н о с т і діяльності, який показ)є наявність м о ж л и в о с т е й Підприємства до
відтворення та розширення виробництва, у п р о д о в ж 2015 - 2017 років с т а н о в и в 0,01762523. 0.00990904
та 0,01369382 відповідно ( о п т и м а л ь н е значення >0, збільшення), що свідчить про затримання темпів
економічного зростання та розвитку Підприємства.
Коефіцієнт зносу о с н о в н и х засобів в досліджуваному періоді становив: 0,66347653, 0,6301678
та 0,5078217 відповідно, що свідчить про значний моральний та фізичний знос основних засобів
Підприємства.
Водночас, коефіцієнт о н о в л е н н я основних засобів мас незначне збільшення (з 0,20532206 до
0,399768108), що свідчить про невисокий рівень оновлення основних засобів Підприємства.
Про залежність П і д п р и є м с т в а від залучених джерел свідчить к о е ф і ц і є н т фінансової стійкості,
який протягом д о с л і д ж у в а н о г о періоду мав дуже нестійку тсіідсмнію. а саме: v 2015 році с т и о к и к
2,87383712, у 2016 році збільшився на 1,15781018 та становив 4.03 16473. у 2017 році к о е ф щ ц ш
зменшився на 0,67949378 та с т а н о в и в 3,3521 5352.
Коефіцієнт п о к р и т т я у п р о д о в ж 2015 - 2017 років має т е н д е н ц і ю до зростання від 2,506391247.
3,4214229, 2,92185405 ( о п т и м а л ь н е значення >1, збільшення), що х а р а к т е р и з у є збільшення у 2016 році
оборотних засобів П і д п р и є м с т в а для погашення своїх боргів.
Коефіцієнт а б с о л ю т н о ї ліквідності, що характеризуі здатність Підприємства ліквідувати
поточну заборгованість за рахунок наявних коштів у його р о з п о р я д ж е н н і та визначає частину поточної
заборгованості, яку м о ж л и в о погасити негайно, має оптимальне значення 0 та становить: 0.
Коефіцієнт з а б о р г о в а н о с т і в досліджуваному періоді с т а н о в и в 0,34796683, 0.2480376 та
0,0494432 (оптимальне значення 0,5 - 0,7), що менше о п т и м а л ь н о г о значення свідчить про значну
залежність О б ' є д н а н н я від залучених коштів. Коефіцієнт заборгованості показує фінансову
незалежність Підприємства від залучення (запозичення) коштів.

Отже, оцінка ефективності управління
КП «Київзеленбуд» за
фінансовими коефіцієнтами ступеня виконання фінансового плану, яку
здійснено відповідно до Методики від 14.02.2006 № 170, має умовнопозитивний рівень.
2.2 Оцінка системи внутрішнього контролю КО «Київзеленбуд»
Відповідно до п. 7.1 Статуту КО «Київзеленбуд»,
об'єднанням здійснюється Генеральним директором.

управління

Пунктом 7.2 Статуту передбачено, що Генеральний директор
Об'єднання призначається на посаду і звільняється з посади Київським
міським головою на контрактній основі в установленому порядку.
У
досліджуваному
періоді
посаду
генерального
директора
КО «Київзеленбуд» обіймали:
- Сімонов С. - з 19.02.2015 по 04.05.2016 відповідно до укладеного з
ним контракту від 16.03.2015 б/н та контракту від 05.02.2016 б/н.
- Наконечний М.В. - з 29.08.2016 по 26.04.2018, відповідно до
укладеного з ним контракту від 31.08.2016 б/н., термін дії якого
закінчився 30.08.2017. Додатковою угодою від 20.10.2017 б/н термін
дії контракту продовжено до 31.08.20 1 8.
Згідно з розпорядженням Київського міського голови В. Кличка від
26.04.2018 № 282 виконання обов'язків генерального директора Об'єднання
покладено на Белоусову Н.М. на період з 27.04.201 8 по теперішній час.
Відповідно до положень вказаних контрактів Генеральний директор
зобов'язаний
здійснювати
поточне
керівництво
Підприємством,
забезпечувати його прибуткову діяльність, ефективне використання і
зберігання закріпленого за Підприємством комунального майна, тощо.
Підприємством розроблені положення про Філії - Міську станцію
захисту зелених насаджень (далі - МСЗЗН) та Міський декоративний
розсадник «Теремки» (далі - МДР «Теремки»), затверджені наказами,
виданими керівниками Підприємства. У наказах зазначені мета і предмет
діяльності, майно, кошти, права і обов'язки, управління
філіями,
господарська і соціальна діяльність, ліквідації і реорганізації.
Наказом КО «Київзеленбуд»
від
19.01.2017 №03 діяльнії-1 ь
відокремлених структурних підрозділів МС3311 та МДР «Теремки»
припинено і приєднано до Об'єднання.
Розподіл обов'язків між першим заступником та заступниками
затверджено наказом генерального директора Об'єднання від 01.11.2016 №
132/1 та наказом заступника генерального директора з нормативно-правових
питань В. Мотуз від 17.01.2018 № 04. Наказів щодо затвердження розподілу
обов'язків між першим заступником
та заступниками генерального
директора до 01.11.2016 до аудиту не надано, що свідчить про їх відсутність.
Для регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних
відносин між адміністрацією та трудовим колективом КО «Київзеленбуд»
укладено Колективний договір (на 2013 - 2015), зареєстрований УПСЗН
Шевченківської РДА у м.Києві від 30.04.2013 за № 1 9 7 та Колективний
договір (на 2016 - 2018), який зареєстрований УПСЗН Шевченківської РДА
у м.Києві від 17.02.2016 № 50. Норми та положення вищезазначених
договорів є обов'язковими для виконання.
Слід відзначити, що висока частота зміни осіб керівного складу
Підприємства є одним з факторів ризику, що виливають на його діяльність.
Так, за період, що підлягав, аудиту, на посаді генерального директора
Підприємства змінилося 5 осіб: в. о. генерального директора Субботін В.М. з 01.01.2015 по 13.02.2015; Сімонов С.А. - з 14.02.2015 по 04.05.2016; в. о.^

генерального директора Кугук Є.В. з 05.05.2016 по 29.07.2016; Наконечний
М.В. - в. о. генерального директора з 29.07.2016 по 30.08.2016 та генеральний
директор в період з 31.08.2016 по 27.04.2018; в. о. генерального директора
Белоусова Н.М. з 27.04.2018 по теперішній час.
Зміна першого заступника генерального директора відбулася 4 рази
Заїка А.О. з січня по березень 2015, Чебан І.Д. - з квітня по липень 2015,
Кугук Є.В. - з липня 2015 по квітень 2017, Заруба Д.В. - з червня 2017 по
теперішній час).
Трічі відбулася зміна осіб, які обіймали посаду заступника
генерального директора з питань капітальних вкладень: Заїка А.О. з квітня по
липень 2015, Говтвяниця С.О. з травня 2015 по липень 2017, Ляхович В.С. з
липня 2017 по теперішній час.
Одним з факторів ризику в діяльності КО «Київзеленбуд» є значна
плинність кадрів юридичного забезпечення. Протягом 2015 року на посади у
вказаному Управлінні прийнято 6 осіб, звільнено - 3; протягом 2016 прийнято 3 особи, звільнено - 1; протягом 2017 року прийнято 4 особи,
звільнено - 3; впродовж 2018 року прийнято та звільнено по 5 осіб.
Слід зазначити, що до штатних розписів Підприємства і його філій,
затверджених генеральним директором, постійно вносяться зміни.
Накази щодо затвердження положень про структурні підрозділи та
накази про затвердження та введення в дію посадових інструкцій до аудиту
не надані, що може свідчить про їх відсутність.
Слід зазначити, що до аудиту надано лише наказ КО «Київзеленбуд»
від 28.09.2017 № 205 «Про введення в дію положення про відділ з
персоналу». Однак, положення про відділ персоналу ло ауди ту не надано, що
свідчить про його відсутність. Інших наказів про введення в дію положень до
аудиту не надано.
Під
час
дослідження
Положень
про
структурні
підрозділи
КО «Київзеленбуд», встановлено відсутність Положень про структурні
підрозділи (про відділ кадрів за 2015, сектор з персоналу за 2017, управління
організаційного забезпечення та контролю за 2017, відділ технічного та
господарського забезпечення за 2017, управління юридичного забезпечення
та юридичний сектор за 2017, управління капітальних вкладень за 2017,
сектор кошторисної роботи за 2017, Також до аудиту не було надано окремих
посадових інструкцій (начальника відділу з персоналу, менеджера з
персоналу інспектора з кадрів, начальника відділу соціально-побутового
забезпечення, начальника відділу капітального будівництва, провідного
фахівця відділу з питань лісопаркового господарства, провідного економіста
та інші), що є порушенням вимог ст. 64 Господарського кодексу України.
Крім того, в ході аудиторського дослідження встановлено, що згідно з
наказом Об'єднання від 01.02.2017 № 07/1, у зв'язку з реорганізацією
Об'єднання (приєднанням) відокремлених структурних підрозділів з
03.05.2017 в КО, «Київзеленбуд» введено в дію нову структуру та штатний
розпис.

Згідно з наказом від 07.11.2017 №275 керівники структурних
підрозділів Підприємства в термін до 30.11.2017 були зобов'язані внести
зміни до положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій, у
разі потреби розробити нові.
Однак, на момент проведення аудиту положення про структурні
підрозділи та посадові інструкції працівників КО «Київзеленбуд» у
відповідність до наказу від 07.11.2017 №275 не приведені.
Ведення
бухгалтерського
обліку
покладено
на
Управління
бухгалтерського обліку та звітності очолюване начальником управління.
Також штатним розписом передбачено посада головного бухгалтера.
Фаховий
рівень
працівників
бухгалтерської
служби
відповідає
кваліфікаційним вимогам, визначеним у посадових інструкціях. Протягом
періоду, який підлягав аудиту, працівники бухгалтерської служби підвищили
кваліфікацію в TOB «Акцент» та TOB «Радник ПК».
У структурі КО «Київзеленбуд» не передбачено служби внутрішнього
контролю. Проте в штатному розписі КО «Київзеленбуд» наявна посада
головного аудитора, який згідно з посадовою інструкцією ініціює та
координує проведення аудиту, ревізій, перевірок фінансово-господарської
діяльності структурних підрозділів Об'єднання, супроводжує перевірки
Об'єднання державними контролюючими органами, контролює усунення
виявлених порушень тощо.
Облікова політика КО «Київзеленбуд» затверджена наказом по
Підприємству від 05.01.2016 № 06/1, однак в недоотримання вимоги п.1.
Розділу 2 Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих акінвів іа
операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і
господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами
державної, комунальної власності, затвердженого Наказом Міністерства
фінансів України від 19.12.2006 № 1213 не погоджена з Департаментом
комунальної власності м. Києва.
Аудиторським
дослідженням
встановлено,
що
з
матеріальновідповідальними особами укладено договори про повну матеріальну
відповідальність. На Підприємстві щорічно проводилися інвентаризації
активів і зобов'язань Підприємства, встановлювалася їх наявність,
документальне підтвердження, вивчався стан та придатність для подальшого
використання.
Аналізом проведених перевірок, які були здійснені в період проведення
аудиторського
дослідження,
з'ясовано
окремі
факти
порушень
КО «Київзеленбуд» у 2015-2016 роках вимог Закону України «Про
здійснення державних закупівель», а саме уникнення від проведення
процедур закупівель на загальну суму 4139,33 тис. гри (ПП «Універсал-1 87» закупівля грунту родючого на суму
3937,35 тис. гри, ІП «Ніф Агро
Постачання» - закупівля сітки кореневої на суму 201,98 тис. грн) про що,
зазначено
в аудиторському
звіті, який
проведено
Департаментом
внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської

d

міської ради (КМДА) на виконання п. 8 Плану роботи на І півріччя 2016
року.
Довідково: порушення у сфері закупівель детально буде в и к л а д е н о в акті ревізії
о к р е м и х питань фінансово-господарської діяльності КО «Київзеленбуд», яку ініційовано в
ході проведення д е р ж а в н о г о фінансового аудиту фінансово-господарської діяльності КО
«Київзеленбуд».

Отже, враховуючи вищевикладене,
слід зазначити,
що
внутрішній
контроль КО «Київзеленбуд» заслуговує на умовно-позитивну
оцінку, а саме:
система
внутрішнього
контролю
забезпечує
виявлення
у
діяльності
Об'єднання
можливих ризиків, але є недостатньою
для
попередження
суттєвих порушень та недоліків, які відображені у відповідних
розділах
аудиторського звіту.
III. Дослідження ризикових операцій фінансово-господарської діяльності
КО «Київзеленбуд».
3.1. Освоєння бюджетних коштів не в повному обсязі не сприяє
виконанню запланованих заходів та досягненню очікуваних результатів у
встановлені терміни, що, як наслідок, не мо.ш'е в повній мірі забезпечити
покращення стану навколишнього
середовища.
Аудиторським дослідженням встановлено, що протягом 2015 - 2017
років, КО «Київзеленбуд» планувало надходжень та одержало фінансування і
місцевого бюджету згідно з рішеннями Київської міської ради «Про бюджет
м. Києва» на відповідні роки та розпоряджень виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА) відповідно до затверджених Департаментом міського
благоустрою та збереження природного середовища кошторисів, лімітних
довідок про бюджетні асигнування та кредитування, планів використання
бюджетних коштів, довідок про зміни до планів асигнувань, планів
використання бюджетних коштів.
Упродовж 2015 - 2017 років КО «Київзеленбуд» отримувало кошти із
загального та спеціального фондів бюджету м. Києва, в тому числі:
за 2015 рік по:
КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ»: КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) -8 010,6 тис. грн; КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» - 17 525,09 тис. гривень;
КФК 150101 «Капітальні вкладення»: КЕКВ 3210 «Капітальні
трансферти
підприємствам
(установам,
організаціям)»
37 789,67 тис. гривень;
КФК 240900 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою АР
Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади»: КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям) - 3 230,04 тис. грн; КЕКВ 3210 «Капітальні
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трансферти
підприємствам
(установам,
організаціям)»
22 210,32 тис. гривень;
КФК 240601 «Охорона та раціональне використання природних
ресурсів»: КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» - 28 167,43 тис. гривень;
За 2016рік по:
КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ»: КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
10 429,79 тис. грн; КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» - 43 487,82 тис. гривень;
КФК 150101 «Капітальні вкладення»: КЕКВ 3210 «Капітальні
трансферти
підприємствам
(установам,
організаціям)»
118 240,31 тис. гривень;
КФК 240900 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою АР
Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади»: КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям) - 1 714,44 тис. грн; КЕКВ 3210 «Капітальні
трансферти
підприємствам
(установам,
організаціям)»
27 088,14 тис. гривень;
КФК 240601 «Охорона та раціональне використання природних
ресурсів»: КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» - 22 747,75 тис. гривень;
КПКВ 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» по
КЕКВ
3210
«Капітальні
трансферти
підприємствам
(установам,
організаціям)» - 2 914,04 тис. гривень.
- КПКВ 5011020 «Загальноосвітні школи ( в т. ч. школа-дитячий
садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми»
по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам
(установам,
організаціям)» - 798,42 тис. гривень.
за 2017 рік по:
КПКВ 5016060 «Благоустрій місг, сіл, селищ»: КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
21 827,05 тис. грн; КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» - 277 562,38 тис. гривень;
КПКВ 5019180 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою
АР Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами
виконавчої влади» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам
(установам, організаціям) - 16 870,33 тис. гривень;
КПКВ 5016310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» - 99 246,52 тис. гривень;
КПКВ
5019110 «Охорона
та раціональне
використання
природних ресурсів» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» - 51 800,02 тис. гривень;

КПКВ 5016010 «Забезпечення надійного та безперебійного
функціонування житлово-експлуатаційного господарства» по КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
57,60 тис. гривень.
- КПКВ
5011020
«Надання
загальної
середньої
освіти
загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» - 10,80 тис. гривень.
КО «Київзеленбуд» кошти використано згідно з призначеннями
відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва та
Заходів з оновлення зеленої зони м. Києва на відповідні роки, в розрізі
надходжень на заходи з озеленення, реконструкції та ремонту парків, скверів,
вуличних насаджень за договорами підряду, укладеними з районними
КП УЗН та підрядними організаціями.
Аналіз фінансування Програми економічного і соціального розвитку
м.Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від
12.12.2016 № 553/1557 (із змінами) засвідчив, що КО «Київзеленбуд» на
капітальні
видатки
(капітальні
вкладення
та капітальний
ремонт)
передбачено
асигнування
з
бюджету
міста
Києва
у
сумі
303 513,0 тис. гривень. Протягом
2017 року
капітальні
видатки
профінансовано та використано в сумі 251 939,0 тис. гри, тобто рівень
освоєння становить 83 % передбаченого обсягу. Отже, фактичний
використаний обсяг асигнувань є нижчим від затверджених асигнувань за
вказаною програмою на суму 51716,88 тис. гривень.
Так, згідно зі Звітом про хід виконання Програми на 2017 рік, із 121
запланованих об'єктів капітального ремонту парків та скверів, фактично
виконані роботи на 101 об'єкті.
Так, по наступних об'єктах: капітальний ремонт скверу на вул. Героїв
Сталінграду, 54-56 в Оболонському районі та капітальний ремонт скверу на
вул. Крамського,10 в Святошинському районі роботи лише розпочато
(планується завершення у 2018 році, відповідно до затвердженого адресного
переліку об'єктів капітального ремонту). По решті не виконаних об'єктів (18
одиниць) це початковий етап - заходи по розробці робочого проекту.
Причиною низького рівня освоєння капітальних видатків (в частині
проведення капітального ремонту) є те, що вказаною програмою в середині
листопада 2017 року було передбачено додаткові кошти на капітальний
ремонт, які і не були освоєнні Об'єднанням внаслідок затримки процедур
експертизи та підготовки документації для проведення електронних
закупівель на визначення генпідрядник організацій у стислі терміни
(договори з підрядними організаціями були укладені лише на початку грудня
2017 року).
Отже,
неосвоєння
бюджетних
коштів
на
загальну
суму
51 716,88, тис. грн, що спричинене зовнішніми факторами, не в повній мірі
сприяє
виконанню
запланованих
заходів
та досягненню
очікуваних
результатів у встановлені терміни.

3.2 Порушення
вимог законодавства
про благоустрій
населених
пунктів призводить до ненадходження коштів до місцевого бюджету.
Згідно зі Статутом, КО «Київзеленбуд» створене з метою виконання
комплексу робіт із зеленого будівництва, утримання зелених насаджень,
закріплених за підконтрольними їм підприємствами на праві господарського
відання, технічного нагляду за зеленими насадженнями міста.
Так, відповідно до Порядку видалення зелених насаджень на території
міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 27.10.201 І
року № 384/6600 (далі-Рішення № 384/6600), КО «Київзеленбуд» визначено
робочим органом, який забезпечує діяльність комісії в частині нарахування
відновної вартості, оформлення акта обстеження, визначено.
Упродовж 2015-1 кварталу 2018 р., на підставі заяв про обстеження
зелених
насаджень,
поданих
юридичними
та фізичними
особами
(заявниками), КО «Київзеленбуд» проведено обстеження зелених насаджень,
розташованих на земельних ділянках та здійснено нарахування відновної
вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на загальну суму
110 338,32 тис. грн (відповідно до Методики визначення відновної вартості
зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житловокомунального господарства України від 12.05.200і) № 127 (зі змінами кі
доповненнями).
Довідково: Пунктом 11 Порядку видалення дерен, кущів, газонів і квітників у
населених пунктах, затвердженого П о с т а н о в о ю Кабінету Міністрів України від 01.08.06
№ 1045 (далі-Порядок № 1045) визначено, що відновна вартість зелених насаджень,
розташованих на земельній ділянці, відведеній в установленому порядку фізичній чи
юридичній особі (крім відновної вартості зелених насаджень, посаджених (створених)
цією особою), сплачується під час передачі такої ділянки у власність відповідної особи.
Вказана норма також дублюється Рішенням № 384/6600.
Крім того, відповідно до ч. З ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених
пунктів» від 06.09.2005 № 2807-ІУ, підставою для видалення зелених насаджень після
обстеження земельної ділянки та складання акта обстеження зелених насаджень, що
підлягають в и д а л е н н ю є документи, отримані відповідно до Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності» що д а ю т ь право па виконання підготовчих та
будівельних робіт. Відновна вартість визначається на підсіяні акта обстеження зелених
насаджень, що підлягають видаленню, та с п л а ч у т ь с я до прийняття об'єкта в
експлуатацію.

Враховуючи те, що в КО «Київзеленбуд» відсутня інформація щодо
повної сплати суб'єктами господарювання коштів відновної вартості зелених
насаджень, в ході аудиту згідно з отриманою інформацією від Управління
екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради,
яке здійснює контроль за надходженням коштів відновної вартості зелених
насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва з'ясовано
наступне. Станом на 31.03.2018 кошти відновної вартості зелених насаджень,
що підлягають видаленню в загальній сумі 65 904,09 тис. грн., нараховані
протягом 2015-1 кварталу 2018 р., залишаються несплаченими суб'єктами
господарювання.
Лист-запит та лист-відповідь
в додатку
до аудиторського звіту. 4

