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В аудиторському звіті представлено результати державного фінансового
аудиту діяльності комунального підприємства «Дирекція парків» Черкаської
міської ради (далі – Підприємство, КП «Дирекція парків») за період з
01.09.2013 по 28.02.2018.
Аудиторське дослідження проведено відповідно до п. 4.4.4.2 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 25.03.2006 №361
(із змінами та доповненнями).
Аудиторське дослідження проведено відповідно до Програми
державного фінансового аудиту діяльності КП «Дирекція парків» за період з
01.09.2013 по 28.02.2018.
Аудиторський звіт призначений для керівництва КП «Дирекції парків»,
власника та одноосібного засновника – територіальної громади м. Черкаси в
особі Черкаської міської ради та органу управління Підприємством –
Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради.
За рішенням начальника Управління Північного офісу Держаудитслужби
в Черкаській області (далі – Управління) результати аудиту можуть бути
надіслані іншим зацікавленим органам державної влади, органам місцевого
самоврядування та оприлюднені.
Аудит проведено в період з 30.03.2018 по 27.06.2018.
Аудиторський звіт підготовлено групою аудиторів відділу контролю у
галузі ЖКГ, інфраструктури та зв’язку Управління у складі: головного
державного аудитора Кузьменко Л.А. та головного державного фінансового
інспектора Олійника С.В.
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І. ВСТУП
КП "Дирекція парків" створили 17 липня 2007 року з метою збереження
об'єктів та територій природно-заповідного фонду м. Черкаси.
Головною метою діяльності Підприємства є організація та проведення
робіт з благоустрою та утримання парків, скверів та пляжів в належному
санітарно-технічному стані для активного відпочинку та розваг мешканців
міста, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення та
створення умов для відновлення фізичних і духовних сил, спілкування людей у
сфері дозвілля, збереження «зелених легенів міста» для майбутніх поколінь
громади міста. [__]
За час роботи Підприємства парки та сквери отримали нові обличчя,
відремонтовані старі та придбані сучасні атракціони, встановлені нові лави,
скульптури, відновлено освітлення, роботу фонтанів.
Станом на 28.02.2018 року в оперативному управлінні Підприємства
перебувало 26 об’єктів. До природно-заповідного фонду відноситься 17
об’єктів. Загальна площа парків, скверів та пляжів становить 193,9 га. Основні
обєкти наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
№
Площа
Назва парку, скверу, пляжу
п/п
(га)
Парк пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення
1
20,1893
"Парк "Перемоги"
2 Парк "Казка"
0,7284
Парк пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення
3
10,6819
"парк" Хіміків"
Парк пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення
4
1,9098
"Парк ім. Б.Хмельницького"
Парк пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення
5
5,1550
"Долина троянд"
Парк пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення
6
0,9876
"Юність"
7 Набережна ("Митниця" - І черга)
2,2144
8 Дитячий парк
2,5392
Парк пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення
9
0,6259
"Сквер Обласної ради"
Парк пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення
10
1,9082
"Надія"
Парк пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення
11
6,6400
"Соснівський"
Парк пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення
12
0,0300
"Козацький"
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Парк пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення
"Парк Обласної лікарні"
Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення "Ландшафтне
насадження дуба"
Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення "Ландшафтне
насадження вікової сосни"
Парк "Зелений гай"
Парк "Спортивний"
Парк "Європейський"
Сквер "В'ячеслава Чорновола"
Пляж "Пушкінський"
Пляж для інвалідів
Пляж "Смілянський"

20,6000
10,9000
27,0000
3,5000
16,3000
6,4000
0,7500
4,1392
3,2258
5,4353

Утримує паркові зони колектив Підприємства з понад ста фахівців, щоб
Черкаські парки були улюбленим місце родинного відпочинку, активного
дозвілля, візитки для туристів та майданчиком для проведення фестивалів,
фотосесій, дитячих свят та інших заходів. [__]
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1.1. Інформація про Підприємство та обґрунтування причин проведення
аудиту
КП «Дирекція парків» засноване на комунальній власності
територіальної громади міста Черкаси в особі Черкаської міської ради (далі –
Власник).
Органом управління Підприємства є Департамент житловокомунального комплексу Черкаської міської ради далі – Орган управління).
Підприємство, в період,що підлягав аудиторському дослідженню, діяло
на підставі Статуту КП «Дирекція парків», затвердженого рішенням
Черкаської міської ради від 17.10.2013 №4-115, Статуту КП «Дирекція парків»
затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 28.07.2016 №2-802,
Статуту КП «Дирекція парків» (нова редакція), затвердженого рішенням
Черкаської міської ради від 07.06.2017 №2-2166, Статуту КП «Дирекція
парків» (нова редакція), затвердженого рішенням Черкаської міської ради від
14.02.2018 №2-2900 (далі – Статути) та зареєстрованих в установленому
порядку.
У своїй діяльності Підприємство керувалося Статутами, рішеннями
органів місцевого самоврядування і чинним законодавством України.
Підприємство є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має
самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банку,
печатки, штампи, бланки зі своїм найменуванням. Майно Підприємства
становлять основні фонди та оборотні кошти, інші матеріальні та фінансові
ресурси, вартість яких відображається у його самостійному балансі.
Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань, Підприємство має наступні
реквізити:
Повна назва
Код ЄДРПОУ
Місцезнаходження адреса
Організаційно-правова
форма господарювання за
КОПФГ
Орган управління
Керівник
Основний вид економічної
за КВЕД-2010

Комунальне підприємство «Дирекція парків» Черкаської
міської ради
21368856
18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 132/3
Комунальне підприємство
Черкаська міська рада
СТОЙКО ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ
81.29 Інші види діяльності із прибирання (основний);
81.30 Надання ландшафтних послуг;
93.21 Функціювання атракціонів і тематичних парків;
93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг;
59.14 Демонстрація кінофільмів [__]
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Метою діяльності Підприємства, згідно Статутів, є організація та
проведення робіт з благоустрою та утримання парків, скверів та пляжів в
належному санітарно-технічному стані для активного відпочинку та розваг
мешканців міста, задоволення культурних запитів різноманітних груп
населення та створення умов для відновлення фізичних і духовних сил,
спілкування людей у сфері дозвілля, збереження «зелених легенів міста» для
майбутніх поколінь громади міста.
Основними напрямами діяльності Підприємства є:
Прибирання території парків, скверів, пляжів, озер та струмків від сміття
та бруду;
Здійснення догляду та посадка зелених насаджень та квітів;
Проведення знесення та обрізки дерев та кущів;
Проведення покосу трав;
Здійснення капітального та поточного ремонту приміщень, споруд та
садово-паркового обладнання і атракціонів;
Облаштування, ремонт та догляд за пляжами, парковими доріжками та
алеями;
Організація підсобного господарства, оранжерей, розсадників;
Створення, відкриття та експлуатація естрадно-концертних, театральновидовищних та спортивних майданчиків, різноманітних стаціонарних та
пересувних атракціонів, ігрових та розважальних автоматів, пересувних цирків
та луна-парків, інших центрів дозвілля (відеотеки, дискотеки, ігротеки, катки,
лижні та човнові станції, бази прокату, більярдні та кіно-відеозали);
Підготовка фестивалів та проведення тематичних, театральноконцертних, танцювально-розважальних, ігрових, інформаційно-виставкових,
спортивно-оздоровчих, відео-комп'ютерних, літературно-художніх та інших
програм.
Відповідно до п. 5.1. Статуту, поточне (оперативне) управління
Підприємством здійснює директор Підприємства.
Директор Підприємства призначається на посаду і звільняється з посади
розпорядженням міського голови на контрактній основі, з урахуванням вимог
чинного законодавства України, щодо призначень керівників в окремих
галузях народного господарства. В контракті визначається строк найму, права,
обов'язки і відповідальність директора, умови його матеріального
забезпечення, умови звільнення з посади, інші умови за погодженням сторін.
На початок проведення аудиту, керівництво КП «Дрекція парків»
здійснював директор Стойко В.Ю. (відповідно до наказу від 06.06.2016 №95).
Середньооблікова чисельність працівників КП «Дирекція парків» станом
на 01.09.2013 - 74 чоловік, станом на 01.01.2014 – 89 чоловік, станом на
01.01.2015 – 84 чоловік, станом на 01.01.2016 – 87 чоловік станом на
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01.01.2017 – 120 чоловік, станом на 01.01.2018– 120 чоловік та станом на
28.02.2018 – 175 чоловік.
Державний фінансовий аудит діяльності КП «Дирекція парків»
проведено на виконання п. 4.4.4.2 Плану проведення заходів державного
фінансового контролю Північного офісу Держаудитслужби на І квартал 2018
року.
Аудит здійснено з метою надання оцінки законного, ефективного та
результативного використання ресурсів, стану фінансової і господарської
діяльності, ефективності і результативності в діяльності, правильності ведення
бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності. Причиною
проведення аудиторського дослідження КП «Дирекція парків» є звернення
Підприємства щодо проведення контрольного заходу.
Державним фінансовим аудитом охоплено ресурсів (коштів та майна) на
загальну суму 38130,90 тис. грн (в т.ч.: коштів на суму 35213,40 тис. грн, майна
на суму 2917,5 тис. грн).
ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ АУДИТОРСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Результати аналізу фінансово-господарської діяльності Підприємства
2.1.1. Аналіз результатів господарської діяльності
Відповідно до п. 1.5 Статуту, Підприємство є комерційним та діє з метою
отримання прибутку.
Загалом протягом 2013-2017 років доходи Підприємства налічували
34232,00 тис. грн, при витратах 38144,00 тис. грн, у тому числі:
- у 2013 році доходи становили 4485,00 тис. грн, при витратах 5518,00 тис. грн;
- у 2014 році доходи становили 5176,00 тис. грн, при витратах 5802,00 тис. грн;
- у 2015 році доходи становили 6437,00 тис. грн, при витратах 7240,00 тис. грн;
- у 2016 році доходи становили 7406,00 тис. грн, при витратах 7940,00 тис. грн;
- у 2017 році доходи становили 10728,00 тис. грн, при витратах 11644,00 тис.
гривень.
З огляду на зазначене, загалом доходи Підприємства у 2017 році
порівняно з 2013 роком зросли на 6243,00 тис. грн або 1,39 рази, витрати
зросли на 6126,00 тис. грн або в 2,11 рази.
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Рис. 1. Аналіз доходів, витрат та фінансового результату (збитку)
Підприємства за 2013-2017 роки (в тис. грн).
Аналіз структури фінансових результатів Підприємства за 2013-2017
роки наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
Аналіз структури фінансових результатів
КП «Дирекція парків»
за 2013-2017 роки
(тис. грн)
Найменування
показника
2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік
2017 рік
Чистий дохід
(виручка) від
реалізації продукції
(товарів, робіт,
послуг)
3447,2
4463
5885
6823
1296
Собівартість
реалізованої
продукції (товарів,
робіт, послуг)
4560
4779
6156
6488
9250
Інші операційні
доходи
945,8
675,00
471
288
9115
Адміністративні
витрати
831
920
994
1134
1828
Витрати на збут
0
0
0
1
1
Інші операційні
витрати
127
103
90
289
20
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Інші доходи
Фінансові витрати
Інші витрати
Збиток

92
0
0
1033

38
0
0
626

81

295

317

0,00
803

28
534

545
916

Таким чином, в період 2013-2017 років Підприємство було збитковим,
сталої тенденції збільшення розміру збитків не простежується. Так,
найбільший розмір збитку, а саме 1033,00 тис. грн Підприємство отримало в
2013 році, в той же час в 2016 році підприємство отримало лише 534,00 тис.
грн, що є найменшим розміром збитку в 2013-2017 роках.
Найсуттєвішими причинами збитковості Підприємства можна назвати
безоплатне отримання у вигляді внесків засновника до статутного капіталу
активів, які не визнаються доходами, а у бухгалтерському обліку підлягають
амортизації.
2.1.2 Аналіз виконання фінансових планів.
В ході аудиторського дослідження встановлено що фінансові плани КП
«Дирекція парків» затверджувалися рішенням сесії Черкаської міської ради.
Для проведення аудиту надано фінансові плани Підприємства на 20132017 роки.
За результатами аналізу виконання планових показників фінансового
плану Підприємства за 2013-2017 роки встановлено, що виконання плану по
окремих показниках доходної частини коливалось в межах від 0,0 % до
295,5 % та видаткової частини – від 0,0 % до 137,92 % (таблиця 2).
Фінансовий план Підприємства на 2013 рік.
Порівнянням планових показників фінансового плану з даними
фінансової звітності Підприємства на відповідний рік встановлено, що
показник чистий прибуток (збиток) фінансовим планом не передбачений.
Загалом в 2013 році доходи Підприємства становили 4485,00 тис. грн,
що на 322,90 тис. грн (тобто на 6,72 %) менше, ніж передбачено фінансовим
планом.
Загалом витрати Підприємства у 2013 році становили 5518,00 тис. грн,
що на 710,10 тис. грн (на 14,77 %) більше, ніж передбачено фінансовим
планом.
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Таблиця №2
Дані щодо виконання плану по окремих показниках діяльності КП «Дирекція
парків» за період з 01.01.2013 по 31.12.2017
(тис. грн)

2

Найменування
показників
Чистий дохід
(виручка) від
реалізації
продукції
(товарів, робіт,
послуг)
Інші операційні
доходи

3

Інші доходи

№

1

1
2

Всього доходів
Собівартість
реалізованої
продукції
Адміністративні
витрати

5

Витрати на збут
Інші операційні
витрати
Фінансові
витрати

6

Інші витрати

3
4

Всього витрат

№

1
2
3

1
2

Найменування
показників
Чистий дохід
(виручка) від
реалізації
продукції
(товарів, робіт,
послуг)
Інші операційні
доходи
Інші доходи
Всього доходів
Собівартість
реалізованої
продукції
Адміністративні
витрати

5

Витрати на збут
Інші операційні
витрати
Фінансові
витрати

6

Інші витрати

3
4

Всього витрат

2013

2014

2015

план

факт

+/-

%

план

факт

+/-

%

план

факт

+/-

%

3741,9

3447,2

294,7

92,12%

4694,3

4463,0

231,30

95,07%

5094,60

5885,0

790,40

115,51%

1066,0

945,8

120,2

88,72%

186,20

675,00

488,80

362,51%

458,00

471,00

13,00

102,84%

0

92,0

38,0

38,0

8,00

81,00

73,00

1012,50%

4807,9

4485,0

92,0
322,9

93,28%

4880,5

5176,0

295,50

106,05%

5560,60

6437,0

876,40

115,76%

4019,5

4560,0

540,5

113,45%

4081,50

4779,00

697,50

117,09%

4607,20

6156,00

1548,80

133,62%

724,2

831,0

106,8

114,75%

799,00

920,00

121,00

115,14%

953,40

994,00

40,60

104,26%

64,2

127

62,8

197,82

0,00

103,00

103,00

0,00

90,00

90,00

4807,9

5518,0

710,1

114,77%

4880,5

5802,0

921,50

5560,00

7240,0

1679,40

2016

118,88%

2017

план

факт

+/-

%

план

факт

+/-

%

7004,8

6823,00

181,8

97,4%

1296,0

1296,0

0

100,00%

160,2

288,0

127,8

179,8%

8685,4

9115

429,6

104,9%

165,0

295,00

130,00

178,8%

165,00

317,00

152,00

192,1%

7330,00

7406,00

76,00

101,04%

10146,40

10728,00

581,60

106,00%

6131,9

6488,0

356,1

105,8%

8422,3

9250,00

827,7

109,8%

1254,1

1134,0

120,1

90,4%

1784,10

1828,00

43,9

102,50%

1

1

0,00

1,00

1,00

20,0

289,0

269,0

20,00

20,00

0,00

100%

0

0

0

0

28,0

28,0

0,0

545,0

545,0

7386,0

7940,0

534,00

8442,30

11644,00

3201,70

1445%

107,50%

137,92%
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До фінансового плану на 2013 рік не включені інші доходи, при цьому
фактичні доходи становили 92,00 тис. гривень.
Фінансовий план Підприємства на 2014 рік.
Загалом в 2014 році доходи Підприємства становили 4880,50 тис. грн,
що на 295,50 тис. грн (або на 6,05 %) більше ніж передбачено фінансовим
планом.
Загалом витрати Підприємства у 2014 році становили 5802,00 тис. грн,
що на 921,50 тис. грн (на 18,88 %) більше, ніж передбачено фінансовим
планом.
Підприємством за 2014 рік не досягнуто планових показників по чистому
доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 231,30 тис. грн (або
на 4,93 % менше від плану, а саме: при планових показниках 4694,30 тис. грн,
фактичні становили – 4463,00 тис. грн).
До фінансового плану на 2014 рік не включені інші доходи, при цьому
фактичні доходи становили 38,00 тис. грн та не включені інші операційні
витрати, при цьому фактичні витрати становили 103,00 тис. грн
Фінансовий план Підприємства на 2015 рік.
Порівнянням планових показників фінансового плану з даними
фінансової звітності Підприємства на відповідний рік встановлено, що
показник чистий прибуток (збиток) фінансовим планом не передбачений.
Загалом в 2015 році доходи Підприємства становили 6437,00 тис. грн,
що на 876,40 тис. грн (або на 15,76 %) більше ніж передбачено фінансовим
планом.
Загалом витрати Підприємства у 2015 році становили 7240,00 тис. грн,
що на 1679,40 тис. грн (на 30,20 %) більше, ніж передбачено фінансовим
планом.
До фінансового плану на 2015 рік не включені інші операційні витрати,
при цьому фактичні витрати становили 90,00 тис. гривень.
Фінансовий план Підприємства на 2016 рік.
Порівнянням планових показників фінансового плану з даними
фінансової звітності Підприємства на відповідний рік встановлено, що
показник чистий прибуток (збиток) фінансовим планом не передбачений.
Загалом в 2016 році доходи Підприємства становили 7406,00 тис. грн,
що на 76,00 тис. грн (на 1,04 %) більше, ніж передбачено фінансовим планом.
Загалом витрати Підприємства у 2016 році становили 7940,00 тис. грн,
що на 534,00 тис. грн (на 7,50 %) більше, ніж передбачено фінансовим планом.
У 2016 році Підприємством не досягнуто планових показників по
доходах від реалізації продукції, робіт послуг на 181,8 тис. грн (на 2,60 %,
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фактичні доходи 6823,00 тис. грн при планових 7004,80 тис. грн), внаслідок
не підвищення тарифів на надані послуги.
До фінансового плану на 2016 рік не включені витрати на збут, при
цьому фактичні витрати становили 1,00 тис. гривень.
Фінансовий план Підприємства на 2017 рік.
Порівнянням планових показників фінансового плану з даними
фінансової звітності Підприємства на відповідний рік встановлено, що
показник чистий прибуток (збиток) фінансовим планом не передбачений.
Загалом в 2017 році доходи Підприємства становили 10728,00 тис. грн,
що на 581,00 тис. грн (на 6,0 %) більше ніж передбачено фінансовим планом.
Загалом витрати Підприємства у 2017 році становили 11644,00 тис. грн,
що на 3201,70 тис. грн (на 37,92 %) більше, ніж передбачено фінансовим
планом.
До фінансового плану на 2017 рік не включені витрати на збут, при
цьому фактичні витрати становили 1,00 тис. гривень.
Загалом
не
виконання
Підприємством
фінансових
планів
перевиконання/недовиконання) в частині доходів та витрат є недотриманнм
вимог ст.ст. 75 та 78 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436.
2.1.3 Доходи
В 2013 році загальна сума отриманих доходів становила 4485,00 тис. грн,
в структурі доходів Підприємства доходи від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) склали - 77%, доходи від надання інших послуг – 2,00%, інші
операційні доходи – 21 %.
В 2014 році загальна сума отриманих доходів становила 5176 тис. грн, в
структурі доходів Підприємства доходи від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) склали - 86,00 %, доходи від надання інших послуг – 1,00%, інші
операційні доходи – 13,00%.
В 2015 році загальна сума отриманих доходів становила 6437,00 тис. грн,
в структурі доходів Підприємства доходи від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) склали - 91,00 %, доходи від надання інших послуг – 1,0 %, інші
операційні доходи – 8,0 %.
В 2016 році загальна сума отриманих доходів становила 7406,00 тис. грн,
в структурі доходів Підприємства доходи від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) склали – 92,0 %, доходи від надання інших послуг – 4,00%, інші
операційні доходи – 4,00%.
В 2017 році загальна сума отриманих доходів становила 10728,00 тис.
грн, в структурі доходів Підприємства доходи від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) склали – 12,0 %, доходи від надання інших послуг – 3,0%, інші
операційні доходи-85,0%.
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Динаміка фінансових результатів Підприємства за 2013 - 2017 роки
наведена на рис. 2.
Основними видами послуг від яких Підприємство отримує доходи є
послуги з прибирання та вивозу сміття, атракціони, послуги автопідйомника,
доходи від оренди.
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Рис. 2. Динаміка фінансових результатів Підприємства за 2013-2017 роки
(в тис. грн).
2.1.4 Витрати
Структура витрат Підприємства в 2009-2016 роках наведена на рис. 3.
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Рис. 3. Структура витрат Підприємства в 2013-2017 роках (в тис. грн).
Проведеним аналізом витрат Підприємства за 2013-2017 роки
встановлено, що у складі собівартості найбільшу питому вагу становлять
витрати на оплату праці та соціальні заходи (56% та 11%, відповідно),
матеріальні затрати (7% від загальної собівартості), амортизація (18% від
загальної собівартості), інші операційні витрати (8% від загальної
собівартості).
В складі адміністративних витрат найбільшу питому вагу становлять
витрати на оплату праці та соціальні заходи (73% та 14%), амортизація (1,13%).
2.1.5 Капітальні інвестиції
Загалом капітальні інвестиції Підприємства протягом періоду аудиту
становили - 20561,87 тис. грн, у тому числі: за 2014 рік – 372,60 тис. грн, за
2015 рік – 2052,61 тис. грн, за 2016 рік – 4627,99 тис. грн, за 2017 рік –
13508,67 тис. гривень.
В загальній сумі капітальних інвестицій Підприємства найбільшу частку
складало капітальне будівництво, реконструкція та ремонт.
В 2017 році Підприємство розпочало проведення значного обсягу робіт з
капітального будівництва, реконструкції та ремонту.
Так, на розробку проекту утримання та реконструкції парку-пам’ятки
садово-паркового мистецтва місцевого значення «Спортивний» виділено
847,73 тис. грн, реконструкцію Парку Хіміків 304,37 тис. грн, придбання
атракціону «Колесо огляду» - 7996,00,00 тис. грн, заходи з реконструкції парку
пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Долина Троянд –
391,17 тис. грн, реконструкції парку пам’ятки садово-паркового мистецтва
місцевого значення «Парк ім. Б. Хмельницького» - 354,25 тис. грн,
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реконструкції парку пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного
значення «Парк ім. 50-річчя Радянської влади» - 1042,12 тис. гривень.
2.1.6 Дебіторська та кредиторська заборгованість.
Загалом зобов’язання Підприємства на 31.12.2013 - 1947,00 тис. грн, на
31.12.2014- 2067,00 тис. грн, на 31.12.2015 - 2706,00 тис. грн, на 31.12.2016 6070,00 тис. грн., на 31.12.2017 – 7418,00 тис. гривень.
Динаміка пасивів Підприємства в 2013-2017 роках наведена на рис.4.
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Динаміка пасивів Підприємства в 2013-2017 роках рис.4.
Загалом сукупна дебіторська заборгованість Підприємства на 31.12.2013
- 199,00 тис. грн, на 31.12.2014- 211,00 тис. грн, на 31.12.2015 - 337,00 тис. грн,
на 31.12.2016 - 427,00 тис. грн., на 31.12.2017 – 1879,0 тис. гривень. Динаміка
активів Підприємства в 2009-2016 роках наведена на рис.5.
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Рис. 5. Динаміка активів Підприємства в 2013-2017 роках (в тис. грн).
2.1.7. Оцінка ефективності управління Підприємством.
Під час аудиторського дослідження проведено аналіз ефективності
фінансово-господарської діяльності Підприємства відповідно до Методики
аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору
економіки, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.02.2006
року № 170 (далі – Методика № 170) шляхом розрахунку коефіцієнтів, які
характеризують прибутковість активів, майновий стан, платоспроможність та
ліквідність. Табличний матеріал щодо аналізу фінансових показників в додатку
1 до аудиторського звіту.
З метою оцінки ефективності використання активів, доходів, витрат та
результатів діяльності за звітний період, виявлення факторів, які позитивно або
негативно вплинули на кінцевий фінансовий результат, аудиторською групою
проведено
коефіцієнтний
аналіз
фінансово-господарської
діяльності
Підприємства, яким встановлено наступне:
- коефіцієнти рентабельності активів, коефіцієнт рентабельності
власного капіталу, коефіцієнт рентабельності сукупного капіталу,
коефіцієнт рентабельності діяльності не обраховані в зв’язку з відсутність
в Підприємства в періоді з 01.01.2013 по 31.12.2017 прибутку, що свідчить про
низьку ефективність використання активів Підприємства,
- коефіцієнт оборотності активів характеризує ефективність
використання Підприємством наявних ресурсів та свідчить про те, скільки
товарів і послуг продано за досліджуваний період на кожну гривню
використаних активів (оптимальне значення - збільшення).
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В 2013 році вказаний коефіцієнт становив - 0,089, в 2014 році – 0,099, в
2015 році – 0,13, в 2016 році – 0,143, в 2017 році – 0,13, що свідчить про досить
ефективне використання наявних ресурсів в 2013-2016 роках, та незначне
зниження рівня ефективності використання коштів в 2017 році,
- коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) в 2013 році становив –
0,244, в 2014 році – 0,244, в 2015 році - 0,532, в 2016 році – 0,886, в 2017 році –
0,158, (нормативне значення - > 1), що свідчить про не достатність оборотних
активів Підприємства для покриття поточних зобов’язань,
- коефіцієнт швидкої (термінової) ліквідності в 2013 році становив
0,210, в 2014 році - 0,22, в 2015 році – 0,511, в 2016 році – 0,754, в 2017 році –
0,754 (нормативне значення - > 0,7), зростання в 2013-2016 роках вказаного
коефіцієнта та досягнення нормативного значення є позитивною тенденцією,
однак зниження його в 2017 році є негативною тенденцією та свідчить про
не спроможність Підприємства виконати свої поточні зобов’язання за рахунок
високоліквідних активів,
- коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує спроможність
Підприємства
негайно
погасити
короткотермінову
кредиторську
заборгованість. Нормативне значення цього показника - > 0,2. У період
проведення аудиту даний показник становив в 2013 році – 0,00, в 2014 році 0,00, в 2015 році -0,007, в 2016 році – 0,006, в 2017 році – 0,001.
В 2013-2017 роках відзначається низька ліквідність Підприємства, що
свідчить про неможливість Підприємства негайно погасити короткотермінову
кредиторську заборгованість.
Динаміка коефіцієнтів ліквідності Підприємства в 2013-2017 роках
наведена на рис.6.
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Рис. 6. Динаміка коефіцієнтів ліквідності Підприємства в 2013-2017 роках.
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Отже, за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності
здійсненого за сукупністю коефіцієнтів, встановлено, що Підприємство
не мало економічного зростання та було збитковим, що призвело до його
низької інвестиційної привабливості та погіршення можливості до відтворення
та розширення основного виду діяльності, низької ефективності використання
Підприємством наявних ресурсів.
Також, в ході проведення аналізу враховано, що метою діяльності
Підприємства є організація та проведення робіт з благоустрою та утримання
парків, скверів та пляжів в належному санітарно-технічному стані для
активного відпочинку та розваг мешканців міста, задоволення культурних
запитів різноманітних груп населення та створення умов для відновлення
фізичних і духовних сил, спілкування людей у сфері дозвілля.
Таким чином, за результатами проведеного аналізу можна зробити
висновок, що протягом 2013-2017 років КП «Дирекція парків» має нестійке
фінансове становище, яке залежне від залучених джерел фінансування,
Підприємство не має обігових коштів для погашення поточних зобов’язань.
Загальна оцінка ефективності управління за досліджуваний період
КП «Дирекція парків», за результатами оцінки ефективності управління
Підприємством за фінансовими коефіцієнтами, яку здійснено відповідно до
Методики № 170, має незадовільний рівень.
2.2. Результати дослідження фінансово-господарської діяльності
Підприємства.
2.2.1. Залежність Підприємства від зовнішніх джерел фінансування
опосередковано впливає на ефективність виробничої діяльності та
виконання покладених функцій.
Аудиторським дослідженням встановлено, що фінансування КП
«Дирекція парків» здійснювалось відповідно до затверджених головними
розпорядниками бюджетних коштів, Органом управління, у 2013 - 2018 роках
кошторисів, лімітних довідок про бюджетні асигнування та кредитування,
довідок про зміни до плану використання бюджетних коштів, планів
асигнувань, планів використання бюджетних коштів за рахунок асигнувань
місцевого бюджету згідно з рішеннями Черкаської міської ради «Про міський
бюджет» [__] на відповідні роки та розпоряджень виконавчого органу
Черкаської міської ради
Упродовж 2013 - 2018 років Підприємство отримувало кошти із
загального та спеціального фондів бюджету м. Черкаси, в тому числі:
за 2013 рік по:
- КТКВК 240605 «Збереження природного-заповідного фонду» 126,30 тис.
грн,
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- КТКВК 180409 «Внески органів влади у статутні фонди суб’єктів
підприємницької діяльності» - 321,20 тис. грн,
- КТКВК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» 3012,7 тис.
грн,
за 2014 рік по:
- КТКВК 180409 «Внески органів влади у статутні фонди суб’єктів
підприємницької діяльності» - 71,4 тис. грн,
- КТКВК 240605 «Збереження природного-заповідного фонду» 194,60 тис.
грн,
- КТКВК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» 3422,3 тис.
грн,
- КТКВК 240601 «Охорона та раціональне використання природних
ресурсів» 106,6 тис. грн,
за 2015 рік по:
- КТКВК 180409 «Внески органів влади у статутні фонди суб’єктів
підприємницької діяльності» - 1027,43 тис. грн,
- КТКВК 240605 «Збереження природного-заповідного фонду» 1222,38
тис. грн,
- КТКВК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» 2320,85 тис.
грн,
- КТКВК 240601 «Охорона та раціональне використання природних
ресурсів» 57,33 тис. грн,
за 2016 рік по:
- КТКВК 180409 «Внески органів влади у статутні фонди суб’єктів
підприємницької діяльності» - 720,04 тис. грн,
- КТКВК 240605 «Збереження природного-заповідного фонду»
3600,56 тис. грн,
- КТКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» - 2323,45 тис. грн,
за 2017 рік по:
- КТКВК 180409 «Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання» - 10984,86 тис. грн,
- КТКВК 4019150 «Збереження природного-заповідного фонду»
1975,57 тис. грн,
- КТКВК 4019110 «Охорона та раціональне використання природних
ресурсів» 548,25 тис. грн.,
- КТКВК 4016060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» - 8016,49 тис. грн,
за січень-лютий 2018 року по:
КТКВК 1216030 «Організація
1450,35 тис. гривень. [___]
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Проведеним дослідженням встановлено, що упродовж 2013 - 2017 років
фінансова підтримка з місцевого бюджету складає 70-80% планового
фінансування потреб Підприємства.
Доходи від комерційної діяльності Підприємства дозволяють лише
частково покрити витрати на заробітну плату, а проведення оновлення
обладнання, ремонтів та інших капітальних видатків цілком залежить від
надходження фінансової підтримки з місцевого бюджету.
Водночас, дослідженням рівня забезпеченості Підприємства обладнанням,
необхідним для здійснення власної діяльності та реалізації визначених
Статутом функцій встановлено, що рівень зносу основних засобів (без
урахування безоплатно отриманого обладнання у 2017 році) сягає більше
40,4 %.
Отже, залежність Підприємства від зовнішніх джерел фінансування в
частині капітальних видатків на придбання обладнання опосередковано
впливає на ефективність виконання функцій Підприємства.
2.2.2. Прийняття Власником окремих рішень впливає на
ефективність виробничої діяльності та виконання покладених функцій
В ході проведення аудиторського дослідження встановлено, що
Підприємство засноване на комунальній власності м. Черкаси. Основним
джерелом фінансування капітальних видатків є кошти, що надходить від
Власника на підставі його рішень в яких встановлюється конкретний розподіл
коштів відповідно до визначених об’єктів та заходів.
Тому, в значній мірі ефективність виробничої діяльності та виконання
покладених функцій Підприємства залежить від прийнятих Власником рішень
щодо розподілу коштів.
Затримки з прийняттям рішення Власником про виділення коштів на
закупівлю Атракціону «Колесо огляду» в повному обсязі, з визначенням місця
встановлення напису «Я люблю Черкаси» можуть бути віднесені до
неефективних управлінських дій та призвести до втрат фінансових і
матеріальних ресурсів.
Так, між Органом управління, КП «Дирекція парків» та ТОВ «Сармат», за
результатами проведеного тендеру, укладено договір від 28.04.2017 №107 на
поставку виробів для парків розваг, настільних або кімнатних ігор (далі Атракціон «Колесо огляду»).
Ціна Атракціону «Колесо огляду» включаючи його вартість, зберігання на
складі ТОВ «Сармат», витрати по його доставці до місця монтажу, монтаж та
здійснення пусконалагоджувальних робіт, випробування та введення
Атракціону «Колесо огляду» в експлуатацію, оформлення необхідної
документації становить 7996,00 тис. гривень.
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Відповідно до видаткової накладної №000000007 від 15.09.2017 ТОВ
«Сармат» поставлено товар - Атракціон «Колесо огляду» (ТУ У 36.6-13326217012-2003) в кількості 0,725 шт на суму 5800,00 тис. гривень.
Відповідно до видаткової накладної №С-000000022 від 06.12.2017 ТОВ
«Сармат» поставлено товар - Атракціон «Колесо огляду» (ТУ У 36.6-13326217012-2003) в кількості 0,119 шт на суму 955,00 тис. гривень.
Атракціон «Колесо огляду» станом на дату проведення аудиту
не встановлено.
Атракціон «Колесо огляду», відповідно договору відповідального
зберігання №1 від 15.09.2017, що укладений між ТОВ «Сармат» та КП
«Дирекція парків», передано на зберігання ТОВ «Сармат» відповідно до актів
приймання-передачі майна №3 від 15.09.2017 та №2 від 06.12.2017.
Зберігання майна за даним договором здійснюється безкоштовно. [___]
Для введення в експлуатацію Атракціону «Колесо огляду» необхідно
спрямувати ще додаткові кошти на доставку і монтування майданчика.
Без проведення вказаних витрат всі попередні витрати можна віднести до
непродуктивних (зайвих) та може призвести до втрат на вищевказану суму.
Слід відмітити, що вказані витрати Підприємство не зможе
профінансувати за рахунок власних коштів, тільки за рахунок фінансової
підтримки, що виділяється з міського бюджету м. Черкаси.
Крім того, в 2014 році Черкаська міська влада вже оголошувала конкурс
на купівлю схожого атракціону, переможцем якого стало ТОВ “Сармат”.
Вартість проекту два роки тому становила 3,14 млн. гривень. Проте на його
реалізацію забракло коштів.
Через не виділення коштів в 2014 році міський бюджет поніс зайвих,
непродуктивних витрат на загальну суму 4856,00 тис. грн (7996,00 тис. грн 3140,00 тис. грн).
Також, КП «Дирекція парків» були оплачені ПП «Виробнича-комерційна
фірма «Бурхан» в 2016 році «Робочий проект «Будівництво (розміщення)
атракціону «Колесо огляду» в парку «Сосновий бір» по вул. Дахнівська, 121 в м.
Черкаси» на суму 69,04 тис. гривень.
Вже в 2017 році КП «Дирекція парків» були оплачені ПП «Виробничакомерційна фірма «Бурхан» «Робоча документація «Будівництво (розміщення)
атракціону «Колесо огляду» в парку «Сосновий бір» по вул. Дахнівська, 121 в м.
Черкаси (коригування)» на суму 35,24 тис. гривень.
За попередніми підрахунками, орієнтовна сума квитка на атракціон буде
сягати близько 50 гривень для дорослих, а орієнтована вартість квитків для
дітей складатиме 20-25 гривень.
За попередніми підрахунками, даний атракціон дозволить заробляти КП
"Дирекція парків" майже 2 мільйони гривень на рік [__].
Договором від 28.04.2017 №107, до внесення змін, було передбачено
ввести в експлуатацію Атракціон «Колесо огляду» до 31.12.2017. Додатковою
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угодою до вищевказаного договору №2 від 14.12.2017, термін поставки товару
перенесено на 30.11.2018.
В зв’язку з відсутністю фінансування дата введення в експлуатацію
перенесена на 2018 рік.
Станом на дату проведення аудиту атракціон не введено в експлуатацію.
Відповідно до рішення Черкаської міської ради від 06.06.2017 №587 «Про
передачу з балансу КП «Комбінат комунальних підприємств» на баланс КП
«Дирекція парків» передано майно: виготовлений напис «Я люблю Черкаси»
1 шт . вартістю 294,691 тис. гривень (далі - Майно).
Відповідно до вищевказаного рішення на підставі акта прийманняпередачі від 12.06.2017 Майно передано на баланс КП «Дирекція парків».
В той же час в листопаді 2017 року Власником прийнято рішення від
01.11.2017 №2-2476 «Про розгляд електронної петиції від 24.07.2017
№Че153/еп щодо заборони встановлення стели «Я люблю Черкаси» у парку
Сосновий бір» щодо заборони встановлення Майна в парку Сосновий бір та
передано в обласну комунальну власність для подальшого встановлення на
території автомобільної дамби.
Станом на дату проведення аудиту Майно не передано. В рішенні
Власника від 01.11.2017 №2-2476 не вказано отримувача Майна.
КП «Дирекція парків», з метою збереження якості Майна, укладено з
ФОП Толочний О.В. договір відповідального зберігання від 29.06.2017 №3 і
відповідно до акту приймання-передачі №1 від 29.06.2017 передано на
відповідальне зберігання майно – напис «Я люблю Черкаси» в кількості 1 шт
на суму 294,69 тис. гривень.
Зберігання майна за даним договором здійснюється безкоштовно.
В березні 2018 року ФОП Толочний О.В. повідомив КП «Дирекція
парків» про неможливість подальшого зберігання Майна.
Майно є габаритним та потребує пристосованого місця для його
зберігання, яке у КП «Дирекція парків» за наданою інформацією відсутнє.
Таким чином, виникла реальна загроза псування майна через зберігання
його в непристосованих умовах та можливих втрат на вищевказану суму.
Виділення бюджетних коштів на виготовлення стели «Я люблю
Черкаси», яка на дату проведення аудиту не використовується в господарській
діяльності, при умові спрямування вказаних коштів на придбання обладнання
для надання розважальних послуг, наприклад гіроскутерів (середньою
вартістю одиниці 9-10 тис. грн. [__]) дозволило б отримувати Підприємству від
організації погодинної здачі в оренду в місцях відпочинку (парках) додатковий
дохід на суму 720,00 тис. грн./ місяць (30 шт. гіроскутерів * 200 грн/година *
120 годин).
Таким чином, прийняття Власником окремих рішень впливає на
ефективність виробничої діяльності та виконання покладених функцій, та при
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відсутності подальшого фінансування виявлені факти неефективних
управлінських дій, ризикових операцій, можуть призвести до втрат фінансових
і матеріальних ресурсів на суму 8290,69 тис. гривень.
2.3. Оцінка системи внутрішнього контролю на Підприємстві
В ході проведення оцінки внутрішнього контролю КП «Дирекція парків»
аудиторською групою досліджено сукупність внутрішніх правил та процедур
контролю, що запроваджені керівництвом Підприємства для досягнення
поставленої мети, забезпечення стабільного і ефективного його
функціонування, дотримання внутрішньої господарської політики, збереження,
раціонального та економного використання активів, тощо.
При проведенні оцінки системи внутрішнього контролю аудиторською
групою враховано індикатори його стану, наведені в Методичному посібнику
«Індикатори стану внутрішнього контролю установи державного сектору
України» – К: «Європейський інститут державного управління та аудиту»,
2013, – 86 с. [__].
За результатами дослідження основних принципів управління
Підприємством встановлено, що згідно з пп. 5.2-5.3 Статутів, управління
Підприємством здійснює його керівник, який призначається на посаду
уповноваженим органом управління шляхом укладення з ним контракту на
визначений термін. Керівник Підприємства самостійно вирішує питання
діяльності КП «Дирекція парків», за винятком тих, що віднесені до компетенції
уповноваженого органу управління Підприємством.
Відповідно до контракту між керівником і Власником Підприємства
директор зобов'язаний здійснювати поточне керівництво, забезпечити його
прибуткову діяльність, ефективне використання і зберігання закріпленого за
Підприємством комунального майна.
Окремого наказу щодо розподілу обов'язків та повноважень між
директором, заступником директора та головним інженером на Підприємстві
немає, порядок їх взаємозамінності передбачено посадовими інструкціями.
Організація бухгалтерського обліку на Підприємстві регламентована
наказом про облікову політику КП «Дирекція парків» [__]. Цим же наказом з
метою упорядкованості руху та своєчасного одержання для записів у
бухгалтерському обліку первинних документів затверджено графік
документообігу, а також визначено право першого (другого) підпису
банківських, первинних бухгалтерських та інших документів.
Дослідженням питання відповідності положення про облікову політику
вимогам чинного законодавства встановлено, що облікова політика
Підприємства визначена наказом від 02.01.2013 №01а, який не погоджено з
Органом управління, чим недотримано вимоги пункту 1 розділу II Положення
про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств
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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
(далі - Положення №1213) [__].
Крім того, дослідженням відповідності положень наказу про облікову
політику чинному законодавству встановлено, що зазначений розпорядчий
документи, в порушення вимог п. 2 розділу II Положення №1213 не визначає
застосування:
- періодичності (періоду) зарахування сум дооцінки необоротних активів
до нерозподіленого прибутку;
- методу обчислення резерву сумнівних боргів (у разі потреби - спосіб
визначення коефіцієнта сумнівності);
- переліку створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів;
- порядку оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг.
Ведення бухгалтерського обліку покладено на бухгалтерську службу
Підприємства на чолі з головним бухгалтером. Фаховий рівень працівників
бухгалтерської служби відповідає кваліфікаційним вимогам, визначених у
посадових інструкціях.
У структурі Підприємства відсутній підрозділ внутрішнього контролю та
посадова особа, до обов'язків якої входить його здійснення. Для забезпечення
ефективної діяльності Підприємства функції внутрішнього контролю
розподіляються між посадовими особами керівного складу (директор,
заступник директора, головний інженер та головний бухгалтер) і визначаються
їх посадовими інструкціями.
З метою врегулювання трудових і соціально-економічних відносин
працівників і Підприємства укладено Колективний договір на 2011-2015 роки
від 24.02.2011 (зі змінами) та Колективний договір на 2017-2021 роки від
18.04.2017[__].
Аудиторським дослідженням встановлено, що з матеріальновідповідальними особами укладено договори про повну матеріальну
відповідальність та щорічно проводилися інвентаризації активів і зобов'язань
Підприємства, під час яких перевірялися їх наявність і документальне
підтвердження, а також вивчався стан та придатність для подальшого
використання. Відповідно до наданих матеріалів проведення інвентаризації за
період, що досліджувався, лишків та нестач не виявлено.
Попередню планову ревізію Підприємства проведено Державною
фінансовою інспекцією в черкаській області, акт від 27.12.2013 №01-20/68, за
результатами якої встановлено фінансових порушень на суму 136,45 тис. грн.,
в т.ч. недоотримання доходів на суму 100,76 тис. гривень.
Отже, враховуючи викладене, слід зазначити, що внутрішній контроль
КП «Дирекція парків» заслуговує на умовно-позитивну оцінку, а саме: система
внутрішнього контролю забезпечує виявлення у діяльності Підприємства
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можливих ризиків, але є недостатньою для попередження окремих недоліків,
які відображені у відповідних розділах аудиторського звіту.
ВИСНОВКИ
Основною метою діяльності КП «Дирекція парків», є організація та
проведення робіт з благоустрою та утримання парків, скверів та пляжів в
належному санітарно-технічному стані для активного відпочинку та розваг
мешканців міста, задоволення культурних запитів різноманітних груп
населення та створення умов для відновлення фізичних і духовних сил,
спілкування людей у сфері дозвілля, збереження «зелених легенів міста» для
майбутніх поколінь громади міста.
У той же час, основний узагальнюючий показник фінансових
результатів господарської діяльності – прибуток, не досягнуто.
Проведений аналіз фінансово-господарської діяльності КП «Дирекція
парків» засвідчив низький рівень ефективності управління Підприємством.
Вказане підтверджується результатами господарської діяльності
протягом 2013-2017 років, в яких Підприємство було збитковим, та
встановленням, в ході проведення аудиту, недоліків та фактів неефективних
управлінських дій і рішень, що призвели/можуть призвести до втрат активів, та
фактів неефективного використання коштів та майна Підприємства на загальну
суму 8290,69 тис. гривень.
Як засвідчили результати аудиторського дослідження діяльності КП
«Дирекція парків», прийняті управлінські рішення Власником, Органом
управління та керівництвом Підприємства не забезпечують ефективність
діяльності об’єкта аудиту.
За результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності
Підприємства можна зробити висновок, що загальна оцінка ефективності
управління КП «Дирекція парків» протягом досліджуваного періоду має
незадовільний рівень.
Основними факторами та недоліками, які негативно вплинули/можуть
вплинути на ефективність фінансово-господарської діяльності Підприємства є:
Зовнішні фактори 1:
1. Прийняття окремих рішень Власником, що призвели/можуть
призвести до втрат активів, та фактів неефективного використання коштів та
майна Підприємства на загальну суму 8290,69 тис. гривень.
1

Мають незалежний від об’єкту аудиту характер та показують вплив окремих рішень органу управління на
ведення фінансово-господарської діяльності.
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Внутрішні фактори :
2

1. Не вжиття Органом управління та керівництвом КП «Дирекція парків»
дієвих заходів щодо розвитку системи внутрішнього контролю на
Підприємстві.
ІV. Рекомендації
Підсумовуючи загальні результати проведеного аудиторського
дослідження, аудиторська група пропонує перелік заходів, необхідних для
підвищення ефективності управління коштами і майном Підприємства та
покращення фінансових результатів діяльності, а саме:
На рівні Власника(органу управління):
1. Вжити дієвих заходів щодо пошуку інвестора або виділення коштів
для установки Атракціону «Колесо огляду» та напису «Я люблю Черкаси».
На рівні Підприємства:
1. Розробити та затвердити комплекс заходів щодо усунення порушень та
недоліків, виявлених аудитом, та недопущення їх в подальшому.
2. Спільно з Черкаською міською радою вжити заходів щодо
фінансування (з врахуванням принципу ефективності використання
бюджетних коштів) недобудованих об’єктів, а саме: колеса огляду.
3. Розробити та запровадити комплекс заходів щодо збереження напису
«Я люблю Черкаси» його передачі іншим юридичним особам або установки.
4. Вжити вичерпних заходів щодо прийняття керівництвом Підприємства
своєчасних управлінських рішень по підготовці до експлуатації атракціону
колесо огляду, після його монтажу, з метою максимізації отримання доходів і
недопущення простою обладнання (пошук, підготовка або перепідготовка
працівників для роботи з вказаним обладнанням, отримання дозвільних
документів, підготовка рекламної компанії).
5. Привести у відповідність до чинного законодавства положення про
облікову політику підприємства.
6. Забезпечити виконання фінансових планів.
5.1 Джерела інформації.

V. Додатки

2

Показують вплив прийнятих управлінських рішень керівного складу об’єкту аудиту на результати фінансовогосподарської діяльності.
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5.2 IlepeniK ,ZJ;O,ZJ;aTKiB ,ZJ;O ay,ZJ;HTOpCbKOrO 3Biry.
Ay.ZI;HTopcLKHH 3BiT CKJia,ZJ;eHo B 4-x (qoTHpLox) npHMipHHKax Ha 28
(,ZJ;Ba,ZJ;WITH BOCbMH) apKYmax KO)l(eH.
roJIOBHHH ,ZI;ep)l(aBHHH ay,ZJ;HTOp
BiMiny KOHTJ)OJIIO y rany3i )I{IIT,
imppaCTJ)YKTYPH Ta 3B' .SI3KY
YnpaBniHH.SI IliBHiqHoro oQ>icy
}J;ep)l(ay,ZJ;HTCJIY)l(6H B "lJepKaCLKiH o6JiaCTi

. ·~

JI. KY3bMEHKO

. ·~

. i-t

/{ep:J~CaeHuu piHaHcoeuu ayoum OimlbHocmi KOMJ'HWlbH02o nionpue.Mcmea «/{upeKfliR. napKie» lJepKaCbKOi"MiCbKoi"
paou 3a nepioO 3 01.09.2013 no 28.02.2018

© YrrpaB.Jii.HIDI TiiBHiqHoro o«flicy ,ll;ep)J(ay.zorrcnyx<6H B llepxacLKilt o6nacri

llPOTOKOJI
p030i~HOCTeii )],0 ayAHTOpCbKOrO 3Biry

KoMyHanbHe ni.n;npHeMCTBO «)J:HpeK:u;i.SI napKiB» "llepKacbKOi MiCbKOi p8,11;H
(HafiMeti)'B8HHll OO'E:Iml ay.zurry)

3a nepjo.n: 3 01.09.2013 no 28.02.2018

fonoBHHH .Ziep)KaBHHH ay.ZIHTOp K)'JbMeHKO Jho.liMIDia AHaToniiBHa
(nphB~e,

i:M'JI, no OaThKOBi ,!J.ep>KaBHOro ay)J.HTOpa)

Ta,
CToilKo BoJIO,ll,HMHp IOpiiloBM q
(nphB~e.

iM'H, no 6an.KoBi KepiBHHKa o6'e:KTa ay.lJ.HTY)

p03rJI.SIHYJIH Ta o6rOBOpiDIH ay,ZJ;HTOpCbKHH 3BiT IIJ;O,ZJ;O ,D;i.SIJibHOCTi - - - - - - - - KoMyHaJibHOrO ni.nnpHeMCTBa «llHpeKUi.SI napKiB» "llepKaCbKoi MicbKOi pa.ZIH
(HattMeHYBamui oo'E:Iml ay.zurry)

3a nepio.ZI 3 01.09.2013 no 28.02.2018
3ayBa)KeHH.SI,ll;O ay,ZJ;HTOpCbKOrO 3BiT)', .Slid He BpaxOBaHi .n;epiKaBHHM ay,ZJ;HTOpOM:
AyoumopcbKUu 3Bim nionucauo i3 3ayea::»eemlllMu. B ay,ZJ;HTopcbKOMY 3Biri 3a3HalleHo, mo KTI «.[{HpeKull!
napKiB» qepKaCbKOl MiCbKOl pa,z(H e Bi,D; OCHOBHOl ,llUun.HOCTI 36HTKOBHM. B TOH iKe 'laC 36HTOK
lli,ZJ;npHE:MCTBa cfl>opMOBaHHH 3a paxyHOK OCHOBHHX 3aco6iB, .md nepe,naHi KTI «,AIIpeKUlli napKiB»
qepKaCbKOl MiCbKOl pa,n;H Ha npaBax fOCllO,D;apCbKOfO Bi,ZJ;aHIUI, m<: llOllOBHeHHg ,D;O CTazyTHOfO <PoH,D;y Ta He
BH3HaHi ,noxo,noM, npH UbOMy y 6yxra.JITepCbKOMY o6niKy HapaxosycrDcg si,D;nosi,nHo ,no IlonoiKeHHg
(cTaH,napzy) 6yxra.JITepcbKoro o6niKY 7 «0CHOBHi 3aco6H» aMOPTH3aiJ;lli, m<:a 36im.mye BHTPaTH Ta gK
Hacni.noK, 36innmye 36HTKOBiCTb. KIT «,[{HpeKUll! napKiB» qepKacbKoi MiCbK01 pa,n;H.

{.aepDBHHI ay.nBTOp)

H

Kp&Memco JI.A.
( iuiujamt, npilBHillC)

. CToaKo B.IO.
:OHiui~~o~.

«!2!f_» fttllt tfJJ.

npilaiiwe)

« IJ~ » Att1111-1 2018 poKy

20 18 pmcy

--

,,

'*1·~-·-·----

HaqarrLHHK

3ATBEP.[OKYIO
~'llioro o<Picy

YnpawriHH>I

,lJ;ep)l(ay,n;HTCJiy)I(6H B

aCLKiH o6JiaCTi
T.M. BeJILKO

« ;tG)>

JIHIIHH

2018

pOKy

BHCHOBOK
Ha 3ayBa~eHHH, BHKJia)J;eHi B llpOTOKOJii p036i~HOCTeii )1;0 ay)J;HTOpCbKOrO 3Biry Bi}J; 27.06.2018, 3a pe3yJibTaTaMH
)J;ep~auuoro «Jtiuaucouoro ay)J;HTY )J;iHJibHOCTi KoMyuaJibHoro ni)J;npH£MCTBa «~upeKQiH napKiB» qepKaCbKoi MiChKOi
pa)J;H 3a nepiO)J; 3 01.09.2013 DO 28.02.2018 (ay)J;HTOpCbKHH 3BiT Bi)J; 27.06.2018 .N'!!06-33/11)
3MicT 1ayua~eub

BuKJia)J;euo B ay)J;HTopcbKOMY 3BiTi

CTopiuKa 10 3Biry
TaKHM qHHOM, a rrepio,n;

B ay,n;HTopcLKOMY 3BiTi 3a3HaqeHo,

2013-2017

poKiB Tii,n;rrpH€MCTBO

m;o

6yJio . 36HTKOBHM, CTaJIOl TeH,D;eHI.J;il 3 6iJihilleHHH po3Mipy
36HTKIB He rrpocTe~eTLCH. TaK, Haif6iJihillHH po3Mip 3 6HT-

KOl

Ky, a caMe

20 13

1033,00

THe. rpH Tii,n;rrpH€MCTBO OTPHMaJIO a

pou;i, B TOH ·)l(e qac B

534,00 THe. rpH,
Ky B 2013-2017 poKax.

JIO JIHme

2016 pou;i

rri,n;rrpH€MCTBO OTPHMa-

m;o e HaifMeHmHM po3MipoM 36HT-

KTI «,ll;HpeKI.J;iH rrapKiB» qepKac:r:,-

BHCHOBOK

3ayua~euuu

ue

npu-

iiMa£TbCH.

MiC~KOl pa,n;H € Bi,D; OC~OBHOl ,n;iH-

JILHOCTI3?HTKOBHM. B TOH )l(e qac
36HTOK Tit,n;rrpH€MCTBa c<)>opMoBaHHH
3a paxyHOK OCHOBHHX 3aco6iB, HKi
rrepe,n;aHi

KTI «,ll;HpeKI.J;iH rrapKiB»

BHKJia,n;eHi a 3ayaa)l(eHHi
<)>aKTH He MiCTHTb 3aiiepeqeHb

<)>aKTY 36HTKOBOCTi

qepKaChKOl MiChKOl pa,n;H Ha rrpaaax
rOCIIO,D;apCbKOrO Bi,D;aHHH, HK IIOIIOB-

rri,n;rrpH€MCTBa,

a

TOMY

BpaxOBYEQTbCH

HK

IIOHC-

HeHHH ,ll;O CTaTyTHOrO <}>OH,D;y Ta He

HeHHH rrpHqHH 1x BHHHK-

BH3HaHi ,ll;OXO,ll;OM, IIpH IJ;hOMY y 6yx-

HeHHH.

raJITepCbKOMY o6JiiKy HapaxOBY€ThCH
Bi,D;IIOBi,D;HO ,ll;O ilOJIO)I(eHHH ( CTaH,D;a-

PTY) 6yxranTepc:r:,Koro o6JiiKy 7 «OcHOBHi 3aC06H» aMOpTH3aiJ;iH, HKa 36iJihmy€ BHTpaTH Ta HK HaCJii,D;OK, 36i-

JI~~ 36HTKoaicTL.

KTI <<',ll;HpeKu;iH

L

2

napKiB» lJ:epKaC:bKOi MiC:bKOi pa,z:t;H.

HaqarrbHHK Bi,ru:dny KOH1p0nl0 y rarry3i )I(KT, iHQ>pac1pyKTypH Ta 3B'R3KY
Y npaBniHHR IIiBHiqHoro oQ>icy ,ll;ep)Kay,n;HTCn)')K6H B llepKac:r,Kiil o6nacTi

O.B.)Kyp6a

f
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