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АудитореькиЙ звlт
планового фiнансового аудиту та аудиту вiдповiдностi дiяльностi
державного пiдприемства <<Олiмпiйський навчально-спортивний
центр <<Конча-Заспа>>
за перiод з 01.01 .20lб по 01.09.2018

Киiв 2018
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KoHTpaKTiB з питань стану збереження активiв, iнформацii та управлiння
державним майном призводить до неефективного використання майна та

заивих

2. Неналежна органiзацiя роботи фiнансово-економiчноi

|2

служби пiдприемства

fо

t
J

вступ
АудиторськOю групOю MiHicTepcTBa молодi та спOрту УкраIни в
плановому порядку проведено фiнансовий аудит та аудит вiдповiдностi
дiяльностi державного пiдприемства <Олiмпiйський навчально-спортивний

центр <Конча-ЗаспD) за перiод 01.01 .2016 по 01.09.2018, метою якого е оцiнка
дiяльностi державного пiдприемства щодо законностi та достовiрностi
бюджетноi звiтностi, правильностi ведення бухгалтерського
фiнансовоi
облiку, дотримання aKTiB законодавства, планiв, процедур, KoHTpaKTiB з питань
стану збереження активiв, iнформацii та управлiння державним майном, надати
рекомендацii про iT удосконЕuIення та запобiгання порушенням i недолiкам у
под€Lпьшiй роботi.
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Напрям внутрiшнього аудиту: плановий фiнансовий аудит та аудит

вiдповiдностi.

^\

Щiль внутрiшнього аудиту : оцiнити дiяльнiсть державного пiдприемства
щодо законностi та достовiрностi фiнансовоi i бюджетноi звiтностi,
правильностi ведення бухг€tптерського облiку, дотримання aKTiB законодавства,
планiв, процедур, KoHTpaKTiB з питань стану збереженнJI активiв, iнформацii та
управлiння державним майном.

Пiдстава для проведення внутрiшнього аудиту: пункт 1 Плану
дiяльностi з внутрiшнього аудиту MiHicTepcTBa молодi та спорту УкраiЪи на
IIпiврiччя 2018 року, затвердженого MiHicTpoM молодi та спорту Украiни
Ждановим I. О. 12.06.2018, наказ MiHicTepcTBa молодi та спорту Украiни вiд
30.08.2018 }lb4001 <Про проведення планового фiнансового аудиту та аудиту
вiдповiдностi дiяльностi державного пiдприемства <Олiмпiйський навч€uIьноспортивний центр <Конча-Заспа).

Об'ект внутрlшнього

аудиту: дlяльнlсть державного
кОлiмпiйський навчzlльно-спортивний центр кКонча-Заспа)).

i

,.Щати початку
0З.09.2018 по 12.10.2018.

пlдприемства

закiнчення проведення внутрiшнього аудиту:

Перiод, що охоплю€ться

0l .09.2018.

внутрiшнiм аудитом:

з

01.01

.20lб

з

по

Склад аудиторськоi групи та дати участi у проведеннi внутрiшнього

аудиту:
-

Качан Iгор Миколайович

-

завiдувач сектору внутрiшнього аудиry

Мiнмолодьспорту - керiвник аудиторськоi групи;

Антипiна Оксана евгенiвна - головний спецiалiст сектору внутрiшнього
аудиту Мiнмолодьспорту, член аудиторськоi групи;
-

Гапiй Олександр Степанович - головний спецiалiст

внутрiшнього аудиту Мiнмолодьспорту, член аудиторськоi групи.

Аудиторський

Мiнмолодьспорту.

У

звiт

сектору

призначений для керiвництва Пiдприемства i
разi необхiдностi аудиторський звiт (iнформацiя про

у,

результати аудиту) може бути надiсланий iншим зацiкавленим органам
державноi влади.

Питання, що пiдлягали дослiдженню:
1. Недостатнiй контроль за дотриманням aKTiB законодавства, планiв,
процедур, KoHTpaKTiB з питань стану збереження активiв, iнформацiI та
управлiння державним майном призводить до неефективного використання
майна та зайвих витрат.

2.

Неналежна органiзацiя роботи фiнансово-економiчноi служби

пiдприемства призводить до викривлення фiнансовоi i бюджетноТ звiтностi та
надання if користувачам неправдивоТ iнформацii.
3. Оцiнка стану функцiонування системи внутрiшнього контролю.

ОПИС ОБ,€КТЛ ВНУТРIШНЪОГО ЛУДИТУ
Щержавне пiдприемство <Олiмпiйський навч€шьно-спортивний

центр
(далi
кКонча-Заспa>)
-Пiдприемство) утворено наказом MiHicTepcTBa молодi та
(dалi
спорту Украiни
09.02.2012 J\b597 шляхом видiлу
- Мiнл,tолоdьспорm)

"iд
повному господарському
вiданнi державного
пiдприсмства <Об'еднання спортивно-господарських споруд) та приеднання
майна державного пiдприемства <.Щирекцiя з реконструкцii спортивних
майна, яке знаходилося

в

спорудD.

Вiдповiдно до розпорядженIuI Кабiнету MiHicTpiB Украiни кПро
вiднесення пiдприсмств, установ та органiзацiй до сфери управлiння

MiHicTepcTBa молодi та спорту) вtд 2З жовтня 201З р. JФ902-р Пiдприемство
вiднесено до сфери управлiння Мiнмолодьспорту.
Також Пiдприсмство включено до Перелiку спортивних баз олiмпiйськоТ,
параолiмпiйськоТ та дефлiмпiйськоi пiдготовки, затвердженого постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 18 сiчня 20|6 р. JФ30 (д-i - Перелiк ]W30).
Згiдно з Перелiком ЛГs30 за Пiдприемством закрiплено TaKi види спорту
як: бокс, боротьба вiльна, боротьба греко-римська, дзюдо, тхеквондо (ВТФ),
гlмнастика спортивна, важка атлетика, сучасне п'ятиборство, фехтування, легка
атлетика, стрiльба з лука, гандбол боротьба вiльна, боротьба греко-римська,
дзюдо, пауерлiфтинг, легка атлетика, футбол - спорт iнвалiдiв.
Статут Пiдприемства затверджено нак€вом .Щержавноi служби молодi та
спорту Украiни вiд 2З.04.2012 JS1645 та зареестрований в установленому
порядку 24.04.2012 J\Ъ 1068 l02000029486.

Нову редакцiю статуту

Пiдприемства затверджено

нак€Lзом

Мiнмолодьспорту вiд 25.0б.2018 Ns2967. Зазначений статут не зареестровано в
установленому законодавством порядку.
За перiод аудиторського дослiдження дiяльнiсть Пiдприемства
здiйснювапась на пiдставi статуту, затвердженого наказом Щержавноi служби
молодi та спорту УкраiЪи вtд2З.04.20|2 J\Ъ1645 iз змiнами.
Згiдно Статуту основною метою дiяльностi е забезпечення проведення
фiзкультурно-оздоровчих заходiв, надання спортивних та iнших послуг,
задоволення потреб суспiльства i держави, одержання прибутку i здiйснення за
рахунок отриманих коштiв под€Lпьшого розвитку Пiдприемства, задоволення
соцiальних i економiчних iHTepeciB членiв трудового колективу.

,f
Основними напрямами дiяльностi Пiдприемства е:
забезпечення проведення навчально-тренувальних заходiв для
спортсменiв нацiонzlльних збiрних команд Украiни;
- проведення мiсцевих, нацiонtlпьних, мiжнародних спортивних змагань;
- забезпечення проведення навч€Lпьно-тренувальноТ роботи спортсменам
спортивних товариств, вiдомств та учням спортивних шкiл;
- надання комплексу послуг для проведеннJI змагань рiзного рiвня;
- надання рiзноманiтних платних фiзкультурно-спортивних послуг

-

населенню;

-

проведення фiзкультурно-спортивних та культурно-масових заходiв,
спрямованих на пропаганду здорового способу життя, фiзичноi культури та
спорту;
- створення умов для забезпечення навчztльно-тренувального процесу зi
спортсменами, включаючи спортсменiв штатних збiрних команд, учнями
спортивних шкiл, секцiй, студентiв, членiв спортивних клубiв;
- пошук, вiдбiр та залучення iHBecTopiB для реалiзацii проектiв та
розвитку спортивноi галузi в УкраiЪi;
- надання послуг медико-вiдновлювального центру, прzLльних та
перукарських послуг;
- медична практика;
- створення торговельних закладiв (магазинiв, KiocKiB, буфетiв, кафе) для
оптовоi i роздрiбноi торгiвлi продовольчими та непродовольчими товарами;
- здiйснення будь-яких видiв торговельно-закупiвельних, посередницьких
послуг, товарообмiнних, експортно-iмпортних операцiй;
- органiзацiя торгiвлi товарами власного виробництва, а також товарами
iнших пiдприемств та iндивiдуальних виробникiв;
- здiйснення рекламноi дiяльностi;
- виготовлення cyBeHipHoT та рекламноi продукцii, друкарсько- видавнича
дiяльнiсть та реалiзацiя рекламно-видавницькоi продукцii, iнформацiйних
- здiйснення транспортного обслуговування;
- здiйснення технiчного обслуговрання автомобiлiв;
- надання консультацiйних послуг;

-

надання послуг

ceMiHapiB;

-

з

органiзацiТ

та проведення конференцiй, виставок,

здiйснення Bcix видiв ремонтно-будiвельних робiт

i

виготовлення

столярних виробiв;
- загаlrьне булiвництво будiвель, зокрема спортивних булiвель, медичних
центрiв та лабораторiй (HoBi роботи, роботи iз замiнами, реконструкцii та
вiдновлення);
- булiвництво та експлуатацiя готелiв та кемпiнгiв, комунzulьних закладiв,
дизайн, розробка та виготовлення iHTep'epiB громадських, житлових та iнших
примiщень;
- створення оптимапьних умов для соцiального розвитку колективу,
формування сучасноi матерiальноi бази, органiзацiя сприятливих умов для
високопродуктивноi працi ;

чr
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- зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть;
- lнновацlина дlяльнlсть;

- iнвестицiйна дiяльнiсть;
- виробництво програмного забезпечення та програмного продукту;
- надання послуг та створення нових продуктiв в iнформацiйнiй сферi;

- пiдготовка та випуск видань на специфiчних носiях

iнформацiТ (CDROM, локальнi та глобальнi мережi), збiр, аналiз та розповсюдженнrI iнформацii
в електронному виглядi;
- оптова та роздрiбна торгiвля ycix видiв ToBapiB;
- експорт та iмпорт рiзноi продукцii;
- ремонт, оренда обладнання i технiки рiзного призначення;
- здавання в оренду устаткування, машин i нерухомого майна, в тому
числi - виробничо-технiчного призначення;
- надання рiзних послуг складського характеру;
- побутовi послуги фiзичним та юридичним особам;
- пiдбiр та забезпечення персон€tлом;
- дiяльнiсть у сферi науки, культури, освiти та спорту;
- пошук партнерiв, робочих KoHTaKTiB, зв'язкiв мiж вiтчизняними i
зарубiжними дiловими колами, громадськими органiзацiями;
- дiяльнiсть pecTopaHiB, кафе, барiв, iдалень та iнших закладiв для
приготування та споживання iki, в тому числi - органiзацiя фуршетiв, бiзнесланчiв, коктейль-прийомiв пiд час переговорiв, ceMiHapiB та конференцiй;
- здiйснення заходiв з питань охорони працi, технiки безпеки, пожежноi
безпеки;
- провадження iнших видiв дiяльностi, що не суперечать законодавству.
Пiдприемство е юридичною особою. У складi пiдприемства немае iнших
юридичних осiб. Права та обов'язки юридичноi особи Пiдприемство набувае з
дня його державноi реестрацii.
Пiдприсмство мае вiдокремлене майно, самостiйний баланс, рахунки в
установах банкiв, круглу печатку, штампи та бланки зi своiм наЙменуванням,
фiрмовий знак (символiку), товарну марку тощо.
Майно Пiдприемства складаеться з основних фондiв та обiгових коштiв, а
також iнших цiнностей, BapTicTb яких вiдображаеться у балансi Пiдприсмства.

е

державною власнiстю i закрiплю€ться за
Пiдприемством на правi господарського вiдання. !жерелами формування майна

Майно Пiдприсмства

та коштiв Пiдприемства е:
- майно, передане Пiдприемству Мiнмолодьспортом;
- доходи, одержанi Пiдприемством в результатi здiйснення господарськоi
дiяльностi;
- доходи вiд цiнних паперiв;

-

кредиторiв, одержанi в установленому
законодавством порядку та за погодженням з Мiнмолодьспортом;
- капiтальнi вкладення та дотацiТ з бюджетiв, видiленi в установленому
чинним законодавством порядку;
- благодiйнi внески, пожертвування фiзичних та юридичних осiб, наданi у

кредити банкiв

та iнших

грошовiй та негрошовiй формi;

чб

-

майно, придбане

в iнших

суб'сктiв господарювання, органiзацiй та

громадян у встановленому чинним законодавством порядку;

-

надходження

вiд продажу (здачi в оренду) майнових

об'ектiв

(комплексiв), що н€Lпежать Пiдприемству, а також придбання майна iнших
суб'ектiв;
- iншi джерела, не забороненi законодавством Украiни.
Статутний капiтал Пiдприемства становить 13 701 100 (тринадцять
мiльйонiв ciMcoT одна тисяча сто) гривень 00 коп., в якому частка державноТ
власностi - 100% (сто вiдсоткiв).
Згiдно даних з единого державного ре€стру юридичних осiб, фiзичних
осiб-пiдприемцiв та громадських формувань Пiдприемство:
зареестроване
СДР, дата запису: 24.04.20|2, номер запису:
1 068 136 0000 029486;
iдентифiкацiйний код: 382 17 02l;
мiсцезнаходження - 03131, м. КиiЪ, ГолосiiЪський р-н, Столичне шосе,
будинок 19;
органiзацiйно-правова форма - державне пiдприемство;
види дiяльностi - 85.51 OcBiTa у сферi спорту та вiдпочинку; Код КВЕД
93.11 Функцiювання спортивних споруд (основний); Код КВЕД 93.19 Iнша
дiяльнiсть у сферi спорту.

в

рЕзюмЕ
Аулиторською групою MiHicTepcTBa молодi та спорту Украiни вiдповiдно
до пункту 1 Плану дiяльностi з внутрiшнього аудиту MiHicTepcTBa молодi та
спорту Украiни на II пiврiччя 2018 року, затвердженого MiHicTpoM молодi та
спорту Ждановим I. О. 12.0б.2018, нак€ву MiHicTepcTBa молодi та спорту
Украiни вiд 30.08.2018 J\b4001 <Про проведення планового фiнансового аудиту
та аудиту вiдповiдностi дiяльностi державного пiдприемства <<Олiмпiйський
навчально-спортивний центр <Конча-Заспа)) проведено фiнансовий аудит та
аудит вiдповiдностi дiяльностi державного пiдприемства <Олiмпiйський
навч€tльно-спортивний центр <Конча-Заспа)) за перiод
01.01.20lб по
01 .09.2018.

з

Метою аудиту якого с оцiнка дiяльностi державного пiдприемства щодо
законностi та достовiрностi фiнансовоi i бюджетноi звiтностi, правильностi
ведення бухгалтерського облiку, дотримання aKTiB законодавства, планiв,
процедур, KoHTpaKTiB з питань стану збереження активiв, iнформацii та
управлiння державним майном, надати рекомендацii про iT удоскон€uIення та
запобiгання порушенням i недолiкам у подальшiй роботi.
Аудит проводився вiдповiдно до Програми проведеннrI фiнансового
аудиту та аудиту вiдповiдностi дiяльностi державного пiдприсмства
кОлiмпiйський навч€Lпьно-спортивний центр кКонча-Заспа)), затвердженоi
MiHicTpoM молодi та спорту УкраiЪи Ждановим I.0.
Проведеним аудитом встановлено порушень на загаJIьну суму
424 482,60 гривень, в тому числi тих, що призвели до втрат (збиткiв)
фiнансових i матерiа;rьних pecypciB 75 524,55 гривень.

ч{
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Загалом, враховуючи оцiнку ефективностi управлiння Пiдприемством,
стан внутрiшнього контролю та суттевий вплив виявлених в ходi аудиту
порушень на дiяльнiсть Пiдприемства в цiлому, аудиторський висновок €
негативним.

За

результатами проведеного дослiдження розроблено рекомендацii
керiвництву Пiдприемства, якi мають на MeTi покращеннrI ефективностi
управлiння державним майном, органiзацii та порядку ведення бухгалтерського
облiку та недопущення Пiдприемством в подzLльшому виявлених порушень та
недолiкiв.

СКОРОЧЕННЯО ВИКОРИСТАНI В АУДИТОРСЬКОМУ ЗВIТI

I.

,Щовidнuк квалiфiкацiйнuх харакmерuсmuк професiй працiвнuкiв ]t[s 336
- нак€в MiHicTepcTBa працi та соцiальноi полiтики Украiни вiд29.12.2004 Jф 33б
<Про затвердження Випуску 1 <Професii працiвникiв, що € заг€Lпьними для Bcix

видiв економiчноi дiяльностi>;

2. Експлуаmацiйнi норJиu М 488 Експлуатацiйнi норми середнього
ресурсу пневматичних шин колiсних транспортних засобiв i спецiальних
машин, виконаних на колiсних шасi, затвердженi наказом MiHicTepcTBa
транспорту та зв'язку Украiни вiд 20.05.200б М488 "Про затвердження " та
зареестрованi в MIiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 15.06.06 за J\Ъ7l2l12586;

3. Експлуаmацiйнi норJйu

489

Експлуатацiйнi норми середнього
ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колiсних транспортних
засобiв i спецiальних ,машин, виконаних на колiсних шасi", затвердже,нi
наказом MiHicTepcTBa транспорту та зв'язку Украiни вiд 20.05.2006 Jф489 та
заре€строванi в MiHicTepcTBi юст,ишiТ УкраТни 08.06.200б за N695/|2569:
Ns

4. СДР - Сдиний державний реестр юридичних осiб, фiзичних осiб-

пiдприемцiв та громадських формувань;

5. Закон про бухzалmерськuй облiк ]ttp 99б Закон Украiни кПро
бlr<галтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi> вiд 16.07.|999

Ns 996-ХIV;

б, Закон

про оплаmу працi
вiд 24.0З. 1 995 Jф 1 08/95-ВР;

М

108/95

-

Закон Украiни пПро оплаry працi>

7, Закон про управлiння об'скmал,tu dержавноi власносmi Ns ]85 - Закон
Украiни uПро управлiння об'сктами державноi власностi> вiд 21.09.2006
J\Ъ l85-V;

8. Закон про вiйськовuй облiк

-

Закону Украiни пПро вiйськовий
обов'язок i вiйськову службу> вiд 25.0З.1992 М 22З2-II;
Np 22З2

9. Закон про dерэюавну реесmрацiю JФ 755 Закон УкраТни пПро
державну реестрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та
громадських формувань))

1

5.05.200З

ЛГs

755-IV;

]0.Закон про зdiйснення dерэtсавнuх закупiвель Jl[g ]197 - Закон Украiни
пПро здiйснення державних закупiвель> вiд 10.04.20|4 JФ 1197-VII;

чи
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Il.Закон про публiчнi закупiвлi М922
закупiвлi> вiд 25.12.20|5 Nч 922-VII;
12. Iнсmрукцiя

-

Закон УкраТни uПро публiчнi

про безzоmiвковi розрахункu

22 - Iнструкцiя

про
безготiвковi розрахунки
YKpaiHi
нацiональнiй валютi, затверджена
постановою правлiння Нацiонального банку Украiни 2|.0|.2004 J\b 22 та
зареестрована в MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 08.06.2006 за Ns 695l|2569;
]

3.

в

в

Квалiфiкацiйнuй dовidнuк ]Ф

]

36 -

Np

Щовiдник квалiфiкацiйних

характеристик професiй працiвникiв випуску М б9 кАвтомобiльний транспорт>
iз змiнами, затверджений наказом MiHicTepcTBa транспорту та зв'язку Украiни
вiд14.02.2006 J\Ъ 136;
]4.Колекmuвнuй doeoBip на 20]5-2017 рокu - Колективний договiр мiж
власником та трудовим колективом'Щержавного пiдприемства <Олiмпiйський
навчапьно-спортивний центр <Конча-Заспа)) на 2015 -2017 р.р., схвапеного на
заг€Lпьних зборах трудового колективу вiд З0.12.20|4 та зареестрованого в
Управлiннi працi та соцiального захисту населення Голосiiвськоi районноi в
MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii 13.01.20l5 J\lЪ З;

мiж

I1.Колекmuвнuй dozoBip на 20]8 piK - Колективний договiр на 2018 piK
адмiнiстрацiсю i трудовим колективом Щержавного пiдприемства

<Олiмпiйський навчаJIьно-спортивний центр <Конча-Заспа)), схв€uIеного
загапьними зборами трудового колективу 02.02.20|8 та зареестрованого в
Управлiннi працi та соцiального захисту населення ГолосiiЪськоТ районноi в
MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiT 08.02.2018

J\b1 8;

16.Конmракm Bid 14,05.20]2 б/н контракт, укладений ,.Щержавною
службою молодi та спорту Украiни з керiвником державного пiдприемства
кОлiмпiйський навчЕLльно-спортивний центр кКонча-Заспа) з Гутцайтом В.М.
вiд 14.05 .201^2 бlн;

вid

09.I0.20] 7 б/н
Мiнмолодьспортом з генерЕtльним директором державного пiдприемства
<Олiмпiйський навчапьно-спортивний центр <Конча-Заспа)) Крилюком А.Т. вiд
09.10.2017 бlн;

I7,Конmракm

- Кодекс законiв про працю УкраТни, затверджений
322-VIII вiд |0.|2.7l;

18.КЗпП YKpaiHu

Законом Украiни

J\Ъ

19.Класuфiкаmору професiй ДК 003:20]0 - нак€в Щержавного KoMiTeTy
УкраiЪи з питань технiчного реryлювання та споживчоi полiтики вiд 28.07.2010
J\b 327 <Нацiональний класифiкатор Украiни, Класифiкатор професiй Лt
003:2010>;

- MiHicTepcTBo молодi та спорту УкраТни;
2I. Мiнсоцполimuки - MiHicTepcTBo працi та соцiальноi полiтики Украiни;
20.Мiнл,tолоdьспорm

Меmоduчнi рекоменdацii' по засmосуванню реziсmрiв бухzалmерськоzо
Методичнi рекомендацii по застосуванню регiстрiв
облiку Ng 35б
бухгалтерського облiку, затвердженi наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд
29.12.2000 Jф З56;
22.
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23.Наказ Мiнеконол,tрозвumку М 473 - нак€в MiHicTepcTBa економiчного
розвитку i торгiвлi Украiни вiд 18.03.201б Ns 473 кПро визначення веб-порталу
Уповноваженого органу з питань закупiвель у складi електронноТ системи
закупiвель та забезпечення його функцiонування)
24. Наказ Np 57 - наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 28.0l .2002 J\Ъ 57
кПро затвердження документiв, що застосовуються в процесi виконання
бюджету> заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 01.02.2002 за
Jф 86/6374;

25.Перелiк muповuх dокул,tенmiв Jлrр 578/5 - Перелiк типових документiв,
що створюються пiд час дiяльностi державних органiв та органiв мiсцевого
самоврядування, iнших установ, пiдприемств та органiзацiй, iз зазначенням
cTpoKiB зберiгання документiв, затверджений наказом MiHicTepcTBa юстицii
Украiни вiд 12.04.2012 JЮ 578/5 та зареестрований в MiHicTepcTBi юстицii
Украiни |7.04.20|2 за J\Ъ 571120884;

2б.Положення Ле 88 - Положення про документальне забезпечення
записiв у бухгалтерському облiку, затверджене наказом MiHicTepcTBa фiнансiв
Украiни вiд 24.05.1995 JЮ 88 та заре€строване в MiHicTepcTBi юстицii Украiни
05.06.1995 за Jф 168/704;

27,Пidпрu€мсmво - державне пiдприемство <Олiмпiйський навч€Lпьноспортивний центр кКонча-Заспа) ;

28.Посmанова N9 859 - постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
19 травня 1999 р. J\9 859 кПро умови i розмiри оплати працi керiвникiв
пiдприсмств, заснованих на державнiй, комун€Lльнiй власностi, та об'еднань

державних пiдприемств))

;

29.Посmанова Ns 1034 - постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
11 листопада 20|5 р. J\b 1034 кПро BHeceHHlI змiн до постанов Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд2 серпня 1995 р. М597 i вiд 19 травня |999 р. N859>;
30.Поряdок провеdення аmесmацi| робочuх wtiсць ],,lb 442 постанова
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 01 серпнrI |992 р. J\b 442 кПро Порядок
проведення атестацii робочих мiсць за умовами працi>;

3l,Поряdок веdення вiйськово2о облiку JФ 921 - Порядок органiзацii та
ведення вiйськового облiку призовникiв i вiйськовозобов'язаних, затверджений
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 07 грудня 20lб р. J\Гч 921;
32.Поряdок склаdання, заmверdэюення фiнансовоzо плану М 205
Порядок складання, затвердження та контролю виконання фiнансового плану
суб'екта господарювання державного сектору економiки, затверджений
нак€вом MiHicTepcTBa економiчного розвитку i торгiвлi Украiни вiд 02.03.2015
Jф 205 та заре€стрований в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 19 березня 2015 р. за
Ns 300/26745;

33.Поряdок функцiонування елекmронно| сuсmемu закупiвель М 1бб Порядок функцiонування електронноI системи закупiвель та проведення
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авторизацiТ електронних маЙданчикiв, затверджениЙ постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вtд24.02.2016 р. JФ 1бб;

34.Поряdок склаdання авансовuх звimiв М 84I наказ MiHicTepcTBa
фiнансiв Украiни вiд 28.09.2015 Jф 841 кПро затвердження форми Звiту про
використаннjI коштiв, виданих на вiдрядження або пiд звiт>>, зареестрований в
MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни lЗ.10.2015 р. за J\b 124812769З;
35.Полосtсення про веdення касовuх операцiй JФ 637

-

Положення про
ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в YKpaTHi, затверджене
постановою правлiння Нацiонального банку Украiни вiд l 5.12.2004 р. JФ бЗ] та
зареестроване в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи вiд 13.01.2005 за Jф 40lТOЗ20;
36.Полоэtсення про веdення касовuх операцiй

]4В - Положення

про
нацiона;rьнiй валютi
YKpaiHi, затверджене
ведення касових операцiй
постановою правлiння Нацiонального банку УкраТни 29.|2.2017 Jф 148;

у

ll|e

в

37.Поряdок обслуzовування dержавноzо бюdжеmу М 1407

-

Порядок
казначейського обслуговування державного бюджету за витратами,
затверджений HaKurзoM MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд 24.12.12 J$ |407 та
зареестрований в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 17.01.13 за Nэ |З0122662;
38.Поряdок вidкрummя mа закрummя paxyHKiB М 758 - Порядок вiдкриття
та закриття paxyнKiB у нацiональнiй валютi в органах ,Щержавноi казначейськоi
служби Украiни, затверджений нак€вом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд
22.06.2012 J\Ъ 758 та зареестрований в MiHicTepcTBi юстицii УкраIни 18.07.2012
Nр 12061215 18;

39.Прuллiрне полоэюення про mенdернuй комimеm ]Ф 557 Примiрне
положеннJI про тендерний KoMiTeT або уповноважену особу (осiб), затверджене
нак€вом MiHicTepcTBa економiчного розвитку i торгiвлi УкраТни вiд 30.03.20|6

JФ 557;

б80

40. Прuл,liрна mенdерна dокуменmацiя J|'s
Примiрна тендерна
документацiя, затверджена нак€}зом MiHicTepcTBa економiчного розвитку i
торгiвлi Украiни вiд 1З.04.2016 J\b б80;

4I.Правuла експлуаmування акуhlуляmорнuх баmарей ]Ф 795 - Правила
експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колiсних
транспортних засобiв i спецiальних машин, виконаних на колiсних шасi,
затвердженi наказом MiHicTepcTBa транспорту та зв'язку Украiни вiд 02.07.2008
J\Ъ795 та заресстрованi в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 25.07.2008 за

М

689/15380;

42.Тuпове полоэюення про комimеm з конкурснuх mopziB NЬ 9lб - Типове
положення про KoMiTeT з конкурсних торгiв, затверджене нак€вом MiHicTepcTBa
економiки Украiни вiд 26.07.2010 Jф 91б;

43.Форлlu dокуменmiв у сферi публiчн1,1х закупiвель ]Ф 490 наказ
MiHicTepcTBa економiчного розвитку i торгiвлi УкраiЪи вiд 22.03.20lб Ns 490
<Про затвердження форм документiв у сферi публiчних закупiвель)).
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Роздiл I.

РЕЗУЛЬТАТи АУДиТУ

Недостатнiй кOнтрOль за дOтриманням aKTiB законодавства,
планiв, процедур, KoHTpaKTiB з питань стану збереження активiв,
iнформацii та управлiння державним майном призводить до
неефективного використання майна та зайвих витрат
1.

Оплата працi
Умови оплати працi на пiдприсмствi врегульованi мiж адмiнiстрацiею та
трудовим колективом та найшли свое вiдображення:

-у

Колективному договорi мiж власником та трудовим колективом
,Щержавного пiдприемства кОлiмпiйський навчЕIпьно-спортивний центр кКончаЗаспа> на 201 5

-

201 7 р.р., схв€uIеного

зборах трудового колективу
Управлiннi працi та соцi€шьного захисту
на заг€Lпьних

вiд З0.|2.2014 та зареестрованого в
населеннJI Голосiiвськоi районноТ в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацiI
13.01.2015 JФ З (dалi- Колекmuвнuй doeoBip на 20]5 - 20]7 рокu);
- у Колективному договорi на 2018 piK мiж адмiнiстрацiею i трудовим
колективом Щержавного пiдприсмства <Олiмпiйський навчzLпьно-спортивний
центр <Конча-Заспа), схваленого загаlrьними зборами трудового колективу
02.02.2018 та зареестрованого в Управлiннi працi та соцiального захисту
населенtul Голосiiвськоi районноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
08.02.2018

J\Ъ

18 (dалi

-

Колекmuвнuй dozoBip на 20I 8 piK).

Мiж органом управлiння майном (lержавною службою молодi та спорту
Украiни) укладено контракт з керiвником державного пiдприемства
<Олiмпiйський навчаJIьно-спортивний центр <Конча-Заспа) з Гутцайтом В.М.
вiд |4.05.20|2 б/н, TepMiHoM дii якого по 13.05.2017 (dалi - Конmракm Bid

l4,05.20I2 б/н). Наказами MiHicTepcTBa молодi та спорту УкраiЪи вiд 15.05.2017
}гэ 164-rdTp та вiд 12.07.20|7 J\Ъ 248-кlтр <Про виконання обов'язкiв
генер€lльного директора державного пiдприсмства кОлiмпiйський навчальноспортивний центр кКонча-Заспа)) покладено виконання обов'язкiв генер€lльного
директора Пiдприемства в перiодi з 15.05.2015 на Гутцайта Вадима Марковича
(наказ на звiльнення вiд 04.09.2017 J\Ъ З02-кlтр).
Вiдповiдно до п. 3.1. роздiлу З Умови матерiального забезпечення
керiвника вк€ваного Контракту, керiвнику встановлено:
- посадовий оклад в розмiрi 5 З20,00 грн вiд фактично вiдпрацьованого
часу,

- надбавка за iнтенсивнiсть працi та особливий характер роботи у розмiрi
50 вiдсоткiв до посадового окладу,
- щомiсячна премiя признача€ться за погодженням з органом управлiння
майном за умови наявностi прибутку та виконання показникiв, зазначених

контрактом та не може перевищувати розмiру посадового окладу Керiвника
пiдприемства.
Пунктом 1 постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 19 травня 1999 р.
Ng 859 кПро умови i розмiри оплати працi керiвникiв пiдприемств, заснованих
на державнiй, комунашьнiй власностi, та об'еднань державних пiдприемств>
(dалi - Посmанова ]W В59), керiвникам центрапьних органiв виконавчоi влади,

чо
1з

Головi Ради MIiHicTpiB АвтономноТ Республiки Крим, керiвникам мiсцевих
органiв виконавчоi влади та органiв мiсцевого самоврядування, а також

керiвнику уповноваженого суб'екта господарювання з управлiння об'ектами
державноi власностi в оборонно-промисловому комплексi, якi укладають
контракти з керiвниками пiдприсмств, заснованих на державнiй власностi, у
тому числi к€}зенних, т8 об'еднань державних пiдприсмств, утворених
центр€tльними органами виконавчоi влади вiдповiдно до законодавства,
пiдприемств, якi н€Lпежать Автономнiй Республiцi Крим, пiдприемств,
заснованих на комунальнiй власностi, надано право встановлювати розмiри
посадових окладiв; умови, диференцiйованi показники та розмiри премiювання
за пiдсумками роботи; доплати до посадового окладу за науковий ступiнь
кандидата або доктора наук у розмiрi вiдповiдно 15 i 20 вiдсоткiв i за вчене
звання старшого наукового спiвробiтника у розмiрi 25 вiдсоткiв та професора
ЗЗ вiдсотки, якщо пiдприемство здiйснюе науково-дослiдну, наукововиробничу та науково-технiчну дiяльнiсть.
Згiдно постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

вiд 1l листопада 2015 р.
Jф1034 кПро внесення змiн до постанов Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
2 серпня 1995 р. J\Ъ597 i вiд 19 травня l999 р. J\Ъ859>> (dалi - Посmанова ]Ф1034)

до Постанови J\lЪ 859 внесено змiни та скасовано право керiвникiв центр€uIьних
органiв виконавчоi влади встановлювати керiвникам державних пiдприемств
надбавки за iнтенсивнiсть працi та особливий характер роботи у розмiрi до 50

вiдсоткiв

до

посадового окладу

оздоровлення.

та виплати

матерiальноi допомоги на

KpiM того, згiдно пункту 3 Постанови J\Ъ 10З4 центральним органам
виконавчоi влади, MiHicTepcTBaM доручено у тримiсячниЙ TepMiH внести змiни

до укладених KoHTpaKTiB.

л

Проте, Мiнмолодьспортом не забезпечено виконання вищезазначеноi
Постанови J\b 10З4, а Пiдприемством, в свою чорц, не iнiцiйовано внесення
змiн до дiючого контракту з керiвником державного пiдприемства
кОлiмпiйський навчzLпьно-спортивний центр кКонча-Заспа)) з Гутцайтом В.М.
При цьому слiд зазначити, що генераJIьному директору Гутцайту В.М. в
перiод роботи на посадi з 01.01.201б по 1З.05.20]r7 надбавка за iнтенсивнiсть
працi та особливий характер роботи у розмiрi 50 вiдсоткiв до посадового окладу
не виплачувалась.
Пiдприсмством в перiод з 09.10.20l7 по 01.09.20l8 на пiдставi контракту

09.10.2017 бlн (dалi Конmракm Bid 09.10.2017 б/н), укладеного
Мiнмолодьспортом з генер€tльним директором державного пiдприемства
<Олiмпiйський навчЕLпьно-спортивний центр <Конча-ЗаспD) Крилюком А.Т. з
порушенням Постанови J\Ъ 859, нараховано та виплачено надбавку за
iнтенсивнiсть працi та особливий характер роботи у розмiрi 59 4|8,57 гривень.
В ходi проведення аудиry укладено ,Щодатковий договiр до Контракту з
Генеральним Щиректором ДП (ОНСЦ <Конча-ЗаспD) вiд 09.10.2017 бlн,
вiдповiдно до якого передбачено умови матерiального забезпечення
генерального директора у вiдповiдностi до Постанови JФ 859. Таким чином,
порушення усунуто у ходi аудиту в частинi приведення умов укладеного

вiд
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контракту

з

генерzLпьним директором вiдповiдно

законодавства по оплатi працi.

У

до норм

чинного

грулнi 20|7 року та KBiTHi 2018 року генер€tльному

директору
(на
пiдставi наказiв по Пiдпри€мству за пiдписом
Пiдприемства Крилюку А.Т.
Крилюка А.Т.) виплачена однор€вова премiя на загальну суму 1 825,00 грн
(1 200,00 грн у груднi 20|7 року,625,00 грн у KBiTHi 20l8 року).
Згiдно п.3.1, п.3.3 роздiл З Контракту вiд 09.10.201r7 бlн за виконання
обов'язкiв, передбачених контрактом, генер€Lльному директору нараховуеться
заробiтна плата вiдповiдно до затверджених в установленому порядку умов
оплати працi, яка склада€ться з:
посадового окладу в розмiрi 12 155,5 грн;
надбавки за iнтенсивнiсть працi та особливий характер роботи у
розмiрi 50О% посадового окладу;
- премiТ за пiдсумками роботи за кварт€uI, яка призначасться за
погодженням з органом управлiння майном за умови наявностi чистого
прибутку та виконання показникiв, визначених Контрактом, та не може
перевищувати розмiру посадового окладу.
органом управлiння майном можуть
Щиректору за погодженням
сплачуватися iншi додатковi виплати або надбавки, передбаченi чинним
законодавством Украiни.

-

^,

з

Пр" цьому, документи щодо

погодження виплати зазначеноi премii
(листи-звернення Пiдприемства, листи-погодження Мiнмолодьспорту) до
аудиту не надано.

Таким чином, у порушення п.3.1, п.3.3 роздiлу 3 Контракту вiд
09.10.2017 бlн, генеральному директору Крилюку А.Т. виплачена премiя
без погодження з Органом управлiння, що призвело до зайвих витрат
коштiв на оплату працi на загальну суму 2 226150 грн, в т.ч. сплату €диного
внеску - 401,50 гривень.

Вiдповiдно

до наданого

пояснення головного

бухгалтера

Крилюка А.Т. проводилась вiдповiдно до контракту J\Ъбlн вiд 09.10.2017 яким
передбачена надбавка за iнтенсивнiсть працi та особливий, характер роботи.
Одностороння вiдмова вiд виконання умов пiдписаного Контракту мiж
керiвником пiдприемства та уповноваженим органу управлiння до юрисдикцiТ
пiдприемства не вiдноситься, оскiльки пiдпри€мство не е стороною Контракту.
03.09.2018 року до контракту укладено додаткову угоду в якiй визначено
умови оплати працi генер€Lльного директора, на пiдставi зазначеного BHeceHi
змiни до штатного розпису.
Контрактом передбачено погодження з Органом управлiння майном
премiй за пiдсумками роботи за кварт€tл, так як премiя до святкових дат носить
разовий характер на погодження до органу управлiння майном подання не
надав€Lпось.))

Щоплата за класнiсть водiям

надбавок до тарифних ставок i посадових окладiв
працiвникам Пiдприемства , який е додатком J\Ъ 1 1 до Колективного договору на

Перелiком доплат

i

9r
15

-

2017 роки, затвердженi види та розмiри доплат i надбавок, зокрема за
класнiсть водiям легкових, вантажних автомобiльних машин та автобусiв у
|го окладу за l клас та |0 % за 2 клас. У штатних
розмiрi 25 % до посадового
розписах пiдприемства передбаченi зазначенi вiдсотки надбавок водiям
структурного пiдроздiлу <Гараж> Пiдприемства.
Зазначенi надбавки встановлюв€uIись та виплачувались працiвникам
Пiдприемства на пiдставi ik зазначення у штатному розписi за вiдповiдною
посадою без видання вiдповiдного наказу по пiдприсмству.
Слiд звернути увагу, що icHye Щовiдник квалiфiкацiйних характеристик
професiй працiвникiв випуску IГч 69 <Автомобiльний транспорт)) iз змiнами
(даrri Квалiфiкацiйний довiдник), затверджений наказом MiHicTepcTBa
транспорту та зв'язку Украiни вiд |4.02.2006 J\b 136, який пiдготовлений з
урахуванням вимог до змiсту робiт, рiвня професiйних знать i обов'язкiв, а
також квалiфiкацiйних вимог до персоналу у сучасних умовах господарювання
особливостi побудови квалiфiкацiйних характеристик працiвникiв
автомобiльного транспорту.
Взагалi, Щовiдник квалiфiкацiйних характеристик професiй працiвникiв
систематизований за видами економlчноl
систематизовании
економiчноТ дlяльност1
зОlрник описlв
описlв професiй
професtй в
дiяльностi збiрник
YKpaiHi, якi наведенi в Класифiкаторi професiй, створений iз метою приведення
квалiфiкацiйних характеристик професiй працiвникiв. BiH е нормативним
документом, обов'язковим iз питань управлiння персонапом на пiдприсмствах,
в установах i органiзацiях ycix форм власностi та видiв економiчноi дiяльностi,
та складасться з Випускiв i Роздiлiв випускiв, якi згруповано за основними
видами економiчноi дiяльностi, виробництва та робiт. Щовiдник визначае
перелiк основних робiт, якi властивi тiй або iншiй посадi, та забезпечуе сднiсть
у визначеннi квалiфiкацiйних вимог щодо певних посад.
Так, у п. 4 роздiлу II Квалiфiкацiйного довiдника зокрема передбачено,
що у процесi роботи на пiдприемствi водiю може бути присвоено квалiфiкацiю
II чи I класу. Щля присвоення II класу у посвiдченнi водiя повинен бути дозвiл
на керування транспортними засобами категорii (В), ((CD, <Е> або (Д), або <.Щ>
та <<Е>>, а також безперервний стаж роботи водiем III класу на пiдприсмствi - не
менше трьох poKiB. .Щля присво€ння I класу повинен бути дозвiл на керування
транспортними засобами категорiТ ((В)), <С>, кД> та <<Е>>, а також безперервний
стаж роботи водiсм II класу на даному пiдприемствi - не менше двох poKiB.
Присвосння i пiдвищення квалiфiкацiйних категорiй працiвникам
здiйснюють KoMiciT з проведення квалiфiкацiйноI атестацiТ, вiдповiдно до п. 10
Загальних положень Щовiдника квалiфiкацiйних характеристик професiй
працiвникiв, затвердженого наказом MiHicTepcTBa працi та соцiа_lrьноi полiтики
Украiни вiд 29.12.2004 JЮ 336 <Про затвердження Випуску 1 <Професii
працiвникiв, що € заг€Lпьними для Bcix видiв економiчноТ дiяльностi>.
Фахiвцi Мiнсоцполiтики у своему листi вiд 07.09.20|2 Jф197/10l|З7-I2
наголосили:
- класнiсть водiям присвоюеться ква-пiфiкацiйною комiсiсю на
пiдприемствi за результатами проведення квалiфiкацiйноi атестацii та
оформлюеться наказом по пiдприемству;
2015

та

-

э+
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дiючими нормативно-правовими актами Украiни не передбаченi

норми збереження KJIacHocTi водiям, присво€ноi роботодавцем на попередньому
мiсцi роботи.
Аудиторським дослiдженням наказiв пiдприемства та особових справ
водiiв пiдприемства (Зайченка О.Ф., Нецветасва О.М., Гамоти Г.В.,
Крайтора Г.С., Волювача О.В.), якi працюв€tпи протягом перiоду з 2016 року по
теперiшнiй час встановлено, що накази по пiдприемству на встановлення
класностi водiям вiдсутнi. Також на пiдприсмствi вiдсутня квалiфiкацiйна
комiсiя, яка б надав€}ла висновок щодо присвоення класностi водiям.
У перiод з 01.01.2016 по 31.08.2018 пiдприсмством здiйснено виплати на
оплату класностi водiям на загапьну суму б0 080,37 грн, з них за 20lб piK у cyMi
26678,55 грн, за 2017 piK у cyMi 16906,86 грн, за перiод з 01.01.2018 по
3 1.08.2018 у cyMi |6 494,96 гривень. На суму виплачених надбавок за класнiсть

водiям сплачено единого внеску (розрахунково 22%) на загальну суму
|З 2|7,б8 гривень.

Таким чином, пiдприемством здiйснено виплати на оплату класностi
водiям без рiшення квалiфiкацiйноi KoMicii та видання розпорядчоfо
документа на iT встановлення на загальну суму б0 080137 грн, чим
порушено п. 10 Загальних положень .Щовiдника квалiфiкацiйних
характеристик професiй працiвникiв, затвердженого наказом MiHicTepcTBa
прачi та соцiальноi полiтики Украiни вiд 29.12,2004 NЬ 33б ,<Про
затвердження Випуску 1 <Професii працiвникiв, що € загальними для Bcix

видiв економiчноi дiяльностi>> та сплачено €диного внеску на загальну суму
13 2|7,68 гривень.
З метою з'ясування обставин щодо здiйснення зазначених виплат,
посадовим особам Пiдприсмства були наданi запитання: Чи е на пiдприемствi
квалiфiкацiйна комiсiя, яка б надавала висновок щодо присвоення класностi
водiям? Яка пiдстава здiйснювати видатки за класнiсть водiям пiдприемства,
якщо накази по пiдприемству на встановлення водiям надбавки за класнiсть
(1 та 2 класу) вiдсутнi?

Вiдповiдно

до наданого

пояснення головного

бухгалтера
ЗагородньоТЮ.М., <Згiдно зi ст. 15 Закону про оплату працi, пiдприсмства у
колективному договорi самостiйно встановлюють форми i системи оплати
працi, норми працi, розцiнки, тарифнi сiтки, схеми посадових окладiв, умови

впровадження i розмiри надбавок, доплат, премiй, винагород, iнших
заохочувальних, компенсацiйних i гарантiйних виплат. Пр" цьому

пiдприемства повиннi дотримуватися норм

i

гарантiй, передбачених

законодавством, а також генеральними i галузевими (регiональними) угодами.
У Генеральнiй угодi, що була затверджена на 20\6-2017 роки (додатком Nч 3)
надбавка за класнiсть водiям була передбачена.
У дiйсностi у пiдприемствi не створена квалiфiкацiйна комiсiя, яка може
надавати висновок щодо присвоення KJIacHocTi водiям. Класнiсть водiям
встановлювалась на пiдставi водiйських посвiдчень та зазнач€шась у наказi про
прийняття на робоц, для подЕLльшого нарахування з/плати працiвнику. Так як

назва посада працiвника i надбавка за класнiсть в штатному розписi
вiдповiдала займанiй посадi працiвника гаражу, окремий нак€в про

l7

за класнiсть не

видавався. Таким чином, попри
формальне недотримання процедури встановлення класностi водiям
пiдприемства, припинення нарахування доплати за класнiсть була б
встановлення надбавки

порушенням вимог Генеральноi угоди, що мае норми прямоI дii.>

у

нак€вах при прийомi на роботу працiвникiв
Пiдприемства, зокрема водiiв, не визначапись окремо надбавки та доплати до
посадового окладу, а зазнач€Lлась загальна сума можливих нарахувань по
штатному розпису. Тому по з€вначеним наказам неможливо iдентифiкувати,
який саме посадовий оклад, надбавки таlчи доплати та ix розмiри передбаченi

Слiд зазначити, що

працiвнику.
З огляду на викладене, на Пiдприсмствi недостатнiй внутрiшнiй контроль
неефективних
управлiнських рiшень щодо здiйснення витрат з оплату працi призвело до
зайвого витрачання коштiв, i як наслiдок маJIо негативний вплив на результати
його фiнансово-господарськоi дiяльностi.

Ведення вiйськового облiку
ст. 34 Закону Украiни <Про вiйськовий обов'язок i
вiйськову службу> вiд 25.03.1992 Nр22З2-II персональний облiк призовникiв i

Вiдповiдно

до

вiйськовозобов'язаних передбачас облiк вiдомостей щодо призовникiв i
вiйськовозобов'язаних за мiсцем iхньоi роботи або навчання й покладаеться на
керiвникiв пiдприемств, установ i органiзацiй та навчаJIьних закJIадiв незалежно
вiд пiдпорядкрання i форм власностi.
Персональний облiк призовникiв i вiйськовозобов'язаних ведеться згiдно
з Порядком органiзацiТ та ведення вiйськового облiку призовникiв i
вiйськовозобов'язаних, затвердженим постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 07.|2.20lб Jф 92| (dалi - Поряdок веdення вiйськовоzо облilу ]Ф921).
Вiдповiдно до п. 1 1 Порядку веденнrI вiйськового облiку J\Ъ 921 за
наявностi на вiйськовому облiку в державних органах, на пiдприемствах,
установах та органiзацiях менше як 500 призовникiв i вiйськовозобов'язаних
обов'язки щодо ведення облiку покладаються на посадову особу кадрового
пiдроздiлу або служби управлiння персонаJIом, якiй установлю€ться доплата в
розмiрi до 50% посадового окладу, KpiM державних службовцiв. Конкретний
розмiр доплати до посадового окладу працiвника, на якого покладено цi
обов'язки, визначаеться керiвником зсLпежно вiд фактичноi чисельностi
вiйськовозобов'язаних i призовникiв у межах затвердженого фоrrду оплати
працi.

Обов'язки з ведення вiйськового облiку на Пiдприемства покладено на
нач€шьника вiддiлу кадрiв Хаврусь Л.В. (накази вiд 07.04.2014 JrГs l9lA, вiд
З|.|0.20|7 J\Ъ 8З/А). Згiдно наказу Пiдприемства вiд 31.10.20l7 М 83iA
начапьнику вiддiлу кадрiв Хаврусь Л.В. за ведення вiйськового облiку
встановлено доплату в розмiрi |5О/о до посадового окладу. Щоплата за ведення
вiйськового облiку згiдно наказу по Пiдприемству вiд 07.04.2014 Ns 19/А не
встановлювалася.
Слiд з€Iзначити, що Колективними договорами на 2015-201'7 роки та на
2018 piK дана доплата не передбачена, тобто незважаючи на змiни до окремих

эь
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положень нормативних aKTiB

в частинi умов оплати працi, змiни

Колективного договору Пiдприемства внесено не було.

до

Як наслiдок, в порушення ст.97 Кодекс законiв про працю Украiни,
ст. 15 Закону Украiни <<Про оплату працЬ> вiд 24.03.1995 ЛЪ 108/95-ВР в
перiод з 01.11.20|7 по 01.09.2018 на виплату доплати, визначеноi на
законодавчому piBHi, проте не передбаченою Колективним доfовором,
Пiдприсмством використано 9 958105 гривень.

Фiнансова допомога

Пiдприемством (Позичальник) та ДП кНСК <Олiмпiйський>
(Позикодавець) укладено однотипнi договори безвiдсотковоi поворотноi
фiнансовоi допомоги вiд 16.04.2018 J\b16-04l1'8-1, вiд 24.05.2018 J\b 24-05118-1

Мiж

та вiд 26.06.2018 JЮ 26-06118-2 (dалi разол4 -,Щоzоворu).

п. 1.1 вищезазначених Щоговорiв Позикодавець передас
Позичальнику, а Позичальник отримуе безвiдсоткову фiнансову допомогу для
тимчасового поповнення обiгових коштiв та зобов'язуеться повернути
з€Lзначену безвiдсоткову поворотну фiнансову допомогу в обумовлений

Згiдно

Щоговорами строк.

Згiдно п.2.| вищез€вначених Щоговорiв сума безвiдсотковоi поворотноi
допомоги становить: за договором вiд |6.04.2018 J\Ъ|6-04118-1 - 100 000,00 грн,
за договором вiд 24.05.2018 М24-05/18-1 - 139000,00 грн та за договором вiд

26.06.2018 J\926-06lT8-2 - 100 000,00 гривень.
Згiдно л. З.2 вищез€вначених ,Щоговорiв Позича-пьник зобов'язаний
повернути суму безвiдсотковоi поворотноi фiнансовоi допомоги у строк: до
30.0б.2018
за договором вiд 16.04.2018 J\Ъ 16-04/18-1, до З1.08.2018 - за
договорами вiд 24.05.20l8 J\Ъ 24-05l18-1 та вiд 26.06.2018 J\Ъ 26-06/18-2.
Перевiркою банкiвських документiв встановлено, що кошти на загальну
суму 339 000,00 грн надiйшли в перiод з 01.04.2018 по 01.07.2018.

-

Пунктом 2 ст.75 Господарського кодексу УкраТни передбачено, що
основним плановим документом державного комерцiйного пiдприемства е
фiнансовий план, вiдповiдно до якого пiдприемство отримус доходи i здiйснюс
видатки, визначас обсяг та спрямування коштiв для виконання cBoix функцiй
протягом року вiдповiдно до установчих документiв.
Тобто, Bci нацходженнjI та видатки пiдприемства повиннi бути
передбаченi у фiнансовому планi пiдприсмства, який затверджено органом
управлiння майном.
Фiнансовим планом пiдпри€мства на 2018 piK, затвердженого 10.10.2017,
та Фiнансовим планом пiдприсмства на 2018 piK урахуванням змiн,
затвердженого 05. 1 0.20 1 8, не передбачено отримання з€Lлучених коштiв.
KpiM того, вiдповiдно до умов л.2.10 роздiлу 2 Контракту вiд 09.|0.2017
б/н з генеральним директором Крилюком А.Т., директор мас право, зокрема,
отримувати кредити, позики, позички та поворотну фiнансову допомоry в
установленому законодавством порядку за обов'язковоТ наявностi письмовоТ
згоди органу управлiння майном.
Погодження на отримання поворотноi фiнансовоi допомоги вiд
Мiнмолодьспорту, як органу управлiння майном, на Пiдприсмствi вiдсутне.

з
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Таким чином, Пiдприсмством в особi генерального директора
Крилюка А.Т. в порушення п.2 ст. 75 Господарського кодексу Украiни
п. 7.3 Статут Пiдприемства, затверджено наказом Щержавноi службп молодi
та спорту УкраiЪи вiд 23,04.2012 ЛЬ 1б45, п.2.10 роздiлу 2 Контракту вiд
09.10.2017 бlн при вiдсутностi зазначеного залучення коштiв у фiнансовому

плану на 2018 piK та без погодження органу управлiння у перiод з
01.04.2018 по 01.07.2018 отримано вiд ДП <НСК <<Олiмпiйський>>
безвiдсоткову фiнансову поворотну допомоry на загальну суму

339 000,00 гривень.

у

роздiлi VII <Кредитна полiтика>> Звiту про
виконання фiнансового плану пiдприемства за II квартzLл 2018 року,

Слiд вiдмiтити, що

пiдписаного генерапьним директором Крилюком А.Т., вiдображено отриманrul
короткострокових зобов'язань на загапьну суму 339,0 тис. грн та повернення
з€rлучених коштiв у cyMi 100,0 тис. гривень.
Поворотну фiнансову допомогу в розмiрi 100 000,00 .р*, за договором вiд
16.04.20l8 Jt 16-04/18-1 повернуто Позикодавцю 27.06.201'8. Решту суми
фiнансовоi допомоги на даний час Позикодавцю не повернуто.
Вiдповiдно до пояснень головного бухгалтера ЗагородньоТ Ю.М.
зазначенi кошти використано на виплату заробiтноi плати вiддiлу капiтального
будiвництва.
Слiд звернути увагу, що умовами договору передбачено вiдповiдальнiсть
за несвоечасне повернення суми допомоги (if частини) у виглядi пенi в розмiрi
подвiйноi облiковоТ ставки НБУ, що дiятиме в перiод прострочення, вiд суми
заборгованостi за кожен день прострочення. Зазначене призводить до ризику
сплати Пiдприемством штрафних санкцiй у виглядi пенi.

Каса пiдприсмства

З метою здiйснення розрахункiв по наданим послугам Пiдприемством

здiйснюеться розрахунково-касове обслуговування. Обов'язки касира на
Пiдприемствi покJIадено на працiвникiв фiнансово-економiчноi служби
провiдного бухгалтера Шклярук Ю.В. та заступника головного бухгалтера
Омельченко О.В., з якими укладено договори про повну матерiальну

вiдповiдальнiсть.
У перiод дослiдження з 01.01.20|6 по З0.06.2018 дiяло Положення про
ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в YKpaTHi затверджено
постановою правлiння Нацiонального банку Украiни вiд 15.12.2004 М 637, яке
заресстровано в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни вiд 13.01.2005 за }lЪ 40110З20
(dалi - Положення про веdення Kacorl,tx операцiй Jlre 87), у перiод з 01.07.2018
почало дiяти Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в
YKpaiHi, яке затверджено постановою правлiння Нацiонального банку Украiни
29.12.2017 JЪ |48 (dалi - Положення про веdення Kacoll,tx операцiй N9 148).
Аудитом встановлено, що на Пiдприсмствi ведеться три касових книги, а
саме: у комплексi для проживання, у iдальнi та центрitльнiй Kaci.
Вiдповiдно до п.4.2 глави 4 Постанови про ведення касових операцiй
J\b 637 yci надходження i видачу готiвки в нацiональнiй валютi пiдприсмства
вiдображають у касовiй книзi (додаток 5 Постанови }lЪ бЗ7).
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Кожне пiдприсмство (юридична особа), що мае касу, веде оdнч касов
кнuzу.для облiку операцiй з готiвкою в нацiональнiй валютi (без урахування кас

вiдокремлених пiдроздiлiв).
Вiдокремленi пiдроздiли пiдприемств, якi проводять операцii з приймання
готiвки за продану продукцiю (товари, роботи, послуги) з оформленням iJ
прибутковим касовим ордером, а також з видачi готiвки на виплати, пов'язанi з
оплатою працi, виробничi (господарськi) потреби, iншi операцii з оформленням
iх видатковими касовими ордерами i вiдомостями, ведуть касову книгу.
Вiдокремленi пiдроздiли це фiлii, представництва, вiддiлення та iншi
cTpyKTypHi пiдроздiли, що надiляються частиною майна господарських
органiзацiй, здiйснюючи щодо цього майна право оперативного використання
чи iнше речове право, передбачене законодавством Украiни.
Статтею 58 Господарського кодексу УкраТни передбачено, що вiдомостi
про вiдокремленi пiдроздiли суб'ектiв господарювання зzLпучаються до if

ре€страцiйноi

справи та включаються до единого державного реестру в

порядку, визначеному законом.
Статтею 7 Законом Украiни кПро державну реестрацiю юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань) 15.05.2003 J\b 755-N

створюеться з метою забезпечення державних органiв та органiв мiсцевого
самоврядування, а також учасникiв цивiльного обороту достовiрною

система, що забезпечуе збирання, накопичення, обробку, захист, облiк та
надання iнформацii про юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та
громадськi формування, що не мають статусу юридичноТ особи. Стаття 10
Закону про державну реестрацiю М 755 визначае статус документiв та
вiдомостей, внесених до еЛ, зокрема, вiдомостi, що мiстяться в еДР,
використовуються для iдентифiкацii юридичноi особи або Ti вiдокремленого
пiдроздiлу, громадського формування, що не мае статусу юридичноi особи,
фiзичноi особи - пiдприсмця, у тому числi пiд час провадження ними
господарськоi дiяльностi та вiдкриття paxyHKiB у банках та iнших фiнансових

установах.

За даними еДР на Пiдприсмствi вilсvmнi вiдокремленi

пiдроздiли
юридичноТ особи. Статутом Пiдприемства також не передбаченi вiдокремленi
пiдроздiли.
З огляду на викладене, у пiдприемства вiдсутнi вiдокремленi пiдроздiли
для ведення касових операцiй.
Таким чином, у перiод з 01.01.201б по 01.09.2018 у порушення вимог
п.4.2 роздiлу 4 Положення про ведення касових операцiй ЛЪ б37 та п. 39
Положення про ведення касових операцiй NЬ 148 на
роздiлу
пiдприсмствi велося бiльше однiеi KacoBoi книги.
OKpiM того, у порушення п. б.5 Положення про документальне

IV

забезпечення записiв у бухгалтерському облiку, затвердженого наказом
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 24.05.1995 ЛЬ 88 (dалi - Полоltсення
М88), п.3.13 роздiлу 3 Положення про ведення касових операцiй ЛЬ б37
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первиннi документи

не

пронумерованi,

супровiднi довiдки для apxiBy.

Вiдповiдно

не

переплетенi

та

вiдсутнi

пояснення
головного бухгалтера
Загородньоi Ю.М., кУ пiдприемствi ведуться KacoBi книги в центральнiй Kaci та
у вiдокремлених пiдроздiлах згiдно до п. 11 Постанови НБУ вiд 29.\2.2017
J\b 148. Щодо посилання на п.4.2 Положення про ведення касових операцiй у
нацiональнiй валютi слiд звернути увац, що вимога щодо наявностi однiеi
KacoBoi книги у пiдприемствi не поширюеться на випадки наявностi
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.> Пояснень щодо неналежного
формування справ до перевiрки не надано (п. 17 запит вiд 09.10.2018 J\Ъ 1).
KpiM того, наказами по Пiдприемству встановлено та затверджено лiмiти
з€rлишку готiвки:
- з 01.01.2016 в центральнiй Kaci у cyMi б 000,00 грн (наказ вiд 3|.|2.2015
Nч 84), в комплексi для проживання, як вiдокремленому пiдроздiлi, у cyMi
2 900,00 грн (наказ вiд 3 |.|2.2015 Ns 85);
- з 01.01.2017 в центральнiй Kaci у cyMi 4 900,00 грн (наказ вiд 28.t2.20Iб
Nч 74), у вiдокремленому пiдроздiлi комплексi для проживання у cyMi
2 000,00 грн (наказ вiд 28.|2.2016 JФ 75);
- з 01.01.20l8 в центральнiй Kaci у cyMi 4600,00 грн (накази вiд
29.12.2017 J\гч 1 11 та вiд 05.01.2018 N9 6), у вiдокремленому пiдроздiлi комплексi
для проживання у cyMi 1 800,00 грн (накази вiд 29 .|2.2017 J\b 1 12, вiд 05.0 l .20 l 8
до

наданого

М

z);

3

.05.2018 J\b 85).
Перевищення лiмiтiв каси не встановлено.

1

-з

01.06.2018

в

центральнiй Kaci

у cyMi

14600,00 грн (наказ вiд

При цьому, мае мiсце випадок оприбуткування в касу пiдприемства вiд
фiзичних осiб бiльше 50 тис.грн протягом дня, про що у BepecHi 2018 року
складено акт фактичноi перевiрки працiвниками ДФС вiд 28.09.2018 J\Ъ 001161.
Слiд зазначити, що працiвникiв, якi виконують обов'язки касирiв на
Пiдприсмствi не ознайомлено пiд пiдпис iз вимогами положень НБУ про
ведення касових операцiй МNЬб37 та 148, чим порушено п.4.7 роздiлу 4
Положення про ведення касових операцiй ЛЪб37 та п.44 роздiлу IV
Положення про ведення касових операцiй ЛЬ 148 (вiдповiдних документiв

до аудиту не надано).

Атестацiя робочих мiсць
Вiдповiдно до р. VII Колективного договору мiж власником та трудовим
колективом !ержавного пiдприемства <Олiмпiйський навчаJIьно-спортивний
центр <Конча-ЗаспD) на2015 - 2017 роки (dалi - Колекmuвнuй dоzовiр на 20I5 20]7 poKu), адмiнiстрацiя зобов'язана здiйснювати атестацiю робочих мiсць за
умовами працi 1раз на 5 poKiB (пп.7.|.2 п.7.|) та щорiчну переатестацiю
працiвникiв структурного пiдроздiлу кЕнергослужба>> (пп. 7 .I.9 п. 7.1).
Мета атестацii робочих мiсць за умовами працi полягае у реryлюваннi
вiдносин мiж роботодавцем i працiвниками у галузi реалiзацii прав на здоровi
та безпечнi умови працi, пiльгове пенсiйне забезпечення, пiльги та компенсацiТ
за роботу у несприятливих умовах, вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB
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УкраiЪи вiд 01 серпня 1992 р.
робочuх лиiсць

JVЬ

JYs

442 кПро Порядок проведення атестацii

442).

Вiдповiдно до п.3 Порядку проведення атестацii робочих мiсць Ns442,
керiвникiв пiдприемств та органiзацiй нез€uIежно вiд форп,r власностi й
господарювання зобов'язано провести атестацiю робочих мiсць, визначити з iT
результатами перелiк робочих мiсць, виробництв, робiт, професiй i посад з
пiльговим пенсiйним забезпеченням.
З метою виявлення на робочих мiсцях шкiдливих та небезпечних
виробничих факторiв, створення безпечних умов працi, а також установлення
права працiвникiв на пiльгове пенсiйне забезпечення, додаткову вiдпустку,
скорочений робочий день й iншi соцiальнi гарантii, що зыIежать вiд умов працi,
Пiдприемством видано наказ вiд 10.11.20|7 Jф89 пПро атестацiю робочих
мiсць>> (dалi - наказ JФ 89). Зазначеним наказом створено постiйно дiючу
атестацiйну комiсiю, визначено iJ склад та визначенi функцii та обов'язки,
зокрема зобов'язано: провести атестацiю i скласти перелiк робочих мiсць,
виробництв, професiй та посад з несприятливими умовами працi; уточнити
дiючи i внести пропозицii на встановлення пiльг i компенсацiй залежно вiд
умов працi та визначити витрати на данi цiлi; скласти <Карту умов працi> на
кожне робоче мiсце або групу аналогiчних мiсць, визначити обсяг дослiджень
шкiдливих i небезпечних факторiв на робочих мiсцях тощо.
аудиторського дослiдження надано два протоколи засiдання
атестацiйноТ KoMicii (вiд 15.11.20|7 та вiд 2З.|1.2017), вiдповiдно до яких iT
члени розглянули лише деякi питання, якi визначенi у наказi по Пiдпри€мству

!о

Так, результатами роботи атестацiйноi KoMicii с:
- визначення перелiку посад Пiдприемства, якi пiдлягають атестацii, та
iнформування керiвника Пiдприемства про кiлькiсть робочих мiсць та
opieHToBHy BapTicTb цiеi роботи до 24.1|.2017;
- доручення пiдготувати проект договору з органiзацiсю про проведення
атестацii робочих мiсць за умовами працi в TepMiH до 07. |2.20|7;
- зобов'язання органiзацii виготовлення планiв по кожному пiдроздiлу з
урахуванням розташування обладнання i його експлiкацii та визначити межу
робочих мiсць (робочих зон) до |5.|2.2017;
- надання документiв Iцодо технологiчного процесу, складу обладнання,
сировини та матерiалiв, що використовуються на пiдприсмствi до 15.|2.20|7 .
Станом на дату проведення аудиту, Пiдприемством не здiйснено робоry
по атестацiТ робочих мiсць вiдповiдно до нак€ву J\lb 89. Iнших документаJIьних
пiдтверджень про здiйснення атестацii за iншi перiоди до аудиту не наданi.
Зазначене свiдчить про недостатнiй piBeHb внутрiшнього контролю за
J\b 89.

-л.

виконанням працiвниками Пiдприемства наказiв по Пiдприсмству та

Колективного договору в частинi здiйснення атестацii робочих мiсць.
Слiд зазначити, що без проведення атестацiТ робочих мiсць та визначення
на iT пiдставi перелiку посад зi шкiдливими умовами працi, Пiдприемством
здiйснюваJIось безкоштовне забезпечення працiвникiв Пiдприемства молоком,
спецiальним одягом та iншими засобами iндивiдуального захисту. Також
надаваJIася додаткова оплачувана щорiчна вiдпустка працiвникам у кiлькостi

9/
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вiд 4 до 7 к€tлендарних днiв (додаток Ns 10 Колективного договору на 2015

-

2017 роки).
Загалом в перiод з 01.01 .20lб по 01.09.2018 Пiдприемством на закупiвлю
молока та спецодяry використано 8453б,31 грн (молоко 66699,66 грн,
спецодяг - |7 8З6,65 грн).
Вiдповiдно до усних пояснень нач€Lльника вiддiлу кадрiв Хаврусь Л.В.
вищез€tзначенi виплати здiйснюються Пiдприемством на пiдставi Колективних
договорiв Пiдприемства.
Проте, вiдповiдно до п.2 Порядку проведення атестацii робочих мiсць
J\Ъ 442, саме результати атестацii використовуються пiдприемствами та

органiзацiями для здiйснення пiльг

законодавством.

i

компенсацiй, передбачених чинним

У

наданому поясненнi головного бухгалтера Загородньоi Ю.М.,
зzвначено, що враховуючи те, що згiдно Перелiку лабораторiй пiдприемств,
установ, органiзацiй, атестованих Комiсiею МОЗ Украiни з атестацii санiтарних

лабораторiй пiдприсмств та органiзацiй на право проведення caHiTapHoгiгiенiчних дослiджень факторiв виробничого середовища та трудового процесу
згiдно з постановою гiгiенiчних дослiджень факторiв виробничого середовища i
трудового процесу для атестацii робочих мiсць за умовами працi з дiючим
TepMiHoM свiдоцтва станом на 2017 piK у бiльшостi лабораторiй закiнчувався,
або закiнчився TepMiH дiТ свiдоцтва, та беручи до уваги брак коштiв для
проведення лабораторних дослiджень подztльша робота щодо атестацii робочих
мiсць була тимчасово призупинена.

Оцiнка дотримання вимог законодавства при проведеннi закупiвель
ToBapiB, робiт та послуг
Пiд час вибiрковоi перевiрки до аудиторського дослiдження наданi накази
по Пiдприсмству з основних питань дiяльностi за перiод з 01.01.201б по
01.09.2018, Положення про KoMiTeT конкурсних торгiв Пiдприемства,
Положення про тендерний KoMiTeT, Рiчнi плани закупiвель окремо на2016-2018
роки зi змiнами, додатки до рiчного плану закупiвель (зi змiнами) на 20lб-2018
роки, протоколи засiдання тендерного KoMiTeTy за перiод 2016-2018 poKiB (iз
тендерною документацiею), протоколи розгляду тендерних пропозицiй, та iншу
робочу документацiю, яка стосуеться здiйснення державних закупiвель в
Пiдприемствi.
Порушень по розробцi та затвердженнi вищезазначених документiв не
встановлено.

З метою виконання частини другоТ ст. 11 Закон Украiни <Про публiчнi

922-УП (даrri - Закон про публiчнi закупiвлi JФ 922)
нак€вом Пiдприемства вiд 01.08.2016 Ns 46 пПро утворення тендерного
KoMiTeTy ,.ЩП <Олiмпiйський навч€шьно - спортивний центр кКОНЧА-ЗАСПА)
затверджено тендерний KoMiTeT, а також Положення про тендерний KoMiTeT.
Одночасно, пунктом 5 зазначеного наказу визначено, що наказ вiд 01.08.2012
]ф З2а пПро утворення KoMiTeTy з конкурсних торгiв та Положення про KoMiTeT
з конкурсних торгiв)) втратив чиннiсть.
закупiвлi> вiд 25.I2.20l5

J\Ъ

29
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Протягом 201'7-2018 poKiB

у

зв'язку

тендерного KoMiTeTy вносилися змiни.

з

кадровими змiнами до складу

Наказом по Пiдприемству вiд 02.01.2018 J\b З <Про визначення скJIаду
тендерного KoMiTeTy з 1 сiчня 2018 року) затверджено новий склад тендерного
KoMiTeTy.

Порушень при cTBopeHHi тендерного KoMiTeTy не встановлено.
Слiд зазначити, що з 01.01.2018 на Пiдприсмствi введено в дiю новий
штатний розпис. Працiвникiв Пiдприемства переведено на iншi посади та
визначенi HoBi посадовi обов'язки.
Однак, протягом перiоду з 04.01.2018 по 01.09.2018 не внесено змiни до
наказу Пiдприсмства вiд 02.0|.201-8 J\b 3 кПро визначення скJIаду тендерного
KoMiTery з 1 сiчня 2018 року) в частпнi змiни назви посади секретаря
тендерного KoMiTeTy Iщука О.П. (провiдного фахiвця державних
закупiвель) у зв'язку з переведенням його 04.01.2018 (наказ вiд 04.01.2018
ЛЪ3-к) з посади провiдного фахiвця державнпх закупiвель Пiдпри€мства на
посаду шачальника вiддiлу з державних закупiвель Пiдприемства, що
свiдчить про неналежний стан внутрiшнього контролю за виданням
розпорядчих документiв на Пiдприсмствi.
Враховуючи змiну структури Пiдприемства, починаючи з 2018 року
створено новий пiдроздiл - вiддiл з державних закупiвель.

10.01.20l8 Пiдприсмством затверджено Положення про вiддiл з
державних закупiвель !ержавного пiдприемства "Олiмпiйський навчально спортивний центр (КОНlIА-ЗАСПА> (dалi - полоJюення про вiddiл закупiвель).

У зв'язку з набранням чинностi Закону про публiчнi закупiвлi

Jф 922 та

затвердження Примiрного положення про тендерний KoMiTeT або уповноважену
особу (осiб) (наказ MiHicTepcTBa економiчного розвитку i торгiвлi Украiни вiд
30.03.20|6 Nэ 557), з 01.08.2016 TepMiH KKoMiTeT з конкурсних торгiв> замiнено
на TepMiH (тендерний KoMiTeT>.

Однак, розробка та затвердження положення про вiддiл закупiвель
вiдбулось без врахування змiн чинного законодавства у сферi публiчних
закупiвель та дiючих наказiв по Пiдприемству в частинi посилання на
KoMiTeT з конкурсних торгiв, а не на тендерний KoMiTeT, який згiдно нак€}зу
Пiдприемства вiд 01.08.201б Ns 46 дiе на Пiдприемствi, а саме в положеннi про
вiддiл закупiвель передбачено:

- вiддiл

пiдзвiтний

та

пiдконтрольний генеральному директору

Пiдприемства та головi KoMiTeT}, з конк}rрсних торгiв (п. 1.4 роздiлу 1 <Загальнi

положення>);
- пiдготовка та внесення на затвердження KoMiTeT}, з конкурсних торгiв,
у термiни, визначенi законодавством, проекту зведеного рiчного плану та
додатку до рiчного плану; забезпечення органiзацiйно-технiчноI пiдготовки та
проведення засiдань KoMiTeT}, з конкурсних торгiв щодо проведення державних
закупiвель (п. 2.1 роздiлу 2 <OcHoBHi завдання та напрямки дiяльностi вiддiлр);
- працiвники вiддiлу мають право брати участь в ycix засiданнях
KoMiTeTy з конкурсних торгiв (п. 3.1 роздiлу 3 кПрава та обов'язки вiддiлр);
працiвники вiддiлу зобов'язанi погоджувати та пiдписрати договори
за результатами проведених процедур закупiвель; органiзовувати навчання

-
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(пiдвищення кв€LпiфiкацiТ) членiв з KoMiTeTy з конкурсних торгiв (п.3.2 роздiлу
3 кПрава та обов'язки вiддiлр).
Зазначене положення про вiддiл закупiвель розроблене та пiдписане
начапьником вiддiлу з державних закупiвель Iщуком О.П., погоджене
провiдним юрисконсультом Корнiйко В.В., начЕLпьником вiддiлу кадрiв Хаврусь
Л.В. та затверджене генеральним директором Пiдпри€мства Крилюком А.Т.
10.01 .18.

Враховуючи викладене, зазначене свiдчить

про

недостатнiй
внутрiшнiй контроль за розробкою та погодженням положення про вiддiл
закупiвель Пiдприемства i що, як наслiдок, призвело до його
невiдповiдностi дiючому наказу по Пiдпри€мству.
Пiдприемством, протоколом засiдання тендерного KoMiTeTy вiд 3 1.0|.2017
}lb 3 затверджено рiчний план закупiвель на 2017 piK. У зв'язку з термiновою
необхiднiстю закупiвлi силових тренажерiв загальноi фiзичноТ пiдготовки та
тренажерiв ергометрiв в спортивний комплекс Пiдприемства, якi не були
BHeceHi до рiчного плану закупiвель на 2017 piK, протоколом засiдання
тендерного KoMiTeTy вiд 13.10.2017 М230 внесено змiни до рiчного плану
закупiвель на 2017 piK та додано з€lзначену закупiвлю до рiчного плану
закупiвель, якi опублiкованi на веб-порталi Уповноваженого органу, у порядку

визначеною статтею 4 Закону.
Тендерна документацiя е ключовим компонентом будь-якого тендеру.
Замовник повинен прописати в тендернiй документацiТ Bci вимоги, яким мають
вiдповiдати учасники, пiдходи до ix оцiнки.
Технiчнi специфiкацii повиннi бути розробленi таким чином, щоб
уникнути упередженостi та не створювати переваг конкретним претендентам,
певним товарам або послугам. Вони повиннi бути попередньо описанi, доречнi i
вiдповiднi з точки зору предмету закупiвель, об'ективними i основаними на
реЕLльних потребах.
Вiдповiдно до ч. 1 ст. 10 Закону про публiчнi закупiвлi Ns922 Замовник
самостiйно
безоплатно через авторизованi електроннi майданчики
оприлюднюс на веб-порталi Уповноваженого органу в порядку, встановленому

та

Уповноваженим органом

та цим Законом про публiчнi закупiвлi

N9,922,

iнформацiю про закупiвлю.
Вiдповiдно до ч. 3 ст. 10 Закону про публiчнi закупiвлi Ns922 тендернi
процедури закупiвлi не можуть проводитися доlбез оприлюднення оголошення
про проведення процедури закупiвлi на веб-порталi Уповноваженого органу
згiдно iз частиною першою цiеi cTaTTi.
Вiдповiдно до ч.4 ст.28 Закону про публiчнi закупiвлi Jt922 пiсля
оцiнки пропозицiй замовник розглядас тендернi пропозицii на вiдповiднiсть
вимогам тендерноi документацii з перелiку учасникiв, починаючи з учасника,
пропозицiя якого за результатом оцiнки визначена найбiльш економiчно
вигiдною. Строк розгляду тендерноi пропозицii, яка за результатами оцiнки
визначена найбiльш економiчно вигiдною, не повинен перевищувати п'яти
робочих днiв з дня визначення найбiльш економiчно вигiдноi пропозицii.
Пiдприемством, |З.|0.20|7 протоколом засiдання тендерного KoMiTeTy
силовi
J\& 23l затверджено тендерну документацiю на закупiвлю товару

-

1+
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фiзичноТ пiдготовки та тренажери ергометри, та |4.|0.20117
вимог Закону про публiчнi закупiвлi Jф 922
вiдповiдностi

тренажери заг€Lльноi

року

у

до

опублiковано оголошенIш про вiдкритi торги на закупiвлю товару <Силовi
тренажери загальноi фiзичноi пiдготовки та тренажери ергометри) на
очiкувану BapTicTb закупiвлi 1 014 900,00 грн., вiдкритi торги, код за !К
02|:2015 -З7440000-4 - IHBeHTap для фiтнесу.
I d енmuфiкаmор з акупi влi UA-20 1 7- 1 0- 1 4-00 0044- а.

ID
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На засiданнi тендерного KoMiTeTy розглянуто перелiк наданих тендерних
пропозицiй 4 учасникiв, а саме:
1. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (ФIТНЕС ТРЕЙДИНГ)
б13 989,00 грн з ПЩ;
2. Фiзична особа пiдприемець <<Латипов Роман Вадимович>>
6|З 997,00 .рн з ПШ;

-

З.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <ТТ СИСТЕМС
1 001 781,00 грн з ПДВ;

4. Товариство

УА)

-

з

обмеженою вiдповiда-гlьнiстю (МIЖНАРОДНА
ТОРГОВА КОМПАНIЯ (IHTEPA) - 1 001 781,00 грн з ПЩВ.

За результатами розгляду тендерних пропозицiй встановлено (Протокол
розгляду тендерних пропозицiй на закупiвлю силових тренажерiв загальноI
фiзичноТ пiдготовки та тренажерiв ергометрiв вiд 03.11.20|7 J\b257), що
пропозицiя Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <ФIТНЕС ТРЕЙДИНГ)
розглянута на вiдповiднiсть if вiдповiднiсть вимогам тендерноi документацii. За
результатами розгляду встановлено, що тендерна пропозицiя Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю (ФIТНЕС
ТРЕИДИНГ)
вiдповiдае
квалiфiкацiйним критерiям, встановленим ст.16 Закону про публiчнi закупiвлi
Nр922, вимогам встановленим cT.l1 Закону про публiчнi закупiвлi J\b 922 та
умовам тендерноi документацii. Переможцем торгiв визначено Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю <ФIТНЕС ТРЕЙДИНГ> та прийнято рiшення про
HaMip укласти договiр на суму б13 989,00 грн з П!В.
20.1|.2017 з переможцем, Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю
"ФIТНЕС ТРЕЙДИНГ" укJIадено договiр вiд 2О.|| .20|7 Ns 0 149 на суму
613 989,00 грн з ПД{В (далi -.Щоговiр JФ 0149).
Частиною 2 п.2 ст.2З Закону про публiчнi закупiвлi J\Ъ 922 визначено, що
змiни, що вносяться замовником до тендерноi документацii, розмiщуються та
вiдображаються в електроннiй системi закупiвель у виглядi HoBoi редакцii

тендерноi документацiТ додатково

до

початковоi редакцiТ

тендерноТ

документацiТ. Замовник р€вом iз змiнами до тендерноi документацii в окремому
документi оприлюдню€ перелiк змiн, що вносяться. Положення тендерноI
документацii, до яких вносяться змiни, вiдображаються у виглядi закреслених
даних та повиннi бути доступними для перегляду пiсля внесення змiн до
тендерноТ документацiТ.
Протоколом засiдання тендерного KoMiTeTy вiд 20.|0.2017 J\b 235
прийнято рiшення про внесення змiн до тендерноi документацiТ, а саме:
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- в Щодатку 3 до тендерноТ документацii кТехнiчнi вимоги до предмета
закупiвлi> таблицi 1 пункт 2 кТренажер гребний Concept2 РМ5 monitor>
зазначити в кiлькостi 12 штук;
- в Щодатку 3 до тендерноТ документацii <Технiчнi вимоги до предмета
закупiвлi> таблицi 1 виключити пункт 5 <Велоергометр Concept2 BikeErg> в
кiлькостi 2 одиниць з причини вiдсутностi саме цiеi моделi у продажi на ринку;
- в пп. 4.3 роздiлу 1 кЗагальнi положення)) зазначити загальну кiлькiсть
товару - 18 шryк.
30.11.20|7, керуючись п.3 ч.4 ст.36 Закону про публiчнi закупiвлi J\Ъ 922
та п.2 !оговору N9 0|49, додатковою угодою J\lb 1 до Щоговору вiд 20.1|.20|7

0149 мiж Пiдпри€мством та Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю
(ФIТНЕС ТРЕЙДИНГ> прийнято рiшення внести змiни до Додатку 1 Щоговору
(Специфiкацiя) в частинi замiни в пунктах |, 2, 4 Специфiкацii до договору

J\b

одиницi вимiру з штук на комплекти та викласти його в новiй редакцii. Сума
договору не змiнилася. Пiдставою для внесення змiн до СпецифiкацiТ договору
сторони керувалися п. 3 ч. 4 ст. 36 Закону про публiчнi закупiвлi Jф 922.
Статтею 10 Закону про публiчнi закупiвлi J\Ъ 922 передбачено, що
повiдомлення про внесення змiн до договору публiкуеться протягом трьох днiв
з дня внесення змlн.

Враховуючи T€l що змiни до договору BHeceHi 30.11.2017, а
повiдомлення про змiни до договору опублiкованi на веб-порталi
Уповноваженого органу з питань закупiвель тiльки 04.|2.2017 (на 5 день вiд

дати укладання додатковоi угоди), Пiдприсмством порушено ст. 10 Закону
про публiчнi закупiвлi Лb 922.

Правильнiсть ведення

та списання

акумуляторних свинцевих стартерних батарей

автомобiльних

шин

та

Автомобiльнi шини

Вiдповiдно до Законiв Украiни uПро автомобiльний транспорт> вiд
05.04.2001 J\b 2З44-III, "Про дорожнiй рух" вiд 30.06.1993 Jф3З53-ХII та з
метою установлення експлуатацiйних норм середнього ресурсу пневматичних

шин, застосуваннrIм яких забезпечують можливiсть виконання основних вимог
до технiчного стану колiсних транспортних засобiв i спецiальних машин,
виконаних на колiсних шасi нак€вом MiHicTepcTBa транспорту та зв'язку
Украiни вiд 20.05.2006 J\b 488 затверджено Експлуатацiйнi норми середнього
ресурсу пневматичних шин колiсних транспортних засобiв i спецiальних
машин, виконаних на колiсних шасi (dалi - Експлуаmацiйнi HopJwu JVe 488), який
зареестрований в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 15.06.2006 за Jt 7I2l12586.
Норми призначено для застосування пiдприсмствами й органiзацiями, якi
експлуатують, утримують: колiснi транспортнi засоби, спецiальнi машини,
виконанi на колiсних шасi, що пересуваються вулично-дорожньою мережею
загапьного користування та в особливих умовах експлуатацii.
Згiдно з п. З.2 Експлуатацiйних норм J\Ъ 488, пiдставою для списання
пневматичних шин е досягнення фактичного пробiry шини за установленими
нормами. Якщо виявлено експлуатацiйнi чи виробничi дефекти, з якими шини
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не допускають до експлуатацii з огляду на небезпечнiсть Iхнього технiчного
стану, або вони вже не пiдлягають ремонту, Пiдприемство мае право списати iх
(пункти З.2 та 7.5 Експлуатацiйних норм J\Ъ488) незалежно вiд ix пробiгу.
KpiM того, виходячи з п.7.1 Експлуатацiйних норм J\Ъ 488 для кожноi
шини слiд завести картку облiку пробiгу (наробiтку) пневматичноi шини
(додаток 5 до Експлуатацiйних норм J\Ъ 488) (dалi - Карmка пробizу) в якiй
фiксуються Bci технiчнi характеристики i фактичний пробiг шини. ,Щанi для
заповнення картки беруть з подорожнiх листiв автомобiлiв або документiв, якi
ix замiнюють.
Вiдповiдно до п.7.1 Експлуатацiйних норм JЪ 488, списання шин
здiйснюють за рiшенням KoMiciT. У разi досягнення фактичного пробiгу шин у
Картцi пробiгу зазначають сумарний пробiг до списання та iнформацiю про
под€tпьше використання шини. У такому разi ця картка мае статус акта
списання шин. Картку пробiгу пiдписують члени KoMicii з питань втрати
пневматичними шинами споживчих властивостей.

Сезонну замiну шин здiйснюють незzlлежно

вiд норм

пробiry
встановлених на автомобiлi шин. Пiдставою для проведення сезонних робiт з
обслуговування автомобiля буде наказ керiвника установи про порядок i строки
проведення сезонного технiчного обслуговування, в якому бажано вк€lзувати
весь перелiк робiт сезонного технiчного обслуговування. Приблизний перелiк
таких робiт визначено в Положення про технiчне обслуговування i ремонт
дорожнiх транспортних засобiв автомобiльного транспорту, затверджене
накuвом MiHicTepcTBa транспорту Украiни вiд 30.0З.98 N 102, зареестроване в
MiHicTepcTBi юстицii Украiни 28.04.98 за Ns268l2708. При сезоннiй змiнi шин в
Картку пробiгу вносять вiдповiднi записи - дати установки на автомобiль i
зняття з нього iз зазначенням фактичного пробiry за перiод експлуатацii.
Якщо шини списуються до досягнення фактичного пробiгу,
встановленого нормами, таке списання оформляеться окремим актом списання
за вимогами правил експлуатацii пневматичних шин (п.7.5 Експлуатацiйних
норм J\b488). !о акта додають Картку пробiгу.
!ля фiксування факту зносу шин та пiдтвердження необхiдностi замiни
шини на HoBi варто, щоб MexaHiK або водiй автомобiля повинен подати
керiвнику пiдприемства або ж нач€Lпьнику структурного пiдроздiлу <Гараж>,
доповiдну записку чиlабо вiдповiдну заяву в довiльнiй формi та Картку пробiry.
.Щля передачi шин в експлуатацiю (у разi замiни старих шин новими) слiд
оформити Накладну-вимоry на вiдпуск (внутрiшне перемiщення) матерiалiв
(типова форма М М-11, затверджена наказом MiHicTepcTBa статистики УкраIни
вiд21.06.96 р. JФ 193 <Про затвердження типових фор* первинних облiкових
документiв з облiку сировини та матерiалiв>).
На Пiдприсмствi Картки облiку за перiод з 01.01.201б по 01.09.2018 не
велися.
В ходi аудиту, начЕLпьником вiддiлу <Гараж)) заведенi Картки облiку на
HoBi шини, якi встановленi на транспортi Пiдприемства.
Загалом, за перiод дослiдження списано автомобiльних шин в кiлькостi
12 штук на суму 18 900,01 .рrr. Згiдно aKTiB про списання шин за рiшенням
KoMicii, пiдставами для списання автомобiльних шин були: порiзи; розриви, що
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оголюють корд; висота малюнка протектора менше

1 мм;

вiдшарування

протектора i боковини.

Вiдсутнiсть карток облiку ставить пiд cyMHiB правильнiсть списання
Пiдприсмством пневматичних шин.
Акумуляторнi свинцевi cTapTepнi батареi
Вiдповiдно до cTaTTi б Закону Украiни "Про хiмiчнi джерела струму", з
метою установлення експлуатацiйних норм середнього ресурсу акумуляторних
свинцевих стартерних батарей, застосуванням яких забезпечують можливiсть
виконання основних вимог до безпечностi технiчного стану колiсних
транспортних засобiв i спецiальних машин, виконаних на колiсних шасi,
MiHicTepcTBoM транспорту та зв'язку Украiни наказом вiд 02.07.2008 J\Ъ795
<Про затвердженIш Правил експлуатування акумуляторних свинцевих
стартерних батарей колiсних транспортних засобiв i спецiальних машин,
виконаних на колiсних шасi>>, зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи
25.07.2008 за J\Ъ795 (dалi - Правtьпа експлуаmування акулrуляmорнuх баmарей
М795) затверджено Правила експлуатування акумуляторних свинцевих
стартерних батарей колiсних транспортних засобiв i спецiальних машин,
виконаних на колiсних шасi та нак€Lзом вiд 20.05.2006 J\Ъ 489 "Про
затвердження Експлуатацiйних норм середнього ресурсу акумуляторних
свинцевих стартерних батарей колiсних транспортних засобiв i спецiальних
машин, виконаних на колiсних шасi", заресстрованим в MiHicTepcTBi юстицii
УкраiЪи 08.06.2006 за J\b 695/12569 затверджено Експлуатацiйнi норми
середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колiсних
транспортних засобiв i спецiальних машин, виконаних на колiсних шасi.
Пунктом 8.2. роздiлу VIII Облiк наробiтку, обiг i списання акумуляторних
свинцевих стартерних батарей передбачено, що данi облiку i обiry кожноi
акумуляторноТ батареТ вiдображають у картцi облiку наробiтку та
вiдстежування обiгу акумуляторноi батареi (далi - картка облiку), форму якоi
наведено в додатку 12 до цих Правил експлуатування акумуляторних батарей
J\ъ 795.

Оформлена картка облiку

акумуляторноТ батареi с актом iT

з

висновками
списання.

KoMicii про

списання

Проте, на Пiдприемствi вiдсутнi картки облiку, що € порушенням
Правил експлуатування акумуляторних батарей N9 795.
Рiшення комiсiй з визначеними причинами для списання
акумуляторних батарей вiдсутнi та для аудиту не наданi, чим порушено
п. 8.4 Правил експлуатування акумуляторних батарей М 795.
Загалом, за перiод дослiдження списано акумуляторних батарей в
кiлькостi l0 штук на суму 8 078,37 грн. Вiдсутнiсть карток облiку ставить
пiд cyMHiB правильнiсть списання Пiдприсмством акумуляторних батарей.
Враховуючи зазнаttене, за результатами аудиторського дослiдження
встановлено, що внутрiшнiй кOнтрOль за правильнiстю ведення та
списання автомобiльних шин та акумуляторних батарей знаходиться на
неналежному piBHi, що € порушенням вимог п.7.1. Експлуатацiйних норм
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488, п.3.12 Експлуатацiйних норм
акумуляторних батарей ЛЪ 795.

N9

ЛЬ

489 та Правил експлуатування

2. Неналежна органiзацiя роботи фiнансово-економiчноi служби
пiдприсмства призводить до викривлення фiнансовоi i бюджетноТ звiтностi

та надання

iT

користувачам неправдивоi iнформацii

Планування чисельностi та вiдображення

iT

у звiтностi

Фiнансовим планом пiдприемства на 2017 piK з урахуванням змiн, який
пiдписано генер€шьним директором пiдприсмства Крилюком А.Т. та
затверджено державним секретарем MiHicTepcTBa молодi та спорту Украiни
Немчiновим О.М. 09.1 1 .20|7 (остання редакцiя), передбачена середня кiлькiсть
працiвникiв Пiдприемства (штатних працiвникiв, зовнiшнiх сумiсникiв та
працiвникiв, що працюють за цивiльно-правовими договорами) у кiлькостi 176
одиниць, з яких: директор - 1, адмiнiстративно-управлiнський персон€tл - 19,
працiвники - 1 56, на загальну суму 10 100,0 тис. гривень.
IТIтатним розписом !ержавного пiдприемства <Олiмпiйський навчальноспортивний центр кКонча-Заспа)) з 01 сiчня 2017 року генераJIьним директором
пiдприемства Гутц
м В.М. затверджено 10.01.2017 штат у кiлькостi 20б,5
одиниць з мiсячним фондом заробiтноi плати 846 985 грн. Протягом 2017 року
до фiнансового плану внесено змiни, зокрема в частинi зменшення середньоТ
кiлькостi працiвникiв до 193 осiб (з 24.04.2017), до l67 одиниць (з 01.11.2017)
та до 1бб одиниць (з 01.12.20117).
Протягом 20|7 року на пiдприемствi генерЕrльними директорами
(ГутцайтВ.М. у перiод з 01.01.2017 ло 04.09.2017, Крилюком А.Т.у перiод з
14.09.2017 по З1.12.2017) затвердженi штатнi розписи та змiни до них.
Вiдповiдальними пiдроздiлами за складаннrI штатних розписiв на
пiдприемствi е: вiддiл кадрiв (в частинi вiрного вiдображення найменування
посад, кодiв за класифiкатором професiй та кiлькостi штатних одиниць);
фiнансова-економiчна служба (в частинi встановлення посадових окладiв,
розмiру надбавок i доплат та визначення фо"ду заробiтноi плати).
Вiдповiдно до Звiту про виконання фiнансового плану пiдприемства за
2017 ptK (dалi - Звim за 20]7 piK), який пiдписано генер€Lльним директором
пiдприемства Крилюком А.Т., фактичнi витрати на оплату працi за 2017 piK
складають 10 081,0 тис. грн (99,8О^ запланованих), середня кiлькiсть
працiвникiв складала 18l особу вiд 176 запланованих осiб (що складае |02,8Оh
запланованих). Протягом 2017 року на пiдприемствi середня кiлькiсть
працiвникiв складас на 5 осiб бiльше, нiж заплановано фiнансовим планом
пiдприемства на вiдповiдний piK.
!о керiвника Пiдприсмства було скеровано письмовий запит вiд
09.10.2018 J\Ъ 1, у якому наданi запитання щодо виявлених порушень.
Вiдповiдно до наданого письмового пояснення головного бухгалтера
Загородньоi Ю.М. щодо перевищення фактичноi чисельностi вiд планових
покЕlзникiв, якi затвердженi у фiнансовому планi на 20117 piK, пояснена
розбiжнiсть за рахунок введення наприкiнцi 2017 року до штатного розпису
пiдприемства штатнi посади працiвникiв вiддiлу капiтального булiвництва та
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посаду профiльного заступника для забезпечення проведення капiтального
ремонту НСК кОлiмпiйський>.
Вiдповiдно до даних оборотно-сurльдовоi вiдомостi за 201'7 piK по

бухгалтерського облiку пiдприемства нараховано та виплачено заробiтноi плати
|0 2З7 206,82 грн, з яких за рахунок
фо"ду соцiального страхування по
тимчасовiй BTpaTi працездатностi - 74 262,48 грн, ЧАЕС - 6 052,16 гривень.
Проведеним аналiзом виплаченоi заробiтноi прати працiвникам
пiдприемства встановлено, що фактичнi видатки на оплату працi перевищують
запланованi у фiнансовому планiна2017 piK на 51 265,28 гривень.
Перевищення видаткiв на оплату працi вiдбулось внаслiдок введення до
вiддiлу капlт€
капiтального
tпьного оудlвництва,
будiвництва, вlдповlдно
вiдповiдно до
штату вlддlлу
до пояснення головного
бухгалтера ЗагородньоТ Ю.М. Зазначенi витати службою замовника

Пiдприемства на органiзацiю

та виконання робiт з капiтального

ремонту
вiдображено по бухгалтерському рахунку Jф 15l <Капiтальне булiвництво).
По бухгалтерському облiку Пiдприемства на момент проведення аудиту
облiковуеться заборгованiсть по об'екту <Капiтальний ремонт окремих

та

iнформацiйних мереж об'сктiв ДП НСК
кОлiмпiйський> на загzLльну суму 524 754,57 грн без ypaxyBaнHjl ПДВ, а саме:

конструкцiй, iнженерних

витрати на оплату працi - 388 640,46 грн, сдиний соцiальний внесок - 85 500,91
грн, оплата за здiйснення авторського нагляду згiдно договору вiд 05.03.2018
бlн- 41 040,00 грн, оплата за видачу сертифiката ЩАБI -9 57З,20 гривень.
Наказом Мiнмолодьспорту вiд 16.08.2018 J\b З796 uПро передачу
капiтальних вкладеньD зобов'язано державне пiдприемство <Нацiональний
спортивний комплекс <Олiмпiйський>> (dалi - ДП <НСК <Олiмпiйськuй>)
вiдшкодрати BapTicTb понесених витрат Пiдприсмству у cyMi 629 705,48 грн (в
т.ч. ПЩВ - l04 950,91 ,рrr) до 31.08.2018.
На момент завершення внутрiшнього аудиту заборгованiсть перед
Пiдприсмством не погашена, п.3 наказу Мiнмолодьспорту вiд 1б.08.2018
ЛЪ 379б ,,Про передачу капiтальних вкладень)> ДП (НСК <<Олiмпiйський>>
не виконано.

KpiM того, у роздiлi VIII Звiту за 2017 piK HeBipHo визначено/вiдображено
показники <Середньомiсячнi витрати на оплату працi одного працiвника
(гривень) усього) за звiтний piK, а саме: фактичнi витрати за 2017 piK у cyMi
18 565,40 грн (замiсть 4 б41,30 грн), вiдхилення 13 798 грн (замiсть 140,9 грн),
виконання 388% (замiсть 97%). Звiт за 2017 piK пiдписано генер.шьним
директором Крилюком А.Т.
Вiдповiдно до л.2.2 роздiлу II Положення про фiнансово-економiчну
службу Щержавного пiдприсмства <Олiмпiйський навчально-спортивний центр
затверджене генерапьним директором Пiдприемства Гутцайтом В.М., одним з
основних напрямiв дiяльностi ФЕС с: складання планiв, кошторисiв та
калькуляцiй, ведення облiку дiяльностi Пiдприемства, складання звiтiв про
фiнансово-господарську дiяльнiсть Пiдприсмства, розрахунки податкiв та

здiйснення обов'язкових платежiв

до

бюджету, здiйснення контролю за

,t/
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збереженням державного майна, активiв та капiталу, накопичення i збереження
документацii (податковоi, бухгалтерськоi, фiнансовоi, економiчноТ, плановоi,
оперативноi, статистичноi) у вiдповiдностi до iснуючих вимог та забезпечення
if зберiгання тощо.
Посадовою iнструкцiею головного бухгалтера державного пiдприемства
((Uлlмпlиськии навчЕLпьно-спортивнии центр <Конча-Заспа), затвердженою
генер€Lльним директором Гутцайтом B.IVI 27.04.2017, до обов'язкiв головного
бухгалтера н€LIIежить, зокрема, приймання участi у скJIаданнi звiтiв з
бухгалтерського, податкового, статистичних звiтiв (пп. 2.5.1 п. 2.5 роздiлу II).
Зазначений Звiт за 2017 piK було пiдготовлено в.о. головного бухгалтера
фiнансово-економiчноi служби Загордньою Ю.М. Вiдповiдно до iT пояснення,
зазначена помилка виникла внаслiдок технiчноТ помилки при складаннi
звiтностi. Надалi, при консолiдацii звiтних даних у уповноваженому органi
управлiння, ця помилка була виправлена. У систему електронноI звiтностi, що
,га торгiвлi УкраТни звiт за 2017 piK
формуеться у MiHicTepcTBi економiки
подано без зазначеноi технiчноi помилки.

до п.2.|4 роздirry 2
записiв у бухгалтерському

Положення про документ€Lпьне
облiку, яке затверджено наказом
забезпечення
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи 24.05.1995 Jф 88 та заре€стрований в
MiHicTepcTBi юстицii Украiни 05.06.1995 за }lb |681704 (dалi - Положення
ll|e 88), вiдповiдальнiсть за несвоечасне складання первинних документiв та
недостовiрнiсть вiдображених у них даних несуть особи, якi скл€uIи та

Вiдповiдно

пlдпис€ши

ц1

первиннl документи.

Таким чином, до органу управлiння Мiнмолодьспорту фiнансова
звiтнiсть Пiдприсмства за 20|7 piK надана з недостовiрними даними, чим
порушено ш2.14 роздiлу 2 Положення ЛlЪ 88, пп.2.5.1 п.2.5 роздiлу II
посадовоi iнструкцii головного бухгалтера державного пiдпрпемства
<<Олiмпiйський навчально-спортпвний центр <<Конча-Заспа>>.

Також, Пiдприемством при пiдготовцi та направленнi до органу
управлiння (Мiнмолодьспорту) проекту фiнансового плану пiдпри€мства
на 2018 piK не забезпечено внесення до нього обгрунтованих та достовiрних
даних, в результатi чого Мiнмолодьспортом проекти фiнансового плану
пiдприсмства на 2018 piK неодноразово (листи Мiнмолодьспорту вiд
14.0б.2017 ЛЬ 507616.4, вiд 22.06.2017 NЬ 5325/б.4, вiд 07.07.20t7 NЬ 573916.4,
14.09.2017 NЬ 7323lб.4) поверталися Пiдприсмству на доопрацювання
(останнiй/остаточний BapiaHT фiнансового плану направлено до

Мiнмолодьспорту лише листом вiд 26.09 .20|7 J{s 294l|7). Зазначене призвело до
затвердження Фiнансового плану пiдприемства на 2018 piK органом управлiння
10.10.201'7, чим порушено п. 5 Порядку складання, затвердження та контролю
виконання фiнансового плану суб'екта господарювання державного сектору
економiки, затвердженого наказом MiHicTepcTBa економiчного розвитку i
торгiвлi УкраiЪи вiд 02.03.2015 J\Ъ 205 та зареестрованого в MiHicTepcTBi
юстицii УкраIни 19 березня20|5 р. за Nq300/2б]45 та ч. 2 ст. 75 Господарського
кодексу Украiни в частинi затвердження фiнансових планiв до 01 Bepecнrl року,
що передус плановому.
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За несвосчасне подання на розгляд, погодження або затвердження рiчного

фiнансового плаrtу посадовi особи державного пiдприемства несуть

адмiнiстративну вiдповiдальнiсть, установлену законом, вiдповiдно до ч 2 ст. 75
Господарського кодексу Украiни.
,Щовidково; вidповidно do сm, ]642 Коdексу YKpaiHu про аdлliнiсmраmuвнi
правопоруu,tення за внесення неправduвuх dанuх dо фiнансовоi' звimносmi,
несво€часне поdання на розzляd, поzоdження або заmверdсlсення рiчноzо
фiнансовоzо плану пidпрuсл,tсmва dерэюавноzо секmору eчoчolwiKu mяzнуmь за
собою наклаdення шmрафу Bid восьлlu dо п'яmнаdцяmu неопоdаmковуванl,tх
лliнiлtулtiв dохоdiв zромаdян (Bid l Зб zрн dо 255 zpH).
наданого пояснення головного
Вiдповiдно
бухгалтера
ЗагородньоiЮ.М., проект фiнансового плану на 2018 piK бу" поданий на
затвердження до 01 червня 2017 року, проте, через наявнiсть неузгодженiсть
певноi кiлькостi показникiв, повертався для доопрацювання, внаслiдок чого
склЕuIось порушення TepMiHiB на його затвердження.

до
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Оцiнка стану функцiонування системи внутрiшнього контролю

Щотримання вимог бюджетного законодавства пiд час казначейського
обслуговування бюджетних коштiв

Формування мережi розпорядниками коштiв державного регулюеться
Порядком казначейського обслуговування державного бюджету за витратами,
затвердженим наказом Мiнфiну вiд 24.12.12 J\Ъ 1407 зареестрованого в
MiHicTepcTBi юстицii Украiни 17.01.20|З за Ns|30l22662 (dалi Поряdок
обслуеовування dерсюавноео бюdжеmу

JЪ
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407).

Згiдно з вимогами р. II Порядку обслуговування державного бюджету

1407 мережа складаеться головними розпорядниками коштiв

та
розпорядниками коштiв нижчого рiвня, що мають власну мережу. Так, до
мережi головних розпорядникiв або розпорядникiв нижчого рiвня включаються
розпорядники та одержувачi бюджетних коштiв (далi - одержувач), якщо вони
отримують бюджетнi асигнування безпосередньо вiд них.
Одним iз критерiiЪ визначення одержувача для здiйснення заходiв
бюджетноТ програми
наявнiсть бездефiцитного фiнансового плану на
поточний piK, фiнансово-економiчного розрахунку (обrрунтування) здiйснення
заходiв бюджетноi програми.
Пiдприемство включено
складу мережi Мiнмолодьспорту як

е

до

одержувача бюджетних коштiв i присвоено piBeHb одержувача бюджетних
коштiв пiд кодом 9.
Одержувачi бюджетних коштiв - суб'екти господарювання, громадськi чи
iншi органiзацii, якi не мають статусу бюджетноi установи, уповноваженi
розпорядником бюджетних коштiв на здiйснення заходiв, передбачених
бюджетною програмою, та отримують на ix виконання кошти бюджету.
Кошти державного бюджету, якi перераховуються одержувачам,

надаються

iM лише

через вiдповiдного головного розпорядника

розпорядника коштiв другого рiвня.

або
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Пр" казначейськiй формi обслуговування бюджетiв для

Bcix
розпорядникiв та одержувачiв бюджетних коштiв обов'язковим е здiйснення
операцiй за видатками через органи казначейства. ,Щля цього розпорядникам та
одержувачам коштiв в органах казначейства вiдкриваються реестрацiйнi та
спецiальнi реестрацiйнi рахунки. Бюджетнi кошти використовуються
затверджених
розпорядниками (одержувачами) коштiв вiдповiдно
кошторисами (планами використання) асигнувань.
Одержувач бюджетних коштiв використовуе бюджетнi кошти на пiдставi
плану використання бюджетних коштiв, що мiстить розподiл бюджетних
асигнувань, затверджених у кошторисi вiдповiдного розпорядника бюджетних
коштiв.
Згiдно пункту 11.2 Порядку обслуговування державного бюджету J\b l407
органи Казначейства здiйснюють платежi на пiдставi платiжних доручень за
дорученнями розпорядникiв бюджетних коштiв та одержувачiв бюджетних
коштiв у разi наявностi в облiку вiдповiдного бюджетного зобов'язання та
бюджетного фiнансового зобов'язання у межах залишкiв на рахунках для облiку
вiдкритих асигнувань.
Пiдприемство, 24.07.2012 в Управлiннi !ержавноi казначейськоТ служби
УкраIни у ГолосiiЪському районi м. Киева (далi - управлiння у Голосiiвському
районi) вiдкрило рахунок З52З2001082500 кРахунки одержувачiв коштiв за
коштами загzшьного фо"ду державного бюджету>, який закритий
02.06.2016.Пiдприемство, 16.0З.20|7 повторно вiдкрило рахунок
З52З40З5082500 <Рахунки одержувачiв коштiв за коштами загапьного фонду
державного бюджету> в управлiннi у ГолосiIвському районi, який дiс по
теперiшнiй час.
Паспорт бюджетноi програми на 2017 piK за КПКВК З40|220 <<Розвиток
фiзичноТ культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту) затверджено
спiльним наказом Мiнмолодьспорту та MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд
|6.02.2017 М 65З1229. В подальшому, спiльним наказом Мiнмолодьспорту та
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд |4.09.2017 J\Ъ3852l770 внесено змiни до
паспорта бюджетноi програми на 2017 piK.
Як встановлено аудитом згiдно з Планом використання бюджетних
коштiв на 2017 piK вiд 09.02.20|7 за бюджетною програмою 3401220 "Розвиток

до

фiзичноТ культури, спорту вищих досягнень

та

резервного

директором Пiдприемства Гутцайтом В.М. та
погодженим першим заступником MiHicTpa Гоцулом I.e ., Пiдприемству
доведено бюджетних асигнувань на заг€шьну суму lб 510,5 тис. грн, з них на
булiвництво iнших об'ектiв на 15 000,0 тис. грн (у т.ч. виготовлення
спорту", затвердженим

i

проектно-кошторисноТ документацii) та придбання обладнання
предметiв
довгострокового користування на суму l 510,0 тис. гривень.
Протягом 2017 року, вносилися змiни або здiйснювався перерозподiл
бюджетних асигнувань Пiдприемству за програмою З401220 на пiдставi
,Щовiдок про змiни до плану використання бюджетних коштiв на 2017 piK, а
саме:

та

лок€Lпьного

кошторису на l 457 900,00 грн зменшено обсяг на проектнi

4r
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роботи (булiвничтво нових будiвель) згiдно листа Пiдприемства вiд 27.04.20117
J\b120ll7 та змiн головного розпорядника вiд l8.05.2017 JФ25;
Ns300/17 талистом вiд 03.10.2017 JYs308/17B доповнення до листа вiд 29.09.20l'7
J\b300/17 наздiйснено перерозподiл коштiв передбачених на капiтальнi видатки
та закупiвлю iнвентарю, обладнання, а саме - видатки на будiвництво iнших
об'ектiв (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисноi документацii) зменшено на
|0 472 100,00 грн та добавлено на Реконструкцiю та реставрацiю iнших об'ектiв
(в т.ч. виготовлення проектно-кошторисноi документачii) l 250 000,00 грн,
капiтальний ремонт iнших об'ектiв (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисноi
предметiв
документацii) 5 620 000,00 грн, придбання обладнання
довгострокового використання З 602 100,00 грн;

i

капiтальний ремонт системи вiдео нагляду та охорони додатково збiльшено
кошторис на суму 996 840,00 гр" (лист Пiдприсмства вiд 0б.11 .2017 JЪ375/17)
та на пiдставi листа Пiдприсмства вiд 07.11.20|7 J\b378/17 згiдно наказу
Мiнмолодьспорту вiд 16.08.201'7 J\Ъ 3461 для проведення капiтального ремонту
окремих конструкцiй, iнженерних та iнформацiйних мереж об'ектiв державного
пiдприемства <<Нацiональний спортивний комплекс <Олiмпiйський>> збiльшено
капiтальнi видатки на 103 996 840,00 грн (Змiни Мiнмолодьспорту вiд
08.1 1 .2017 J\Ъ 1 l0 та 1 1 1);
придбання iнвентарю та обладнання збiльшено кошториснi призначення на
26З 465,00 .р";

|9.|2.2017

499l|7 на придбання обладнання

i

предметiв довгострокового
користування для закладу харчування (буфет) та водонапiрноI вежi.
Розподiл бюджетних коштiв за напрямами здiйснюеться головним
розпорядником бюджетних коштiв з урахуванням поданих розпорядниками
бюджетних коштiв нижчого рiвня та одержувачами бюджетних коштiв
обЦрунтувань потреби
коштах
детальних фiнансово-економiчних
(обЦрунтування) розрахункiв витрат здiйснення заходiв бюджетноi програми, як
це передбачено п. 4 Порядку використання коштiв, передбачених у державному
бюджетi для розвитку фiзичноТ культури, спорту вищих досягнень та
резервного спорту, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
29.02.20|2 J\Ъ 152 та п. 9 Порядку складання, розгляду, затвердженнJI та
основних вимог до виконання кошторисiв бюджетних установ затвердженого,
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 28.02.2002 Jф 228. Протео
обrрунтованi розрахунки до бюджетного запиту на 2017 piK на прохання
аудиторськоi групи не наданi.
Пiдприемству по зЕвначеному рахунку затвердженi та доведенi бюджетнi
асигнування iз змiнами в cyMi 119 086 940,00 гривень. Щоведенi обсяги
бюджетних асигнувань iз змiнами е пiдставою для взяття розпорядниками
бюджетних коштiв та одержувачами бюджетних коштiв бюджетних
J\Ъ

в

зобов'язань.

i

lr
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Враховуючи наявнiсть вiдкритих асигнувань, Пiдприемством протягом
2017 року з рахунку 352340З5082500 кРахунки одержувачiв коштiв за коштами
загаJIьного фоrду державного бюджету> здiйснено оплату 42 платiжних
доручення на загапьну суму 118 935 001,80 грн бюджетних коштiв.

облiкова полiтика
Пiдприемством затверджено наказ вiд 04.01.20lб Jф 1 пПро облiкову
полiтику на пiдприсмствi>> яким передбачено органiзацiю та ведення
облiку, оOлlк
облiк за об'€
облiку, загальну методику оолlку,
оO'сктами,
ктами,
бухгалтерського оолlку,
0ухгалтерського
виробничi запаси, дебiторська заборгованiсть, зобов'язання, iншi активи i
зобов'язання, виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах (dалi - наказ
про облiкову полimuку),

Наказом

про облiкову полiтику

бухгалтерського облiку (додаток

затверджено

план

paxyHKiB

яким, зокрема, передбачено синтетичнi
рахунки 66 <Розрахунки за виплатами працiвникiв>>, 65 <Розрахунки за
страхування)), якi використовуються в бухгалтерському облiку пiдприемства
при здiйсненнi розрахункiв по оплатi працi.
Слiд зазначити, що в порушення п.5 ст.8 Закону Украiни ,,Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHb> вiд 16.07.1999
NЬ 99б-ХШ облiкова полiтика пiдприемства не
погоджена
Мiнмолодьспортом як органом управлiння.
Вiдповiдно до наданого пояснення головного бухгалтера
Загородньоi Ю.М., Мiнмолодьспортом, як органом управлiння, листом вiд
15.05.2015 JЪ 3745ll1 <Щодо погодження наказу) погоджено без зауважень
J\Ъ 1),

02.01.2015 J\Ъ 3 <Про облiкову полiтику на
пiдприемствi>. Погодження облiковоi полiтики, затвердженоi у 2016 роцi,

нак€в пiдприемства

вiд

вiдсутне.

ApxiB на пiдприсмствi
На пiдприемствi вiдсутнiй apxiB виплаченоi заробiтноi плати працiвникам
Пiдприемства, а саме розрахунково-платiжних вiдомостей (особових paxyHKiB),
якi повиннi зберiгатись протягом 75 poKiB пiсля завершення виплати вiдповiдно
до Перелiку типових документiв, що створюються пiд час дiяльностi державних
органiв та органiв мiсцевого самоврядування, iнших установ, пiдприемств та
органiзацiй, iз зазначенням cTpoKiB зберiгання документiв, затвердженого

наказом MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд |2.04.20|2 Jrlb 578/5 та
зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни |7.04.2012 за }lЪ 571120884
(dалi

- Перелiк muповuх

doKytиeHmiB Jttэ578/5).

Розрахунково-платiжна вiдомiсть працiвника (форма П-6), форма якоТ
затверджена наказом Щержавного KoMiTeTy статистики Украiни вiд 05.12.2008
J\Ъ 489 <Про затвердження типових фор, первинноi облiковоТ документацiI зi
статистики працi>, на працiвникiв Пiдприсмства не велась.
На Пiдприемствi внутрiшнiм документом не визначено/не затверджено
iншого бланку для архiвного облiку виплаченоТ заробiтноТ плати. Вiдповiдно до
,Щодатку Ns7 до наказу по Пiдприемству вiд 02.0|.2015 JфЗ <Про облiкову

-7
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полiтику на пiдприсмствi)), визначено мiсце зберiгання (apxiB пiдприсмства)
первинних та зведених документiв бухгаrrтерського облiку у навч€Lльноспортивному комплексi на З поверху у KiM. J\Ъ 3, вiдповiдальна особа
заступник головного бухгалтера Омельченко О.В.

На

Пiдприемствi

у

наявностi Номенклатура справ державного

пiдприемства <Олiмпiйський навчально-спортивний центр <Конча-Заспа)), яка
затверджена 0 1 .05.20 1 2 генеральним директором Пiдприемства Гутцайтом В.М.
нол4енклаmура справ) (01.05.2012 святковий день). Зазначеною
номенклатурою справ затверджено перелiк типових документiв, що
створюються пiд час дiяльностi пiдприемства. Зокрема передбачено, що
фiнансово-економiчною службою по iндексу справи 03-18 зберiгаються особовi
рахунки працiвникiв пiдприемства 75 poKiB (ст.3|7-а). Закриту номенклатуру
справ за 2016 та 2017 роки по кiлькостi сформованих справ до перевiрки не

(dалi

надано.

Посадовою iнструкцiсю головного бухгалтера державного пiдприемства
кОлiмпiйський навчапьно-спортивний центр кКонча-Заспа)), затвердженою
генерЕLпьним директором Гутцайтом В.М 27.04.2017, до обов'язкiв головного
бухгалтера належить, зокрема, вiдповiдальне збереження бухгалтерських
документiв, своечасна ix вiдправка до apxiBy i належне зберiгання у apxiBi.
(пп.2.1.15 п.2.1 роздiлу П).
Таким чином, на Пiдприемствi вiдсутнiй внутрiшнiй контроль щодо
apxiBy документiв, зокрема по нарахованiй та виплаченiй заробiтнiй платi

працiвникам пiдприемства, чим не забезпечено дотримання вимог
нормативно-правових документiв та власних розпорядчих документiв

щодо збереження документiв, а саме Перелiку типових документiв ЛЪ578/5,
Номенклатури справ державного пiдпри€мства <<Олiмпiйський навчально_
спортивний центр <<Конча-Заспа>>, пп. 2.1.15 п.2.1 роздiлу II посадовоi
iнструкцii головного бухгалтера державного пiдпри€мства <<Олiмпiйський
навчально-спортивний центр <<Конча-Заспа>>.
Вiдповiдно до наданого пояснення головного бухгалtтера, <ApxiB
заробiтноi плати ведеться на пiдприсмствi з зазначеними строками зберiгання
вiдповiдно до нак€ву Мiнюсту вiд |2.04.2012 Ns578/5 uПро затвердження
Перелiку типових документiв, що створюються пiд час дiяльностi державних
органiв та органiв мiсцевого самоврядування, iнших установ, пiдприемств та
органiзацiй, iз з€вначенням cTpoKiB зберiгання документiв>. Що вiдома

розрахунково платiжнi вiдомостi (особовi рахунки) згiдно з нак€вом
!ержкомстату вiд 05.12.2008 р. J\Ъ 489 ця форма втратила чиннiсть з
01.01.2009 р.>

Пiд час проведення аудиту, до перевiрки надано apxiBHi вiдомостi
нарахованiй та виплаченiй заробiтнiй платi працiвникам пiдприемства
20lб piK, що свiдчить про часткове усунення порушення у ходi аудиту.

по
за

Посадовi iнструкцii
проживання.

У

штатному розписi пiдприсмства у Комплексi для проживання

передбачено, зокрема, посада <Адмiнiстратор>

та

визначено

код

за

l
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класифiкатором професiй - 4222, що вiдповiдае Класифiкатору професiй Щt
003:20l0, затвердженого накzLзом Щержспоживстандарту УкраIни вiд 28.07.20l0
J\b327 (dалi - Класuфiкаmору професiй ДК 003:2010). Посадова iнструкцiя
адмiнiстратора комплексу для проживання державного пiдприемства
<Олiмпiйський навчапьно-спортивний центр <Конча-Заспа)) (dалi - посаdова
iнсmрукцiя аdлtiнiсmраmора) затверджена генерztльним директором
Пiдприемства Гутцайтом В.М. 01.0б.2012 з якою ознайомлено працюючих
працiвникiв на зазначених посадах: Беззубова О.В., Iщук Т.П., Сагана В.С.,
Смслаш T.I. Протягом з 01.06.2012 по 01.09.2018 посадовi особи на займаних
посадах не змiнювЕuIись, iншi посадовi не затверджувzLпись.
Проведеним аналiзом посадовоi iнструкцii адмiнiстратора встановлено,
що посада вiднесена до категорii <Фахiвцi>> замiсть <Технiчнi службовцi>. lo
роздiлу <Технiчнi службовцi> н€Llrежать професii, до яких може бути
застосований piBeHb квалiфiкацiТ "молодший спецiалiст", & також професiТ, що
вимагають повноi загальноi середньоi та професiйно-технiчноi освiти чи повноi
загальноТ середньоi освiти та професiйноI пiдготовки на виробництвi,
вiдповiдно до роздiлу 4 Класифiкатору професiй ЩК 003:2010. Проте, у пп. 1.2.1
п.
посадовоi iнструкцii адмiнiстратора зазначено, що
роздiлу
призначаеться на цю посаду особа, яка мас вищу або неповну вищу ocBiTy
вiдповiдного напряму пiдготовки та стаж в готельному господарствi не менше 2

|.2

1

poKiB.

,,Щовidково: PiBHi ocBimu вказуюmь BidпoBidHo dо сmаmmi 30 Закону
Украiнu кПро ocBimy> Bid 23.05.]991 ]Ф 10бO-ПI (dалi
Закон про ocBimy),
пункmу ] сmаmmi б Закону YKpaiHu кПро вuu|у освimу> Bid ]7.01,2002 ]Ф 2984III (dалi
Закон про вulцу ocBimy) як:
. - базова за2альна сереdня,,
. повна заzа"lьна сереdня,,

професiйно-mехнiчна;
неповна вuu4а;
базова вulца;
. повна вulца
Зzidно зi сm. б Закону про вutцу освimу do сmрукmурu вutцоi освimu
вх о dяmь о с в imHi й о с BimH ьо - кв алiф i кацiйн i р i вн i :
. ]) ocBimHi piBHi: неповна вuu4а ocBima; базова вuu4а освimа; повна
вutца освimа;
2) освimньо-квалiфiкацiйнi piBHi: tполоduluй спецiалiсm; бакалавр,,
спецiалiсm, л,tаziсmр.
Таким чином, у посадовiй iнструкцii адмiнiстратора HeBipHo визначена
категорiя (<Фахiвцi> замiсть <Технiчнi службовцi>) та до посади технiчних
службовцiв визначено piBeHb квалiфiкацii, який не вiдноситься до зазначеноi
категорiТ чим не дотримано р. 4 Класифiкатору професiй ДК 003:2010.
У перiод аудиту, директором комплексу для проживання Бiлоус С.А. було
нову посадову iнструкцiю адмiнiстратора комплексу для
розроблено
проживання держаного пiдприсмства кОлiмпiйський нав€Lпьно-спортивний

.
.

виправлено вищез€вначенi

недолiки.

Зазначена iнструкцiя погоджена

.lI
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провiдним юристконсультом Корнiйко В.В. i начальником вiддiлу кадрiв
Хаврусь Л.В., та затверджена 01.10.20l8 генер€Lльним директором
Пiдприемства Крилюком А.Т. Iз зuвначеною iнструкцiею ознайомлено
адмiнiстраторiв комплексу для проживання, якi працюють на Пiдприсмствi

(Беззубова О.В., Iщук Т.П., Смслаш T.I., Санага В.С.).
Таким чином, з€вначене порушення усунуто у ходi аудиту.
Проведеним дослiдження освiтнього рiвня адмiнiстраторiв комплексу для
проживання встановлено, що вони мають: повну вищу ocBiTy (Беззубов B.I. - за

професiТ оператор поштового зв'язку третього класу) та не вiдповiдають
вимогам посадовоi iнструкцii мати вищу або неповну вищу ocBiTy вiдповiдного
напряму пiдготовки та стаж в готельному господарствi.
Так, працiвники Пiдприсмства, якi займали посади адмiнiстраторiв
комплексу для проживання у перiод з 01.01.2016 по 01.09.2018 не вiдповiдали
квалiфiкацiйнiм вимогам, зазначеним у пп. 1.2.1 л.|.2 роздiлу 1 посадовоi
iнструкцii адмiнiстратора.
Проте, оскiльки затверджено нову посадову iнструкцiю адмiнiстратора
комплексу для проживання, з новими квалiфiкацiйними вимогами вважаемо
з€Lзначене порушення усунуто у ходiв аудиту.
Вiдповiдно
наданого пояснення головного
бухгалтера
((В
посадовiй iнструкцii адмiнiстратора комплексу для
ЗагородньоТ Ю.М.,
проживання в п.1 .1 та п. |.2. були BHeceHi помилково вiдомостi щодо категорii
<Фахiвець)) та вимоги щодо рiвня освiти кВища>, невiдповiднiсть працiвникiв
щодо вимог спецiальностi виникла iз наступних причин: адмiнiстратори
комплексу для проживання працюють тривалий час на пiдприемствi (роки
працевлаштуваннrI на посаду адмiнiстратора 1,996-2008р)
груднi 2010 року
"
вiдбулася реорганiзацiя пiдприемства, шляхом приеднання до ДП (Об'сднання
спортивно-господарських споруд)), а З0.04.2012 року шляхом вiдокремлення
створене нове пiдприемство ЩП <Олiмпiйський навч€Lпьно-спортивний центр
кКонча-Заспа)) i Bci працiвники якi були в штатi структурного пiдроздiлу <База
Конча-ЗаспаD в т.ч. нинi працюючi адмiнiстратори комплексу для проживання,
були звiльненнi за переведення в новостворене пiдприсмство. Вiдповiдно ст.24
КЗпП УкраiЪи, особам, якi запрошенi по переводу з iншого пiдприемства, не
можуть вiдмовити в укладаннi трудового договору, в тому числi особам, якi не
мають вiдповiдноi освiти, або стажу роботи, встановлених квалiфiкацiйними
вимогами, але мають достатнiй практичний досвiд та успiшно виконують
завдання та обов'язки i як виняток можуть бути залишенi або призначенi на
вiдповiднi посади.>
.Що перевiрки також наданi посадовi iнструкцii праuiвникiв фiнансовоекономiчНоi служби, якi затвердженi 02.01.2015 колишнiм генеральним
директором Гутцайтом В.м., посади яких не виповiдають посадам
зазначеним у штатному розписi.

до

4э
40

Так,

у

наявностi: посадова iнструкцiя провiдного бухгалтера

(з

розрахункiв з постачIIJIьниками продуктiв до iдальнi Пiдприемства та складання
меню у iдальнi Пiдприсмства), посадова iнструкцiя провiдного бухгалтера (з
розрахункiв з клiентами, яким послуги надае Пiдприемство, та облiк операцiй
по автотранспорту), посадова iнструкцiя провiдного бухгалтера (бухгалтераштатним розписом передбачена посада провiдний бухгалтер
касира),
пiдроздiлу фiнансово-економiчноi служби; посадова iнструкцiя бухгалтера II-оТ
категорii (з розрахункiв з постачальниками послуг Пiдприемства) не вiдповiдае
назвi посади зазначенiй у штатному розписi - бухгалтер II категорii фiнансовоекономiчноi служби.
Посадовою iнструкцiею головного бухгалтера державного пiдприемства
<Олiмпiйський навчаJIьно-спортивний центр <Конча-Заспа)), затвердженою
генер€rльним директором Гутцайтом В.М 27.04.2017, до обов'язкiв головного
бухгалтера н€Lлежить, зокрема, розробка i складання посадових iнструкцiй для
працiвникiв фiнансово-економiчноi служби (пп. 2.4.5 л. 2.4 роздiлу II).
Таким чином, мають мiсце випадки, коли назви посади у посадових

а

iнструкцiях працiвникiв фiнансово-економiчноi служби не вiдповiдають
назвам посад, зазначеним у штатному розписi пiдприсмства.

Щоговори про повну iндивiдуальну матерiальну вiдповiдальнiсть

Вiдповiдно до л.2.2 роздiлу 2 посадовоi iнструкцii адмiнiстратора, одним
iз обов'язкiв адмiнiстратора е проведення розрахункiв з особами, якi
проживають в спальному корпусi за готiвковий рахунок та своечасно здавати
готiвку в касу Пiдприемства. З yciMa адмiнiстраторами (Беззубовим О.В.,
Iщук Т.П., Саганом В.С., Смелаш T.I.) укладено 01.05.2012 договори про повну
матерiальну вiдповiдальнiсть якi пiдписанi генерzlllьним директором
Пiдприемства Гутцайтом В.М.
Предметом договорiв с повна матерiальна вiдповiдальнiсть за збереженнrI
довiрених пiдприемством матерiальних цiнностей i вiдповiдальнiсть за iх
збереження у встановленому законом порядку. Слiд зауважити, що день
пiдписання договорiв про повну матерiальну вiдповiдальнiсть 01 травня 2012
року. Згiдно ст.7З КЗпП Украiни, святковим i неробочим днем с, зокрема, l
травня -

lень

працi.
Вiдповiдно до табелiв облiку використання робочого часу за травень 20|2
року у генер€Lльного директора Гутцайта В.М., адмiнiстраторiв Iщук Т.П та
Смелаш T.I. та провiдного бухгалтера Шклярук Ю.В., з якою також укладено
договiр про повну iндивiду€tльну матерiальну вiдповiдальнiсть вiд 01.05.20|2
N9 1,,01.05,20|2 - бу" вихiдний день.
Також звертаемо увагу, що
договорах про повну матерiальну
вiдповiдальнiсть е посилання на cTaTTi 1351 та 1353 Кодексу законiв про працю
УкраiЪи, проте з€}значений кодекс мае лише 265 статей.
перiод аудиту 01.10.2018 укладено HoBi договори про повну
матерiальну вiдповiдальнiсть з працiвниками Пiдприемства, якi вiдповiдають за

у

У

зберiгання довiрених
аудиту.

iм матерiальних цiнностей. Порушення усунуто у ходi
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виконавська дисциплiна

Статут Пiдприемства

у новiй

редакцii затверджено
Мiнмолодьспорту вiд 25.06.2018 J\Ъ 2967 uПро затвердження

накzвом
Статуту

державного пiдприемства <Олiмпiйський навчапьно-спортивний центр <<КончаЗаспа> у новiй редакцii>> (dалi - наказ Мiнпtолоdьспорmу Ne 2967).
Вiдповiдно до л.2 наказу Мiнмолодьспорту J\b 2967, зобов'язано
Пiдприемство у п'ятиденний строк забезпечити державну ресстрацiю новоi
редакцiI Статуту у встановленому законодавством порядку та в одноденний
строк пiсля завершення реестрацiйних дiй письмово поiнформувати юридичне
управлiння Мiнмолодьспорту про ix проведення, з наданням копiй
пiдтвердж},ючих документiв. KpiM того, у п. 3 з€Lзначеного наказу з€}значено, що
втратив чиннiсть наказ Щержавноi служби молодi та спорту Украiни вiд
2З.04.20|2 Jф 1645 кПро затвердження Статуту державного пiдприемства
<Олiмпiйський навч€tпьно-спортивний центр кКонча-Заспа)).
Проте, станом на 01.10.2018 Пiдприемством не здiйснено державну
ре€страцiю Статуту Пiдприемства у новiй редакцii.
Таким чином, Пiдприемством не забезпечено сво€часне виконання
наказу органу управлiння майном в частинi сво€часноi ресстрацii Статуту
пiдприсмства у новiй редакцii.
перiод проведення аудиторського дослiдження Пiдприемством до
Мiнмолодьспорту направлено лист вiд 27.09.2018 J\Ъ З7lll8 (вх. вiд 28.09.2018
Jф 15302/7-18)
обrрунтуваннями причин невиконання
наказу
Мiнмолодьспорту Jф 2967 та проханнrIм вести змiни до зазначеного наказу в
частинi продовження cTpoKiB державноi реестрацii Статуту у новiй редакцii.

У

з

п.2

Роздiл II.

ВИСноВки

За результатами проведеного планового фiнансового аудиту та аудиту

вiдповiдностi здiйснено оцiнку дiяльностi державного пiдприемства

кОлiмпiйський навчально-тренувrtльний центр кКонча-Заспа)) щодо законностi
та достовiрностi фiнансовоi i бюджетноi звiтностi, правильностi ведення
бухгалтерського облiку, дотримання aKTiB законодавства, планiв, процедур,
KoHTpaKTiB з питань стану збереження активiв, iнформацiТ та управлiння
державним майном та встановлено наступнi порушення та недолiки у
дiяльностi Пiдприемства:
l. Згiдно контракту вiд 09.10.2017 бlн, укладеного Мiнмолодьспорту з
генер€Lльним директором Пiдприемства Крилюком А.Т., генеральному
директору встановлено надбавку за iнтенсивнiсть працi та особливий характер
роботи, чим порушено постанову Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 11 листопада
2015 р. М1034 <Про внесення змiн до постанов Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
2 серпня 1995 р. JЮ597 i вiд 19 травня 1999 р. JS859>.
В ходi аудиту порушення усунуто шляхом приведення умов укладеного
контракту з генер€Lпьним директором вiдповiдно до норм чинного
законодавства.

2.

В порушення пунктiв 3.1 та 3.3 роздiлу 3 Контракту вiд 09.|0.20|7
б/н, укладеного Мiнмолодьспортом з генер€tльним директором Пiдпри€мства
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Крилюком А.Т., генеральному директору Крилюку А.Т. виплачена премiя без
погодження з органом управлiнш, що призвело до зайвих витрат коштiв на
оплату працi на загальну суму 2 226,50 грн, в т.ч. на сплату единого внеску 401,50 гривень.

З.

Пiдприемством у перiод з 01.01.2016 по 01.09.20l8 здiйснено
виплати на оплату класностi водiям без рiшення кваIliфiкацiйноi KoMicii та
видання внутрiшнього розпорядчого документа на fi встановлення на загzLпьну
суму 73 298,05 грн, в т.ч. на сплату единого внеску - |З 217,68 грн, чим
порушено п. 10 Загальних положень Щовiдника квалiфiкацiйних характеристик
професiй працiвникiв, затвердженого наказом MiHicTepcTBa працi та соцiальноi
полiтики Украiни вiд 29.12.2004 J\b 336 кПро затвердження Випуску 1
<Професii працiвникiв, що с заг€Lпьними для Bcix видiв економiчноi дiяльностi>.
KpiM того, у наказах при прийомi на роботу водiIв Пiдприемства не
визнач€Lпись окремо розмiри посадових окладiв, встановлений вiдсоток
надбавок та доплат до посадового окладу, а зазначалась заг€Lпьна сума
можливих нарахувань з€Lзначена у штатному розписi Пiдприемства. Тому по
зазначеним наказам неможливо iдентифiкувати, який саме посадовий оклад,
надбавки та/чи доплати та Тх розмiри передбаченi працiвнику.
4. В порушення ст.97 КЗпП УкраiЪи, ст.15 Закону Украiни кПро
оплату працi> вiд 24.0З. 1995 Ns 108/95-ВР в перiод з 01 . l 1 .2017 по 01 .09.2018 на
виплату доплати за ведення вiйськового облiку, визначеноI на законодавчому
piBHi, проте не передбаченою Колективним договором, Пiдприемством
використано 9 958,05 гривень.

5.

Пiдприемством в особi генер.Lпьного директора Крилюка А.Т. в
порушення п. 2 ст.75 Господарського кодексу УкраiЪи, л.7.З роздiлу 7 Статуту
державного пiдприсмства кОлiмпiйський навчапьно-спортивний центр <КончаЗаспа>>, затвердженого нак€вом ,,Щержавноi служби молодi та спорту Украiни вiд
2З.04.20|2 М1645, л.2.10 роздiлу 2 Контракту вiд 09.10.2017 бlн при
вiдсутностi зазначеного зzrлучення коштiв у фiнансовому планi на 2018 piK та
без погодженнrI органу управлiння (Мiнмолодьспорту) у перiод з 01.04.2018 по
0|.07.2018 отримано вiд ДП (НСК <Олiмпiйський> безвiдсоткову фiнансову
поворотну допомоry на заг€Lльну суму 339 000,00 гривень.
6. У перiод з 01.01.2016 по 01.09.2018 у порушення вимог п.4.2
роздiлу 4 Положення про ведення касових операцiй ЛГs бЗ7 та п. 39 роздiлу IV
Положення про ведення касових операцiй Ns 148 на пiдприемствi велося бiльше

однiеi касовоi книги.
OKpiM того, у порушення п. 6.5 роздiлу б Положення Jф 88, п.3.13 роздiлу
З Положення про ведення касових операцiй J\b бЗ7 первиннi документи не
пронумерованi, не переплетенi та вiдсутнi супровiднi довiдки для apxiBy.
Працiвникiв, якi виконув€lли обов'язки касирiв на Пiдприемствi у перiод з
01.01.20|6 по 01.09.2018, не ознайомлено пiд пiдпис iз вимогами положень
НБУ J\bJt637 та l48, чим порушено л.4.7 роздiлу 4 Положення про ведення
касових операцiй J\lЪ бЗ7 та п.44 роздiлу IV Положення про ведення касових
операцiй Nq 148 (вiдповiдних документiв до аудиту не надано).
7. Пiдприемством не здiйснено роботу по атестацiТ робочих мiсць
вiдповiдно до нак€Lзу по Пiдприемству вiд 10.11.20|7 М 89 uПро атестацiю
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робочих мiсць>. Зазначене свiдчить про недостатнiй piBeHb внутрiшнього

контролю за виконанням працiвниками Пiдприемства наказiв по Пiдприемству
та Колективного договору в частинi здiйснення атестацiI робочих мiсць.
8. З 04.01.2018 по теперiшнiй час не внесено змiни до наказу
Пiдприемства вiд 02.01.2018 J\b 3 <Про визначення складу тендерного KoMiTery
з 1 сiчня 2018 року) в частинi змiни нЕIзви посади секретаря тендерного
KoMiTeTy Iщука О.П. (провiдного фахiвця державних закупiвель) у зв'язку з
переведенням його 04.01.2018 (наказ вiд 04.01.2018 Jtlb 3-к) з посади провiдного
фахiвця державних закупiвель Пiдпри€мства на посаду начаJIьника вiддiлу з
державних закупiвель Пiдприсмства, що свiдчить про неналежний стан
внутрiшнього контролю за виданням розпорядчих документiв на Пiдприемствi.
9. Наказом по Пiдприемству вiд 02.01.2018 J\ЪЗ пПро визначення
складу тендерного KoMiTeTy з 1 сiчня 2018 року) затверджено новий склад
тендерного KoMiTeTy.
У зв'язку з набранням чинностi Закону УкраiЪи <Про публiчнi закупiвлi>
вiд 25.|2.2015 J\Ъ922-VII та затвердження Примiрного положеннlI про
тендерний KoMiTeT або уповноважену особу (осiб) (наказ MiHicTepcTBa
економiчного розвитку i торгiвлi Украiни вiд 30.03.20|6 J\b 557), з 01.08.2016
TepMiH <<KoMiTeT з конкурсних торгiв> замiнено на TepMiH (тендерний KoMiTeT>.
Проте, розробка та затвердження 10.01.2018 положення про вiддiл з
державних закупiвель Пiдприемства вiдбулось без врахування змiн чинного
законодавства у сферi публiчних закупiвель та дiючих наказiв по Пiдприемству,
а саме: в положеннi про вiддiл з державних закупiвель € посилання на KoMiTeT з
конкурсних торгiв, а не на тендерний KoMiTeT, що свiдчить про недостатнiй
внутрiшнiй контроль.
10. Повiдомлення про внесення змiн до договору на закупiвлю силових
тренажерiв загальноi фiзичноi пiдготовки та тренажерiв ергометрiв
опублiковане на веб-порталi Уповноваженого органу з питань закупiвель тiльки
на 5 день вiд дати укладання додатковоiугоди, що е порушенням ст.10 Закону
про публiчнi закупiвлi М922.
11. На Пiдприемствi вiдсутнi картки облiку наробiтку та вiдстежування
обiry акумуляторних свинцевих стартерних батарей, а також картки облiку
пробiгу (наробiтку) пневматичних шин, що ставить пiд cyMHiB правильнiсть ik
списання Пiдприемством за перiод з 01.0|.20|6 по 01.09.2018.
В ходi аудиту Пiдприсмством заведенi картки пробiry на шини, якi
встановленi на транспортi Пiдпри€мства.
12. Наказом Мiнмолодьспорту вiд 16.08.2018 М З796 uПро передачу
капiтальних вкладень)) зобов'язано державне пiдприемство <Нацiональний
спортивний комплекс кОлiмпiйський> вiдшкодувати BapTicTb понесених витрат
Пiдприсмству у cyMi 629 705,48 грн (в т.ч. ПЩВ - 104 950,91 грн) до 31.08.2018.
На момент завершення внутрiшнього аудиту заборгованiсть перед
Пiдприемством не погашена, п.3 наказу Мiнмолодьспорту вiд 16.08.2018
J\Ъ3796 <Про передачу капiтальних вкладень)) ДП (НСК кОлiмпiйський)) не
виконано.
13. Пiдприемством при пiдготовцi та направленнi до органу управлiння
(Мiнмолодьспорту) проекту фiнансового плану пiдприемства на 2018 piK не

lo
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забезпечено внесення до нього обrрунтованих та достовiрних даних, в
результатi чого Мiнмолодьспортом проекти фiнансового плану пiдприемства на
2018 piK неодноразово (листи Мiнмолодьспорту вiд 14.0б.2017 J\lЬ5O7б/6.4, вiд
22.06.2017 J\Ъ5З25l6.4, вiд 07.07.2017 Ns57З9l6.4, 14.09.2017 Nэ7З2Зl6.4)
повертаJIися Пiдпри€мству на доопрацювання, що призвело до несво€часного
погодження фiнансового плану пiдприемства на 20l8 piK.
KpiM того, до органу управлiння Мiнмолодьспорту фiнансова звiтнiсть
Пiдприемства за 2017 piK надана з недостовiрними даними, чим порушено
п.2.|4 роздiлу 2 Положення J\Гs88.
|+. ло
дослiдження не надано фlнансово-економlчнl
Що аудиторського дослlдження
фiнансово-економiчнi
(обГрунтування)
здiйснення
заходiв
бюджетноТ
програми З401220
розрахунки
<<Розвиток фiзичноi культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту)
до бюджетного запиту на 2017 piK.
15. У порушення п.5 ст.8 Закону про бухгЕrлтерський облiк J\Ъ996
облiкова полiтика пiдприемства не погоджена Мiнмолодьспортом, як органом
управлiння.
16. На пiдприсмствi вiдсутнiй apxiB виплаченоi заробiтноi плати
працiвникам Пiдприемства, а саме розрахунково-платiжнi вiдомостi (особовi
рахунки), якi повиннi зберiгатись протягом 75 poKiB пiсля завершеннrI виплати
вiдповiдно до Перелiку типових документiв, що створюються пiд час дiяльностi
державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування, iнших установ,
пiдприемств та органiзацiй, iз з€вначенням cTpoKiB зберiгання документiв,
затвердженого нак€lзом MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд 12.04.2012 Jф 578/5 та
зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 17.04.2012 за }lЪ 57ll20884.
У посадовiй iнструкцii адмiнiстратора комплексу для проживання
Пiдприсмства HeBipHo визначена категорiя (<Фахiвцi> замiсть <Технiчнi
службовцi>) та до посади технiчних службовцiв визначено piBeHb квалiфiкацii,
який не вiдноситься до зазначеноi категорii, чим не дотримано роздiл 4
Класифiкатору професiй ДК 003 :20 1 0.
У перiод аудиту Пiдприемством розроблено нову посадову iнструкцiю
адмiнiстратора, у якiй виправлено вищезазначенi недолiки.
18. Мають мiсце випадки, коли н€вви посади у посадових iнструкцiях
працiвникiв фiнансово-економiчноI служби, якi затвердженi 02.01.2015
колишнiм генеральним директором Гутцайтом В.М., не вiдповiдають назвам
посад, з€вначеним у штатному розписi Пiдприемства.
19. ,Щоговори про повЕу MaTepiarrbHy вiдповiдальнiсть з працiвниками
Пiдприемства укладенi в неробочий день 01.05.2012.
У договорах про повну матерiальну вiдповiдальнiсть € посилання на
cTaTTi 1351 та 1353 Кодексу законiв про працю Украiни, проте зазначений
кодекс мае лише 265 статей.
У перiод аудиту 01.10.2018 укладено HoBi договори про повну
матерiальну вiдповiдальнiсть з працiвниками Пiдприемства, якi вiдповiдають за
зберiгання довiрених iм матерiальних цiнностей.
20. Статут Пiдприсмства новiй редакцiТ затверджено наказом
Мiнмолодьспорту вiд 25.06.2018 JЮ 2967 <Про затвердження Статуту
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державного пiдприсмства кОлiмпiйський навч€Lпьно-спортивний центр <<КончаЗаспа> у новiй редакцii>> (далi - наказ Мiнмолодьспорту J\lb 29б7).
Вiдповiдно до п.2 наказу Мiнмолодьспорту Jф 2967, зобов'язано
Пiдприемство у п'ятиденний строк забезпечити державну ре€страцiю новоi
редакцii Статру у встановленому законодавством порядку та в одноденний
строк пiсля завершення реестрацiйних дiй письмово поiнформувати юридичне
управлiння Мiнмолодьспорту про iх проведення, з наданням копiй
пiдтверджуючих документiв.
KpiM того, у п. 3 зазначеного наказу зазначено, що втратив чиннiсть наказ
.Щержавноi служби молодi та спорту Украiни вiд 2З.04.2012 J$ 1645 uПро
затвердження Стаryту державного пiдприемства <Олiмпiйський навч€uIьноспортивний центр кКонча-Заспа)).
Проте, Пiдприсмством не забезпечено виконання наказу органу
частинi своечасноi реестрацii Статуту
управлiння (Мiнмолодьспорту)
Пiдприемства у встановленому законодавством порядку.

в

Загалом, враховуючи оцiнку ефективностi управлiння Пiдприемством,
стан внутрiшнього контролю та суттевиЙ вплив виявлених в ходi аудиту
порушень на дiяльнiсть Пiдприемства в цiлому, аудиторськиЙ висновок е
негативним.
Завiдувач сектором
внутрiшнього аудиту Мiнмолодьспорту,
голова аудиторськоi групи
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Головний спецiалiст сектору
внутрiшнього аудиry Мiнмолодьспорту

ф

Головний спецiалiст сектору
внутрiшнього аудиry Мiнмолодьспорту
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