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|8.0|.2022
На Jф

290 l9, лl, Хме

до акту ревlзll окремих питань
комунального пiдприсмства IIо

<<Теплови к>> Ста рокостяlIт
01.1 0.201 8 по 30.09.202|

З метою дотримання принципу
порушення чинного законодавства У
пiдприемства адмiнiстрачiя комунал
теплового господарства <Тепловик> Ста
КП <Тепловик>) зверта€ться до Вас iз
питань фiнансово-господарськоi дiяль
експлуатацii теплового господарства
мiсъкоi ради за перiод з 01 .1 0.201 8 по З

06_08/1.

1i сiчня 2022 року КП <Теплови

фiнансового iнспектора Управлiння
Хмельницькiй областi Забитчука В.В. к
господарськоi дiяльностi комунального

Ns 3/
вiд

господарства <<Тепловик> Старокостян инiвськоi MicbKoi ради за перiод з

Зслсmупн

КА MICЬKA РАДА
оълдстt

во по експлуатаuii
кТепловик>

i MicbKoT ради
HiB Хмельницькоi областi, З 1 101,
plovik,org Код €ДРПОУ: l415|464

ку начulьнuка Захidноzо офiсу
Щержауd umслунсб u

А.А.Мuрценюку

ьнuцькuй, пров. Маяковськоzо, I 9/I

ЕчЕння

i нансово-господарськоI дiяльностi
пJrуатацiТ теплового fосподарства

iвськоi MicbKoI ради за перiод з

вiд 11 сiчня 2022 року ЛЬ 0б-08/1

верховенства права та недопущення
ни i захисту економiчних iHTepeciB
го пiдприсмства по експлуатацiТ
костянтинiвськоi MicbKoi ради (далi -
ереченнями на <Акт ревiзii окремих

ocTi комунального пiдприсмства по
<Тепловик> Старокостянтинiвськоi

09.2021року вiд 11 сiчня 2022 року Jt

) отрима.lIо вiд головного державного
хiдного офiсу Щержаулитслужби в

кт ревiзii окремих питань фiнансово-
iдприсмсf,ва по експлуатацii теплового



01.10.2018 по З0.09.2021року вiд 11

ревiзii).

З помилковою iнформацiсю,
положеннями та висновками викJIаден
вiдповiдно до ч.2 cTaTTi 19, cTaTTi б8 К
Украiни <Про ocHoBHi засади здiйснен,
YKpaiHi>, п. 42 Постанови КМУ кП
iнспектування Щержавною аудиторсь
територiальними органами)) вiд 20
заперечення i зауваження.

В результатi проведеного фахiв
викладених в AKTi ревiзii на Тх вiдпов
наступне:

1. В AKTi ревiзii на стор.10 та стор
звiту про рух грошових коштiв (за п
внесено недостовiрнi данi щодо отрима
чим гIорушено вимоги п.1 ст. 1 1 закону

фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi> вiд l6.07.

КП <<Тепловик>> не
положеннями i висновками

може погод
про поруше

- що нiбито до звiту про рух
форми J\Ъ3 за 2020 piK внесено H€lor
цiльового фiнансування i зазначаемо,

а) на рахунках бухгалтерського
вiдображаJIася iнформаuiя про фактичнi
iнвестицiйноi та фiнансовоi на пiд,
бухгалтерського облiку з дотриманням
облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi> в

б) пiдприсмством не були
УкраТни <Про бухгалтерський
|6.07.1999 року JVg 996-XIV.

Вiдповiдно до рiшень cecii С
розпоряджень мiського голови у 202
енергозбереження)) по КПКВ ]640 та л
пiдприсмствам, установам (органiзацi
котельнi по вуп. Варчука, 18 з п
влаштуванням теплових пунктlв на кот
Героiв Крут 5l1 м. Старокостянтинiв
теплових мереж iз замiною труб на

поруш
облiк

iснуючих каналах та камерах для з' ння котелень по вул. Миру, 44lЗ та

ня 2022 року Jф 06-08/1> (далi - Акт

еобrрунтованими i суперечливими
и в AKTi ревiзiI не погоджуемось та
:титуцii Украiни, ч.1 cTaTTi 12 Закону
державного фiнансового контролю в
затвердження Порядку проведення

ою службою, ii мiжрегiонаJIьними
iтня 2006 р. N 550 подаемо своi

ми пiдприемства
HicTb законодавству

аналiзу положень
було встановлено

зазначасться, що КП <Тепловик>) до
им методом) форми JY3 за 2020 piK

ня коштiв вiд цiльового фiнансування,
краiни <Про бухгалтерський облiк та

999 року J\b 996-XIV.

тися з викладеними в Акту ревiзiТ
я,.

шових коштlв
ipHi данi щодо

(за прямим методом)
отримання коштiв вiд

iny своечасно, повно та rrравдиво
адходження в результатi операцiйноi,
aBi записiв ik руху на рахунках
акону УкраТни кПро бухгалтерський

1 6.07 .|999 року Jф996-ХIV;

i правила i вимоги п.1 ст. 11 закону
фiнансову звiтнiсть в Украiнi> вiд

рокостянтинiвськоТ MicbKoi ради та

р. КП <<Тепловик>> на кЗаходи з
КЕКВ З210 к Капiтальнi трансферти

м)> для проведення реконструкцii
кладанням на Hel навантажень ,га

ьнях по вул. Миру, 4414 та по вул.
ельницькоi обл., та реконструкцii

опередньоiзольованi з прокладкою в



ГероТв Круr, 5/i з котельнею Варчука,
обл. отримало кошти з мiсцевого бюд
3 542 000,00 грн.. Надходження цих
грошових коштiв (за прямим методом)
звiтний перiод 202OpiK.

В 2020роцi також надано кошт
енергозбереження)) по КПКВ ]640 та
трансфери пiдприемствам (установам,
розмiрi 4 700 000,00 грн., якi вiдображе
прямим методом) форми J\b3 за 2020 piK
як за суттсвiстю i за призначення отри
роцi рiзнi.

В рядку 3095 <Iншi надхо,

рекомендацiй щодо заповнення форrr,r
JЮ433 вiдображаються iншi надходже
дiяльностi, для вiдображення яких за
видiлити окрему статтю, або не включ
грошових коштiв у результатi операцi
оборотних активiв, надходження вiд
тощо.

Копiя Звiту про рух грошових ко
2020 piK на 2-х аркушах додаеться.

2. В AKTi ревiзiТ на стор.10 зазнач

розрахунку обсягу рiзницi в тари
централiзованого опалення та цент
послуги з постачання тепловоl енер
вироблялися, транспортувалися та II

органiзацiям, що фiнансуються з держав
КП <Тепловик) ради не враховано отр
КПКВ 0217640 <Заходи з енергозбер
поточнi трансферти пiдприемствам (уста
грн (200 000,0 - 2340,00 (1,\1Уо спожи
використано на заробiтну плату,))

Пiдприемство не може погодити
200 000,00 .р". були використанi на ви
якi приймаJIи участь у зведеннi основни
котельнi по вул. Варчука, 18 з п
влаштуванням теплових пунктiв на к
ГероIв Крут 5/| м. Старокостянтинiв
теплових мереж iз замiною труб на
iснуючих канаJIах та камерах для з'сдн
Героiв Крут, 5/1 з котельнею Варчука,

8 м. Старокостянтинiв Хмельницькоi
по спецiальному фонду у розмiрi

оштiв вiдображено в звiтi про рух
В ряДкУ 3010 зами J\b3 за 2020 piK

з мiсцевого бюджету на <Заходи з
о КЕКВ 26110 к Субсидii та поточнi
ганiзацiям) по загальному фонду в
i в звiтi про рух грошових коштiв (за
в рядку З095 <Iншi надходження)), так

i кошти з мiсцевого бюджету в 2020

ення)) вiдповiдно до <Методичних
iHaнcoBoi звiтностi> вiд 28.0З.2013
я грошових коштiв вiд операцiйноТ
ознаками cyTTcBocTi не можна було
i до попереднiх статей звiту про рух

ноi дiяльностi, зокрема вiд реалiзацii
iяльностi обслуговуючих господарств

в (за прямим методом) форми J\lb3 за

ься, <При цьому, в Щодатках 1, 2 при
на теплову енергiю, послуги з

iзованого постачання гарячоi води,
i та постачання гарячоi води, що

чалися населенню та установам i
ого або мiсцевих бюджетiв за 2019 piK
MaHi з мiсцевого бюджету кошти по
ення)) за КЕКВ 26|0 <Субсидii та
вам, органiзацiям)> в cyMi 197 660,00
ня Гкал iншими споживачами), якi

ь з цим, тому що, кошти в розмiрi
ту заробiтноТ плати тим працiвникам,
засобiв по проведеннi реконструкцii
аданням на неТ навантажень та

ьнях по вул. М"ру, 4414 та по вул.
мелъницькоi обл., та реконструкцii
передньоiзольованi з прокладкою в
ння котелень по вул. М"ру, 44lЗ та
8 м. Старокостянтинiв ХмельницькоТ



обл. i цi кошти збiльшили балансову Bi
BHeceHi в статутний капiтал пiд
Старокостянтинiвськоi MicbKoT ради.
капiталу можна вiдслiдкувати в звiтi Б
,1n за 2019р. збiльшено статутний к
збiльшено статутний капiтал на З З5З ти
капiтал 8 502 тис. грн..

Копii Балансiв (звiт про фiнансови]
мiсяцiв 2021р. на б-х аркушах додuоr"."

З. В AKTi ревiзii на cTop.l0 зазначае
обсягу рiзницi в тарифах на теплову l

оп€шення та централiзованого постачанн
тепловоi енергii та постачання гарячоi во,
та постачалися населенню та устано
державного або мiсцевих бюджетiв .... за
отриманi з мiсцевого бюджету кош
енергозбереження) за КЕКВ 26il0
пiдприемствам (установам, органiзацiям
64390,0 (1,З7Уо споживання Гкал iншими

Пiдприемство не може погодитись з

а) отриманi з мiсцевого бюджету
енергозбереження) за КЕКВ 26i.0
пiдприемствам (установам, органiзацiям)>
розрахунках рiзницi на теплову енерг
споживачi за календарнi попереднi рок
тарифах для цiеi категорii не проводилось
санкцiях за несвоечаснi розрахунки за
вiдшкодувань з бюджету рiзницi в тарифа

4. В AKTi ревiзii на стор.1 1 зазна
завищення обсягу рiзницi в тарифах на
недотримано вимоги п. 7 Методики в ч
рiзницi в тарифах зменшуеться на суму
державного та мiсцевого бюджетiв вiд ос
використано на операцiйну (основну)
(вiдшкодування заборгованостi з рiзницi
бюджетiв на вiдшкодування окремих витра
тарифiв тощо).>

Пiдприсмство не може погодитис
дотримув€lJIосъ вимог постанови вiд 1

риемства вiдповiдно до рiшенъ
Вiдповiдно збiльшення статутного

ланс (звiт про фiнансовий результат),
пiтал на 2 706 тис. грн., за 2020р.

сть зведених основних засобiв, якi

. грн. та за 202lр.збiльшено статутний

стан) форми Jф 1 за 2Оl9р,, 2О2Oр. та 9

ься, (( в {одатках 1, 2 при розрахунку
нергiю, послуги з централiзованого
гарячоi води, послуги з постачання
, що вироблялися, транспортувалися
i органiзацiям, що фiнансуються з
020 piK КП кТепловик)) не враховано

по КПКВ 0217640 <<Заходи з
СубсидiТ та поточнi трансферти
, в cyMi 46З5 610,0 грн (4700000 -
поживачами))>

цим, тому що:

шти по кПКВ 0217640 <Заходи з
Субсидii та поточнi трансферти
в cyMi 4700 000,00грн. BpaxoBa"i np"ю для категорii споживачiв iншi
, так як вiдшкодування рiзницi в
та на покриття витрат по штрафних
природниЙ газ iз-за несво€часних
на теплову енергiю.

ься , <<Вищевказане призвело до
ьну суму 4 833 2]0,0 грн, чим

инi того, що обсяг заборгованостi з
нсфертiв та фiнансовоi допомоги з

oBHoI дiяльностi, якi безпосередньо
ялънiсть суб'скта господарювання
тарифах та/або кошти, отриманi з

, згiдно iз складовими встановлених

з цим, тому що пiдприемство
вересня 2021 р. М 977 пПро



затвердження VIетодики визн
вважаемо TaKi висновки помиJ
ЗаКОНОДаВСТВа, а МаЮТЪ Н8 Mr

спосiб, а станом на 01 ,|2.2021р
cTaHi (тiльки кредиторська забо
млн. грн.) i без вiдшкодуванr
виникла вiд багаторiчного вс
тарифiв для ycix категорiй с
рахунки.

5. В AKTi ревiзiТ на стор.
визначення заборгованостi з
Кабiнету MiHicTpiB Украiни Bij
наступнi фактичнi витрати на
опалення та централiзованого
транспортувались та постачалис
державного або мiсцевого бюдж

ачення зi
tковими т

этi його
l. КП кТе
,ргованiст

lя рiзниц
тановлен]
поживачi

12 зазнач

рiзницi в

ц 15.09.2(
теплову
постача

ъ установ
eTiB:

оргованостi з рiзницi в тарифах>
такими, що не базуються на норма
)актування у зручний для ревiзорi
Iовик) знаходилось в надкритичном.
за природний газ складала понад 10t
в тарифах на теплову енергiю, щ(
: регуляторами завiдомо збиткови;
на пiдгrрисмствi були заблокован

,еться, кВ Додаток N2 до Методик
тарифах, затвердженоi постановоI
Zl J\ъ977, КП <Тепловик)) включен
,нергiю, послуги з центр€шiзованог
ня гарячоi води, що вироблялис
м та органiзацiям, що фiнансуються

PiK

Факти
iHBec

вит
дiяльн

I

центра.
щоЕ

постаI

вр

гицiйноi дiяльностi та фiнансових
)ат, пов' язаних з iнвестицiйною
стю) на теплову енергiю, послуги з
централiзованого оп€Lлення та
tiзованого постачання гарячоi води,
ироблялись транспортувались та 

l:ались установам та органiзацiям з 
|

1хуВанням тапиrЬноi'\,{етrrrrrrr.r, l

201з 11 600 244,46
20l4 ц]]8 977,09
2015 12 з60 774,44

lL024 131,912016
2017 l0 q20 0з6,27
201 8 l1 609 467,92
2019 8 2з5 886,40
2020

1 l 525 648,з 1

сlчень-травень 2021r ] 0 75з 402,28
lJсього за перiод: цщq 5б9,08

Пiдприемство не може погодитисъ з
сiчень-травень 202|р, розрахунки рiзни
вироблялись транспортувались та поста
якi фiнансуються з державного або мiсцс
i не подавались територiальнiй KoMicii з
рiзницi в тарифах при Хмельницькiй
Пiдтвердженням е протокол j\ЬЗ KoMi,
аркушах.

цим, тому що за 2019р., 2020р' та
цi в тарифах на теплову енергiю, що
Iались установам та органiзацiям,
вого бюджетiв не розраховувались
питань узгодження заборгованостi з
обласнiй державнiй адмiнiстрацii.
:ii, копiя якого додаеться на 2-х

))i
Wах

,piB

)му
l00

що
}их

aHi

ки
)ю
но
|го

:сь



Також надаемо копiю додатку J\b

рiзницi в тарифах на (теплову енергiю, t

централiзоваIIого постачання гарячоi
енергii та постачання гарячоi води,
постачалися установам та органiзацiя
мiсцевих бюджетiв таlабо iншим
постачають теплову енергiю, надають п
централiзованого постачання гарячоi I
енергii та постачання гарячоi води устан
з державного таlабо мiсцевих бюджетiв)

Вiдповiднi розрахунки здiйснено о
2018 роки для установ та органiзацiй,
мiсцевого бюджетiв, а за 20]tg, 202О
розрахунки не проводились i не пода
вiдшкодовувались.

6. В AKTi ревiзii на стор.20 зазна
кТепловик> було завищено обсяг рiзни
270,0 грн, чим недотримано вимо ги п, J
рiзницi в тарифах, затвердженоi поста
|5.09.2021 р. М977, в частинi того, що
зменшуеться на суму трансфертiв та
мiсцевого бюджетiв вiд ocHoBHoi дiяльн
операцiйну (основну) дiяльнiсть суб'е
заборгованостi з рiзницi в тарифах Tall
вiдшкодування окремих витрат, згiдно
тощо), а з кориговано розрахунк обся
сторону зменшення на суму 4 00l 500,
рiзницi в тарифах в сторону зменше,
призвело до нанесення державному бю
загальну суму 831 770,00гривень.>

Пiдприсмство не може погодитись
проведеннi розрахункiв дотримувалось
J\Ъ 977 <IvIетодики визначення заборгован

Пояснюемо, що у 2021р, кризовий
не один piK ставав надкритичним. Вик
рахунки з лютого 202Тр., стягнення про
Украiни> по заборгованостi за природний
витрати у виглядi штрафних санкцiI за р
користь постачальника природного газ
пiдприсмства накопичувались борги пе
фiнансово-господарська дiяльнiсть погi
груднi 202Тр.. Виникала велика з

споживачам i це в той час коли погодн
нарiжного повiтря знижувалась, а пiдпр
безперебiйно опалення споживачам.

<Розрахунок обсягу заборгованостi з
ослуги з централiзованого опалення та
ди, послуги з постачання тепловоi

виробJIялися, транспортувалися та
ruо фiнансуються з державного таlабо

lдприемствам теплопостачання, що
слуги з централiзованого опалення та
ди, послуги з постачання тепловоi

вам та органiзацiям, що фiнансуються
надавався KoMicii на 1-му аркушi.
мо за 201З, 2014, 2015, 20|6, 2017,

що фiнансуються з державного або
ки та сiчень-травень 2О21 року TaKi
ись на узгодження, вiдповiдно не

я, <Враховуючи той факт, що КП
i в тарифах на загалъну суму 4 83З
етодики визначення заборгованостi з

вою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
яг заборгованостi з рiзницi в тарифах
нансовоi допомоги з державного та

i, якi безпосередньо використано на
господарювання (вiдшкодування
кошти, отриманi з бюджетiв на

з складовими встановлених тарифiв
заборгованостi рiзницi в тарифах в

грн, то в наслiдок не скоригування
ня на суму 8З 1 770,00.р", вказане

(спецiальний фонд) збиткiв на

з цим, тому що пiдприемство при
мог постанови вiд 15 вересня 2021 р,

iзрiзницiвтарифах>.
, в якому знаходилось пiдприемство

навчою службою були заблокованi
дились на користь НАК <Нафтогаз

газ та пiдприемство несло додатковi
шенням судiв, якi стягувались як на
так i до бюджету. За цей час у
iншими контрагентами i вiдповiдно

шувалась в опалювальний перiод у
зриву подачi тепловоi енергii

умови погiршувалIIись, температура
мство повинно було забезпечувати



На протязi 2021р. була про]
пiдприемствами Украiни, щодо визнаннJ
на державному piBHi, яка виникала iз-за
тарифiв i невiдшкодування iT, як з дер]
20l2p.. За допомогою MiHicTepcTBa
територiй, Асоцiацii <Укртеплокомунене
позитивного резулътату, зокрема прий.
J\'9l бЗ9-IХ пПро заходи, спрямованi
теплопостач€Lпьних та теплогенерую
централiзованого водопостачання i водов
УкраТни <Про державного бюджету Укра.

Riдповiдно до Порядку та умов нада]
бюджету мiсцевим бюджетам на погашеЕ
що пiдлягае урегулюванню згiдно iз Зако
на врегулювання заборгованостi тепл
органiзацiй та пiдприемств централiзован,
затверджених постановою Кабiнету MiH
Jф 1З40 оперативно проводилась органiз
субвенцiею з державного бюджету l
заборгованостi з рiзницi в тарифах, ш
Законом Украiни "Про заходи, спрямов
теплопостач€шьних та теплогенеруюr
централiзованого водопостачання i водовi,

КП <Тепловик)) територiальна KoMici.
в тарифах при Хмельницькiй державнiй
202lp. протоколJФ3 узгодили обсяги рiзнl
населення

|едена робота теплопостачальним
рiзницi в тарифах на теплову енергir

встановлення регуляторами збиткови
кавного так i з мiсцевого бюджетiв
регiонального розвитку громад т
)го)), Асоцiацii MicT Украiни щосягн}тr
{ято Закон Украiни вiд 16.12.2O21p

на врегулювання заборгованост
чих органiзацiй та пiдприемстl
iдведення>> -rа BHeceHi змiни до Законl
ни на 202lp.>.
Iня у 2021 роцi субвенцii з державног(
ня заборгованостi з рiзницi в тарифах
ном УкраТни "Про заходи, спрямован_
)постачальних та теплогенеруючи>(
)го водопостачання i водовiдведення'',
cTpiB УкраiЪи вiд 15 грулня 2O2l р,
ацiя сторонами взаеморозрахункiв за
tiсцевим бюджетам на погашення
с пiдлягае урегулюванню згiдно iз
aHi на врегулювання заборгованостi
их органiзацiй та пiдприемств
1ведення".
I з питань узгодження заборгованостi
адмiнiстрацii на засiданнi 29 трудня
rцi в тарифах на теплову енергiю для:

PiK

рiзниця мiж
фактичними
витратами та

фактичними
нарахуваннями

Сума
фiнанt

держав
бюдже,l,iв
викорис,

(основну)
гос

грансфертiв та
oBoi допомоги з
tого та мiсцевого
якi безпосередньо

aHi на операчiйну
цiяльнiсть суб'екта
rодарювання

обсяг
заборгованостi з

рiзницi в тарифах
для населеннrI

20lб ll |64 926,зз ll 164 926,зз
20]17 12 038 431,06 12 038 4з1,06
20l8 lз 076 269,68 535 591,00 12 540 678.68
2019 5 853 401,зб 5 85з 401.36
2020 5 lз5 4|2,2з 5 1з5 4|2,2з

5 Mic,2021 8 з22 б19,27 8 з22 бI9,27

Всього
55 59I 059,93 535 591,00 55 055 468,93

льними
энергiю
{ткових

жетiв з
иаД та
эягнуто
',.2021р.

BaHocTi
,в

у

го
[Х,

.Hi

4х

за



у
с.

бюдхrетних установ

PiK

рiзниця мiж
фактичними
витратами та
фактичними

нарахуваннями

Сул

фiна
держi

бюдrкет
викорt

(основн
I,(

а трансфер,гiв та
нсовоТ допомоги з
Lвного та мiсцевого
iB, якi безпосередньо
cTaHi на операцiйну
r) дiяльнiсть суб'екта
)сподарюва]]нrI

обсяг
заборгованостi з

рiзницi в тарифах
для бюджетних

установ

20]1з 2 05з 195,46 720 R25 00 l з32 370,46
20lI4 l 508 086,09 l 508 086,09

4i8 214,60

787 598,7з

2015 418 214,60
2аrc 787 598,7з
2017 1, 640 047,27 l 640 047,2720l8 899 з79,92 83 099,00 8lб 280,92

Всьогtl
7 30б 522,07 803 924,00 б 502 598"07

Разом 62 897 582,00 1 339 515,00 б1 558 067,00

На пiдприемствi з 28 жовтня 2О2
фiнансового контролю.

25 листопада 2021 надана органа
ревiзiю окремих питань фiнансово-гос.
пiдприемства по експлуатацii теп.
Старокостянтинiвськоi MicbKoi радиза пеtr
зазначенням ревiзорами про завищення с
197 б60,00грн. в тому числi завищення по
5юджетним установам 26 б60,00|рн. та
{ислi завищення по категорiI населенн.,
/становам 805 1 l0,00грн.. Iз зазначеними I

Iогоджуеться.
Але, так як вiдповiдно постанови

:арифах впливае довiдка органiв Щержау
tовiдцi висновки в законодавчому по
tеможливо, пiдприемство змушене було зt
еплову енергiю аби отримати вiдшкод1
7 556 5б7,00грн. та розрахуватись iз забс
Нафтогаз Украiню>.

Загальнi обсяги рiзницi в тарифах скл€
зв'язку iз довiдкою Щержаулитслужби т

поживачiв населення за 2019р. та 2020р..

1р. проводяться заходи державного

ми .Щержаулитслужби кЩовiдка про
Iодарськоi дiяльностi комунЕLльного
Iового господарства кТепловик>
,iод з 01.10.2018 по з0.0g.202lроку> iз
бсягiв рiзницi в тарифах в 2019р. на
категорii населенн я 17l 000,00грн. та
у 2020р. на 4 бЗ5 610,00грн. в тому
t З 380 500,00,00грн. та бюджетним
lисновками ревiзорiв пiдприсмство не

j\Ъl340 на пiдтвердження рiзницi в
цитслужби, а оскаржити зазначенi в
рядку пiд час проведення ревiзii
деншити обсяги рiзницi в тарифах на
вання рiзницi в тарифах у розмiрi
ргованiсть за природний газ з НАК

,дали б1 558 067,00грн., якi зменшенi
iльки на 4 001 500,0грн. по категорii
По категорii споживачiв бюджетнi

бю,

чис

уст
пог

та

д(
нс

те

5,1

d-



установи за перiод 2019р. - 5Mic. 2021
енергiю не розраховувались i не пода
KoMlcll з питань узгодження заборго
зменшення за цi роки не проводились.
завищення обсягiв рiзницi в тарифах на
пiдприсмству збиткiв i як наслiдок п
тарифах у розмiрi 4 0001 500,00грн..

7. В AKTi ревiзii на стор.25 зазнача
78 Господарсъкого кодексу УкраiЪи
допомогу, надання якоТ не передбачено
завдано збитки Пiдприемству на суму 5

Пiдприемство не може погодитись
пiдприсмством с Старокостянтинiвська
вiдповiдно до вказiвок мiського голови.

В зв'язку з викладеним КП <<Тепловию>

1. Вилучити з Аку висновок щодо
коштiв вiд цiльового фiнансування, так я
прямим методом) форми }фЗ за 2020 piK
пiдприемством кошти з дотриманням в
бухгалтерсъкий облiк та фiнансову звiтнi
996-XIV та <Методичних рекомендацiй
звiтностi> вiд 28.0З .201 3 J\b433.

2. Вилучити з Акту висновок щод
бюджету в cyMi 197 66О,О0 .pn (200 000,
iншими споживачами) при розрахунку о
енергiю, послуги з централiзованого опал
гарячоi води, послуги з постачання тепло
що вироблялися, транспортуваJIися та п
органiзацiям, що фiнансуються з державнс
КП кТепловик)) ради в Щодатках 1, 2, так
капiталу в складi основних засобiв.

3. Вилучити з Акту висновок щодо
бюджету коштiв по КПКВ 021764О <Захо
кСубсидii та поточнi трансферти пiдприе
cyMi 4 бЗ5 610,0 грн..

4. Вилучити з Акту висновок щодо
на загалъну суму 4 8ЗЗ 270,0 грн, чим не,
частинi того, що обсяг заборгованостi з рiз
трансфертiв та фiнансовоI допомоги з де
ocHoBHoi дiяльностi, якi безпосередньо ви ористано на операцiйну (основну)

обсяги рiзницi в тарифах на теплову
ись на погодження територiальнiй

HocTi з рiзницi в тарифах, тому i
наченi ]]исновки в AKTi про нiби то

плову енергiю призвели до нанесення
приемство недоотримало рiзницi в

я, (В порушення вимог ст. ст. 75 таП <<Тепловик>> надано благодiйну
liнансовим планом на 2019 piK, чим
814,08 гривень.)
цим, тому що органом управлiння

MicbKa рада i пiдприемство дiяло

просить:

недостовiрних даних про отримання
до звiту про рух грошових коштiв (за
внесено правдивi данi про отриманi
мог п.1 ст. 1 1 закону Украiни <Про
гь в YKpaTHi> вiд 16.07.1999 року J\Ф

щодо заповнення форм фiнансовоi

не врахованих коштiв з мiсцевого
- 2340,00 (1,17% споживання Гкал

,сягу рiзницi в тарифах на теплову
ння та централiзованого постачання
i енергiТ та постачання гарячоi води,

чалися населенню та установам i
або мiсцевих бюджетiв за 2019 piK

к TaKi кошти BHeceHi до статутного

врахованих отриманих з мiоцевого
з енергозбереження>> за КЕКВ 261О
ствам (установам, органiзацiям)> в

вищення обсягу рiзницi в тарифах
отримано вимоги п. 7 Методики в
ицi в тарифах зменшуеться на суму

вного та мiсцевого бюджетiв вiд



дiяльнiсть суб'скта господарювання (
тарифах таlабо кошти, отриманi з бюдж
згiдно iз складовими встановлених тари

5. Вилучити з Акту
суму 58 814,08 гривень.

виключити зазначенi
ревiзii та повiдомити про
перевiрки.

6. Розглянути спiрнi питання А
розгляду спiрних питань в при
директора Щушенка О.С., головного
юридичного вiддiлу Григорука С.В..

7. Завчасно повiдомити КП <Тепл
даних заперечень, в зв'язку iз бажання
бути присутнiми пiд час ix розгляду.

lиректор

Головний бухгалтер

OM7tao,abo I g.ot.-, аpф е,

кодування заборгованостi з рiзницi в
iB на вiдшкодування окремих витрат,

iB тощо.

висновок щ завданих збиткiв пiдприсмству на

неправдивi oMocTi з роздiлу l Акту позаплановоi
це Bcix, ком було видано такий акт позаплановоi

ревiзii на засiданнi Робочоi групи з
уповноважених осiб пiдприемства,

ухгалтера Божук А.А., начальника

ик) про д8ту, час та
уповноважених осiб

мlсце розгляду
пiдприсмства

Олександр ЩУIrrFНКО

AHToHiHa БоЖУК


