
СТАРОКОСТЯНТИНIВС
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Комунальне пiдприемст
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Старокостянтинiвс

вул. Ессенська,2, блок 4 м. СтарокостянтI
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26 ,|7.2021 Jю 1006ъ
НаJф вlд

290]9, м. Хмел

до довiдки ревiзiТ окремих питань
комунального пiдприемства по е

<<Тепловию> Старокостянтин
01.10.2018 по 30.09.202l року

З метою дотримання принципу
порушення чинного законодавства Укра
пiдприемства адмiнiстрацiя KoMyH€lJIbH
теплового господарства <Тепловик> Ст
КП <Тепловию>) звертасться до Вас iз
окремих питань фiнансово-господа
пiдприемства по експлуатацiТ тепJ
СтарокостянтинiвсъкоТ MicbKoi ради за п
вiд25 листопада2021 року J\Ъ б/н>.

25 листопада 2021 року КП (Т
державного фiнансового iнспектора
!ержаулитслужби в Хмельницькiй обл
окремих питань фiнансово-господа
пiдприемства по експлуатацii тепл

КА MICЬKA РАДА
оБлАстI

по експлуатацii
(Тепловик>

i MicbKoi ради
iB ХмельницькоТ областi, 31 l0l,
lovik.org Код €ДРПОУ: 14151464

3асmупнu, iу ночu.ьнuка Зажidноzо офiсу
'ернсауdumслусtсбu

А.А.Марценюlv

нuцькuй, пров. Маяковськоzо, 1 9/]

iнансово-господарськоi дiяльностi
плуата цii теплового господарства

вськоТ MicbKoi ради за перiод з
iд 25 листопада 202l року ЛЬб/н

рховенства права та недопущення
ни i захисту економiчних iHTepeciB
,го пiдприемства по експлуатацii
костянтинiвськоI MicbKoi ради (далi -
запереченнями на <flовiдку ревiзiiькоi дiяльностi комун€Lльного
вого господарства <<Тепловию>

рiод з 01,10.2018 по З0.09.2О2lроку

ПЛОВИЮ) ОТРИМЕШО ВlД ГОЛОВНОГО
Управлiння Захiдного офiсу

i Забитчука В.В. кЩовiдку ревiзii
ькоi дiяльностi комун€lJIьного
вого господарства <<Тепловию>



СтарокостянтинiвськоI MicbKoi ради за
вiд 25 листопада202I року Jф б/ш (далi -

З помилковою iнформацiею,
положеннями та висновками викладеним
вiдповiдно до ч.2 cTaTTi 19, cTaTTi 68 Ко
УкраiЪи <Про ocHoBHi засади здiйснення
YKpaiHi>, п. 42 Постанови КМУ ((

iнспектування Щержавною аудиторськ
територiальними органами) вiд 20 кв
заперечення i зауваження.

В результатi проведеного фахi
викладених в Щовiдцi ревiзii на ik
встановлено наступне:

1. В Довiдцi
про рух грошових .

порушено вимоги
фiнансову звiтнiсть

ревiзii на стор.6 зазн
коштiв (за прямим
щодо отримання кош
п.l ст. 11 закону У
в YKpaiHi> вiд 1б.07.1

кп ктепловию) не може
положеннями i висновками про

б) пiдпри€мством не були
Украiни <Про бухгалтерський
16.07.1999 року j\Ъ 99б-ХIV.

поруше
облiк та

погодити
порушен

- що нiбито до звiту про рух грс
форми J\Ъ3 за 2020 piK внесено недостов
цiльового фiнансування i зазначаемо, щ(

а) на рахунках бухгалтерського
вiдображаJIася iнформацiя про фактичнi
iнвестицiйноi та фiнансовоi на п
бухгалтерського облiку з дотриманням
облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi> вiд

Вiдповiдно до рiшень сесii
розпоряджень мiського голови у
енергозбереження) по КПКВ 7640 та по
пlдприемствам, установам (органiзац
котельнi по вул. Варчука, 18 з по
влаштуванням теплових пунктiв на
Героiв Крут 5l1, м. Старокостянтинiв
теплових мереж iз замiною труб на п
iснуючих канаJIах та камерах для з' ня котелень по вул. Миру, 44lЗ та

iод з
вiдка

Hi данi щодо

fрунтованими l суперечливими
в Щовiдцi ревiзii не погоджуемось та

ii Украiни, ч.| cTaTTi 12 Закону
державного фiнансового контролю в
затвердження Порядку проведення

службою, ii мiжрегiональними
ня 2006 р. N 550 подаемо cBoi

ми пiдприсмства аналiзу положень
вiдповiднiсть законодавству було

ься, що КП <Тепловик> до звiту
дом) форми Jф3 за 2020 piK внесено
iB вiд цi;rьового фiнансування, чим
liни кПро бухгалтерський облiк та

року Jф 99б-ХN.

з викладеними в п.1 Довiдцi ревiзii

вих ко,штlв

01.10.2018 по 30.09.2021року
, ревiзii).

(за прямим методом)
отримання коштiв вiд

Ста
2020

лiку своечасно, повно та правдиво
одження в результатi операцiйноi,

ну Украiни <Про бухгалтерський
|6.07 .1 999 року JФ996-ХIV;

правила i вимоги п.1 ст. l1 закону
фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi> вiд

костянтинiвськоi мiськоi ради та
КП <<Тепловию> на <<Заходи з

ЕКВ З2l0 < Капiтальнi трансферти
)) для проведення реконструкцii
аданням на неi навантажень та
нях по вул. Миру, 4414 та по вул.
ельницькоi обл., та реконструкцii

,ереднъоiзольованi з прокладкою в



Героiв Крут, 5/1 з котельнею Варчука, l
обл. отримало кошти з мiсцевого бю,
З 542 000,00 грн.. Надходження цих к
грошових коштiв (за прямим методом)
звiтний перiод 2020piK.

В 2020роцi також надано кошти
енергозбереження) по КПКВ 764О та п
трансфери пiдприемствам (установам,
розмiрi 4 700 000,00 грн., якi вiдображен
прямим методом) форми JфЗ за 2020 piK
як за суттсвiстю i за призначення отрима
роцi рiзнi.

В рядку 3095 <Iншi надходж
рекомендацiй щодо заповнення форпл
Jф4З3 вiдображаються iншi надходжен
дiяльностi, для вiдображення яких за
видiлити окрему статтю, або не включе,
грошових коштiв у результатi операцiй
оборотних активiв, надходження вiд дi
тощо.

2. В lовiдцi ревiзii на стор.6 зазна
при розрахунку обсягу рiзницi в тари
централiзованого опшIення та централi
послуги з постачання тепловоТ енергii
вироблялися, транспортув€Lлися та пос
органiзацiям, що фiнансуються з державн
КП <Тепловик) ради не враховано отри
КПКВ 0217640 <<Заходи з енергозбе
поточнi трансферти пiдприемствам (уста
грн (200 000,0 - 2З40,00 (|,17Уо спожи
використано на заробiтну плату,))

Пiдприсмство не може погодитись
200 000,00 грн. були використанi на випла

котельнi по вул. Варчука, l8 з по
влаштуванням теплових пунктlв на к
Героiв Крут 5l1r м. Старокостянтинiв
теплових мереж iз замiною труб на по
iснуючих KaHEuIax та камерах для з'една
Героiв Круr, 5l1r з котельнею Варчука, 1

обл. i цi кошти збiлъшили балансову
BHeceHi статутний капiтал пiд
Старокостянтинiвськоi MicbKoi ради. iдповiдно збiльшення

м. Старокостянтинiв Хмельницькоi
по спецiальному фонлу у розмiрi

штiв вiдображено в звiтi про рух
в рядку 3010 зами J\Ъ3 за 2020 piK

мlсцевого 0юджету на <Заходи з
КЕКВ 2610 < Субсидii та поточнi
мiсцевого бюджету <Заходи

iзацiям) по загальному фонду в
в звiтi про рух грошових коштiв (за
рядку 3095 <Iншi надходження)), так
i кошти з мiсцевого бюджету в 202О

ня)) вiдповiдно до <Методичних
нансовоi звiтностi> вiд 28.0З .201З

грошових коштiв вiд операцiйноi
iнаками cyTTeBocTi не можна було
до попереднiх статей звiту про рух

дlяльностi, зокрема вiд реалiзацii
bHocTi обслуговуючих господарств

я, <<При цьому, в ,.Щодатках l,2
ах на теплову енергiю, послуги з
ваного постачання гарячоt води,
та постачання гарячоi води, що

чаJIися населенню та установам i
або мiсцевих бюджетiв за 2019 piK
,i з мiсцевого бюджету кошти по
ня> за КЕКВ 26|0 <Субсидii та

вам, органiзацiям)>> в cyMi 197 660,00
ня Гкал iншими споживачами), якi

цим, тому що, кошти в розмiрi
заробiтноi плати тим працiвникам,

iB по проведеннi реконструкцii
ням на Hei навантажень та

ях по вул. Миру, 4414 та по вул.
ьницькоi обл., та реконструкцii

редньоiзольованi з прокладкою в
котелень по вул. Миру, 44lЗ та

м. Старокостянтинiв ХмельницькоТ
icTb зведених основних засобiв, якi

до рiшень
статутного

емства вiдповiдно



капiтаJIу можна вiдслiдкувати в звiтi
вiдповiднi перiоди.

3. В Довiдцi ревiзii на стор.6
розрахунку обсягу рiзницi в тари
централiзованого опаJIення та це
послуги з постачання тепловоТ енер
вироблялися, транспортувuLлися та по
органiзацiям, що фiнансуються з державн
piK КП кТепловик) не враховано отри}
КПКВ 0217640 <Заходи з енер
поточнi трансферти пiдприсмствам (ус,
610,0 грн (4700000 - 64390,0 (1,З7ОА спож

Пiдприемство не може погодитись

а) отриманi з мiсцевого бюджету
енергозбереження) за КЕКВ 2610
пiдприемствам (установам, органiзацiям
розрахунках рiзницi на теплову
споживачi за календарнi роки, так як вiд
категорii не проводилось та на покр
несвосчаснi розрахунки за природний
бюджету рiзницi в тарифах на теплову ен

4. В !овiдцi ревiзiТ на стор.б з&зн,
завищення обсяry рiзницi в тарифах на
недотримано вимоги п. 7 Методики в ч
рiзницi в тарифах зменшуеться на суму
державного та мiсцевого бюджетiв вiд
використано на операцiйну (основну)

бюджетiв на вiдшкодування окремих
тарифiв тощо).>

Пiдприсмство не може погодитис
дотримув€tIIось вимог постанови вiд 1

затвердження Методики
вважасмо TaKi висновки
законодавства, а мають на MeTi його

час КП <Теплспосiб, а на сьогоднiшнiй

(вiдшкодування заборгованостi з рiзницi

визначення
помилковими та

(тiльки кредиторська заборгованiсть за пр
грн.) i без вiдшкодування рiзницi в
багаторiчного встановлення регуляторами
категорiй споживачiв .

В зв'язку з викладеним КП <<Тепловик>> ,

с (звiт про фiнансовий результат) за

чаеться, ( в lодатках 1,2 при
на теплову енергiю, послуги з

го постачання гарячот води,
та постачання гарячоi води, що

ч€Lпися населенню та установам i
го або мiсцевих бюджетiв .... за 2О2О

i з мiсцевого бюджету кошти по
ня)) за КЕКВ 2610 <Субсидii та
вам, органiзацiям)> в cyMi 4 бЗ5

вання Гкал iншими споживачами))>

цим, тому що:

,ошти по КПКВ 0217 640 <Заходи з
lубсидii та поточнi трансферти

в cyMi 4 700 000,00грн. BpaxoBaHi при
ю для категорii споживачiв iншi
кодування рiзницi в тарифах для цiеi

витрат по штрафних санкцi ях за
iз-за несвоечасних вiдшкодувань з

гiю ;

я , <<Вищевк€ване призвело до
суму 4 8З3 270,0 грн, чим

Hi того, що обсяг заборгованостi з
в та фiнансовоi допомоги з

дiя,льностi, якi безпосередньо
яльнiсть суб'екта господарювання
тарифах таlабо кошти, отриманi з

, згiдно iз складовими встановлених

з цим,
вересня

тому що
202l р.

пiдприсмство
М 977 пПро

гованостi з рiзницi в тарифап i
,кими, що не базуються на нормах
ктування у зручний для ревiзорiв
к) знаходитъся в критичному cTaHi

родний газ склада€ понад 100 млн.
на теплову енергiю, що виникла вiд

iдомо збиткових тарифiв для ycix



1. Вилучити з довiдки висно
отримання коштiв вiд цiльового фiнансу
коштiв (за прямим методом) форми J\b3 :

отриманi пiдприемством кошти з д
УкраiЪи <Про бухгалтерський облiк та
|6.07,|999 року J\b 99б-ХIV та <<Метод

форп,r фiнансовоi звiтностi>> вiд 28.0З .2О1,

2. Вилучити з довiдки висновок щ
бюджету в cyMi l97 660,О0 .рr, (200 000
iншими споживачами) при розрахунку (

енергiю, послуги з централiзованого оп
гарячоi води, послуги з постачання тепло
що вироблялися, транспортув€lJIися та п(
органiзацiям, що фiнансуються з державн
КП <Тепловию) ради в Щодатках 1, 2, та
капiталу в складi основних засобiв.

З. Вилучити з довiдки висновок
мiсцевого бюджету коштiв по КПКВ 021
КЕКВ 2610 <Субсидii та поточнi тра
органiзацiям)> в cyMi 4 бЗ5 610,0 грн..

4. Вилучити з довiдки висновок щод
на заг€Lпъну суму 4 8ЗЗ 270,0 грн, чим
частинi того, що обсяг заборгованостi з pi
трансфертiв та фiнансовоi допомоги з де
ocHoBHoi дiяльностi, якi безпосередньо
дiяльнiсть суб'екта господарювання (вiдш
тариФа.х таlабо кошти, отриманi з бюджет
згlдно lз складовими встановлених тарифi

Щиректор

Головний бухгалтер

Оа?.-.{*ч-4--{ " 
С:

3о, // 2o?l
П, ._{Л*я.-tL

щодо недостовiрних даних про
ння, так як до звiту про рух грошових

2020 piK внесено правдивi данi про
иманням вимог п.1 ст. 11 закону
фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi> вiд

я+>

них рекомендацiй щодо заповнення
Л19433.

о не врахованих коштiв з мiсцевого
l - 2З40,00 (1,|7Yо споживання Гкал

гу рiзницi в тарифах на теплову
ення та централiзованого постачання
i енергii та постачання гарячоТ води,

чалися населенню та установам i
або мiсцевих бюджетiв за 2019 piK

як TaKl кошти BHeceHi до статутного

щодо не врахованих отриманих з
640 <Заходи з енергозбереження)) за
ферти пiдприсмствам (установам,

завищення обсягу рiзницi в тарифах
отримано вимоги п. 7 Методики в
,ицi в тарифах зменшусться на суму

го та мiсцевого бюджетiв вiд
користано на операцiйну (основну)

дування заборгованостi з рiзницi в
в на вiдшкодування окремих витрат,
тощо.

Олександр ЩУТrrВНКО

AHToHiHa БоЖУк


