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ВСТУП 

 

Актуальність питань щодо організації та методологічного забезпечення 

аудиту, державного фінансового контролю, економіного аналізу, судово-

бухгалтерської експертизи як складових господарського контролю, 

зумовлена їх місцем у соціально-економічному житті суспільства. Багато 

підприємств не підлягають державному контролю, проте користувачі 

інформації (власники, інвестори та ін.) навіть при наявності певного рівня 

знань у сфері фінансового аналізу мають бути впевнені в достовірності 

показників фінансової звітності, правильності розрахунків з бюджетом, 

законності отримання та розподілу прибутку тощо. 

Аудитор, ревізор-інспектор, експерт, фінансовий економіст відкрито 

підтверджуючи публічну звітність, виступає певним гарантом чесності 

відносин між основними учасниками господарської діяльності. 

На сучасному етапі одним з основних шляхів вирішення проблем є 

правильна організація та розробка методики проведення контролю 

підприємницької діяльності підприємств. 

В Україні здійснюється планомірний курс на удосконалення 

бухгалтерського та управлінського обліку, зростає роль фахівців 

бухгалтерської служби, тому потрібно постійно поліпшувати їхню 

підготовку. 

Дисципліни "Аудит", "Державний фінансовий контроль", 

"Економічний аналіз", "Судово-бухгалтерська експертиза" належать до 

нормативних дисциплін, які повинні забезпечити професійну економічну 

освіту фахівців з напряму "Облік і аудит". В процесі вивчення курсу студенти 

отримують теоретичні знання і практичні навички з аудиту, знайомляться з 

організацією аудиту в Україні, діяльністю Аудиторської палати України, 

Державної фінансової інспекції, професійних громадських аудиторських 

організацій, аудиторських фірм, визначають особливості контрольної 
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діяльності, професії аудитора, ревізора, експерта-бухгалтера та їх ролі в 

нашій країні. 

Навчальні дисципліни "Аудит". "Державний фінансовий контроль, 

"Економічний аналіз", "Судово-бухгалтерська експертиза" у навчальному 

процесі підготовки фахівців галузі знань "Економіка та підприємництво" 

займають провідне місце. Воно зумовлене їх значенням в процесі контролю 

за діяльністю державних установ, підприємницьких структур та характером 

знань, що становлять їх зміст 

Навчальні дисципліни входить до комплексу дисциплін, що формують 

знання бакалаврів, спеціалістів, магістрів з обліку і аудиту. 

Мета вивчення цих дисциплін сформувати систему знань у галузі 

створення аудиторської фірми, організації діяльності органів державної 

фінансової інспекції, експертів-бухгалтерів та методики проведення 

контрольних та аналітичних дій. 

Завдання дисциплін вивчити організаційні засади діяльності 

контролюючих органів, їх правового та інформаційного забезпечення; набути 

методичних навичок щодо перевірки та оцінювання підприємницької 

діяльності та державних установ. 

Предметом є методи і прийоми перевірки і аналізу фінансової звітності 

підприємств і установ. 

Словник з навчальних дисциплін "Аудит", "Державний фінансовий 

контроль, "Економічний аналіз", "Судово-бухгалтерська експертиза" 

допоможе студентам денної і заочної форми навчання у оволодінні 

теоретичними і практичними знаннями.  
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СЛОВНИК З ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ  

 

Аваль – це вексельне поручительство, згідно з яким банк бере на себе 

відповідальність перед векселедержателем за виконання векселедавцем 

оплати податкового векселя, яке оформляється шляхом проставляння 

гарантійного напису банку на кожному примірнику податкового векселя. 

Адміністративно-господарські санкції – це заходи організаційно-

правового або майнового характеру, спрямовані на припинення 

правопорушення суб’єкта господарювання та ліквідацію його наслідків. 

Адміністративно-господарський штраф – це грошова сума, що 

сплачується суб’єктом господарювання до відповідного бюджету в разі 

порушення ним установлених правил здійснення господарської діяльності. 

Активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих 

подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних 

вигод у майбутньому. 

Активи програми – це активи фонду і кваліфікований страховий 

поліс. 

Активи фонду – це активи (крім фінансових інструментів без права 

передачі, що емітовані платником внесків) юридичної особи (далі – фонд), 

діяльність якого спрямована на здійснення виплат його учасникам, які 

призначені тільки для довгострокових виплат його учасникам, на які не може 

бути звернене будь-яке стягнення відповідно до закону та які не 

повертаються платникові внесків, крім випадків, якщо залишки активів 

фонду перевищують зобов'язання за програмою з визначеною виплатою або 

повертаються платнику внесків для погашення вже здійснених ним виплат 

учасникам фонду. 

Активний ринок – це ринок, якому притаманні такі умови: 

- предмети, що продаються та купуються на цьому ринку, є 

однорідними; 

- у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців; 

- інформація про ринкові ціни є загальнодоступною. 
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Актуарні прибутки (збитки) – це прибутки (збитки), які є різницею 

між попередніми актуарними припущеннями і тим, що фактично відбулося, з 

урахуванням зміни актуарних припущень. 

Актуарні припущення – це демографічні та фінансові припущення, 

що використовуються для обчислення теперішньої вартості зобов'язання за 

програмою з визначеною виплатою. 

Акціонерне товариство – це господарське товариство, статутний 

капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної 

вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. 

Амортизація – це систематичний розподіл вартості, яка амортизується, 

необоротних активів протягом строку їх корисного використання 

(експлуатації). 

Амортизована собівартість фінансової інвестиції – це собівартість 

фінансової інвестиції з урахуванням часткового її списання внаслідок 

зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої 

амортизації дисконту (премії). 

Аналітична перевірка показників звітності – це виявлення суттєвих 

відхилень, вивчення яких за допомогою глибинних та наскрізних тестів 

дозволяє встановити факти помилок та порушень, що призводять до 

перекручення звітності. 

Аналітичні процедури – це оцінки фінансової інформації ,зроблені на 

основі аналізу можливих взаємозв'язків між фінансовими та нефінансовими 

даними.Аналітичні процедури охоплюють також вивчення ідентифікованих 

відхилень та взаємозв'язків,які іншій суттєвій інформації або суттєво 

ідхиляються від прогнозованих сум. 

Антирозбавляюча потенційна проста акція – це фінансовий 

інструмент або інша угода, конвертація яких у прості акції призведе до 

збільшення чистого прибутку (зменшення чистого збитку) на одну просту 

акцію від звичайної діяльності в майбутньому. 

Арбітражний керуючий – це фізична особа, призначена  
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господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство як 

розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор з числа осіб, які 

отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру арбітражних 

керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України. 

Арифметична перевірка – це перевірка документів, що здійснюється з 

метою визначення правильності підрахунків та виявлення зловживань і 

крадіжок, прихованих за неправильними арифметичними діями. Такою 

перевіркою встановлюються випадки перекручення собівартості продукції, 

сировини та матеріалів, обсягів будівельно-монтажних робіт тощо. 

Асистенти – це працівники, які беруть участь в аудиторських 

перевірках, але не є аудиторами. 

Асоційована особа – це чоловік або дружина, прямі родичі особи 

(батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі 

чоловіка чи дружини особи, чоловік або дружина прямого родича. 

Асоційоване підприємство – це підприємство, на яке інвестор має 

суттєвий вплив і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора. 

Аудит – це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників 

фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення 

незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та 

відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів 

господарювання) згідно із вимогами користувачів. 

Аудит ефективності діяльності (операційний аудит) – це перевірка 

будь-якої частини процедур і методів функціонування господарської системи 

з метою оцінювання економічності та результативності. 

Аудит ефективності бюджетних програм (аудит ефективності) – це 

метод бюджетного контролю, який є сукупністю прийомів і дій, спрямованих 

на визначення та підвищення ефективності використання бюджетних коштів 

для реалізації запланованих цілей та встановлення факторів, які цьому 

перешкоджають. 
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Аудитор – це громадянин України, іноземний громадянин (за проектом 

Закону України "Про внесення змін до Закону України" "Про аудиторську 

діяльність"), який має сертифікат, що визначає кваліфікаційну придатність на 

ведення аудиторської діяльності на території України. 

Аудиторська вибірка – це означає використання аудиторських 

процедур стосовно менше ніж 100 % проведень і позицій фінансової 

звітності, котрі дають змогу аудитору отримати аудиторські докази 

(свідчення) і, оцінивши окремі характеристики відібраних даних, поширити 

дієвість цих доказів (свідчень) на всю сукупність даних. 

Аудиторська діяльність – це підприємницька діяльність, яка включає 

в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання 

аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг. 

Аудиторська документація – це матеріали (робочі документи), 

підготовлені аудитором (і для аудитора) або одержані ним у зв'язку з 

проведенням аудиторської перевірки, які зберігаються у нього. 

Аудиторська палата України – це самоврядний орган, що здійснює 

сертифікацію суб’єктів, які мають намір займатися аудиторською діяльністю, 

затверджує програми підготовки аудиторів, норми і стандарти аудиту, веде 

облік аудиторських організацій та аудиторів. 

Аудиторська фірма – це юридична особа, яка має право на ведення 

виключно аудиторської діяльності відповідно до законодавства з питань 

діяльності господарських товариств та внесена до Національного реєстру 

аудиторських фірм. Аудиторські фірми можуть створюватися у будь-яких 

організаційно-правових формах, за винятком відкритих акціонерних 

товариств. 

Аудиторські дії – це дії суб'єкта аудиторської діяльності, спрямовані 

на виконання програми державного аудиту. 

Аудиторський висновок – це документ, що складений відповідно до 

стандартів аудиту та передбачає надання впевненості користувачам щодо 

відповідності фінансової звітності або іншої інформації концептуальним 
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основам, які використовувалися при її складанні. Концептуальними основами 

можуть бути закони та інші нормативно-правові акти України, положення 

(стандарти) бухгалтерського обліку, внутрішні вимоги та положення 

суб'єктів господарювання, інші джерела. 

Аудиторський звіт – це узагальнювальний документ, що адресований 

керівництву і власникам замовника, містить детальні відомості про хід 

аудиторської перевірки, виявлені порушення вимог законодавства, облікових 

стандартів, внутрішньої політики підприємства, спотвореннях фінансової 

звітності, а також іншу інформацію, що отриману в результаті перевірки і 

обгрунтовує аудиторський вивід. 

Аудиторські докази – це вся інформація, яку використовує аудитор 

для формування висновків, на яких ґрунтується аудиторська думка; вони 

охоплюють всю інформацію, яка міститься в облікових записах, що є 

основою: фінансових звітів, іншої інформації. 

Аудиторські операції – це сукупність взаємопов'язаних аудиторських 

дій, спрямованих на досягнення цілей державного аудиту. 

Аудиторські послуги – це завдання з надання впевненості, завдання з 

супутніх послуг, інші послуги, пов'язані з професійною діяльністю, які 

можуть надавати фірми. Перелік аудиторських послуг визначається АПУ 

відповідно до стандартів завдань та національного законодавства. 

Аудиторські процедури – це порядок і послідовність дій аудитора для 

одержання необхідних аудиторських доказів на конкретній ділянці аудиту. 

Аудиторський ризик – ризик того, що аудитор може зробити 

неадекватний висновок у тих випадках, коли у фінансовій звітності існують 

суттєві перекручення. Ризик аудиту має три складові: власний (притаманний) 

ризик; ризик контролю; ризик не виявлення. 

Баланс – це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає 

на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. 

Балансова вартість активу – це вартість активу, за якою він 

включається до підсумку балансу. 
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Баланс (звіт про фінансовий стан) – звіт про фінансовий стан 

підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і 

власний капітал. 

Банк – це юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії 

Національного банку України здійснювати в сукупності такі операції: 

залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та 

розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на 

власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та 

юридичних осіб. 

Банківська гарантія – це письмове підтвердження (гарантійний лист) 

банку, іншої кредитної установи, страхової організації (банківська гарантія) 

про задоволення вимог управненої сторони в розмірі повної грошової суми, 

зазначеної в письмовому підтвердженні, якщо третя особа (зобов’язана 

сторона) не виконає вказане в ньому певне зобов’язання, або настануть інші 

умови, передбачені у відповідному підтвердженні. 

Банківська діяльність – це залучення у вклади грошових коштів 

фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, 

на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських 

рахунків фізичних та юридичних осіб. 

Банківський кредит – це будь-яке зобов'язання банку надати певну 

суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право 

вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в 

обмін на  зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а 

також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми. 

Банківські рахунки – це рахунки, на яких обліковуються власні 

кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та 

які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських 

платіжних інструментів. 

Банкрутство – це визнана господарським судом неспроможність 

боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації 
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та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим 

Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування 

ліквідаційної процедури. 

Бартерна (товарообмінна) операція – це господарська операція, яка 

передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у негрошовій 

формі в рамках одного договору. 

Безнадійна заборгованість – це заборгованість, що відповідає одній з 

таких ознак:  

а) заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної 

давності;  

б) прострочена заборгованість, що не погашена внаслідок 

недостатності майна фізичної особи, за умови, що дії кредитора, спрямовані 

на примусове стягнення майна боржника, не призвели до повного погашення 

заборгованості;  

в) заборгованість суб'єктів господарювання, визнаних банкрутами у 

встановленому законом порядку або припинених як юридичні особи у зв'язку 

з їх ліквідацією; 

г) заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності 

коштів, одержаних після звернення кредитором стягнення на заставлене 

майно відповідно до закону та договору, за умови, що інші дії кредитора 

щодо примусового стягнення іншого майна позичальника, визначені 

нормативно-правовими актами, не призвели до повного покриття 

заборгованості; 

ґ) заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дією 

обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), 

підтверджених у порядку, передбаченому законодавством;  

д) прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також осіб, 

які у судовому порядку визнані безвісно відсутніми, недієздатними або 

оголошені померлими, а також прострочена заборгованість фізичних осіб, 

засуджених до позбавлення волі. 
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Безнадійна дебіторська заборгованість – це поточна дебіторська 

заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником 

або за якою минув строк позовної давності. 

Безповоротна фінансова допомога – це:  

- сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами 

дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких 

договорів;  

- сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору 

позичальником після списання такої безнадійної заборгованості;  

- сума заборгованості одного платника податків перед іншим 

платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної 

давності;  

- основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без 

встановлення строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів, 

наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських 

установах, а також сума процентів, нарахованих на таку основну суму, але не 

сплачених (списаних);  

- сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової 

допомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, у 

розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за 

кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової 

допомоги.  

Біологічний актив – це тварина або рослина, яка в процесі біологічних 

перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові 

біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди. 

Біологічні перетворення – це процес якісних і кількісних змін 

біологічних активів. 

Близькі члени родини – це чоловік або дружина і родичі (визнані 

такими згідно із законодавством) фізичної особи, що є пов'язаною стороною, 

які можуть впливати або перебувають під впливом такої фізичної особи щодо 
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прийняття рішень з фінансової, господарської та комерційної політики 

підприємства. 

Боржник – це суб’єкт підприємницької діяльності (юридична особа 

або фізична особа – підприємець), неспроможний виконати протягом трьох 

місяців свої грошові зобов’язання після настання встановленого строку їх 

виконання, які підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, та 

постановою про відкриття виконавчого провадження, якщо інше не 

передбачено цим Законом. Фізична особа - підприємець є боржником лише 

за зобов’язаннями, які виникли у неї у зв’язку зі здійсненням 

підприємницької діяльності. 

Будівельний контракт – це договір про будівництво. 

Будівництво – спорудження нового об'єкта, реконструкція, 

розширення, добудова, реставрація і ремонт об'єктів, виконання монтажних 

робіт. 

Бухгалтерська звітність – це звітність, що складається на підставі 

даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів. 

Бухгалтерський рахунок – це сукупність записів бухгалтерського 

обліку, в яких фіксується рух певного виду коштів підприємства, фірми. 

Бюджетна установа – це організація, створена органом державної 

влади для здійснення управлінських, соціально-культурних, науково-

технічних або інших функцій некомерційного характеру, діяльність якої 

фінансується з державного бюджету або за визначених обставин із 

позабюджетного фонду на основі кошторису доходів і витрат. 

Бюджетне відшкодування – це відшкодування від'ємного значення 

податку на додану вартість на підставі підтвердження правомірності сум 

бюджетного відшкодування податку на додану вартість за результатами 

перевірки платника, у тому числі автоматичне бюджетне відшкодування у 

порядку та за критеріями, визначеними у розділі V Податкового Кодексу. 

Бюджетна програма –сукупність заходів, спрямованих на досягнення 

єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію 
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яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на 

нього функцій. 

Валова заборгованість замовникам за роботи за будівельним 

контрактом – це сума перевищення проміжних рахунків (без непрямих 

податків) над витратами підрядника і визнаним ним прибутком (за 

вирахуванням визнаних збитків) на дату балансу з початку виконання 

будівельного контракту. 

Валова заборгованість замовників за роботи за будівельним 

контрактом – це сума перевищення витрат підрядника і визнаного ним 

прибутку (за вирахуванням визнаних збитків) над сумою проміжних рахунків 

(без непрямих податків) на дату балансу з початку виконання будівельного 

контракту. 

Валовий дохід – це загальна сума доходу платника податку від усіх 

видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в 

грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її 

континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за її 

межами. 

Валюта звітності – г це рошова одиниця України. 

Валютний курс – це установлений Національним банком України курс 

грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни. 

Валютний ризик – це імовірність того, що вартість фінансового 

інструмента буде змінюватися внаслідок змін валютного курсу. 

Вартість використання – це теперішня вартість майбутніх грошових 

потоків, які, як очікується, виникнуть від використання активу та його 

ліквідації. 

Вартість поточних робіт, виконаних працівником – це збільшення 

теперішньої вартості зобов'язання за програмою з визначеною виплатою в 

результаті виконання робіт працівником у звітному періоді. 

Вартість раніше виконаних робіт працівником – це збільшення 

теперішньої вартості зобов'язання за програмою з визначеною виплатою 
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щодо робіт, виконаних працівником у попередніх періодах, яке виникає у 

звітному періоді в результаті запровадження виплат по закінченні трудової 

діяльності чи інших довгострокових виплат працівникам або в результаті 

їхніх змін. 

Вартість, яка амортизується – це первісна або переоцінена вартість 

необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості. 

Взаємна перевірка – це зіставлення різних за своїм найменуванням та 

сутністю документів, у яких висвітлюються різні аспекти однієї й тієї самої 

або декількох взаємопов'язаних операцій. 

Взаємний контроль документів – це зіставлення окремих реквізитів, 

які повторюються в ряді документів, відображаючих взаємопов'язані 

операції. 

Відокремлений підрозділ юридичної особи – це філія, інший 

підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та 

виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені 

юридичної особи, або представництво, що здійснює представництво і захист 

інтересів юридичної особи. 

Відповідальне зберігання – це господарська операція, що 

здійснюється платником податків і передбачає передачу згідно з договорами 

схову матеріальних цінностей на зберігання іншій фізичній чи юридичній 

особі без права використання у господарському обороті такої особи з 

подальшим поверненням таких матеріальних цінностей платникові податків 

без зміни якісних або кількісних характеристик. 

Відповідність аудиторських доказів – це критерій оцінки якості 

аудиторських доказів. 

Відповідно кваліфікована зовнішня особа – це особа, яка не є 

співробітником фірми, має знання та кваліфікацію, що дозволяють їй діяти як 

керівнику групи із завдання, наприклад, фахівець (який має достатній досвід) 

іншої Фірми, що може виконувати аудит та огляд фінансової звітності або 

інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг, або підприємства чи  
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організації, що надає послуги з контролю якості. 

Відстрочений податковий актив – це сума податку на прибуток, що 

підлягає відшкодуванню у наступних періодах унаслідок: 

- тимчасової податкової різниці, що підлягає вирахуванню; 

- перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку 

зменшення податку на прибуток у звітному періоді; 

- перенесення на майбутні періоди податкових пільг, якими 

скористатися у звітному періоді неможливо. 

Відстрочене податкове зобов'язання – це сума податку на прибуток, 

який сплачуватиметься в наступних періодах з тимчасових податкових 

різниць, що підлягають оподаткуванню. 

Відстрочений податок на прибуток – це сума податку на прибуток, 

що визнана відстроченим податковим зобов'язанням і відстроченим 

податковим активом. 

Вигоди від відновлення корисності – це величина, на яку сума 

очікуваного відшкодування активу [в межах балансової (залишкової) 

вартості цього активу, визначеної на дату відновлення корисності без 

урахування попередньої суми витрат від зменшення його корисності] 

перевищує його балансову (залишкову) вартість. 

Виплати за невідпрацьований час, що не підлягають накопиченню 

– це виплати за невідпрацьований час, право на які не поширюється на 

майбутні періоди. 

Виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню – 

це виплати за невідпрацьований час, право на отримання яких працівником 

може бути використане в майбутніх періодах 

Виплати інструментами власного капіталу підприємства – це 

виплати працівникові, за якими йому надається право на отримання 

фінансових інструментів власного капіталу, емітованих підприємством (або 

його материнським підприємством), або сума зобов'язань підприємства 

працівнику залежить від майбутньої ціни фінансових інструментів власного  
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капіталу, емітованих підприємством. 

Виплати по закінченню трудової діяльності – це виплати 

працівникові (окрім виплат при звільненні та виплат інструментами власного 

капіталу підприємства), які підлягають сплаті по закінченні трудової 

діяльності працівника. 

Виплати при звільненні – виплати працівникові, які підлягають сплаті 

за рішенням підприємства про звільнення працівника до досягнення ним 

пенсійного віку або за рішенням працівника про звільнення за власним 

бажанням до досягнення ним пенсійного віку 

Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів 

або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу 

(за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу 

власниками) за звітний період. 

Витрати (дохід) з податку на прибуток – це загальна сума витрат 

(доходу) з податку на прибуток, яка складається з поточного податку на 

прибуток з урахуванням відстроченого податкового зобов'язання і 

відстроченого податкового активу. 

Витрати за будівельним контрактом – це собівартість робіт за 

будівельним контрактом. 

Витрати на відсотки за програмою – це збільшення протягом 

звітного періоду теперішньої вартості зобов'язання за програмою з 

визначеною виплатою в результаті наближення остаточного розрахунку. 

Витрати на місці продажу – витрати, пов'язані з продажем 

біологічних активів і сільськогосподарської продукції на активному ринку, 

зокрема комісійні винагороди продавцям, брокерам, непрямі податки, що 

сплачуються при реалізації продукції. 

Витрати на розвідку запасів корисних копалин – це витрати, що 

виникають у зв'язку з розвідкою та визначенням обсягів і якості запасів 

корисних копалин за період, після якого визначена технічна можливість та 

економічна доцільність їх видобутку. 
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Власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається 

після вирахування його зобов'язань. 

Властивий ризик – це здатність залишку на певному бухгалтерському 

рахунку або у певній категорії операцій до суттєвих перекручень, або 

здатність до перекручень по цих показниках у комплексі з перекрученнями 

по інших рахунках чи операціях, з припущенням, що до них не 

застосовувалися заходи внутрішнього контролю підприємства. 

Внутрішній аудит – це незалежна оцінка діяльності підприємства, 

визначення його платоспроможності та запобігання банкрутству. 

Внутрішній контроль – це комплекс заходів, що застосовується 

керівником та працівниками для забезпечення дотримання законності та 

ефективності використання державних ресурсів, досягнення результатів 

відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо діяльності 

органу державного сектору та його підвідомчих установ. 

Внутрішній (властивий) ризик – це вразливість залишку на певному 

бухгалтерському рахунку або за певною категорією операцій щодо суттєвих 

перекручень або вразливість щодо перекручень цих показників у комплексі з 

перекрученнями за іншими рахунками чи операціями, з припущенням, що до 

них не застосовувалися заходи внутрішнього контролю підприємства. 

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік – це система 

обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для 

внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. 

Внутрішньогрупове сальдо – це сальдо дебіторської заборгованості та 

зобов'язань на дату балансу, яке утворилося внаслідок внутрішньогрупових 

операцій. 

Внутрішньогрупові операції – це операції між материнським та 

дочірніми підприємствами або між дочірніми підприємствами однієї групи. 

Внутрішньогосподарські відносини – це відносини, що складаються 

між структурними підрозділами суб’єкта господарювання, та відносини 

суб’єкта господарювання з його структурними підрозділами. 
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Внутрішньогосподарські розрахунки – це розрахунки, що виникають 

у результаті господарських операцій між структурними підрозділами 

підприємства, виділеними як сегменти з метою розкриття їх доходів, витрат, 

фінансових результатів, активів та зобов'язань. 

Внутрішня вартість – це різниця між справедливою вартістю акцій, на 

які постачальник товарів (робіт, послуг) має за договором про платіж на 

основі акцій право підписатися або отримати, та вартістю, яку йому має бути 

сплачено за ці акції. 

Втрати від зменшення корисності – це сума, на яку балансова 

(залишкова) вартість активу перевищує суму його очікуваного 

відшкодування. 

Вхідний залишок на рахунку – це залишки на балансових рахунках, 

котрі існують на початок кожного нового звітного періоду. Вхідний залишок 

нового звітного періоду, який розглядається аудитором, відповідає вихідному 

залишку попереднього періоду і є результатом: 

- операцій, які проведені за попередній період; 

- облікової політики, яка використовувалася в попередній період.  

Гарантована ліквідаційна вартість: 

1) для орендаря – частина ліквідаційної вартості, яка гарантується до 

сплати орендарем або пов'язаною з ним стороною; 

2) для орендодавця – частина ліквідаційної вартості, яка гарантується 

до сплати орендарем або незалежною третьою стороною. 

Гарантовані виплати працівникові – це виплати працівникові, які не 

залежать від майбутньої трудової діяльності. 

Географічний сегмент – це відокремлювана частина діяльності 

підприємства з виробництва та/ або продажу певного виду (або групи) 

продукції (товарів, робіт, послуг) у конкретному економічному середовищі, 

яка відрізняється від інших: 

• економічними і політичними умовами географічного регіону; 

• взаємозв'язком між діяльністю в різних географічних регіонах; 
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• територіальним розміщенням виробництва продукції (робіт, послуг) 

або покупців продукції (товарів, робіт, послуг); 

• характерними для географічного регіону ризиками діяльності; 

• правилами валютного контролю і валютними ризиками в таких 

регіонах. 

Гіпотези аудиту – це припущення аудитора (здогадка) щодо причини 

виникнення та наявності проблем, недосконалості певних позицій в 

організації виконання бюджетної програми. 

Господарська діяльність – це діяльність особи, що пов'язана з 

виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, 

наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою 

особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через 

будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами 

комісії, доручення та агентськими договорами. 

Господарська одиниця за межами України – це дочірнє, асоційоване, 

спільне підприємство, філія, представництво або інший підрозділ 

підприємства, які перебувають або ведуть господарську діяльність за межами 

України. 

Господарська операція – це дія або подія, яка викликає зміни в 

структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства. 

Господарське товариство – це юридична особа, статутний 

(складений) капітал якої поділений на частки між учасниками. 

Господарський сегмент – це відокремлювана частина діяльності 

підприємства з виробництва та/або продажу певного виду (або групи) 

продукції (товарів, робіт, послуг), яка відрізняється від інших: 

- видом продукції (товарів, робіт, послуг); 

- способом отримання доходу (способом розповсюдження продукції, 

товарів, робіт, послуг); 

- характером виробничого процесу; 

- характерними для цієї діяльності ризиками; 
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- категорією покупців. 

Господарсько-торговельна діяльність – це діяльність, що 

здійснюється суб’єктами господарювання у сфері товарного обігу, 

спрямована на реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і 

виробів народного споживання, а також допоміжна діяльність, яка забезпечує 

їх реалізацію через надання відповідних послуг. 

Грошове зобов’язання – це зобов’язання боржника сплатити 

кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину 

(договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. 

Грошове зобов'язання платника податків – це сума коштів, яку 

платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове 

зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з 

платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового 

законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого 

покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення 

законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

Грошові кошти (гроші) – готівка, кошти на рахунках у банках та 

депозити до запитання. 

Господарське об’єднання – це об’єднання підприємств, утворене за 

ініціативою підприємств незалежно від їх виду, які на добровільних засадах 

об’єднали свою господарську діяльність. 

Господарське товариство – це: 

1) підприємство або інший суб’єкт господарювання, створений 

юридичними особами та/або громадянами способом об’єднання їх майна й 

участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання 

прибутку. 

2) юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на 

частки між учасниками. 

Грошові кошти – це готівка, кошти на рахунках у банках та депозити 

до запитання. 
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Група – це материнське (холдингове) підприємство та його дочірні 

підприємства. 

Група активів, яка генерує грошові потоки – це мінімальна група 

активів, використання якої призводить до збільшення грошових коштів 

окремо від інших активів (груп активів). 

Група біологічних активів – це сукупність подібних за 

характеристиками, призначенням та умовами вирощування тварин або 

рослин. 

Група вибуття – це сукупність активів, які плануються до продажу або 

відчуження в інший спосіб однією операцією, та зобов'язання, які прямо 

пов'язані з такими активами, що будуть передані (погашені) в результаті 

такої операції. 

Група із завдання – це весь персонал, що виконує завдання, включно з 

експертами, залученими фірмою у зв'язку з цим завданням. 

Група з зовнішньої перевірки – це група контролерів, яка сформована 

Комітетом з контролю за якістю аудиторських послуг та направлена головою 

АПУ для здійснення зовнішньої перевірки системи контролю якості суб'єктів 

аудиторської діяльності, включених до Плану зовнішніх перевірок, 

затвердженого АПУ 

Група нематеріальних активів – це сукупність однотипних за 

призначенням та умовами використання нематеріальних активів. 

Група основних засобів – це сукупність однотипних за технічними 

характеристиками, призначенням та умовами використання необоротних 

матеріальних активів. 

Гудвіл – це перевищення вартості придбання над часткою покупця у 

справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов'язань на 

дату придбання. 

Давальницька сировина – це сировина, матеріали, напівфабрикати, 

комплектуючі вироби, енергоносії, що є власністю одного суб'єкта 

господарювання (замовника) і передаються іншому суб'єкту господарювання 
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(виробнику) для виробництва готової продукції, з подальшим переданням 

або поверненням такої продукції або її частини їх власникові або за його 

дорученням іншій особі. 

Дата аудиторського висновку – це дата, якою аудитор датує свій 

висновок щодо фінансових звітів. Аудиторський висновок не може 

датуватися датою раніше тієї, на яку аудитор отримав достатні та відповідні 

аудиторські докази, на яких він базує свій висновок щодо фінансових звітів. 

Дата балансу – це дата, на яку складений баланс підприємства. 

Звичайно датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду. 

Дата затвердження фінансових звітів – це дата, коли особи, що 

мають визнані повноваження, оголошують, що вони підготували повний 

комплект фінансових звітів суб'єкта господарювання (включно з 

відповідними примітками), та що вони несуть за них відповідальність. 

Дата обміну – це дата придбання, якщо об'єднання підприємств та/або 

видів їх господарської діяльності досягається в одній операції обміну. Якщо 

таке об'єднання здійснюється більш ніж за однією операцією обміну 

(зокрема, коли об'єднання здійснюється поетапно шляхом послідовного 

придбання пакетів акцій), датою обміну вважається дата, на яку кожна 

окрема фінансова інвестиція відображена покупцем у бухгалтерському 

обліку. 

Дата публікації фінансових звітів – це дата, коли аудиторський 

висновок та фінансові звіти, які пройшли аудиторську перевірку, стають 

доступними третім сторонам; цією датою в багатьох випадках може бути 

дата подання їх до регуляторних органів. 

Дата угоди – це дата досягнення домовленості між учасниками про 

об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності. 

Дата придбання – це дата, на яку контроль за чистими активами і 

діяльністю підприємства, що купується, переходить до покупця. 

Дата фінансових звітів – це дата останнього періоду, що описується 

фінансовими звітами, якою, як правило, є дата останнього балансу у  
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фінансових звітах, що проходять аудиторську перевірку. 

Дебітори – це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій 

заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або 

інших активів. 

Дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів 

підприємству на певну дату. 

Дебіторська заборгованість, що призначена для перепродажу – це 

дебіторська заборгованість, що виникає внаслідок надання коштів, продажу 

інших активів, робіт, послуг безпосередньо боржникові та не є фінансовим 

активом, призначеним для перепродажу. 

Державна цільова програма – це комплекс взаємопов'язаних завдань і 

заходів, спрямованих на розв'язання найважливіших проблем розвитку 

держави, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних 

одиниць, які здійснюються з використанням коштів державного бюджету та 

узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним 

забезпеченням. 

Державний аудит – це перевірка та аналіз законності й ефективності 

використання державних та комунальних коштів, активів, майна, 

правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової 

звітності, а також доцільності управлінської діяльності з метою надання 

чинних рекомендацій щодо поліпшення стану справ на об'єкті дослідження. 

Державний аудитор – це посадова особа органу, який здійснює 

державний аудит (ДФІ чи Рахункової палати України), наділена 

повноваженнями на здійснення аудиту. 

Державна фінансова інспекція України (Держфінінспекція України) 

є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів 

України, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує 

реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю. 

Державний фінансовий контроль – це різновид фінансового  
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контролю, що здійснюється системою органів державного фінансового 

контролю, та полягає у встановленні фактичного стану справ на 

підконтрольному об’єкті щодо забезпечення законності, фінансової 

дисципліни та раціональності в процесі формування, розподілу, володіння, 

використання та відчуження фінансових ресурсів, що належать до 

державного та/чи комунального секторів, а також використання фінансових 

ресурсів, що залишаються у суб’єкта фінансових правовідносин у зв’язку з 

наданими пільгами за платежами до бюджетів, державних позабюджетних 

фондів та кредитів, отриманих під гарантії Кабінету Міністрів України. 

Депозит (вклад) – це кошти, які надаються фізичними чи юридичними 

особами в управління резиденту, визначеному фінансовою організацією 

згідно із законодавством України, або нерезиденту на строк або на вимогу та 

під процент на умовах видачі на першу вимогу або повернення зі спливом 

встановленого договором строку. Залучення депозитів може здійснюватися у 

формі випуску (емісії) ощадних (депозитних) сертифікатів. Правила 

здійснення депозитних операцій встановлюються: для банківських депозитів 

- Національним банком України відповідно до законодавства; для депозитів 

(внесків) до інших фінансових установ - державним органом, визначеним 

законом. 

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців – це засвідчення факту створення або припинення юридичної 

особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця 

фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які 

передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного 

державного реєстру. 

Дериватив – це стандартний документ, що засвідчує право та/або 

зобов'язання придбати чи продати у майбутньому цінні папери, матеріальні 

або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах. 

Стандартна (типова) форма деривативів і порядок їх випуску та обігу 

встановлюються законодавством. 
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Дивіденди – це частина чистого прибутку, розподілена між 

учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі 

підприємства. 

Дисциплінарна відповідальність – це вид юридичної 

відповідальності, що полягає у застосуванні до працівника конкретних 

заходів стягнення за скоєні ним дисциплінарні провини. 

Дисциплінарна провина – це протиправне навмисне невиконання або 

неналежне виконання своїх службових обов'язків. 

Ділова репутація – це сукупність документально підтвердженої 

інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність 

її господарської та/або професійної діяльності вимогам законодавства, а для 

фізичної особи – також про належний рівень професійних здібностей та 

управлінського досвіду, а також відсутність в особи судимості за корисливі 

злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не 

погашеної в установленому законом порядку. 

Діяльність, що припиняється – це призначені за єдиним планом для 

продажу відокремлювана частина підприємства як сукупність активів і 

зобов'язань або окремі активи такої частили підприємства, а також 

безпосереднє припинення (ліквідація) діяльності з виробництва продукції 

(робіт, послуг), що є суттєвою або географічно відокремлюваною та може 

бути відділена операційно з метою складання фінансової звітності. 

Добровільний (ініціативний) аудит – це аудит, який здійснюється на 

замовлення зацікавленої сторони, коли перевірку не передбачено в 

установленому порядку. 

Довгострокова дебіторська заборгованість – це сума дебіторської 

заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та 

буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу. 

Довгострокові біологічні активи – це усі біологічні активи, які не є 

поточними біологічними активами. 

Довгострокові зобов'язання – це всі зобов'язання, які не є поточними  
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зобов'язаннями. 

Договір довгострокового страхування життя – це договір 

страхування життя строком на п'ять і більше років, який передбачає страхову 

виплату одноразово або у вигляді ануїтету, якщо застрахована особа дожила 

до закінчення терміну дії договору страхування чи події, передбаченої у 

договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. 

Договір на проведення аудиту – це основний документ, який свідчить 

про досягнення домовленості між клієнтом та виконавцем про проведення 

аудиторської перевірки. Договір документально засвідчує, що сторони 

дійшли згоди з усіх моментів, обумовлених у ньому. 

Додаткові біологічні активи – це біологічні активи, одержані в 

процесі біологічних перетворень. 

Доказ – факт, що стверджує або спростовує обставини, за якими 

настають правові наслідки чи права. 

Документальний контроль – це контроль, який дозволяє встановити 

суть і достовірність господарської операції за даними первинної 

документації, облікових регістрів і звітності, в яких вона знайшла 

відображення в бухгалтерському, оперативному і статистичному обліку. 

 Документальна перевірка – це перевірка, предметом якої є 

своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх 

передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання 

валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого 

покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства 

щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з 

працівниками (найманими особами) та яка проводиться  на підставі 

податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої 

звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких 

передбачено законом, первинних документів, які використовуються в 

бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою 

податків та зборів, виконанням вимог  іншого  законодавства, контроль за 
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дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, а 

також отриманих в установленому законодавством порядку органом 

державної податкової служби документів та податкової інформації, у тому 

числі за результатами перевірок інших платників податків.  

 Документальна планова перевірка проводиться відповідно до 

плану-графіка перевірок.  

 Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані 

роботи  органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча 

б однієї з обставин, визначених цим Кодексом.  

 Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка 

проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем 

розташування  об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така 

перевірка.  

 Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка 

проводиться в приміщенні органу державної податкової служби.  

Документація із завдання – це фіксування, запис виконаної роботи, 

отриманих результатів і висновків, яких дійшов персонал (іноді 

використовують такі терміни, як "робочі документи" та "документи").  

Документацію з конкретного завдання збирають у файл із завдання. 

Допустима помилка – це максимальне значення помилки в сукупності 

даних, котра виявляється суттєвою в разі прийняття рішення про 

ефективність перевірки. 

Досвід практичної роботи – це термін роботи кандидата на посадах 

ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) 

аудитора до подання заяви про намір отримати сертифікат аудитора в АПУ. 

Дослідження – це заплановані підприємством дослідження, які 

проводяться ним уперше з метою отримання і розуміння нових наукових та 

технічних знань. 

Достатність аудиторських доказів – це критерій оцінки кількості 

аудиторських доказів. 
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Дохід з джерелом їх походження з України – це будь-який дохід, 

отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів 

їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) 

винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у 

виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, 

доходи у вигляді:  

а) процентів, дивідендів, роялті та будь-яких інших пасивних 

(інвестиційних) доходів, сплачених резидентами України;  

б) доходів від надання резидентам або нерезидентам в оренду 

(користування) майна, розташованого в Україні, включаючи рухомий склад 

транспорту, приписаного до розташованих в Україні портів;  

в) доходів від продажу рухомого та нерухомого майна, доходів від 

відчуження корпоративних прав, цінних паперів, у тому числі акцій 

українських емітентів;  

г) доходів, отриманих у вигляді внесків та премій на страхування і 

перестрахування ризиків на території України;  

ґ) доходів страховиків – резидентів від страхування ризиків 

страхувальників – резидентів за межами України;  

д) інших доходів від діяльності, у тому числі пов'язаних з повною або 

частковою переуступкою прав та обов'язків за угодами про розподіл 

продукції на митній території України або на територіях, що перебувають під 

контролем митних органів (у зонах митного контролю, на спеціалізованих 

ліцензійних митних складах тощо);  

е) спадщини, подарунків, виграшів, призів;  

є) заробітної плати, інших виплат та винагород, виплачених відповідно 

до умов трудового та цивільно-правового договору;  

ж) доходів від зайняття підприємницькою та незалежною професійною 

діяльністю. 

Дохід, отриманий з джерел за межами України – це будь-який дохід, 

отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за 
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межами митної території України, включаючи проценти, дивіденди, роялті та 

будь-які інші види пасивних доходів, спадщину, подарунки, виграші, призи, 

доходи від виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та 

трудовими договорами, від надання резидентам в оренду (користування) 

майна, розташованого за межами України, включаючи рухомий склад 

транспорту, приписаного до розташованих за межами України портів, доходи 

від продажу майна, розташованого за межами України, дохід від відчуження 

інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів 

тощо; інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території 

України або територій, непідконтрольних митним органам. 

Доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді надходження 

активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного 

капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників). 

Дочірнє підприємство – це підприємство, яке перебуває під контролем 

материнського (холдингового) підприємства. 

Дочірня компанія – це юридична особа, яка контролюється іншою 

юридичною особою (материнською компанією). 

Еквіваленти грошових коштів (грошей) – короткострокові 

високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми 

грошей і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості. 

Економічна вигода – це потенційна можливість отримання 

підприємством грошових коштів від використання активів. 

Експеримент – це такий метод вивчення фактів дійсності, при якому 

аудитор активно впливає на них шляхом створення спеціальних умов, 

необхідних для виявлення відповідних об'єктивних даних. 

Експерт – це особа, яка володіє спеціальними знаннями, освітою і 

досвідом у певній галузі діяльності. 

Експертиза – дослідження будь-якого питання обізнаною особою – 

експертом (від латинського expertus – досвідчений з певної галузі знань). 

Елемент витрат – це сукупність економічно однорідних витрат. 
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Емісійний дохід – це сума перевищення надходжень, отриманих 

емітентом від емісії (випуску) власних акцій (інших корпоративних прав) та 

інвестиційних сертифікатів, над номінальною вартістю таких акцій (інших 

корпоративних прав) та інвестиційних сертифікатів (під час їх первинного 

розміщення), або над ціною зворотного викупу під час наступних розміщень 

інвестиційних сертифікатів та акцій інвестиційних фондів. 

Етичні принципи – це чесність, незалежність, об'єктивність, 

компетентність, конфіденційність, доброзичливість. 

Ефективна ставка відсотка – це ставка відсотка, що визначається 

діленням суми річного відсотка та дисконту (або різниці річного відсотка та 

премії) на середню величину собівартості інвестиції (або зобов'язання) та 

вартості її погашення. 

Ефективність – це досягнення найкращого результату (ефекту) при 

використанні визначеного обсягу матеріальних і фінансових ресурсів. 

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців (далі Єдиний державний реєстр) – це автоматизована система 

збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. 

Забезпечення – це зобов'язання з невизначеними сумою або часом 

погашення на дату балансу. 

Завдання – це завдання, які виконують фірми відповідно до стандартів 

завдань. 

Завдання з надання впевненості – це завдання, в якому фірма 

висловлює висновок, призначений підвищити ступінь довіри визначених 

користувачів, які не є відповідальною стороною, щодо результату оцінки або 

визначення предмета завдання за відповідними критеріями. 

Завдання з аудиту – це завдання з надання обґрунтованої впевненості, 

яке виконується згідно з МСА шляхом перевірки фінансової звітності з 

метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність у всіх 

суттєвих аспектах і відповідність вимогам законів України, положень 
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(стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень 

суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів. 

Завдання з обов'язкового аудиту – завдання з аудиту, обов'язковість 

проведення якого встановлена Законом України "Про аудиторську 

діяльність" та іншими законами України. 

Завдання оперативного контролю – це проведення аудиту 

безпосередньо в процесі діяльності підприємства для попередження помилок 

та варіантів їх рішень. 

Загальну дисциплінарну відповідальність – відповідальність, яку 

несуть працівники за невиконання або неналежне виконання своїх трудових 

обов'язків, передбачених трудовим договором і правилами внутрішнього 

трудового розпорядку. 

Загальний контроль – це адміністративні заходи, спрямовані на 

створення передумов для високоякісного проведення аудиту. 

Заохочувальні виплати за будівельним контрактом – це додаткові 

суми, що сплачуються підряднику за виконання (перевиконання) умов 

контракту. 

Запаси - це активи, які: 

- утримуються для подальшого продажу за умов звичайної 

господарської діяльності; 

- перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 

продукту виробництва; 

- утримуються для споживання під час виробництва продукції, 

виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством. 

Запобіжний аудит – це аудит, який має застерегти від різного роду 

конфліктних ситуацій у фінансово-господарській діяльності до виникнення 

їх, тобто на стадії підготовки технології виробництва, до проведення 

маркетингових операцій тощо. 

Запозичення – це позики, векселі, облігації, а також інші види  

http://zakon.nau.ua/doc/?code=3125-12
http://zakon.nau.ua/doc/?code=3125-12
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короткострокових і довгострокових зобов'язань, на які нараховуються 

відсотки. 

Заявник – це аудиторська фірма або аудитор, зареєстрований як 

фізична особа – підприємець, який надає до АПУ документи для включення 

до Реєстру, продовження терміну чинності Свідоцтва, внесення змін до 

Реєстру, видачі дубліката Свідоцтва та виключення з Реєстру за визначеною 

нормативно-правовими актами процедурою. 

Збиток – це перевищення суми витрат над сумою доходу, для 

отримання якого були здійснені ці витрати. 

Звичайна діяльність – це будь-яка основна діяльність підприємства, а 

також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення. 

Звичайна процентна ставка за депозит (вклад) – це процентна 

ставка, що встановлюється за кожним видом депозиту (вкладу) для всіх 

вкладників на умовах, визначених внутрішніми правилами фінансової 

установи, та офіційно оприлюднена на дату підписання депозитного договор. 

Звичайна ставка проценту за кредит (позику) – це розмір доходу 

фінансової установи у вигляді процентної ставки за кредит (позику), що 

встановлюється залежно від виду кредиту (позики) в межах мінімального та 

максимального розмірів процентної ставки та тарифу за такі послуги за 

таким видом кредиту (позики) всім позичальникам на стандартних умовах, 

визначених внутрішніми правилами фінансової установи. 

Звичайна ціна – це ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами 

договору, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Якщо не доведено 

зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін. 

Звітний сегмент – це господарський або географічний сегмент, який 

визначений підприємством за критеріями, наведеними у пунктах 6 - 9 

Положення (стандарту) 29, щодо якого має розкриватися у річній фінансовій 

звітності інформація. 

Звіт про власний капітал – це звіт, який відображає зміни в складі 

власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. 
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Звіт про рух грошових коштів – звіт, який відображає надходження і 

вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності; 

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) – звіт про 

доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід. 

Зворотний лізинг (оренда) – це господарська операція, що 

здійснюється фізичною чи юридичною особою і передбачає продаж основних 

засобів фінансовій організації з одночасним зворотним отриманням таких 

основних засобів такою фізичною чи юридичною особою в оперативний або 

фінансовий лізинг. 

Злиття – це об'єднання підприємств (шляхом створення нової 

юридичної особи або приєднання підприємств до головного підприємства), в 

результаті якого власники (акціонери) підприємств, що об'єднуються, 

здійснюватимуть контроль над усіма чистими активами об'єднаних 

підприємств, щоб досягти подальшого спільного розподілу ризиків та вигод 

від об'єднати. При цьому жодна зі сторін не може бути визначена як 

покупець. 

Зменшення корисності – це втрата економічної вигоди в сумі 

перевищення залишкової вартості активу над сумою очікуваного 

відшкодування. 

Знос основних засобів – це сума амортизації об'єкта основних засобів з 

початку його корисного використання. 

Зобов'язання – це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок 

минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до 

зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. 

Зустрічні звірки це звірки, які проводяться органами державної 

фінансової інспекції, і не є контрольними заходами і проводяться у разі 

виникнення потреби у їх проведенні на підставі направлення, виписаного 

керівником органу (підрозділу) державної фінансової інспекції. 

Ідентифіковані активи та зобов'язання – це придбані активи та  
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зобов'язання, які на дату придбання відповідають критеріям визнання статей 

балансу, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 

«Баланс». 

Інвентаризація – це перевірка фактичної наявності господарських 

засобів і їх відповідності даним бух. обліку. 

Інвестиції – це господарські операції, які передбачають придбання 

основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та/або цінних 

паперів в обмін на кошти або майно.  

Інвестиційна діяльність – це придбання та реалізація тих необоротних 

активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною 

еквівалентів грошових коштів. 

Інвестиційна нерухомість – це власні або орендовані на умовах 

фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на 

землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення 

власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання 

послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності. 

Індекс інфляції – це індекс інфляції, оприлюднений центральним 

органом виконавчої влади в галузі статистики. 

Інжиніринг – це надання послуг (виконання робіт) із складення 

технічних завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і 

техніко-економічних обстежень, виконання інженерно-розвідувальних робіт 

з будівництва об'єктів, розроблення технічної документації, проектування та 

конструкторського опрацювання об'єктів техніки і технології, надання 

консультації та авторського нагляду під час монтажних та 

пусконалагоджувальних робіт, а також надання консультацій, пов'язаних із 

такими послугами (роботами). 

Іноземна валюта – це валюта інша, ніж валюта звітності. 

Інструмент власного капіталу – це контракт, який підтверджує право 

на частину в активах підприємства, що залишається після вирахування сум за 

всіма його зобов'язаннями. 
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Інструмент хеджування – це похідний фінансовий інструмент, 

фінансовий актив або фінансове зобов'язання, справедлива вартість яких і 

грошові потоки від яких, як очікується, компенсуватимуть зміни 

справедливої вартості або потоку грошових коштів об'єкта хеджування. 

Інший аудитор – це аудитор, котрий, крім основного аудитора, несе 

відповідальність за зміст фінансової інформації, включеної у фінансову 

звітність підприємства, яку він перевіряє. 

Інший сукупний дохід – доходи і витрати, які не включені до 

фінансових результатів підприємства. 

Інші довгострокові виплати працівнику – це виплати працівникові 

(окрім виплат по закінченні трудової діяльності, виплат при звільненні та 

виплат інструментами власного капіталу підприємства), які не підлягають 

сплаті в повному обсязі протягом дванадцята місяців по закінченні місяця, в 

якому працівник виконував відповідну роботу. 

Істотна участь – це пряме та/або опосередковане володіння однією 

особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками 

статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або 

незалежна від формального володіння можливість значного впливу на 

управління чи діяльність юридичної особи. 

Камеральна перевірка – це аудиторська процедура, яка здійснюється 

без виїзду до бюджетної установи з метою виявлення і аналізу відхилень між 

плановими і фактичними показниками фінансової звітності, неузгодженості 

між показниками, що містяться в різних формах звітності. 

Кандидат – це фізична особа, яка має намір отримати сертифікат 

аудитора і висловила своє бажання поданням заяви до АПУ. 

Капіталізація фінансових витрат – це включення фінансових витрат 

до собівартості кваліфікаційного активу. 

Капітальні інвестиції – це господарські операції, що передбачають 

придбання будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності, інших 

основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації  
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відповідно до норм Податкового Кодексу. 

Касовий метод для цілей оподаткування – це метод податкового 

обліку, за яким дата виникнення податкових зобов'язань визначається як дата 

зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (у касу) платника 

податку або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених 

(або тих, що підлягають поставці) ним товарів (послуг), а дата виникнення 

права на податковий кредит визначається як дата списання коштів з 

банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або дата надання 

інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають 

поставці) йому товарів (послуг). 

Кваліфікаційний актив – це актив, який обов'язково потребує 

суттєвого часу для його створення. 

Кваліфікаційний іспит – це іспит, який проводиться для визначення 

необхідного обсягу знань для отримання сертифіката за програмою, 

затвердженою АПУ. 

Кваліфікований страховий поліс – це виданий страховиком, який не 

є пов'язаною стороною страхувальника, страховий поліс, на який не може 

бути звернене будь-яке стягнення відповідно до закону, страхові виплати 

(надходження), за яким (полісом) використовуються для виплати 

працівникам страхувальника за програмами з визначеною виплатою та не 

повертаються страхувальникові, крім випадків, якщо такі виплати 

(надходження) перевищують зобов'язання працівникам за умовами полісу 

або повертаються страхувальникові для погашення вже здійснених ним 

виплат працівникам. 

Кодекс етики – це декларація системи цінностей та принципів, які 

спрямовують повсякденну роботу контролерів (аудиторів).  

Консолідована фінансова звітність – це звітність, яка відображає 

фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної 

особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці. 

Керівник фірми – це посадова особа, яка здійснює керівництво  
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фірмою відповідно до законодавства й установчих документів та має 

відповідні повноваження укладати від імені фірми договори (угоди), 

здійснювати інші правочини, наслідком яких є виникнення зобов'язання з 

надання аудиторських послуг. 

Керівництво фірми – це керівник фірми, очолюваний ним виконавчий 

орган фірми, керівники всіх рівнів фірми. 

Керівник групи із завдання – це керівник фірми, головний (старший) 

аудитор або інша особа на фірмі, яка має сертифікат аудитора України та 

відповідає за виконання завдання, й надання висновку (звіт) від імені фірми. 

Клієнт – це суб'єкт господарювання, який уповноважив фірму надавати 

аудиторські послуги. 

Коефіцієнт ефективності хеджування – це частка від ділення 

відповідно до зміни справедливої вартості або грошових потоків об'єкта 

хеджування на зміну справедливої вартості або грошового потоку від 

інструмента хеджування. 

Коефіцієнт коригування – це відношення індексу інфляції на дату 

балансу (кінець звітного року) та індексу інфляції на дату визнання 

(переоцінки) відповідної статті звітності. 

Комбінована перевірка – це поєднання суцільної, вибіркової та 

аналітичної перевірки. 

Комісія з сертифікації та освіти аудиторів АПУ – це постійно 

діючий робочий орган АПУ, що складається виключно з членів АПУ та 

забезпечує виконання функції АПУ щодо сертифікації аудиторів та 

продовження терміну чинності сертифіката, шляхом координації всіх 

організаційних процедур, які необхідні для проведення кваліфікаційного 

іспиту, контрольного тестування, а також узагальнення їх результатів.  

Компонент підприємства – одиниця (група одиниць), що генерує 

грошові кошти та може бути відділена операційно і забезпечує діяльність з 

виробництва та/або продажу продукції (робіт, послуг). 

Консолідована фінансова звітність – це звітність, яка відображає  
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фінансовий стан, результат діяльності та рух грошових коштів юридичної 

особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці. 

Контролер – це фізична або юридична особа, щодо якої не існує 

контролерів – фізичних осіб та яка має можливість здійснювати вирішальний 

вплив на управління або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або 

опосередкованого володіння самостійно або спільно з іншими особами 

часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків  

статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від 

формального володіння здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-

яким іншим чином. 

Контроль – це можливість здійснювати вирішальний вплив на 

управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або 

опосередкованого володіння однією особою самостійно або спільно з іншими 

особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше 

відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно 

від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на основі 

угоди чи будь-яким іншим чином. 

Контрольне тестування – це перевірка рівня знань та кваліфікаційної 

придатності аудитора, для продовження терміну чинності сертифіката у 

порядку, встановленому АПУ. 

Контрольне тестування передбачає: 

 тестування за підсумками щорічного удосконалення професійних 

знань практикуючими аудиторами за програмами, затвердженими АПУ, в 

центрах, визначених АПУ, або 

 співбесіду з питань практики аудиту в Комісії з сертифікації та 

освіти аудиторів АПУ при щорічному удосконаленні професійних знань 

практикуючими аудиторами згідно з розділом V Положення про постійне 

удосконалення професійних знань аудиторів України, або  

 перевірку рівня знань за умовами порядку проведення 

кваліфікаційного іспиту.  
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Контрольні учасники – це учасники спільної діяльності зі створенням 

юридичної особи (спільного підприємства), які здійснюють контроль за її 

діяльністю. 

Контракт з фіксованою ціною – це договір про будівництво, який 

передбачає фіксовану (тверду) ціну всього обсягу робіт за будівельним 

контрастом або фіксовану ставку за одиницю кінцевої продукції будівництва 

(кв. м, кількість місць тощо). 

Контракт за ціною «витрати плюс» – це договір про будівництво, 

який передбачає ціну як суму фактичних витрат підрядника на виконання 

будівельного контракту та погодженого прибутку (у вигляді процента від 

витрат або фіксованої величини). 

Контроль – це вирішальний вплив на фінансову, господарську і 

комерційну політику підприємства з метою одержання вигод від його 

діяльності. 

Контрольне придбання – це спеціальний, за особливою програмою 

організований методичний прийом фактичного контролю, який потенційно 

дозволяє визначити правильність і законність відпуску товарів покупцям, 

розрахунків з ними в умовах безпосереднього здійснення вказаних 

господарських операцій. 

Конфіденційність – це обов'язок аудиторів та аудиторських 

організацій забезпечувати збереження документів, що отримуються або 

складаються ними в ході аудиту , не передавати ці документи або їх копії (як 

повністю, так і частково) яким би то не було третім особам і не 

розголошувати що містяться в них відомості без згоди власника (керівника) 

економічного суб'єкта, за винятком випадків, передбачених законодавчими 

актами України. 

Користувачі бухгалтерської звітності – це уповноважені на підставі 

законів України представники органів державної влади, юридичні та фізичні 

особи, заінтересовані в наслідках господарської діяльності суб'єктів, у тому 

числі: власники, засновники суб'єкта господарювання, кредитори, інвестори 
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та інші особи, які відповідно до чинного законодавства мають право на 

отримання інформації, що міститься у фінансовій звітності. 

Користувачі фінансової звітності – це фізичні та юридичні особи, що 

потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень. 

Корпоративне управління – це система відносин, яка визначає 

правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського 

товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між 

органами товариства та його учасниками стосовно управління товариством. 

Корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у 

статутному фонді (майні) господарської організації, що включають 

правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, 

отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у 

разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, 

передбачені законом та статутними документами. 

Кошти – це гроші у національній або іноземній валюті чи їх 

еквівалент. 

Кошторис – це документ, у якому зазначено суму коштів, необхідних 

для виконання робіт по будівництву (ремонту, реконструкції та ін.). Його 

складають проектні організації за замовленням господарств і використовують 

у плануванні обсягів капітальних інвестицій для контролю використання 

коштів на будівництво. 

Кредитна спілка – це неприбуткова організація, заснована 

громадянами в установленому законом порядку на засадах добровільного 

об’єднання грошових внесків з метою задоволення потреб її членів у 

взаємному кредитуванні та наданні інших фінансових послуг. 

Кредитний ризик – це імовірність втрат однієї зі сторін – укладачів 

контракту про придбання фінансового інструмента внаслідок невиконання 

зобов'язання іншою стороною. 

Кредитор – це юридична або фізична особа, яка має підтверджені у 

встановленому порядку вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника, у 
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тому числі щодо виплати заборгованості із заробітної плати працівникам 

боржника, а також контролюючі органи - щодо податків та зборів. 

Кредиторська заборгованість – це заборгованість підприємства 

іншим юридичним і фізичним особам, що виникла в результаті здійснених 

раніше дій (подій), оцінена в гривнях і щодо якої в підприємства існують 

зобов'язання її погашення в певний строк. 

Кримінальна відповідальність – це вид юридичної відповідальності, 

суть якої полягає у застосуванні судом від імені держави до особи, що 

вчинила злочин, державного примусу у формі покарання. 

Кумулятивний приріст інфляції – це добуток індексів інфляції за 

період, що складається з трьох останніх років, включаючи звітний. 

Курсова різниця – різниця між оцінками однакової кількості одиниць 

іноземної валюти при різних, валютних курсах. 

Лист-зобов'язання – це угода між аудиторською фірмою і клієнтом 

про проведення аудиту і надання взаємопов'язаних з ним послуг. 

Лізинг – це господарська діяльність, спрямована на інвестування 

власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні за договором 

лізингу однією стороною (лізингодавцем) у виключне користування другій 

стороні (лізингоодержувачу) на визначений строк майна, що належить 

лізингодавцю або набувається ним у власність (господарське відання) за 

дорученням чи погодженням лізингоодержувача у відповідного 

постачальника (продавця) майна, за умови сплати лізингоодержувачем 

періодичних лізингових платежів. 

Лізингова (орендна) операція – це господарська операція (крім 

операцій з фрахтування (чартеру) морських суден та інших транспортних 

засобів) фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання 

основних фондів у користування іншим фізичним чи юридичним особам 

(орендарям) за плату та на визначений строк. Лізингові (орендні) операції 

здійснюються у вигляді оперативного лізингу (оренди), фінансового лізингу 

(оренди), зворотного лізингу (оренди), оренди житла з викупом, оренди  
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земельних ділянок та оренди будівель, у тому числі житлових приміщень.  

Ліквідаційна вартість – це сума коштів або вартість інших активів, 

яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних 

активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за 

вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією). 

Лічильна перевірка звітності – це форма фінансового контролю, яка є 

сукупністю спеціальних прийомів контролю достовірності фінансової 

звітності та здійснюється фінансовими органами, що контролюють 

розрахунки підприємств з бюджетом щодо платежів із прибутків (доходів). 

Достовірність звітних даних підлягає перевірці статистичними і 

банківськими органами, працівниками облікового, фінансового і контрольно-

ревізійного апарату органів вищого рівня під час приймання звітності, ревізії, 

тематичних перевірок і аналізу господасько-фінансової діяльності 

підприємтсва.  

Ломбардна операція – це операція, що здійснюється фізичною чи 

юридичною особою, з отримання коштів від юридичної особи, що є 

фінансовою установою, згідно із законодавством України, під заставу товарів 

або валютних цінностей. Ломбардні операції є різновидом кредиту під 

заставу. 

Майно – це матеріальні цінності, речі, що перебувають у власності 

юридичних та фізичних осіб. 

Маніпуляція обліковими записами – це навмисне використання 

неправильних бухгалтерських проводок або сторнуючих записів з метою 

перекручення даних обліку і звітності. 

Маркетингові послуги (маркетинг) – це послуги, що забезпечують 

функціонування діяльності платника податків у сфері вивчання ринку, 

стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), політики цін, організації та 

управлінні руху продукції (робіт, послуг) до споживача та післяпродажного 

обслуговування споживача в межах господарської діяльності такого платника 

податків. До маркетингових послуг належать, у тому числі: послуги з 
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розміщення продукції платника податку в місцях продажу, послуги з 

вивчення, дослідження та аналізу споживчого попиту, внесення продукції 

(робіт, послуг) платника податку до інформаційних баз продажу, послуги зі 

збору та розповсюдження інформації про продукцію (роботи, послуги). 

Материнське (холдингове) підприємство – це підприємство, яке 

здійснює контроль дочірніх підприємств. 

Материнські компанії – це юридичні особи, які є власниками інших 

юридичних осіб або здійснюють контроль над такими юридичними особами, 

як пов'язані особи. 

Матеріальна відповідальність – це один із видів юридичної 

відповідальності, який полягає в обов'язку працівників відшкодовувати у 

встановлених законом межах майнову шкоду, заподіяну з їх вини 

підприємству, в якому вони працюють. 

Матеріальні активи – це основні засоби та оборотні активи у будь-

якому вигляді (включаючи електричну, теплову та іншу енергію, газ, воду), 

що не є коштами, цінними паперами, деривативами і нематеріальними 

активами. 

Мета аудиту – це сприяння ефективності роботи, раціональному 

використанню матеріальних, трудових і фінансових ресурсів у 

підприємницькій діяльності для отримання максимального прибутку. 

Мета аудиту фінансової звітності підприємства – це висловлення 

думки стосовно достовірності звітності, обліку, його повноти, відповідності 

чинному законодавству та встановленим нормативам з урахуванням аспектів 

суттєвості. 

Мета внутрішнього аудиту – це удосконалення організації й 

управління виробництвом, виявлення і мобілізація резервів його зростання. 

Внутрішні аудитори надають своєму підприємству результати аналізу, 

рекомендації, поради.  

Метою внутрішнього контролю – це допомога керівництву в 

управлінні і виконанні завдань на постійній основі. 
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Мета контролю якості роботи аудитора – це забезпечення 

відповідності здійснення аудиторської перевірки загальноприйнятим 

стандартам. 

Мета планування аудиторської діяльності – це досягнення цілей 

функціонування підприємства (отримання прибутку; розширення ринків 

збуту; розширення видів діяльності). 

Мета проведення аудиту – це складання аудиторського висновку про 

фінансовий стан об'єкта, який перевіряється. 

Мета професії незалежного аудитора – це забезпечення високого 

фахового рівня послуг для досягнення максимальної ефективності праці, 

спрямованої на задоволення потреб українського суспільства. 

Метод аудиту – це сукупність способів і прийомів, за допомогою яких 

ведеться дослідження предмета та об’єктів аудиторської діяльності. 

Метод ефективної ставки відсотка – це метод нарахування 

амортизації дисконту або премії, за яким сума амортизації визначається як 

різниця між доходом за фіксованою ставкою відсотка і добутком ефективної 

ставки та амортизованої вартості на початок періоду, за який нараховується 

відсоток. 

Метод участі в капіталі – це метод обліку інвестицій, згідно з яким 

балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на 

суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта 

інвестування. 

Методика – це сукупність методів, способів та прийомів доцільного 

виконання будь-якої роботи. 

Методика аудиту – це послідовність і порядок застосування прийомів 

(методів) аудиту з метою встановлення об'єктивної істини про інформацію, 

яка перевіряється, та доведення цієї істини через аудиторський висновок до 

користувачів фінансової звітності й аудиту. 

Методика аудиту ефективності діяльності – це послідовність 

застосування методів і прийомів аудиту ефективності, спрямована на 
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оцінювання економічності, ефективності та результативності діяльності 

об'єкта перевірки. 

Міжнародна федерація бухгалтерів (International Federation of 

Accountants – IFAC) – це всесвітня організація бухгалтерів-професіоналів, 

заснована у 1977 p., з метою служіння інтересам суспільства, вдосконалення 

бухгалтерської професії на міжнародному рівні та розвитку потужної 

міжнародної економіки за допомогою впровадження й додержання 

високоякісних професійних стандартів, міжнародного зближення 

національних стандартів та висловлювання своїх думок у питаннях, що 

викликають широкий суспільний інтерес, де її професійні знання найбільш 

вагомі. 

Міжнародні стандарти аудиту (МСА) повна назва Міжнародні 

стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 

супутніх послуг – це міжнародні професійні стандарти для здійснення 

аудиторської діяльності. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності – це прийняті Радою з 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено 

порядок складання фінансової звітності. 

Мінімальні орендні платежі – це платежі, що підлягають сплаті 

орендарем протягом строку оренди (за вирахуванням вартості послуг та 

податків, що підлягають сплаті орендодавцю, і непередбаченої орендної 

плати), збільшені: 

1) для орендаря – на суму його гарантованої ліквідаційної вартості; 

2) для орендодавця – на суму його гарантованої ліквідаційної вартості. 

У разі можливості та наміру орендаря придбати об'єкт оренди за ціною, 

нижчою за його справедливу вартість на дату придбання, мінімальні орендні 

платежі складаються з мінімальної орендної плати за весь строк оренди та 

суми, яку слід сплатити згідно з угодою на придбання об'єкта оренди. 

Місцезнаходження юридичної особи – це місцезнаходження постійно 

діючого виконавчого органу юридичної особи, а в разі його відсутності — 
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місцезнаходження іншого органу чи особи, уповноваженої діяти від імені 

юридичної особи без довіреності, за певною адресою, яка вказана 

засновниками (учасниками) в установчих документах і за якою здійснюється 

зв’язок з юридичною особою. 

Місце проживання фізичної особи – це житловий будинок, квартира, 

інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель 

тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає 

постійно, переважно або тимчасово, що розташований за певною адресою, за 

якою здійснюється зв’язок з фізичною особою — підприємцем. 

Молодший персонал з аудиту – це співробітники фірми, які не мають 

достатнього досвіду практичної роботи аудитором та зайняті в наданні 

аудиторських послуг 

Монетарні статті – це сталі балансу про грошові кошти, а також про 

такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій 

(або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів. 

Моніторинг – це процес, що включає в себе розгляд та оцінку системи 

контролю якості фірми включно з періодичною перевіркою деяких 

завершених завдань, який має надати Фірмі обґрунтовану впевненість, що її 

система контролю якості працює ефективно. 

Нагляд протягом виконанням завдання – це процедури, що 

здійснюють призначені або залучені керівником аудиторської фірми особи у 

статусі аудитора для отримання впевненості стосовно того, що завдання 

виконуються відповідно до професійних стандартів. 

Надзвичайна подія – це подія або операція, яка відрізняється від 

звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона 

повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді. 

Надміру сплачені грошові зобов'язання – це суми коштів, які на 

певну дату зараховані до відповідного бюджету понад нараховані суми 

грошових зобов'язань, граничний строк сплати яких настав на таку дату. 

Накопичена амортизація нематеріальних активів – це сума  
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амортизації об'єкта нематеріальних активів з початку його корисного 

використання. 

Національне положення (стандарт бухгалтерського обліку) – це 

нормативно-правовий акт, затверджений центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, що 

визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання 

фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам. 

Наступний (ретроспективний) контроль – це контроль, який 

здійснюється суб'єктами державного фінансового контролю по закінченню 

реалізації управлінських рішень і здійснення операцій з фінансовими 

активами за результатами фінансово-господарської діяльності та/або по 

закінченню деякого періоду часу об'єктами державного фінансового 

контролю з метою виявлення фінансових недоліків і порушень, прийняття 

управлінських рішень щодо виправлення ситуації та притягнення до 

відповідальності винних осіб відповідно до законодавства. 

Невідмовна орендна угода – це орендна угода, за якою орендарем на 

початок строку оренди сплачено таку суму орендної плати, яка дає змогу 

орендодавцеві бути впевненим у продовженні строку оренди або яка може 

бути розірвана тільки:  

1) з дозволу орендодавця; 

2) якщо відбулася певна непередбачена подія; 

3) у разі укладання орендарем нової угоди про оренду цього самого 

активу або замість нього іншого аналогічного за призначенням активу з тим 

самим орендодавцем. 

Негарантована ліквідаційна вартість – це частина ліквідаційної 

вартості об'єкта оренди, отримання якої орендодавцем не забезпечується або 

гарантується лише пов'язаною з ним стороною. 

Негативний гудвіл – це перевищення вартості частки покупця у 

справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань над 

вартістю придбання на дату придбання. 
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Негрошові операції – це операції, які не потребують використання 

грошових коштів та їх еквівалентів. 

Незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи – це 

капітальні інвестиції у придбання, створення і модернізацію нематеріальних 

активів, використання яких за призначенням на дату балансу не відбулося. 

Незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи 

– це капітальні інвестиції в будівництво, виготовлення, реконструкцію, 

модернізацію, придбання об'єктів необоротних матеріальних активів, 

уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося, а також авансові 

платежі для фінансування будівництва. 

Незалежність – це обов'язковість відсутності у аудитора при 

формуванні його думки фінансової, майнової, спорідненою або який-небудь 

інший зацікавленості у справах перевіряється економічного суб'єкта, що 

перевищує відношення за договором на здійснення аудиторських послуг, а 

також будь-якої залежно від третіх осіб.  

Нематеріальний актив – це немонетарний актив, який не має 

матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується 

підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року 

(або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для 

виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим 

особам. 

Немонетарні активи – це всі активи, крім грошових коштів, їх 

еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) 

сумі грошей. 

Немонетарні статті – це статті інші, ніж монетарні сталі балансу. 

Необоротні активи – всі активи, що не є оборотними. 

Непередбачене зобов'язання – це: 

1) зобов'язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та 

існування якого буде підтверджено лише тоді, коли відбудеться або не 

відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими 
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підприємство не має повного контролю; 

2) теперішнє зобов'язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не 

визнається, оскільки малоймовірно, що для врегулювання зобов'язання 

потрібно буде використати ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди 

або оскільки суму зобов'язання не можна достовірно визначити. 

Непередбачена орендна плата – це частина орендної плати, яка не 

зафіксована конкретною сумою та розраховується із застосуванням 

показників інших, ніж строк оренди (обсяг продажу, рівень використання, 

індекс інфляції та цін, ринкові ставки відсотка тощо). 

Неплатоспроможність – це неспроможність суб’єкта підприємницької 

діяльності виконати після настання встановленого строку грошові 

зобов’язання перед кредиторами не інакше, як через відновлення його 

платоспроможності. 

Неприбуткові підприємства, установи та організації – це 

підприємства, установи та організації, основною метою діяльності яких є не 

одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства і 

іншої діяльності, передбаченої законодавством. 

Непрямі аудиторські докази – це свідчення, що не мають 

безпосереднього віл ношення до фактів з певного питання. 

Нереалізовані прибутки та збитки від внутрішньогрупових 

операцій – це прибутки та збитки, які виникають внаслідок 

внутрішньогрупових операцій (продажу товарів, продукції, виконання робіт, 

послуг тощо) і включаються до балансової вартості активів підприємства. 

Нерезиденти – це:  

а) іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства 

інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до 

законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи 

з місцезнаходженням на території України;  

б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні 

представництва інших держав і міжнародних організацій в Україні;  
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в) фізичні особи, які не є резидентами України 

Норма капіталізації фінансових витрат – це частка від ділення 

середньозваженої величини фінансових витрат та суми всіх непогашених 

запозичень (крім тих, що безпосередньо пов'язані з кваліфікаційним активом 

або мають цільове призначення) підприємства протягом звітного періоду. 

Нормальна потужність – це очікуваний середній обсяг діяльності, що 

може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом 

кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого 

обслуговування виробництва. 

Нормативно-правова перевірка – це перевірка, яка передбачає 

вивчення господарських операцій з точки зору їх відповідності нормативним 

актам, інструкціям, стандартам, положенням, чинному законодавству. 

Нерозподілені прибутки – це прибутки, одержані в результаті 

господарсько-фінансової діяльності підприємства, зменшені на суму 

прибутків, використаних у звітному році, у тому числі нарахування податку 

на прибуток. 

Облігація – це цінний папір, що посвідчує внесення його першим 

власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та 

емітентом, підтверджує зобов'язання емітента повернути власникові облігації   

її номінальну вартість у передбачений проспектом емісії (для державних 

облігацій України – умовами їх розміщення) строк та виплатити доход за 

облігацією, якщо інше не передбачено проспектом емісії (для державних 

облігацій України – умовами їх розміщення). 

Облікова оцінка – це попередня оцінка, яка використовується 

підприємством з метою розподілу витрат і доходів між відповідними 

звітними періодами. 

Облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, які 

використовуються підприємством для складання та подання фінансової 

звітності. 

Оборотні активи – це грошові кошти та їх еквіваленти, що не  
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обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи 

споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з 

дати балансу. 

Об'єднання підприємств – це з'єднання окремих підприємств у 

результаті приєднання одного підприємства до іншого або внаслідок 

одержання контролю одним підприємством над чистими активами та 

діяльністю іншого підприємства. 

Об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності – 

це поєднання окремих підприємств та/або видів їх діяльності в одне 

підприємство з метою одержання доходів, зниження витрат або отримання 

економічних вигод у інший спосіб. Поєднання може відбуватися шляхом 

приєднання одного підприємства (його компонента) до іншого, придбання 

всіх чистих активів (деяких чистих активів), прийняття зобов'язань або 

придбання капіталу іншого підприємства з метою одержання контролю 

одним підприємством над чистими активами та діяльністю іншого 

підприємства. Якщо об'єднання підприємств та/або видів їх господарської 

діяльності контролюється тією самою стороною (сторонами) до і після 

поєднання і цей контроль не є тимчасовим, то це не є об'єднанням 

підприємств та/або видів їх господарської діяльності. 

Об’єкт аудиту – це інформація про окремі або взаємопов'язані факти 

(явища або процеси) господарської діяльності суб'єкта господарського 

контролю, яка відображена в системі бухгалтерського обліку та інших 

джерелах інформаційної системи та підлягає кількісній і вартісній оцінці. 

Об'єкт витрат – це продукція, роботи, послуги або вид діяльності 

підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом 

(виконанням) витрат. 

Об'єкт основних засобів – це: закінчений пристрій з усіма 

пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений 

предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; 

відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або 
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різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні 

пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого 

кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс – певну роботу 

тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає 

визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється 

підприємством. 

Об'єкт хеджування – це актив, зобов'язання або майбутня операція, 

що створюють для підприємства ризик зміни справедливої вартості цих 

активів і зобов'язань або зміни грошових потоків, пов'язаних з майбутньою 

операцією. 

Об'єктивність – це обов'язковість неупередженості, неупередженості 

та непідвладність якому-небудь впливу при розгляді будь-яких професійних 

питань і формуванні суджень, висновків і висновків. 

Обґрунтована впевненість – в контексті цього Положення високий, 

але не абсолютний рівень впевненості. 

Облікова оцінка – це попередня оцінка, яка використовується 

підприємством з метою розподілу витрат і доходів між відповідними 

звітними періодами. 

Обліковий прибуток (збиток) – це сума прибутку (збитку) до 

оподаткування, визначена в бухгалтерському обліку і відображена у Звіті про 

фінансові результат за звітний період. 

Обов'язковий аудит – це аудит, який проводиться відповідно до 

Закону, тобто підприємство-замовник зобов'язане запрошувати аудитора для 

перевірки фінансово-господарської діяльності. 

Оборотні активи – це грошові кошти та їх еквіваленти, що не 

обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи 

споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з 

дати балансу. 

Обстеження – це аудиторська процедура, яка здійснюється 

безпосередньо в бюджетній установі і полягає в дослідженні планових і 
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бухгалтерських (первинних і зведених) документів, господарських договорів, 

фінансової і статистичної звітності, інших документів, пов'язаних з 

фінансово-господарською діяльністю, бухгалтерським обліком і 

внутрішньогосподарським фінансовим контролем. 

Обтяжливий контракт – це контракт, витрати (яких не можна 

уникнути) на виконання якого перевищують очікувані економічні вигоди від 

цього контракту. 

Операційний цикл – проміжок часу між придбанням запасів для 

провадження діяльності і отриманням грошей та їх еквівалентів від реалізації 

виробленої з них продукції або товарів і послуг. 

Оперативний лізинг (оренда) – це господарська операція фізичної або 

юридичної особи, що передбачає передачу орендарю основного фонду, 

придбаного або виготовленого орендодавцем, на умовах інших, ніж ті, що 

передбачаються фінансовим лізингом (орендою). 

Оперативні плани – це детальні плани перевірки конкретного 

підприємства в короткостроковий період. 

Операції споріднених сторін – це передавання коштів або обов'язків 

між спорідненими сторонами, незалежно від призначення ціни на них. 

Основні завдання аудиту - збирання достовірності вихідної інформації про 

господарсько-фінансову діяльність суб'єкта і формування на цій основі 

висновків про його реальний фінансовий стан. 

Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також 

інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. 

Операційна нерухомість – це власні або орендовані на умовах 

фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на 

землі, утримувані з метою використання для виробництва, або постачання 

товарів чи надання послуг, або ж в адміністративних цілях. 

Операційна оренда – це оренда інша, ніж фінансова. 

Операційний аудит (аудит господарської діяльності) – це перевірка 

будь-якої частини процедур і методів діяльності суб’єктів господарювання з 
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метою оцінки продуктивності й ефективності. Результатом такого аудиту є 

рекомендації з удосконалення операцій. 

Операційний (банківський) день – це частина робочого дня, протягом 

якої приймаються документи на переказ та на їх відкликання і, за наявності 

технічної можливості, здійснюється їх обробка, передача та виконання. 

Операційний цикл – проміжок часу між придбанням запасів для 

провадження діяльності і отриманням грошей та їх еквівалентів від реалізації 

виробленої з них продукції або товарів і послуг. 

Операції пов'язаних сторін – це передача активів або зобов'язань 

однією пов'язаною стороною іншим пов'язаним сторонам. 

Операція в іноземній валюті – це господарська операція, вартість якої 

визначена в іноземній валюті або яка потребує розрахунків в іноземній 

валюті. 

Операція з давальницькою сировиною – це операція з переробки 

(обробки, збагачення чи використання) давальницької сировини (незалежно 

від кількості замовників і виконавців, а також етапів (операцій)) з метою 

одержання готової продукції за відповідну плату. До операцій з 

давальницькою сировиною належать операції, в яких сировина замовника на 

конкретному етапі її переробки становить не менш як 20 відсотків загальної 

вартості готової продукції. 

Операція, платіж за якою здійснюється на основі акцій – це 

операція, за якою заборгованість за придбані (отримані) товари (роботи, 

послуги) підприємство погашає інструментами власного капіталу (в тому 

числі акціями або опціонами на акції) та/або коштами (іншими активами) в 

сумі, яка визначається на основі вартості акцій або інших інструментів 

власного капіталу. 

Операція РЕПО – це операція купівлі (продажу) цінних паперів із 

зобов'язанням зворотного їх продажу (купівлі) через визначений строк за 

заздалегідь обумовленою ціною, що здійснюється на основі єдиного 

договору РЕПО. В цілях цього Кодексу строк між датами виконання першої 
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та другої частин операції РЕПО (строк РЕПО) не може перевищувати одного 

року. 

Опціон – це цивільно-правовий договір, згідно з яким одна сторона 

контракту одержує право на придбання (продаж) базового активу, а інша 

сторона бере на себе безумовне зобов'язання продати (придбати) базовий 

актив у майбутньому протягом строку дії опціону чи на встановлену дату 

(дату виконання) за визначеною під час укладання такого контракту ціною 

базового активу. За умовами опціону покупець виплачує продавцю премію 

опціону. 

Опціон на акції – це договір, який надає утримувачеві право (але не 

зобов'язує) підписатися на акції підприємства з фіксованою ціною або ціною, 

яку можна визначити на конкретний період. 

Опціон оновлений – це опціон на нові акції, який укладається, якщо 

акції використовують для забезпечення відповідності ціні здійснення 

попереднього опціону на акції. 

Оренда – це угода, за якою орендар набуває права користуватися 

необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем 

строку. 

Орендна ставка відсотка – це ставка відсотка, за якою теперішня 

вартість суми мінімальних орендних платежів та негарантованої 

ліквідаційної вартості дорівнює справедливій вартості об'єкта фінансової 

оренди на початок строку оренди. 

Організаційна група – це робоча група осіб, що здійснює певні заходи 

по забезпеченню проведення кваліфікаційного іспиту (адміністрування, 

кодування, перевірку екзаменаційних робіт, розкодування та підготовку 

результатів на розгляд та затвердження Комісією з сертифікації та освіти 

аудиторів АПУ).  

Організаційні процедури – це дії, які мають виконати учасники 

кваліфікаційного іспиту, що забезпечують проведення сертифікації 

аудиторів. 
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Організаційний аудит – це аудит, який передбачає дослідження певної 

підсистеми або окремих структурних підрозділів. 

Організація аудиту ефективності діяльності – це система 

комплексних заходів, спрямованих на координацію та функціонування дій 

взаємопов'язаних та взаємозалежних окремих елементів (частин) системи з 

метою оцінювання економічності, ефективності та результативності 

адміністративної діяльності. 

Оскарження рішень контролюючих органів – це оскарження 

платником податку податкового повідомлення – рішення про визначення сум 

грошового зобов'язання платника податків або будь-якого рішення 

контролюючого органу в порядку і строки, які встановлені цим Кодексом за 

процедурами адміністративного оскарження, або в судовому порядку. 

Основна діяльність – це операції, пов'язані з виробництвом або 

реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою 

створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу. 

Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з 

метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, 

надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення 

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 

корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або 

операційного циклу, якщо він довший за рік). 

Особа, яка перевіряє контроль якості виконання завдання – це 

керівник Фірми, інша уповноважена або залучена ним особа зі складу 

професіоналів або відповідно кваліфікована зовнішня особа (група осіб) у 

статусі аудитора для встановлення ступеня достатності аудиторських доказів, 

об'єктивності важливих суджень та відповідності висновку (звіту), що 

висловлені групою із завдання за наслідками його виконання. 

Остаточний розрахунок за програмою з визначеною виплатою – це 

дія підприємства, якою анулюються всі подальші зобов'язання щодо частини 

або повного обсягу виплат за програмою з визначеною виплатою, зокрема  
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одноразова сплата грошовими коштами учасникам програми. 

Пеня – це сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми 

грошових зобов'язань, не сплачених у встановлені законодавством строки. 

Первинний документ – це документ, який містить відомості про 

господарську операцію та підтверджує її здійснення. 

Первісна вартість – це історична (фактична) собівартість необоротних 

активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, 

сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних 

активів. 

Перевірка – форма контролю за окремими ділянками фінансово-

господарської діяльності та системи управління або за окремими 

господарськимим операціями об’єкта контролю з метою виявлення і 

документування незаконних та невідповідних адміністративних заходів щодо 

утворення, розподілу або використання трудових і матеріальних ресурсів 

Перевірка завершених завдань – це процедури, що розроблені для 

цілей моніторингу виконаних завдань та встановлення якості формування 

остаточного файлу, здійснюються призначеною або залученою керівником 

фірми особою у статусі аудитора та направлені на отримання доказів щодо 

дотримання групами із завдання політики та процедур контролю якості 

фірми. 

Перевірка контролю якості виконання завдання – це процедури, що 

розроблені для цілей забезпечення якості результатів виконаних завдань, 

здійснюються призначеною або залученою керівником фірми особою у 

статусі аудитора, спрямовані на встановлення ступеня достатності 

аудиторських доказів, об'єктивності важливих суджень та відповідності 

висновків, що висловлені групою із завдання за наслідками його виконання. 

Результати такої перевірки оформлюються звітом, що містить рекомендації 

керівникові групи із завдання та керівникові фірми для здійснення 

відповідних коригувань до надання клієнту аудиторського висновку. 

Перевірка за формою – це візуальна перевірці правильності записів  
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всіх реквізитів звітності та виявлення наявності самостійних змін у 

встановлених формах звітності, необумовлених виправлень, підчисток, 

наявність підписів. 

Перевірка документів по суті – це перевірка, яка дозволяє встановити 

законність і доцільність господарських операцій, правильність відображення 

операцій на рахунках та включення до статей затрат і валових доходів. 

Переоцінена вартість – це вартість необоротних активів після їхнього 

переоцінювання. 

Перманентний аудит – це аудит, який проводять безперервно у 

процесі фінансово-господарської діяльності підприємства 

Персонал – це всі партнери, фахівці та молодший персонал, які задіяні 

в аудиторській діяльності фірми. 

Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на 

власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами 

господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і 

соціальних результатів та одержання прибутку. 

Підприємство – це самостійний суб’єкт господарювання, створений 

компетентним органом державної влади або органом місцевого 

самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та 

особистих потреб способом систематичного здійснення виробничої, науково-

дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності. 

Підрядник – це юридична особа, яка укладає будівельний контракт, 

виконує передбачені будівельним контрактом роботи і передає їх 

замовникові. 

План аудиту – це документ, який розглядає характер, час та обсяг 

аудиторських процедур, які повинні виконуватися працівниками 

аудиторської фірми для отримання достатніх та відповідних аудиторських 

доказів з метою зменшення аудиторського ризику до прийнято низького 

рівня. За своїм змістом є більш деталізованим, ніж загальна стратегія аудиту. 

План рахунків бухгалтерського обліку – це систематизований  
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перелік рахунків бухгалтерського обліку для відображення господарських 

операцій і накопичення бухгалтерської інформації про діяльність 

підприємства, необхідної користувачам для прийняття рішень. 

 Планова виїзна ревізія –це ревізія у підконтрольних установах, яка 

передбачена у плані роботи органу державної фінансової інспекції і 

проводиться за місцезнаходженням такої юридичної особи чи за місцем 

розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така 

планова виїзна ревізія. (Частина перша статті 11 в редакції Закону N 3202-IV 

(3202-15)  

Планування – це один з методів управління, який полягає в розробці і 

практичному використанні планів, які визначають майбутній стан 

економічного суб'єкта, шляхи, способи і засоби його досягнення. 

Поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла 

платнику податків у користування за договором, який не передбачає 

нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати 

за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення. 

Пов'язані особи – це юридичні та/або фізичні особи, взаємовідносини 

між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх 

діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють і які відповідають 

будь-якій з наведених нижче ознак:  

- юридична особа, що здійснює контроль за господарською діяльністю 

платника податку або контролюється таким платником податку чи перебуває 

під спільним контролем з таким платником податку;  

- фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль за 

платником податку;  

- посадова особа платника податку, уповноважена здійснювати від 

імені платника податку юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або 

припинення правових відносин, а також члени її сім'ї;  

- платники податку – учасники об'єднання підприємств незалежно від 

його виду та організаційно-правової форми, що провадять свою господарську  
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діяльність шляхом утворення такого об'єднання.  

Пов'язані сторони – це особи, стосунки між якими обумовлюють 

можливість однієї сторони контролювати іншу або здійснювати суттєвий 

вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень іншою стороною. 

Погашені вимоги кредиторів – це задоволені вимоги кредиторів, 

вимоги, щодо яких досягнуто згоди про припинення, у тому числі заміну 

зобов’язання або припинення зобов’язання в інший спосіб, а також інші 

вимоги, які відповідно до цього Закону вважаються погашеними. 

Подальші події – це події, що відбуваються між закінченням періоду 

та датою аудиторського висновку, та для визначення фактів, виявлених після 

аудиторського висновку. 

Податкова база активу і зобов'язання – це оцінка активу і 

зобов'язання, яка використовується з метою оподаткування цього активу і 

зобов'язання при визначенні податку на прибуток. 

Податкова вимога – це письмова вимога органу державної податкової 

служби до платника податків щодо погашення суми податкового боргу. 

Податкова застава – це спосіб забезпечення сплати платником 

податків грошового зобов'язання та пені, не сплачених таким платником у 

строк, визначений цим Кодексом. Податкова застава виникає на підставах, 

встановлених Податковим Кодексом. 

Податкова консультація – це допомога контролюючого органу 

конкретному платнику податків стосовно практичного використання 

конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань 

адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено 

на такий контролюючий орган. 

Податкова різниця – це різниця, яка виникає між оцінкою і 

критеріями визнання доходів, витрат, активів, зобов'язань за національними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними 

стандартами фінансової звітності, та доходами і витратами, визначеними 

згідно з розділом III Податкового Кодексу. 
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Податкове зобов'язання – це сума коштів, яку платник податків, у 

тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як 

податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим 

законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у 

податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк). 

Податкове повідомлення-рішення – це письмове повідомлення 

контролюючого органу (рішення) про обов'язок платника податків сплатити 

суму грошового зобов'язання, визначену контролюючим органом у випадках, 

передбачених Податковим Кодексом та іншими законодавчими актами, 

контроль за виконанням яких покладено на контролюючі органи, або внести 

відповідні зміни до податкової звітності. 

Податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов'язання (з 

урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого 

платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, 

нарахована на суму такого грошового зобов'язання. 

Податковий кредит – це сума, на яку платник податку на додану 

вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) 

періоду, визначена згідно з розділом V Податкового Кодексу. 

Податковий прибуток (збиток) – це сума прибутку (збитку), 

визначена за податковим законодавством об'єктом оподаткування за звітний 

період. 

Податок на додану вартість – це непрямий податок, який 

нараховується та сплачується відповідно до норм розділу V Податкового 

Кодексу. 

Подібні об'єкти – це об'єкти, які мають однакове функціональне 

призначення та однакову справедливу вартість. 

Подія первісного розкриття – це перша з таких подій: укладення 

підприємством угод про продаж активів, без яких діяльність, що підлягає 

припиненню, надалі практично неможлива; затвердження уповноваженим 

керівним органом управління підприємства конкретного плану припинення  
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діяльності та його оприлюднення. 

Подія після дати балансу – це подія, яка відбувається між датою 

балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності, 

підготовленої до оприлюднення, яка вплинула або може вплинути на 

фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. 

 Позапланова виїзна ревізія це ревізія, яка не передбачена в планах 

роботи органу державної фінансової інспекції. 

Позика – це грошові кошти, що надаються резидентами, які є 

фінансовими установами, або нерезидентами, крім нерезидентів, які мають 

офшорний статус, позичальнику на визначений строк із зобов'язанням їх 

повернення та сплатою процентів за користування сумою позики. 

Помилка – це ненавмисне перекручення фінансової інформації, яке 

виникає в результаті арифметичних або логічних похибок в облікових 

записах і розрахунках, недогляду в дотриманні повноти обліку, неправильне, 

невідповідне відображення в обліку окремих фактів господарської діяльності, 

наявності і складу майна, вимог і зобов'язань. 

Помилково сплачені грошові зобов'язання – це суми коштів, які на 

певну дату надійшли до відповідного бюджету від юридичних осіб (їх філій, 

відділень, інших відокремлених підрозділів, що не мають статусу юридичної 

особи) або фізичних осіб (які мають статус суб'єктів підприємницької 

діяльності або не мають такого статусу), що не є платниками таких грошових 

зобов'язань. 

 Попередній контроль – це контроль, який здійснюється суб'єктами 

державного фінансового контролю на етапі розгляду і прийняття 

управлінських рішень та здійснення операцій з фінансовими і матеріальними 

ресурсами іншими активами об'єктами державного фінансового контролю з 

метою упередження порушення фінансового, у тому числі бюджетного, 

законодавства об'єктами державного фінансового контролю. 

Портфельні інвестиції – це господарські операції, що передбачають 

купівлю цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти  
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на фондовому ринку або біржовому товарному ринку. 

Посадові особи органів акціонерного товариства – це фізичні особи 

– голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, 

ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу 

товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства. 

Посередницькі послуги на ринках фінансових послуг – це діяльність 

юридичних осіб чи фізичних осіб – підприємців, що включає 

консультування, експертно-інформаційні послуги, роботу з підготовки, 

укладення та виконання (супроводження) договорів про надання  фінансових 

послуг, інші послуги, визначені законами з питань регулювання окремих 

ринків фінансових послуг. 

Потенційна проста акція – це фінансовий інструмент або інша угода, 

які дають право отримувати прості акції. 

Поточна дебіторська заборгованість – це сума дебіторської 

заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде 

погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу. 

 Поточний контроль – це контроль, який здійснюється суб'єктами 

державного фінансового контролю під час реалізації управлінських рішень та 

здійснення операцій з фінансовими активами за оперативною інформацією з 

метою дотримання вимог законодавства та інших нормативно-правових актів 

України, на підставі яких виконуються управлінські рішення об'єктами 

державного фінансового контролю. 

Поточний податок на прибуток – це сума податку на прибуток, 

визначена у звітному періоді відповідно до податкового законодавства. 

Поточні біологічні активи – це біологічні активи, здатні давати 

сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, 

приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не 

перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі. 

Поточні виплати працівникові – це виплати працівникові (крім 

виплат при звільненні та виплат інструментами власного капіталу 
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підприємства), які підлягають сплаті в повному обсязі протягом дванадцяти 

місяців по закінченні місяця, в якому працівник виконував відповідну 

роботу. 

Поточні зобов'язання – це зобов'язання, які будуть погашені протягом 

операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом 

дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу. 

Поточні плани – це плани, у яких пов'язуються всі напрямки 

діяльності фірми і робота всіх функціональних підрозділів на поточний 

фінансовий рік. 

Поточні перевірки – це засіб оперативного систематичного контролю 

конкретних операцій господарської діяльності підприємств. Їх здійснюють 

усі служби суб’єктів господарювання, на які покладено функції контролю. 

Початок строку оренди – це дата, яка настає раніше: дата підписання 

орендної угоди або дата прийняття сторонами зобов'язань щодо основних 

положень угоди про оренду. 

Похідний фінансовий інструмент – це фінансовий інструмент: 

- розрахунки за яким провадитимуться в майбутньому; 

- вартість якого змінюється внаслідок змін відсоткової ставки, курсу 

цінних паперів, валютного курсу, індексу цін, кредитного рейтингу (індексу) 

або інших змінних, що є базисними; 

- який не потребує початкових інвестицій. 

Право власності – це право особи на річ (майно), яке вона здійснює 

відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. 

Правовідносини – це вид суспільних відносин, характерною ознакою 

яких є те, що учасники їх взаємно пов’язані певними суб’єктивними правами, 

юридичними обов’язками, передбаченими нормами права. 

Правоохоронна діяльність.– це сукупність правовідносин, 

спрямованих на забезпечення правопорядку в суспільстві. За умови суворого 

дотримання правових норм. 

Правосвідомість – специфічна форма громадської свідомості, що  
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виявляється у сукупності поглядів, ставлення громадян до права. 

Предмет аудиту – це стан економічних, організаційних, 

інформаційних та інших характеристик системи, що знаходиться в сфері 

аудиторської оцінки.  

Предмет внутрішнього аудиту – це експертна оцінка адекватності та 

ефективності функціонування систем бух. обліку і внутрішнього контролю з 

метою недопущення небажаних відхилень. 

Представник працівників боржника – це особа, уповноважена 

загальними зборами (конференцією), на яких присутні не менш як дві 

третини штатної чисельності працівників боржника, або відповідним 

рішенням первинної профспілкової організації боржника (а за наявності 

кількох первинних організацій – їх спільним рішенням) представляти їх 

інтереси під час провадження у справі про банкрутство з правом дорадчого 

голосу. 

Претензія за будівельним контрактом – це сума майнової 

відповідальності замовника чи іншої сторони, яку вимагає відшкодувати 

підрядник понад ціну контракту. 

Прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними 

витрати. 

Прибуток від активів програми – це дохід, отриманий від активів 

фонду, за вирахуванням витрат на його управління, податків і зборів 

(обов'язкових платежів), сплачуваних безпосередньо цим фондом. 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті – це 

різниця між залишком коштів на кінець року до коригування та 

скоригованим за Положенням (стандартом) 22 залишком коштів на кінець 

року у звіті про рух грошових коштів. 

Придбання – це об'єднання підприємств, у результаті якого покупець 

набуває контролю над чистими активами та діяльністю інших підприємств в 

обмін на передачу активів, прийняття на себе зобов'язань або випуск акцій. 

Примітки до фінансових звітів – це сукупність показників і пояснень,  
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яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а 

також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними 

положеннями (стандартами). 

Програмно-цільовий метод формування бюджету (ПЦМ) є 

інструментом, який забезпечує ефективне управління бюджетним процесом 

не тільки в короткостроковій перспективі, а й у середньостроковій. Цей 

метод зорієнтовано на вирішення існуючих проблем суспільства в цілому та 

територіальної  громади, зокрема для досягнення визначених цілей.  

Принцип бухгалтерського обліку – це правило, яким слід керуватися 

під час вимірювання, оцінювання та реєстрації господарських операцій і при 

відображенні їх результатів у фінансовій звітності. 

Принцип організації аудиту – це основні керівні правила організації 

виконання аудиторських перевірок. 

Припинена діяльність – це ліквідований або визнаний як 

утримуваний для продажу компонент підприємства, який являє собою: 

а) відокремлюваний напрям або сегмент діяльності підприємства; 

б) частину єдиного скоординованого плану відмови від окремого 

напряму або сегменту діяльності підприємства; 

в) дочірнє підприємство, що було придбане винятково з метою його 

перепродажу. 

Проведення аудиту – це певна послідовність здійснення аудиторських 

процедур, що реалізуються через упорядковану системи способів та прийомів 

дослідження фактів господарського життя, в залежності від мети та завдань 

аудиту. 

Провідний управлінський персонал – це персонал, який відповідає за 

керівництво, планування та контролювання діяльності підприємства. 

Програма аудиту – це документ, що містить перелік завдань у 

визначеній послідовності їх виконання, за допомогою яких отримуються 

достатні та надійні аудиторські докази у відповідності до мети перевірки 

щодо відповідного клієнта. 
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Програми виплат за участю кількох роботодавців – це недержавні 

програми з визначеним внеском або з визначеною виплатою, які 

використовують сукупність унесених різними підприємствами активів, що не 

перебувають під спільним контролем, для здійснення виплат працівникам 

більше, ніж одного підприємства. 

Програми виплат інструментами власного капіталу підприємства – 

це угоди, за якими підприємство здійснює виплати працівникам 

підприємства інструментами власного капіталу. 

Програми виплат по закінченню трудової діяльності – це угоди, за 

якими підприємство здійснює виплати працівникам по закінченні ними 

трудової діяльності. 

Програми з визначеним внеском – це програми виплат по закінченню 

трудової діяльності, за якими підприємство сплачує визначені відрахування 

фонду і не матиме зобов'язання сплачувати подальші внески, якщо фонд не 

матиме достатньо активів для сплати всіх виплат працівникам, пов'язаних з 

виконанням ними робіт у звітному та попередніх періодах. 

Програми з визначеною виплатою – це усі програми виплат по 

закінченню трудової діяльності, крім програм з визначеним внеском. 

Програмно-цільовий метод формування бюджету (ПЦМ) є 

інструментом, який забезпечує ефективне управління бюджетним процесом 

не тільки в короткостроковій перспективі, а й у середньостроковій. Цей 

метод зорієнтовано на вирішення існуючих проблем суспільства в цілому та 

територіальної  громади, зокрема для досягнення визначених цілей.  

Продаж (реалізація) товарів – це будь-які операції, що здійснюються 

згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими 

господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають 

передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно 

від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів. Не 

вважаються продажем товарів операції з надання товарів у межах договорів 

комісії (консигнації), поруки, схову (відповідального зберігання), доручення, 
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довірчого управління, оперативного лізингу (оренди), інших цивільно-

правових договорів, які не передбачають передачі прав власності на такі 

товари. 

Продаж результатів робіт (послуг) – це будь-які операції 

господарського, цивільно-правового характеру з виконання робіт, надання 

послуг, надання права на користування або розпоряджання товарами, у тому 

числі нематеріальними активами та іншими об'єктами власності, що не є 

товарами, за умови компенсації їх вартості, а також операції з безоплатного 

надання результатів робіт (послуг). 

Проміжні рахунки – це рахунки за виконані роботи за будівельним 

контрактом, передані замовникові для оплати. 

Професійна компетентність – це обов'язковість володіння необхідним 

обсягом знань і навичок, що дозволяє аудитору кваліфіковано і якісно 

надавати професійні послуги. 

Професійна поведінка – це дотримання пріоритету суспільних 

інтересів та обов'язок аудитора підтримувати високу репутацію своєї 

професії, утримуючись від здійснення вчинків , несумісних з наданням 

аудиторських послуг та здатних знизити повагу та довіру до професії 

аудитора, завдати шкоди її громадському іміджу. 

Професійна таємниця – це матеріали, документи, інші відомості, 

якими користуються в процесі та у зв'язку з виконанням своїх посадових 

обов'язків посадові особи державних органів, що здійснюють регулювання 

ринків фінансових послуг, та особи, які залучаються до здійснення цих 

функцій, і які забороняється розголошувати у будь-якій формі до моменту 

прийняття рішення відповідним уповноваженим державним органом. 

Професійні стандарти – це стандарти завдань, Кодекс етики, 

Положення з національної практики, інші документи, затверджені АПУ. 

Професіонали – це керівники кожного з рівнів фірми, які є 

сертифікованими аудиторами України та мають достатній досвід практичної 

роботи аудитором. 
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Процедури перевірки на суттєвість – це перевірки, що виконуються 

для одержання аудиторських доказів з метою виявлення суттєвих 

перекручень у фінансовій звітності. Вони бувають двох типів: у вигляді 

перевірок операцій та залишків на рахунках і проведення аналітичних 

процедур. 

Проценти – це плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів 

або сум, що заборговані підприємству. 

Прямі аудиторські докази – це докази, які підтверджуються 

первинними документами та обліковими регістрами. 

Прямі витрати – витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо 

до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом. 

Прямі інвестиції – це господарські операції, що передбачають 

внесення коштів або майна в обмін на корпоративні права, емітовані 

юридичною особою при їх розміщенні такою особою. 

Ревізія – це метод документального контролю за фінансово-

господарською діяльністю підприємтсва, установи, організації, дотриманням 

законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності, спосіб 

документального викриття нестач, розтрат, привласнень та крадіжок коштів і 

матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань. 

Реєстр аудиторських фірм та аудиторів (далі – Реєстр) – це база 

даних, що містить інформацію про аудиторські фірми та аудиторів, які 

займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи – 

підприємці. 

Реєстраційна картка для включення до Реєстру – це документ 

встановленого АПУ зразка, який надається заявником до АПУ для внесення 

інформації про нього до Реєстру. 

Резиденти – це:  

а) юридичні особи та їх відокремлені особи, які утворені та провадять 

свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням 

як на її території, так і за її межами;  
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б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні 

представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та 

імунітет;  

в) фізична особа – резидент – фізична особа, яка має місце проживання 

в Україні.  

Результат аудиторських дій – це висновок державного аудитора, 

складений на підставі застосування суб'єктами державного аудиту комплексу 

способів і засобів державного аудиту. 

Реінвестиції – це господарські операції, що передбачають здійснення 

капітальних або фінансових інвестицій за рахунок прибутку, отриманого від 

інвестиційних операцій. 

Релевантні докази – це докази, які мають цінність для вирішення 

поставленої проблеми. 

Ризик – це ймовірність недекларування (неповного декларування) 

платником податків податкових зобов'язань, невиконання платником 

податків іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи 

державної податкової служби. 

Ризик аналітичних процедур – це ризик того, що аналітичні 

процедури не можуть виявити суттєвих помилок. 

Ризик аудиту – це ризик того, що аудитор може зробити неадекватний 

висновок у тих випадках, коли у фінансовій звітності існують суттєві 

перекручення. Ризик аудиту має три складові: внутрішній (притаманний) 

ризик; ризик, пов'язаний з невідповідністю функціонування внутрішнього 

контролю; ризик невиявлення. 

Ризик грошового потоку – це імовірність зміни величини 

майбутнього грошового потоку, пов'язаного з монетарним фінансовим 

інструментом. 

Ризик ліквідності – це імовірність втрат внаслідок неспроможності 

виконати свої зобов'язання у зв'язку з неможливістю реалізувати фінансові 

активи за справедливою вартістю. 
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Ризик надмірної довіри – це ризик того, що результати проведеної 

аудитором вибіркової перевірки підтверджують визначений аудитором 

рівень ризику невідповідності управління підприємством, але реальне 

значення такого ризику значно більше. 

Ризик невиявленн – це ризик того, що аудиторські процедури 

підтвердження не завжди можуть виявити помилки, що існують у залишку по 

певному рахунку або по певній категорії операцій, які можуть бути 

суттєвими самі по собі або у комплексі з перекрученнями в інших залишках 

бухгалтерських рахунків чи операцій. 

Ризик системи внутрішнього контролю та організації 

бухгалтерського обліку – це ризик неефективності внутрішнього контролю 

та системи бухгалтерського обліку. 

Ринкова вартість фінансової інвестиції – це сума, яку можна 

отримати від продажу фінансової інвестиції на активному ринку. 

Ринкова ціна – це ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються 

іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари 

(роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровільній основі, 

обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють 

достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які 

склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності – однорідних) товарів 

(робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах. 

Ринковий ризик – це імовірність того, що вартість фінансового 

інструмента змінюватиметься внаслідок змін ринкових цін незалежно від 

того, чи спричинені ці зміни факторами, які притаманні конкретному типу 

цінних паперів чи їх емітенту, або факторами, які впливають на вартість усіх 

цінних паперів в обігу на ринку. 

Ринок товарів (робіт, послуг) – це сфера обігу товарів (робіт, послуг), 

що визначається виходячи з можливості покупця (продавця) без значних 

додаткових витрат придбати (реалізувати) товар (роботи, послуги) на 

найближчій для покупця (продавця) території. 
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Робота, виконана працівником – виконання обов'язків працівником 

відповідно до угоди з підприємством. 

Робочі документи аудитора (робоча документація) – це записи 

аудитора, здійснені ним під час планування, підготовки та проведення 

перевірок, узагальнення їх даних, а також документально зафіксована 

інформація, отримана у процесі аудиту від підприємства-клієнта, третіх осіб 

або усні повідомлення, задокументовані аудитором за допомогою тестування. 

Рівень суттєвості – це ступінь впливу виявленого порушення 

(недоліку) чи групи порушень (недоліків) на результати діяльності об'єкта 

аудиту, а також на достовірність фінансової звітності. 

Робоча документація – це записи, за допомогою яких аудитор під час 

проведення аудиторської перевірки фіксує процедури перевірки, тести, 

отриману інформацію і відповідні висновки. 

Розкриття – це надання інформації, яка є суттєвою для користувачів 

фінансової звітності. 

Розбавляюча потенційна проста акція – це фінансовий інструмент 

або інша угода, конвертація яких у прості акції призведе до зменшення 

чистого прибутку (збільшення чистого збитку) на одну просту акцію від 

звичайної діяльності в майбутньому. 

Розвідка запасів корисних копалин – це пошук та визначення обсягів 

і якості корисних копалин, включаючи нафту, природний газ та інші 

невідтворювані природні ресурси, що здійснюється підприємством після 

отримання права на розвідку запасів корисних копалин у межах визначеної 

ділянки (території), а також визначення технічної можливості та економічної 

доцільності видобутку корисних копалин. 

Розробка – це застосування підприємством результатів досліджень та 

інших знань для планування і проектування нових або значно вдосконалених 

матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем або послуг до початку 

їхнього серійного виробництва чи використання. 

Роялті – це платежі за використання нематеріальних активів  
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підприємства (патентів, торговельних марок, авторського права, програмних 

продуктів тощо). 

Рух грошових коштів – це надходження і вибуття грошових коштів та 

їхніх еквівалентів. 

Самоконтроль – це здійснення контрольних функцій щодо проведеної 

роботи відповідно до нормативів та інших нормативних документів самими 

працівниками фірми незалежно від їхньої посади. 

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів – це документ встановленого АПУ зразка, що підтверджує факт 

включення аудиторської фірми (аудитора) до Реєстру, а також право 

аудиторської фірми (аудитора) на здійснення аудиторської діяльності. 

Свідоцтво про державну реєстрацію – це документ установленого 

зразка, який засвідчує факт внесення до Єдиного державного реєстру запису 

про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи — 

підприємця. 

Своп – це цивільно-правова угода про здійснення обміну потоками 

платежів (готівкових або безготівкових) чи іншими активами, розрахованими 

на підставі ціни (котирування) базового активу в межах суми, визначеної 

договором на конкретну дату платежів (дату проведення розрахунків) 

протягом дії контракту. 

Середньооблікова кількість працівників – це кількість працівників у 

юридичних осіб, визначена за методикою, затвердженою центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері статистики, з урахуванням усіх найманих працівників і осіб, що 

працюють за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом більш як 

один календарний місяць, а також найманих працівників представництв, 

філій, відділень та інших відокремлених підрозділів в еквіваленті повної 

зайнятості, крім найманих працівників, які перебувають у відпустці у зв'язку 

з вагітністю та пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення 

нею передбаченого законодавством віку. 
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Середньорічна кількість простих акцій – це середньозважена 

кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного року. 

Сертифікат аудитора – це офіційний документ, який засвідчує рівень 

професійних знань, необхідних для здійснення аудиту підприємств різних 

форм власності на території України.  

Сертифікація – це визначення кваліфікаційної придатності кандидата 

на зайняття аудиторською діяльністю шляхом перевірки відповідності його 

освіти та досвіду роботи вимогам Закону України «Про аудиторську 

діяльність» і складання ним письмового кваліфікаційного іспиту. 

Сільськогосподарська діяльність – це процес управління 

біологічними перетвореннями з метою отримання сільськогосподарської 

продукції та/або додаткових біологічних активів. 

Сільськогосподарська продукція – мактив, одержаний в результаті 

відокремлення від біологічного активу, призначений для продажу, переробки 

або внутрішньогосподарського споживання. 

Система контролю якості – це формалізована сукупність принципів, 

методів і правил, застосовуваних фірмою для здійснення контролю якості 

аудиторських послуг (політика контролю якості), а також заходи та дії 

(процедури), які здійснює фірма для впровадження політики контролю якості 

та моніторингу відповідності системи контролю якості встановленим 

вимогам. 

Складний фінансовий інструмент – це фінансовий інструмент, що 

містить компонент фінансового зобов'язання і компонент інструмента 

власного капіталу. 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій – це 

середньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на кількість 

потенційних простих акцій. 

Скоригований чистий прибуток (збиток) – це чистий прибуток 

(збиток) після вирахування дивідендів на привілейовані акції, скоригований 

на вплив розбавляючих простих акцій. 
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Скорочення програми з визначеною виплатою – це дія 

підприємства, що призводить до суттєвого скорочення кількості працівників, 

які задіяні програмою, або до змін умов програми з визначеною виплатою, 

унаслідок яких виконання робіт теперішніми працівниками в майбутньому не 

враховуватиметься під час визначення виплат або враховуватиметься лише 

при визначенні зменшення таких виплат. 

Собівартість кваліфікаційного активу – це витрати на придбання, 

будівництво, створення, виготовлення, виробництво, вирощування і 

доведення кваліфікаційного активу до стану, у якому він придатний для 

використання із запланованою метою або продажу (далі - витрати на 

створення кваліфікаційного активу). 

Собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих 

послуг – це витрати, що прямо пов'язані з виробництвом та/або придбанням 

реалізованих протягом звітного податкового періоду товарів, виконаних 

робіт, наданих послуг, які визначаються відповідно до положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку, що застосовуються в частині, яка не суперечить 

положенням цього розділу. 

Спеціальна дисциплінарна відповідальність – це відповідальність, 

яка відрізняється від загальної колом осіб, до яких вона застосовується та 

колом суб'єктів, уповноважених її застосовувати, порядком оскарження тощо 

(наприклад, до суддів, державних службовців). 

Спеціальний аудит – це аудит, проведення якого визначають 

відповідно до потреб адміністрації.  

Спільна діяльність – це господарська діяльність зі створенням або без 

створення юридичної особи, яка є об'єктом спільного контролю двох або 

більше сторін відповідно до письмової угоди між ними. 

Спільний контроль – це розподіл контролю за господарською 

діяльністю відповідно до угоди про ведення спільної діяльності. 

Споріднена особа – це юридична особа, яка має спільних з фінансовою 

установою власників істотної участі. 
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Справедлива вартість – це сума, за якою може бути здійснений обмін 

активу, або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, 

зацікавленими та незалежними сторонами. 

Ставка відсотка на можливі позики орендаря – це ставка відсотка, 

яку мав би сплачувати орендар за подібну оренду або (якщо цей показник 

визначити неможливо) ставка відсотка за позиками для придбання подібного 

активу (на той самий термін та з подібною гарантією) на початку строку 

оренди. 

Стандарти завдань – це міжнародні стандарти, розроблені та 

затверджені Радою з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості 

(РМСАНВ), прийняті Аудиторською палатою України в якості Національних 

стандартів аудиту. До стандартів завдань належать Міжнародні стандарти 

аудиту (МСА), Міжнародні стандарти завдань з огляду (МСЗО), Міжнародні 

стандарти завдань з надання впевненості (МСЗНВ) та Міжнародні стандарти 

супутніх послуг (МССП). 

Статутний капітал – це капітал товариства, що утворюється з суми 

номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства. 

Стаття – елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, 

установленим цим Національним положенням (стандартом).  

Сторони у справі про банкрутство – це конкурсні кредитори 

(представник комітету кредиторів), боржник (банкрут). 

Стратегічний аудит – це аудит, який вирішує питання стратегії 

розвитку фірми, компанії на перспективу. 

Стратегічний план – це довгостроковий план на 5-15 років, у якому 

формуються основні цілі фірми на перспективу, конкретні завдання, 

прив'язані за часом до ресурсів, загальна стратегія досягнення поставлених 

цілей. 

Страхова виплата – це грошова сума, яка виплачується страховиком 

відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку. 

Страхова сума – це грошова сума, в межах якої страховик відповідно  
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до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового 

випадку. 

Страхове відшкодування – це страхова виплата, яка здійснюється 

страховиком у межах страхової суми за договорами  майнового страхування і 

страхування відповідальності при настанні страхового випадку. 

Страховий випадок – це подія, передбачена договором страхування 

або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок 

страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) 

страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі. 

Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) – це плата за 

страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з 

договором страхування. 

Страховий ризик – це певна подія, на випадок якої проводиться 

страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання. 

Страховий тариф – це ставка страхового внеску з одиниці страхової 

суми за визначений період страхування. 

Страховики – це фінансові установи, які створені у формі 

акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою 

відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" 

(1576-12), а також одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення 

страхової діяльності.  

Страхувальники – це юридичні особи та дієздатні фізичні особи, які 

уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками 

відповідно до законодавства України. 

Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту 

майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних 

подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним 

законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом 

сплати фізичними особами та юридичними особами страхових платежів 

(страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих  
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фондів. 

Строк корисного використання (експлуатації) – це очікуваний 

період, протягом якого необоротні активи використовуватиме підприємство 

або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний 

підприємством обсяг продукції (робіт, послуг). 

Строк оренди – це період дії невідмовної орендної угоди, а також 

період продовження цієї угоди, обумовлений на початку строку оренди. 

Структура знань – це перелік дисциплін, знаннями з яких повинен 

володіти кандидат. Вона охоплює знання з аудиту та суміжних з ним галузей.  

Суб’єкти господарюванняб – це учасники господарських відносин, 

які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську 

компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають 

відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в 

межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. 

Суб'єкти державного аудиту – це державні аудитори, які мають певні 

повноваження на здійснення державного аудиту і відповідають певним 

вимогам. 

Суборенда – це угода про передачу орендарем орендованого ним 

об'єкта в оренду третій особі. 

Судово-бухгалтерська експертиза – це дослідження і вирішення 

спеціалістами, вченими питань, що потребують спеціальних знань у галузі 

науки, економіки і права на стадії досудового розслідування з порушеної 

справи або її розгляду безпосередньо в суді, а також для забезпечення доказів 

на стадії підготовки справи до слухання. 

Сукупний дохід – зміни у власному капіталі протягом звітного періоду 

внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу 

за рахунок операцій з власниками). 

Сума очікуваного відшкодування активу – це найбільша з двох 

оцінок: чиста вартість реалізації активу або теперішня вартість майбутніх 

чистих грошових надходжень від активу. 
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Суміжні з аудитом галузі знань – це знання з бухгалтерського обліку, 

фінансів та інформаційних технологій, основ економіки та управління , права 

і оподаткування. 

Сума очікуваного відшкодування активу – найбільша з двох оцінок: 

чиста вартість реалізації активу або теперішня вартість майбутніх чистих 

грошових надходжень від активу. 

Сума очікуваного відшкодування необоротного активу – це 

найбільша з двох оцінок: чиста вартість реалізації або теперішня вартість 

майбутніх чистих грошових надходжень від використання необоротного 

активу, включаючи його ліквідаційну вартість. 

Сума погашення – це недисконтована сума грошових коштів або їх 

еквівалентів, яка, як очікується, буде сплачена для погашення зобов'язання в 

процесі звичайної діяльності підприємства. 

Сумлінність – це обов'язковість надання аудитором професійних 

послуг з належною ретельністю, уважністю, оперативністю та належним 

використанням своїх здібностей. 

Сумнівний борг – це поточна дебіторська заборгованість, щодо якої 

існує невпевненість її погашення боржником. 

Суттєвий вплив – це повноваження брати участь у прийнятті рішень з 

фінансової, господарської та комерційної політики об'єкта інвестування без 

здійснення контролю цієї політики. Свідченням суттєвого впливу, зокрема, 

можуть бути: 

1) володіння двадцятьма або більше відсотками акцій (статутного 

капіталу) підприємства; 

2) представництво в раді директорів або аналогічному керівному органі 

підприємства; 

3) участь у прийнятті рішень; 

4) взаємообмін управлінським персоналом; 

5) забезпечення підприємства необхідною техніко-економічною 

інформацією. 
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Суттєва інформація – це інформація, відсутність якої може вплинути 

на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації 

визначається відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку та керівництвом підприємства. 

Суцільна перевірка – це перевірка конкретної операції або групи 

операцій на всіх стадіях облікового циклу. 

Твердий контракт – це контракт у письмовій формі, що передбачає 

обмін визначеної кількості ресурсів за встановленою ціною на конкретну 

майбутню дату (дати), має визначений строк виконання, не містить 

відкладальних або скасувальших умов, не може бути розірваний і змінений в 

односторонньому порядку та передбачає забезпечення виконання контракту. 

Тематичні перевірки – це засіб періодичного оперативного 

фінансового контролю, форма контролю окремих сторін чи тематичних 

питань фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій (стану 

збереження матеріальних цінностей, розрахунків з бюджетом, державними 

цільовими позабюджетними фондами тощо). Такі перевірки здійснюють вищі 

органи контролю відповідно до специфіки виконуваних ними функцій. 

Теперішня вартість – це дисконтована сума майбутніх платежів (за 

вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде 

необхідна для погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності 

підприємства. 

Теперішня вартість зобов'язання за програмою з визначеною 

виплатою – це теперішня вартість (без вирахування активів програми) 

очікуваних майбутніх платежів, необхідних для погашення заборгованості, 

що виникає в результаті виконання робіт працівниками у звітному та 

попередніх періодах. 

Тести систем контролю – це тести, що виконуються для одержання 

аудиторських доказів щодо відповідності структури та ефективності 

функціонування систем обліку та внутрішнього контролю. 

Тимчасова податкова різниця – це податкова різниця, яка виникає у  
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звітному періоді та анулюється в наступних звітних податкових періодах. 

Тимчасова різниця – це різниця між оцінкою активу або зобов'язання 

за даними фінансової звітності та податковою базою цього активу або 

зобов'язання відповідно. 

Тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню – це тимчасова 

різниця, що призводитиме до зменшення податкового прибутку (збільшення 

податкового збитку) у майбутніх періодах. 

Тимчасова різниця, що підлягає оподаткуванню – це тимчасова 

різниця, що включається до податкового прибутку (збитку) у майбутніх 

періодах. 

Товариство з додатковою відповідальністю – це: 

1) господарське товариство, статутний фонд якого поділений на частки 

визначених установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за 

своїми зобов’язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники 

цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному 

установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з 

учасників;  

2) товариство, засноване однією або кількома особами, статутний 

капітал якого поділений на частки, розмір яких визначений статутом. 

Товариство з обмеженою відповідальністю – це: 

1) засноване одним або кількома особами товариство, статутний 

капітал якого поділений на частки, розмір яких установлюється статусом;  

2) господарське товариство, що має статутний фонд, поділений на 

частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе 

відповідальність за своїми зобов’язанніми тільки своїм майном. 

Товарно-матеріальні цінності (ТМЦ) – це сукупність предметів 

праці, призначених для обробки, переробки або використання у 

промисловому виробництві, будівництві, сільському господарстві, а також 

засоби праці, які за чинним законодавством включаються до складу 

оборотних засобів як малоцінні та швидкозношувальні предмети (МШП) або  
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як товари для продажу. 

Уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) суб’єкта 

підприємницької діяльності – боржника – це особа, уповноважена 

загальними зборами учасників (акціонерів), що володіють більш як 

половиною статутного капіталу боржника, представляти їхні інтереси під час 

провадження у справі про банкрутство з правом дорадчого голосу. 

Установчі документи суб’єкта господарювання – це рішення про 

його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених 

законом, статут (положення) суб’єкта господарювання. 

Учасники державного аудиту – це окремі особи або їх групи, які тією 

чи іншою мірою беруть участь у здійсненні державного аудиту. 

Учасники кваліфікаційного іспиту – це коло осіб, що беруть участь у 

підготовці екзаменаційних завдань, в організації та проведенні іспиту, 

здійснюють перевірку виконаних кандидатами екзаменаційних завдань. 

Учасниками кваліфікаційного іспиту можуть бути члени АПУ, вчені, 

викладачі вищих закладів освіти, експерти та аудитори-практики. Усі 

учасники кваліфікаційного іспиту повинні мати сертифікат аудитора. Склад 

учасників кваліфікаційного іспиту затверджує Комісія з сертифікації та 

освіти аудиторів АПУ. 

Учасники у справі про банкрутство – це сторони, забезпечені 

кредитори, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, 

ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном) 

боржника, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна 

України, представник органу місцевого самоврядування, представник 

працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, 

акціонерів) суб’єкта підприємницької діяльності – боржника, а також у 

випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у 

провадженні у справі про банкрутство. 

Фактичний контроль це контроль, який полягає в установленні 

дійсного реального стану об’єкта лічбою, зважуванням, вимірюванням, 
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лабораторним аналізом та ін. До об’єктів фактичного контролю відносять: 

гроші готівкою в касі, основні засоби, матеріальні цінності, готову 

продукцію, незавершене виробництво. 

 Фактична перевірка це перевірка що здійснюється за місцем 

фактичного провадження платником податків діяльності, розташування 

господарських або інших об'єктів права власності такого платника. Така 

перевірка здійснюється органом державної податкової служби щодо 

дотримання порядку здійснення платниками податків розрахункових 

операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у 

тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання 

роботодавцем законодавства щодо укладення  трудового договору, 

оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами). 

Фактори ризику (ризикові операції) – це можливі порушення, 

недоліки та проблеми, ризикові операції, які негативно вплинули або можуть 

вплинути на рівень управління фінансово-господарською діяльністю суб'єкта 

господарювання, досягнення ним поставлених цілей і завдань, ефективне 

використання ресурсів, результати фінансово-господарської діяльності, а 

також можливі резерви для підвищення ефективності та поліпшення 

фінансових і виробничих результатів діяльності об'єкта аудиту. 

Фальсифікація бухгалтерських документів і записів – це 

оформлення наперед неправильних або фальсифікованих документів 

бухгалтерського обліку і записів у реєстрах бухгалтерського обліку. 

Фахівці – це співробітники фірми, які мають достатній досвід 

практичної роботи аудитором і зайняті в наданні аудиторських послуг, крім 

професіоналів, а також експерти, яких було залучено Фірмою. 

Фінансовий аудит – це дослідження фінансової звітності, систем 

внутрішнього контролю і аудиту та окремих трансакцій у підконтрольних 

організаціях з метою встановлення порушень та розбіжностей між 

фактичними даними й законодавчими нормами. 

Фінансові витрати – це витрати на проценти та інші витрати  
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підприємства, пов'язані із запозиченнями. 

Фінансова гарантія – це передбачене контрактам право позикодавця 

отримувати грошові кошти від гаранта і відповідно зобов'язання гаранта 

сплатити грошові кошти позикодавцеві, якщо позичальник не виконає своїх 

зобов'язань. 

Фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін розміру і 

складу власного та позикового капіталів підприємства. 

Фінансова допомога – це фінансова допомога, надана на 

безповоротній або поворотній основі.  

Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить 

інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових 

коштів підприємства за звітний період. 

Фінансова діяльність – це діяльність, яка призводить до змін розміру і 

складу власного та позикового капіталу підприємства. 

Фінансові інвестиції – це господарські операції, що передбачають 

придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/або інших 

фінансових інструментів. 

Фінансові інструменти – це цінні папери, строкові контракти 

(ф'ючерси), відсоткові строкові контракти (форварди), строкові контракти на 

обмін (на певну дату в майбутньому) у разі залежності ціни від відсоткової 

ставки, валютного курсу або фондового індексу (відсоткові, курсові чи 

індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого 

із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що передбачають 

грошову форму оплати (курсові та відсоткові опціони). 

Фінансова оренда – це оренда, що передбачає передачу орендарю всіх 

ризиків та вигод, пов'язаних і правом користування та володіння активом. 

Оренда вважається фінансовою за наявності хоча б однієї з таких ознак: 

1) орендар набуває права власності на орендований актив після 

закінчення строку оренди; 

2) орендар має можливість та намір придбати об'єкт оренди за ціною, 
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нижчою за його справедливу вартість на дату придбання; 

3) строк оренди становить більшу частину строку корисного 

використання (експлуатації) об'єкта оренди; 

4) теперішня вартість мінімальних орендних платежів і початку строку 

оренда дорівнює або перевищує справедливу вартість об'єкта оренди; 

5) орендований актив має особливий характер, що дає змогу лише 

орендареві використовувати його без витрат на його модернізацію, 

модифікацію, дообладнання; 

6) орендар може подовжити оренду активу за плату, значно нижчу за 

ринкову орендну плату, 

7) оренду може припинити орендар, який відшкодовує орендодавцеві 

його втрати від припинення оренди.  

Фінансова установа – це юридична особа, яка відповідно до закону 

надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), 

пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених 

законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом 

порядку. 

Фінансове зобов'язання – це контрактне зобов'язання: 

а) передати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому 

підприємству; 

б) обмінятися фінансовими інструментами з іншим підприємством 

на потенційно невигідних умовах. 

Фінансове зобов'язання, призначене для перепродажу – це 

фінансове зобов'язання, що виникає внаслідок випуску фінансового 

інструмента з метою подальшого продажу для отримання прибутку від 

короткотермінових коливань його ціни та/або винагороди посередника. 

Фінансовий актив – це: 

а) грошові кошти та їх еквіваленти; 

б) контракт, що надає право тримати грошові кошти або інший 

фінансовий актив від іншого підприємства; 
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в) контракт, що надає право обмінятися фінансовими інструментами з 

іншим підприємством на потенційно вигідних умовах; 

г) інструмент власного капіталу іншого підприємства. 

Фінансовий актив, призначений для перепродажу – це фінансовий 

актив, придбаний з метою подальшого продажу для отримання прибутку від 

короткотермінових змін його ціни та/або винагороди посередника. 

Фінансовий інструмент – це контракт, який одночасно приводить до 

виникнення (збільшення) фінансового активу в одного підприємства і 

фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу в іншого. 

Фінансовий кредит – це кошти, що надаються банком-резидентом або 

нерезидентом, що кваліфікується як банківська установа згідно із 

законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами і 

нерезидентами, які мають згідно з відповідним законодавством статус 

небанківських фінансових установ, а також іноземною державою або його 

офіційними агентствами, міжнародними фінансовими організаціями та 

іншими кредиторами – нерезидентами юридичній чи фізичній особі на 

визначений строк для цільового використання та під процент. 

Фінансовий лізинг (оренда) – це господарська операція, що 

здійснюється фізичною або юридичною особою і передбачає передачу 

орендарю майна, яке є основним засобом згідно з цим Кодексом і придбане 

або виготовлене орендодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов'язаних 

з правом користування та володіння об'єктом лізингу. 

Фінансові активи – це кошти, цінні папери, боргові зобов'язання та 

право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів. 

Фінансові інвестиції – це активи, які утримуються підприємством з 

метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості 

капіталу або інших вигод для інвестора. 

Форвардний контракт – це цивільно-правовий договір, за яким 

продавець зобов'язується у майбутньому в установлений строк передати 

базовий актив у власність покупця на визначених умовах, а покупець 
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зобов'язується прийняти в установлений строк базовий актив і сплатити за 

нього ціну, визначену таким договором. 

Формальна перевірка – це перевірка, метою якої є виявлення дефектів 

в оформленні документів, установлення правильності заповнення реквізитів і 

наявності необумовлених виправлень, уточнення достовірності підписів 

посадових осіб, відповідності документа існуючій типовій формі. 

Функціональний аудит – це аудит окремих функцій постачання, 

виробництва, збуту або функції отримання і витрачання грошових коштів, 

здійснення грошових розрахунків тощо. 

Ф'ючерсний контракт (ф'ючерс) – це стандартизований строковий 

контракт, за яким продавець зобов'язується у майбутньому в установлений 

строк (дата виконання зобов'язань за ф'ючерсним контрактом) передати 

базовий актив у власність покупця на визначених специфікацією умовах, а 

покупець зобов'язується прийняти базовий актив і сплатити за нього ціну, 

визначену сторонами контракту на дату його укладення. 

Хеджування – це застосування одного чи декількох інструментів 

хеджування з метою повної чи часткової компенсації змін справедливої 

вартості об'єкта хеджування або пов'язаного з ним грошового потоку. 

Хеджуванпя грошових потоків – це хеджування зміни грошових 

потоків щодо ризику, пов'язаного з визнаним активом чи зобов'язанням або з 

прогнозованою операцією, що впливатиме на чистий прибуток (збиток). 

Хеджування справедливої вартості – це хеджування змін 

справедливої вартості визнаного активу чи зобов'язання або ідентифікованої 

частини такого активу чи зобов'язання, яка відноситься до конкретного 

ризику і впливатиме на чистий прибуток (збиток). 

Хеджуванпя фінансових інвестицій у господарські одиниці за 

межами України – це хеджування зміни вартості активів та зобов'язань 

господарської одиниці за межами України внаслідок зміни валютних курсів. 

Хронологічний аналіз господарських операцій – це перевірка 

реальної можливості здійснення тієї або іншої господарської операції 
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шляхом дослідження хронології записів у регістрах бух. обліку і в 

документах. 

Цивільна відповідальність – це встановлені нормами цивільного 

права юридичні наслідки невиконання або неналежного виконання особою 

передбачених цивільним правом обов'язків, що пов'язано з порушенням 

суб'єктивних цивільних прав іншої особи. 

Цінні папери – це документи встановленої форми з відповідними 

реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають 

взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та 

передбачають виконання зобов'язань згідно з проспектом їх емісії (за 

емісійними цінними паперами), а також можливість передачі прав, що 

випливають із цих документів, іншим особам. 

Ціновий ризик – це імовірність цінових змін внаслідок валютного, 

відсоткового та ринкового ризиків. 

Часовий зважений коефіцієнт – це частка від ділення загальної 

кількості днів (місяців), протягом яких акції перебували в обігу, на загальну 

кількість днів (місяців) у звітному році. 

Частка меншості – це частина чистого прибутку (збитку) та чистих 

активів дочірнього підприємства, яка не належить материнському 

підприємству (прямо або через інші дочірні підприємства). 

Чесність – це обов'язкова прихильність аудитора професійному 

обов'язку і проходження загальним нормам моралі. 

Чиста вартість реалізації активу – це справедлива вартість активу за 

вирахуванням очікуваних витрат на його реалізацію. 

Чиста вартість реалізації необоротного активу – це справедлива 

вартість необоротного активу за вирахуванням очікуваних втрат на його 

реалізацію. 

Чиста вартість реалізації запасів – це очікувана ціна реалізації 

запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних втрат на 

завершення їх виробництва та реалізацію. 
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Чиста вартість реалізації активу – це справедлива вартість активу за 

вирахуванням очікуваних витрат на його реалізацію. 

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості – це сума 

поточної дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних 

боргів. 

Чисті активи – це активи підприємства за вирахуванням його 

зобов'язань. 

Шахрайство – навмисно неправильне відображення і подання даних 

обліку і звітності посадовими особами і керівництвом підприємства. 

Штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) – це плата у вигляді 

фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з платника податків у 

зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого 

законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі 

органи, а також штрафні санкції за порушення у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Юридичний обов’язок – це передбачена законом форма конкретних 

правовідносин (носіїв обов’язків). 

Якісна робота аудиторів – це робота, виконана на основі принципів 

аудиту відповідно до нормативних актів. 
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Додаток 1 

ДОГОВІР  

ПРО ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 
________________________________________________________________ 

(вказати найменування сторони) 

(надалі іменується "Замовник") в особі _____________________________________ 

______________________________________________________________________, 

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) 

що діє на підставі ______________________________________________________, 

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо) 

з однієї сторони, та 

______________________________________________________________________ 

(вказати найменування сторони та необхідні відомості про неї) 

(надалі іменується "Виконавець") в особі ___________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) 

що діє на підставі ______________________________________________________,  

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо) 

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - 

"Сторона") уклали цей Договір про проведення аудиту (надалі іменується "Договір") про 

таке. 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. За цим Договором Виконавець зобов'язується за завданням Замовника надати 

передбачені в додатку N ___ до цього Договору аудиторські послуги (надалі іменується 

"послуги"), а Замовник зобов'язується оплатити Виконавцеві такі послуги.  

1.2. Строки, місце та порядок надання послуг передбачені додатком N ___ до цього 

Договору. 

1.3. Порядок складання Сторонами Акта про надання послуг, строк такого 

складання, передбачені додатком N ___ до цього Договору.  

1.4. За наслідками надання послуг Виконавець надає Замовникові аудиторські 

довідки та висновки в строк __________ шляхом ________________. 
 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Замовник має право: 

2.1.1. Вимагати від Виконавця виконання його обов'язків в строки та на умовах, 

передбачених цим Договором. 

2.1.2. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у разі 

_______________________. 

2.1.3. Отримувати від Виконавця пропозиції та зауваження, що робляться ним у 

процесі надання послуг, шляхом ___________ в строк _________. 

2.2. Замовник зобов'язаний: 

2.2.1. Передавати Виконавцеві необхідні дані, документи й інформацію та створити 

належні умови для надання послуг, а саме: _________________, шляхом _____________ в 

строк ___________________.  

2.2.2. Не втручатися у роботу Виконавця.  

2.2.3. Своєчасно реагувати на виявлені під час надання послуг недоліки у веденні 

бухгалтерського обліку шляхом ______________ в строк ______________.  

2.2.4. Провести повний розрахунок з Виконавцем відповідно до умов цього 

Договору. 

2.3. Права Виконавця: 
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2.3.1. Самостійно визначати форми й методи надання послуг на підставі чинного 

законодавства, існуючих норм і стандартів аудиту. 

2.3.2. Відмовитися від виконання своїх обов'язків, якщо замовник втручається в 

його діяльність. 

2.3.3. Отримувати необхідні документи, усні та письмові пояснення від керівництва 

та працівників Замовника в строк ___________. 

2.3.4. Отримувати необхідну інформацію від третіх осіб (банків, постачальників 

тощо). 

2.3.5. Залучати на договірних засадах до участі в наданні послуг фахівців різного 

профілю шляхом ____________________. 

2.4. Обов'язки Виконавця: 

2.4.1. Повідомити Замовника не пізніше закінчення строку цього Договору про 

виявлені факти недостовірності або неповноти бухгалтерських документів шляхом 

____________в строк _______________. 

2.4.2. Передати зроблені у процесі надання послуг записи, пропозиції, зауваження 

Замовникові в строк _____________ шляхом _______________, про що має бути 

одночасно передана Виконавцеві відповідна розписка або довідка. 

2.4.3. Зберігати в таємниці отриману ним під час надання послуг інформацію про 

Замовника. 

 

3. ОПЛАТА ПОСЛУГ ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ 

3.1. За надані послуги Замовник сплачує Виконавцю __________ шляхом 

___________ в строк ___________. 

 

4. ОСОБЛИВІ УМОВИ 

4.1. ____________________________________________________________. 

 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються 

шляхом переговорів між Сторонами. 

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він 

вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого 

спору відповідно до чинного в Україні законодавства. 
 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ 
6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його 

підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.  

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього 

Договору та закінчується _______________________________________. 

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за 

його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.  

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні 

законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, 

яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору. 

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення 

Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у 

самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві. 

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні 

законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка 

оформлюється додатковою угодою до цього Договору. 

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення 

Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у 

самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві. 
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7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у 

тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього 

Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення 

Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні 

законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту 

на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, 

попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові 

домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають 

юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору. 

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому 

Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу 

Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним 

несприятливих наслідків. 

7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором 

однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження 

цього із іншою Стороною. 

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і 

мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані 

Сторонами та скріплені їх печатками. 

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до 

уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені 

підписами Сторін та скріплені їх печатками.  

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та 

термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову 

юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін. 

7.8. На момент укладення цього Договору Виконавець є платником податку на 

прибуток підприємств на загальних умовах. 

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

ЗАМОВНИК 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

ПІДПИСИ 

 

За ЗАМОВНИКА 

Керівник ____________/____________/ 

 

м. п. 

ВИКОНАВЕЦЬ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

СТОРІН 

 

За ВИКОНАВЦЯ 

Керівник ____________/____________/ 

 

м. п. 
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Додаток 2 

 

ДОГОВІР 

НА ВИКОНАННЯ АУДИТОРСЬКИХ РОБІТ 

 

м. ______________  ______________ р. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія 

«_______________________», надалі "Аудитор", в особі генерального директора 

__________________________________, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та  

Товариство з обмеженою відповідальністю «___________________________», в особі 

генерального директора __________________________________, діючого на підставі Статуту, з 

іншої сторони, що далі іменуються окремо «Сторона», а разом «Сторони», уклали цей Договір про 

наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Предметом укладеного Договору є виконання Аудитором аудиторських та супутніх робіт. 

1.2. Зміст, обсяг, терміни виконання робіт, а також перелік звітних документів, визначаються 

Протоколом погодження вартості робіт, який є невід'ємною частиною цього Договору. 

1.3. Метою виконання робіт є визначення достовірності звітності, обліку Замовника, його повноти 

і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам, надання інших супутніх 

аудиторських послуг. 

 

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

2.1. За виконані роботи Замовник проводить оплату Аудитору у відповідності до Протоколу 

погодження вартості робіт. 

2.2. Загальна сума по Договору складається з усіх договірних вартостей окремих Протоколів 

погодження договірної вартості робіт. 

2.3. На протязі наступного дня з моменту підписання Протоколу Замовник перераховує Аудитору 

аванс в розмірі, передбаченому відповідним Протоколом погодження вартості робіт. 

2.4. Повний розрахунок по кожному з Протоколів проводиться на протязі трьох днів після 

завершення робіт. 

 

3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙОМУ РОБІТ 

3.1. Після завершення робіт відповідно до кожного Протоколу Аудитор надає Замовнику Акт 
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здачі-прийому виконаних робіт з додатком комплекту документів, передбачених відповідним 

Протоколом погодження вартості робіт. 

3.2. У випадку, коли виконані роботи не відповідають умовам укладеного Договору, Замовник на 

протязі трьох днів повинен надати аргументовану вимогу про доповнення виконаних робіт. Якщо 

в триденний строк Аудитор не отримує підписаний Акт або аргументовану вимогу про 

доповнення виконаних робіт, роботи вважаються прийнятими з виконанням всіх умов Договору. 

 

4. ОБОВ'ЯЗКИ АУДИТОРА 

4.1. Виконувати роботи відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", 

перевіряти стан бухгалтерського обліку та звітності Замовника, їх достовірність, повноту і 

відповідність чинному законодавству згідно з нормативами аудиту, затвердженими Аудиторською 

палатою України і розробленими відповідно до міжнародних норм і стандартів аудиту. 

4.2. При проведенні аудиторських перевірок з метою визначення достовірності фінансової 

звітності, обліку, його повноти та відповідності чинному законодавству та встановленим 

нормативам Аудитор планує та проводить роботу таким чином, щоб мати достатню впевненість у 

тому, що фінансова звітність Замовника не містить суттєвих перекручень. 

4.3. Своєчасно, в строк, зазначений в кожному з Протоколів погодження вартості робіт, 

виконувати аудиторські роботи. У випадку, якщо під час виконання робіт Аудитор виявить 

проблеми, які впливають на строки виконання робіт, Аудитор повинен сповістити в письмовому 

вигляді про це Замовника. Характер та вартість додаткових робіт, необхідність яких викликана 

такими проблемами, будуть обговорюватися та узгоджуватися з Замовником до початку 

виконання таких додаткових робіт. 

4.4. Інформувати Замовника про виявлені в період виконання аудиторських робіт недоліки 

ведення бухгалтерського обліку і звітності. 

4.5. Зберігати в таємниці конфіденційну інформацію, пов'язану з роботою Замовника і отриману 

при виконанні аудиторських робіт, інформацію, що міститься в складених Аудитором документах, 

та відомостей, що становлять комерційну таємницю Замовника. 

 

5. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА 

5.1. Надавати інформацію та пояснення, необхідні Аудитору для виконання своїх обов'язків. 

5.2. Створити Аудитору необхідні для роботи умови. 

5.3. Відмовитися від будь-яких дій з метою впливу на думку Аудитора. 

5.4. Прийняти виконані Аудитором роботи. 

5.5. Провести розрахунки з Аудитором відповідно до умов цього Договору. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

6.1. Аудитор гарантує відповідність законодавству висновків та рекомендацій, що надаються 
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Аудитором при виконанні своїх обов'язків. 

6.2. За неналежне виконання своїх зобов'язань Аудитор несе майнову та іншу відповідальність 

відповідно до чинного законодавства. Розмір відповідальності Аудитора в будь-якому випадку 

обмежується сумою, фактично отриманою по відповідному Протоколу погодження вартості робіт. 

6.3. Аудитор не несе відповідальності за початкові залишки при виконанні перших аудиторських 

робіт та якщо попередні перевірки проводилися іншими аудиторськими фірмами. 

6.4. Аудитор не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання робіт, якщо це 

пов'язане з ненаданням Замовником необхідної інформації, або наданням Замовником 

недостовірної інформації, або невиконанням Замовником обов'язків, передбачених цим 

Договором. 

6.5. Аудитор не несе відповідальності за невиконання Замовником рекомендацій, що надаються 

Аудитором. 

6.6. За прострочення оплати Замовник виплачує Аудитору пеню в розмірі подвійної облікової 

ставки Національного банку України за кожний день прострочення. 

6.7. Відповідальність за порушення порядку ведення бухгалтерського та податкового обліку, 

своєчасність і повноту надання бухгалтерської та податкової звітності користувачам і Аудитору 

несе Замовник. 

6.8. У разі, якщо за період фінансово-господарської діяльності Замовника, який був перевірений 

Аудитором, з боку контролюючих органів до Замовника будуть застосовані фінансові санкції у 

зв'язку з невірним визначенням податкових платежів, Аудитор перевіряє обґрунтованість 

висновків контролюючих органів для їхнього оскарження. 

6.9. Всі спори майнового характеру між Аудитором та Замовником вирішуються в установленому 

порядку з дотриманням вимог Закону України "Про аудиторську діяльність". 

 

7. ГАРАНТІЇ 

7.1  Сторони гарантують, що: 

а) кожна Сторона повноважна укласти цей Договір; 

б) цей Договір підписаний належно уповноваженими представниками Сторін і встановлює 

юридично дійсні і безумовні зобов'язання кожної з Сторін, виконання яких може бути 

витребуване іншою Стороною в примусовому порядку; 

в) укладення цього Договору і виконання умов цього не призведе до порушення вимог 

статутних документів Сторін, а також зобов'язань Сторін, що випливають з будь-яких 

договорів, стороною за якими є одна зі Сторін, або з чинного законодавства України; 

г) Сторони є юридичними особами, належно організованими, зареєстрованими і законно  

існуючими відповідно до законодавства України; 

д) кожна з Сторін буде належним чином виконувати свої зобов'язання за даним Договором; 

є) Сторони мають статус платників податку на прибуток підприємств на загальних умовах, 

передбачених Законом України „Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції 
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Закону України від 22.05.97р. №283/97-ВР. 

 

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ 

8.1. Сторони звільняються від часткового або повного виконання своїх обов'язків у випадку 

виникнення обставин непереборної сили (форс - мажорних обставин), передбачити які неможливо 

на момент підписання цього Договору та які роблять неможливим виконання його умов. 

8.2. Договір може бути розірваний достроково: 

8.2.1. За взаємною згодою сторін. 

8.2.2. При невиконанні умов, передбачених п.п. 5.1., 5.2., 5.3. цього Договору. В цьому 

випадку сума оплати, проведена Замовником, поверненню не підлягає. 

 

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

9.1. Строк дії укладеного Договору з _______________ р. по _________________ р. 

9.2. Якщо за два тижні до закінчення терміну дії Договору Сторони в письмовому вигляді не 

виявлять своєї відмови від нього, то термін дії Договору продовжується на календарний рік. 

9.3. Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник 

знаходиться у Аудитора, другий у Замовника. 

 

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 
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Додаток 3 

 

ПРОТОКОЛ ПОГОДЖЕННЯ ВАРТОСТІ РОБІТ 

до договору на виконання аудиторських робіт 

 

м. _______________ _______________ р. 

 

Замовник і Аудитор підтверджують, що сторонами погоджена: 

1. ДОГОВІРНА ВАРТІСТЬ 

Договірна вартість робіт без ПДВ: 1500 (одна тисяча п'ятсот) грн. 00 коп., ПДВ: 300 (триста) грн. 

00 коп.; договірна вартість робіт з ПДВ: 1800 (одна тисяча вісімсот) грн. 00 коп.  

Аванс становить 100% вартості робіт з ПДВ. 

2. ЗМІСТ ТА ОБСЯГ ПОСЛУГ 

Аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності Замовника за ___________ р. 

3. ЗВІТНІ ДОКУМЕНТИ 

Аудиторський звіт. 

4. ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ 

Початок виконання робіт: ________________ р. 

Закінчення виконання робіт: ________________ р. 

Договірна вартість може бути змінена за взаємною згодою сторін шляхом підписання додаткового 

Протоколу. Протокол є документом для проведення взаємних розрахунків між Аудитором і 

Замовником. 

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 
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Додаток 4 

ПЕРЕЛІК МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ АУДИТУ 

200—299 ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до 

Міжнародних стандартів аудиту 

 МСА 210 « Узгодження умов виконання завдань з аудиту 

 МСА 220 «Контроль якості аудиту фінансової звітності 

 МСА 230 « Аудиторська документація 

 МСА 240 « Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті 

фінансової звітності» 

 МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової 

звітності» 

 МСА 260 «Повідомлення інформації з питань аудиту тим, кого наділено 

найвищими повноваженнями» 

 МСА 265 « Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю тим, 

кого наділено найвищими повноваженнями, та управлінському персоналу» 

300—499 ОЦІНКА РИЗИКІВ ТА ДІЇ У ВІДПОВІДЬ НА ОЦІНЕНІ РИЗИКИ 

 МСА 300 « Планування аудиту фінансової звітності» 

 МСА 315 « Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння 

суб’єкта господарювання і його середовища» 

 МСА 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту» 

 МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики» 

 МСА 402 «Аудиторські міркування стосовно суб’єктів господарювання, які 

звертаються до організацій, що надають послуги» 

 МСА 450 «Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту» 

500—599 АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ 

 МСА 500 «Аудиторські докази» 

 МСА 501 «Аудиторські докази— додаткові міркування щодо відібраних 

елементів» 

 МСА 505 «Зовнішні підтвердження» 

 МСА 510 «Перші завдання з аудиту— залишки на початок періоду» 

 МСА 520 « Аналітичні процедури» 

 МСА 530 «Аудиторська вибірка» 

 МСА 540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою 

вартістю, та пов’язані з ними розкриття інформації» 

 МСА 550 « Пов’язані сторони» 

 МСА 560 «Подальші події» 

 МСА 570 «Безперервність» 

 МСА 580 «Письмові запевнення» 

600—699 ВИКОРИСТАННЯ РОБОТИ ІНШИХ ФАХІВЦІВ 

 МСА 600 «Особливі міркування— аудити фінансової звітності групи (включаючи 

роботу аудиторів компонентів)» 
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 МСА 610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів» 

 МСА 620 «Використання роботи експерта аудитора» 

700—799 АУДИТОРСЬКІ ВИСНОВКИ ТА ЗВІТНІСТЬ 

 МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності» 

 МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора» 

 МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті 

незалежного аудитора» 

 МСА 710 «Порівняльна інформація— відповідні показники і порівняльна 

фінансова звітність» 

 МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що 

містять перевірену аудитором фінансову звітність» 

800—899 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СФЕРИ 

 МСА 800 «Особливі міркування— аудити фінансової звітності, складеної 

відповідно до концептуальних основ спеціального призначення» 

 МСА 805 «Особливі міркування— аудити окремих фінансових звітів та певних 

елементів, рахунків або статей фінансового звіту» 

 МСА 810 «Завдання з надання звіту щодо узагальненої фінансової звітності» 
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Додаток 5 

 

ПП «АУДИТОРСЬКЕ БЮРО НАТАЛІЇ ПАВЛЮЧЕНКО» 
р/рах. 260073163325 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904, ЄДРПОУ 
33552552 04128, м.Київ, вул. Академіка Туполєва, 22-Г, кв. 17 тел. 572-08-10 

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ 

«ЕФ АЙ ЕМ ІНВЕСТ» 

ЗА 2011 РІК 

 
20 лютого 2012 року            м. Київ 

 

Цей аудиторський висновок адресується: 

- Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку; 

- Керівництву ТОВ «Компанія з управління активами «Еф Ай Ем Капітал»; 

- Власникам цінних паперів ПАТ «КІФНВЗТ «Еф Ай Ем Інвест». 

 

Основні відомості про Публічне акціонерне товариство «Корпоративний 

інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «Еф Ай Ем Інвест» 

 

Повне найменування Публічне акціонерне товариство 

«Корпоративний інвестиційний фонд 

недиверсифікованого виду закритого 

типу «Еф Ай Ем Інвест» 

Скорочене найменування ПАТ «КІФНВЗТ «Еф Ай Ем Інвест» 

Код за ЄДРПОУ 35743480 

Місцезнаходження 01034, м. Київ, вул. Лисенка, 2А 

Свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного 

інвестування № 1043, реєстраційний код за ЄДРІСІ 1321043, дата внесення інституту 

спільного інвестування до ЄДРІСІ 25.04.2008 року 

Компанія з управління активами – ТОВ «Компанія з управління активами «Еф Ай 

Ем Капітал», код за ЄДРПОУ 32425827 

 

ПП «Аудиторське бюро Наталії Павлюченко» проведено аудиторську перевірку 

Публічного акціонерного товариства «Корпоративний інвестиційний фонд 

недиверсифікованого виду закритого типу «Еф Ай Ем Інвест» (далі – Товариства) станом 

на 31 грудня 2011 року, про що 20 лютого 2012 року складено наступний аудиторський 

висновок.  

Аудитор в своїй роботі керувався законодавством України в сфері господарської 

діяльності і оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і 

складання фінансової звітності, Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості 

та етики, зокрема Міжнародними стандартами аудиту 700,701,720, Положенням щодо 

підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації 

емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженим рішенням 
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ДКЦПФР від 19 грудня 2006 року №1528 та Вимогами до аудиторського висновку при 

розкритті інформації емітентами цінних паперів, затвердженими Рішенням ДКЦПФР від 

29.09.11 року  №1360. 

Аудитором були виконані такі види робіт (напрямки перевірки): 

 визначення відповідності фінансової звітності основним принципам обліку, 

встановленим обліковою політикою підприємства та загальноприйнятим 

принципам обліку; 

 аналіз (шляхом тестування)  аудиторських доказів, які дають змогу підтвердити 

зазначені у звітності суми і показники, та наведені пояснення до них; 

 дослідження суттєвих облікових оцінок, зроблених керівництвом під час 

підготовки фінансової звітності; 

 оцінка надійності систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю 

підприємства, можливості виникнення помилок і їх суттєвого впливу на звітність; 

 здійснення вибіркового контролю; 

 оцінка загального подання фінансової звітності; 

 оцінка фінансового стану.  

Відповідальність за ці фінансові звіти несе управлінський персонал товариства. 

Аудитор несе  відповідальність за висновки щодо цих фінансових звітів на підставі 

аудиторської перевірки. 

 Під час аудиту було перевірено: 

 Баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2011р.; 

 Звіт про фiнансовi результати (форма №2) за 2011р.; 

 Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2011р.; 

 Звіт  про власний капітал (форма № 4) за 2011р.; 

 Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2011р.; 

 Облікові регістри за 2011 рік. 

Ми провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту. Ці 

стандарти зобов’язують нас  планувати і здійснювати аудиторську перевірку, щоб 

одержати обґрунтовану впевненість у тому, що фінансові звіти не містять суттєвих 

викривлень, а також що товариство виконало відповідні розділи договору. Аудит 

передбачає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми розкриття 

інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає й оцінювання 

застосування принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених 

управлінським персоналом, а також оцінювання надання звітів в цілому. Ми вважаємо, що 

проведена нами аудиторська перевірка надає обґрунтовану підставу для висловлення 

нашої думки. 

Відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з використанням принципу 

вибіркової перевірки, тобто до уваги брались лише суттєві помилки, планування і 

проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо 

відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом 

тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а 

також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо 

організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду 

перевірки. Нами проводилась вибіркова перевірка облікових регістрів та первинних 

документів за 2011 рік. 

Відповідальність за надану інформацію та за достовірність даних, відображених в 

документах, наданих аудитору, несе управлінський персонал Товариства. Також 

керівництво відповідає за вибір відповідної концептуальної основи складання фінансової 

звітності, за впровадження ефективної системи внутрішнього контролю, за відповідність 

облікової політики вибраній концептуальній основі і за обґрунтованість облікових оцінок. 

Відповідальність аудитора полягає в тому, щоб висловити думку щодо достовірності 

фінансової звітності на основі проведеного аудиту.  
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Висновок (думка аудитора щодо повного комплекту фінансової 

звітності відповідно до МСА 700): 
 

Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану 

підставу для висловлення нашої думки. Аудитор отримав достатню кількість 

аудиторських доказів та всі необхідні пояснення від керівництва та персоналу 

підприємства-клієнта. 
Концептуальною основою фінансової звітності  є П(с)БО. Фінансові звіти підготовлено відповідно 

до загальноприйнятих принципів ведення обліку та затвердженої на Підприємстві облікової політики, яка 

відповідає вимогам чинного законодавства.  

 На думку аудитора, фінансові звіти  складені на основі дійсних даних 

бухгалтерського обліку, відповідають вимогам чинного законодавства України і у всіх 

принципових моментах достовірно і повно відображають фінансовий стан Публічного 

акціонерного товариства «Корпоративний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду 

закритого типу «Еф Ай Ем Інвест»  на 31 грудня 2011 року та за результатами операцій за 

2011 рік. 
 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ВИДАМИ АКТИВІВ ВІДПОВІДНО ДО НАЦІОНАЛЬНИХ 

СТАНДАРТІВ (ПОЛОЖЕНЬ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

1.Основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи та їх 

знос (амортизація). 

 Станом на 31.12.2011р. основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні 

матеріальні активи  відсутні. Основні засоби в перевіряємому періоді не придбавались. 

2. Запаси. 

 Залишку запасів, що підлягають відображенню у фінансовій звітності, немає. Облік 

запасів ведеться у відповідності до вимог П(с)БО «Запаси».   

3. Облік витрат. 

В ході перевірки нами було отримано достатню кількість свідчень того, що облік 

витрат ведеться без  помилок та невідповідностей. 

Облік витрат за елементами ведеться із застосуванням рахунків класу 8. 

4. Дебіторська заборгованість. 

 Станом на дату звітності довгострокова  дебіторська заборгованість відсутня. 

 Поточна дебіторська заборгованість становить 144 тис.грн. 

         5. Фінансові інвестиції.  

 На 31.12.2011р. довгострокові фінансові інвестиції відсутні. У 2011 році відбувся 

продаж частки у статутному капіталі ТОВ «Еф Ай Ем Ай Пі». 

 Поточні фінансові інвестиції в сумі 2621 тис.грн. являють собою акції українських 

підприємств, оцінені за справедливою вартістю. 

 6.Грошові кошти. 

 Станом на 31.12.2011 року залишок грошових коштів на рахунках у банку 

становить 102 тис.грн. 
 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ВІДПОВІДНО ДО НАЦІОНАЛЬНИХ 

СТАНДАРТІВ (ПОЛОЖЕНЬ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, Аудитором було отримано 

достатньо доказів, які дозволяють зробити висновок про достатню належність 

правильності відображення та розкриття інформації щодо зобов’язань, згідно з П(С)БО 

№1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО №2 “Баланс та П(С)БО №11 

“Зобов’язання”.  

Станом на дату балансу довгострокові зобов’язання відсутні. Сума поточних 

зобов’язань становить 5 тис.грн. 
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 РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ВІДПОВІДНО ДО 

НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ (ПОЛОЖЕНЬ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА 

МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, Аудитором було отримано 

достатньо свідчень, які дозволяють зробити висновок про достатню належність 

правильності відображення та розкриття інформації щодо власного капіталу, згідно з 

П(С)БО №1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО №2 “Баланс та П(С)БО №5 

“Звіт про власний капітал” та МСФЗ. 

1. Статутний  капітал 

Станом на 31.12.2011 року розмір статутного капіталу становить 10000 тис. грн. 

Статутний капітал поділяється на 10000 простих іменних акцій номінальною вартістю 

1 000,00 грн., форма випуску документарна. Випуск акцій зареєстровано ДКЦПФР 

28.07.2009 року, реєстраційний номер 1578. Формування статутного капіталу здійснено у 

відповідності до діючого законодавства. 

2. Додатковий вкладений капітал 

Додаткового вкладеного капіталу немає. 

3. Інший додатковий капітал 

Інший додатковий капітал відсутній. 

4. Резервний капітал 

Резервний фонд не створювався, оскільки діючим законодавством створення 

резервного фонду не непередбачено. 

5. Неоплачений капітал  

На дату балансу неоплаченого капіталу немає. 
 

ВІДПОВІДНІСТЬ ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА 

Станом на 31.12.2011р. вартість чистих активів Публічного акціонерного 

товариства «Корпоративний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого 

типу «Еф Ай Ем Інвест»  визначено у відповідності до вимог діючого законодавства (ч.3 

ст.155 Цивільного кодексу України). Станом на 31.12.2011р. вартість активів фонду 

становить 2867 тис. грн., зобов’язання становлять 5 тис. грн. Вартість чистих активів 

становить 2862 тис. грн.  

 
   НАЯВНІСТЬ СУТТЄВИХ НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ МІЖ ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ, ЩО 

ПІДЛЯГАЛА АУДИТУ, ТА ІНШОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, ЩО РОЗКРИВАЄТЬСЯ ЕМІТЕНТОМ 

ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ПОДАЄТЬСЯ ДО КОМІСІЇ РАЗОМ З ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ 

В ході перевірки невідповідностей не виявлено. 

 
ВИКОНАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ (10 І БІЛЬШЕ ВІДСОТКІВ ВАРТОСТІ АКТИВІВ 

ТОВАРИСТВА ЗА ДАНИМИ ОСТАННЬОЇ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ) ВІДПОВІДНО ДО 

ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА» 

Значні правочини проводились керівництвом у межах повноважень, закріплених в 

установчих документах. 

 
СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, В Т.Ч. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

Стан корпоративного управління можна охарактеризувати як добрий. Система 

внутрішнього аудиту формується. 

 
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА АУДИТОРОМ РИЗИКІВ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВНАСЛІДОК ШАХРАЙСТВА 

В ході перевірки фінансової звітності аудитором ознак шахрайства виявлено не 

було. 

 
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЇ, ЯКІ ВІДБУЛИСЯ ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО РОКУ ТА 

МОЖУТЬ ВПЛИНУТИ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ СТАН ЕМІТЕНТА 
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Нестабільність ситуації на фондовому ринку привела до зниження вартості 

портфелю цінних паперів  компанії, що привело до погіршення фінансового стану 

підприємства. 
 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОБСЯГУ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ 

За 2011 рік сума операційних доходів становить 0 тис. грн., інших фінансових 

доходів 28 тис.грн., інших доходів – 81271 тис. грн. (дохід від реалізації фінансових 

інвестицій 81271 тис. грн.), сума адміністративних витрат становить 156 тис. грн., інші 

витрати становять 80949 тис.грн (собівартість реалізованих фінансових інвестицій 80892,5 

тис.грн., уцінка необоротних активів 55,8 тис. грн.). 

Сума чистого прибутку за 2011 рік становить 194 тис. грн. 

 
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

Результати аналізу грунтуються на інформації бухгалтерської звітності, ступінь достовірності якої 

підтверджена аудитором. Аудитором обрані найбільш прийнятні показники для аналізу фінансового стану 

підприємства. 

Показники платоспроможності та фінансового стану  станом на 31.12.2008 року, 

31.12.2009 року, 31.12.2010 року та 31.12.2011 року. 

№ 

п/п 
Показники 

Формула 

розрахунку 

показника 

фінансового стану 

Орієнтовне 

позитивне 

значення 

показника 

На 

31.12. 

2008 р. 

На 

31.12. 

2009 р. 

На 

31.12. 

2010 р. 

На 

31.12. 

2011 р. 

1. 

Коефіціент 

абсолютної 

ліквідності 

К1 = (Грошові 

кошти + грошові 

еквіваленти + 

короткострокові 

фінансові 

вкладення) / 

Короткострокові 

зобов’язання 

0,25-0,5 1 1 1 1 

2. 

Коефіціент 

загальної 

ліквідності 

(покриття) 

К2 = (Грошові 

кошти + грошові 

еквіваленти + 

Дебітори + Запаси + 

Витрати) / 

Короткострокову 

заборгованість 

1,0-2,0 1 1 1 1 

3. 

Коефіціент 

фінансової 

стійкості 

(або 

платоспром

ожності, або 

автономії) 

К3 = Власні кошти 

/Вартість майна 

(валюта балансу) 

0,25-0,5 1 1 1 0,99 

4. 

Коефіціент 

структури 

капиталу 

(фінансуван

ня) 

К4 = 

(Короткострокова 

кредиторська 

заборгованість + 

Довгострокова 

кредиторська 

заборгованість) / 

Власний капітал  

0,5-1,0 0 0 0 0 

5. 

Чистий 

оборотний 

капітал 

К5 = Оборотні 

активи – Поточні 

зобов’язання 

Більше 0, 

збільшення 
2337 1374 1173 2862 
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1) Коефіціенти ліквідності відображають можливість підприємства погасити власні 

поточні зобов’язання. 

Коефіціент абсолютної ліквідності відображає платіжні можливості підприємства зі 

сплати поточних зобов’язань грошовими коштами та їх еквівалентами негайно. Станом на 

31.12.2011 р. коефіціент абсолютної ліквідності  перевищує нормативне значення. 

Коефіціент загальної ліквідності (покриття) відображає достатність ресурсів 

підприємства, котрі можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. 

В 2011 році коефіціент загальної ліквідності перевищує нормативний показник. 

Наявність та розмір чистого оборотнього капіталу  свідчить про достатність власних 

обігових коштів. 

2) Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства характеризує 

структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості та 

незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності. 

Коефіціент фінансової стійкості (платоспроможності, автономії), що відображає 

питому вагу власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих в діяльність 

підприємства, у фонду має позитивне значення, що свідчить про те, що фінансування 

діяльності здійснюється за рахунок власних коштів. 

Коефіціент структури капиталу (фінансування) розраховується як співвідношення 

власних та позикових коштів. У фонда цей показник має  значення 0. Це означає, що 

підприємство має власні кошти  та не залежить від позикових коштів. 

На думку аудитора, фінансовий стан фонду стабільний, фонд має достатньо власних 

коштів для ведення діяльності, всі показники відповідають нормативним значенням. 

 

Основні відомості про аудиторську фірму 

Аудитором Наталією Павлюченко (сертифікат аудитора А № 004512, виданий 

рішенням Аудиторської Палати України № 98 від 26 січня 2001 року) аудиторської фірми 

ПП «Аудиторське бюро Наталії Павлюченко»  (місцезнаходження – м. Київ, вул. 

Академіка Туполєва, 22-г, кв. 17, тел. 449-61-93), що здійснює свою діяльність на підставі 

Свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 3633, (Рішенням 

Аудиторської Палати України від 15 липня 2007 року внесено до Реєстру суб’єктів 

аудиторської діяльності з наданням права здійснювати аудиторську діяльність), та 

Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити 

аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних 

паперів АВ 000015, унесено до реєстру відповідно до рішення Комісії від 12.01.2012 року 

№ 16, на підставі Договору про надання аудиторських послуг від 31.03.2008р. проведено 

аудиторську перевірку Публічного акціонерного товариства «Корпоративний 

інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «Еф Ай Ем Інвест» станом 

на 31 грудня 2011 року. Перевірку розпочато 5 січня 2012 року, закінчено 20 лютого 2012 

року (з перервами в роботі). 

 

 

Аудитор                                                                                  _____________ Павлюченко Н.В. 

Директор ПП «Аудиторське бюро Наталії Павлюченко» 
 

 

20 лютого 2012 року. 

      м.п.  
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Додаток 6 

ЗАТВЕРДЖЕНО   

рішення Аудиторської палати України  

28.01.2010 № 210/12 

зі змінами  

рішення Аудиторської палати України 

23.12.2010 № 224/8 

02.10.2012 № 258/3 

26.09.2013 № 279/8 
 

З В І Т  
аудиторської  фірми (аудитора) про надані послуги 

за 2013 рік 

 
Подають: Терміни подання Форма № 1 – аудит 

Суб`єкти аудиторської діяльності: аудиторські фірми  та 

аудитори, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці  

- до Аудиторської палати України   

 

Не пізніше  

25 лютого  року, 

наступного за 

звітним 

(Річна)  

ЗАТВЕРДЖЕНО   

Рішення Аудиторської палати України  

28 січня 2010 р. № 210/12 

за погодженням з Держстатом України  

Респондент: 
Найменування/Ім'я суб`єкта аудиторської діяльності: ПП «АУДИТОРСЬКЕ БЮРО НАТАЛІЇ ПАВЛЮЧЕНКО» 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Місцезнаходження/Місце проживання (юридична адреса): 12908, м.Київ, вул. Академіка Туполєва, 22-Г, кв. 17  
                                                                                           

(поштовий індекс, область/ Автономна Республіка Крим, район, населений пункт,  

__________________________________________________________________________________________________  
вулиця/ провулок, площа тощо, № будинку/ корпусу, № квартири/ офісу) 

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): 12908, м.Київ, вул. Академіка Туполєва, 22-

Г, кв. 17 ___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
(поштовий індекс, область/ Автономна Республіка Крим, район, населений пункт,  

_____________________________________________________________________________________________________________ 
вулиця/ провулок, площа тощо, № будинку/ корпусу, № квартири/ офісу) 

телефон (044) 572-08-10     e-mail pavlychenko@ukr.net      веб-адреса (за наявності)_______________________ 

 

Ідентифікаційний код/номер  

Вид економічної діяльності за КВЕД 69.20 

Номер свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 33552552 04128 

І. Основні показники діяльності 
 

Назва показників Код рядка 

Кількість 

замовлень (угод), 

одиниць 

Обсяг реалізованих 

послуг (без ПДВ), 

тис. грн. 

1 2 3 4 

Надано послуг 100 10 175 

Завдання з надання впевненості, всього,  

в тому числі: 
110 6 155 

обов`язковий аудит фінансової звітності (при заповненні цього рядка 

обов’язково заповнення примітки 1) 
111 3 104  

ініціативний аудит фінансової звітності (при заповненні цього рядка 

обов’язково заповнення примітки 1) 
112 2 50  

огляд історичної фінансової інформації 113 1 1  

завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом 

історичної фінансової інформації 
114 - - 

 З рядків 111-114  виконано співвиконавцями - суб’єктами 

аудиторської діяльності 
119 - - 
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Супутні послуги, всього,  

в тому числі: 
120 - - 

завдання з виконання погоджених процедур 121 - - 

завдання з підготовки фінансової інформації 122 - - 

Інші професійні послуги, всього,  

в тому числі: 
130 2 6 

ведення бухгалтерського обліку 131 - - 

відновлення бухгалтерського обліку 132 - - 

консультаційні послуги, всього 133 2 6 

З рядка 133 консультування з питань оподаткування 133.1 - - 

представлення інтересів замовника з питань обліку, аудиту, 

оподаткування в державних органах, організаціях або в суді 
134 - - 

інші види аудиторських послуг 135 - - 

Організаційне та методичне забезпечення аудиту, всього,  

в тому числі: 
140 2 14 

проведення професійних тренінгів та розробка методичних 

матеріалів 
141 2 14 

здійснення заходів з контролю якості аудиторських послуг 142 - - 

з рядків 120, 130, 140 виконано співвиконавцями – суб’єктами 

господарювання 
190 - - 

 

ІІ. Завдання з надання впевненості суб’єктам за  

організаційно-правовою формою господарювання 
 

Назва показників Код рядка Кількість 

замовлень (угод), 

одиниць 

Обсяг реалізованих 

послуг (без ПДВ), 

тис. грн. 

1 2 3 4 

Завдання з надання впевненості, всього,  

в тому числі: 
200 6 155 

державні підприємства 211 - - 

комунальні підприємства 212 - - 

акціонерні товариства публічного типу (відкриті) 221 1 40 

акціонерні товариства приватного типу (закриті) 222 - - 

товариства з обмеженою відповідальністю 223 - -  

об’єднання підприємств (юридичних осіб) 230 - - 

об’єднання громадян, профспілки, благодійні організації та інші  

подібні організації 
240 - - 

Інші організаційно – правові форми 250 5 115 

 

ІІІ. Завдання з надання впевненості суб’єктам за сферами економіки 
 

Назва показників Код рядка 

Кількість 

замовлень (угод), 

одиниць 

Обсяг реалізованих 

послуг (без ПДВ), 

тис. грн. 

1 2 3 4 

Завдання з надання впевненості, всього,  

в тому числі: 
300 6 155 

сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 310 - - 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів; переробна 
промисловість 320 - - 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами 330 - - 

будівництво 340 - - 

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів; тимчасове розміщування й організація харчування 350 3 51 

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 

діяльність; інформація та телекомунікації 
360   
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фінансова та страхова діяльність 370 2 14 

З рядка 370 фінансова діяльність  371 2 14 

З рядка 370 страхова діяльність 372 - - 

З рядка 370 грошове посередництво (банків) 373 - - 

інші види економічної діяльності 380 1 90 

 

ІV. Статутний капітал аудиторської фірми 
 

Назва показників Код рядка Частка, % Сума, тис. грн. 

1 2 3 4 

Статутний капітал  400 X 450 

Частка аудиторів у статутному капіталі  410 89 X 
 

V. Кількість працівників 
 

Назва показників 
Код 

рядка 

Усього, осіб 

На початок року На кінець року 

1 2 3 4 

Кількість працівників (рядки 510+520) 500 5 5 

Облікова кількість працівників, які працюють за основним 

місцем роботи 
510 5 5 

з рядка 510  працівники, що мають сертифікати    

аудитора (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення 

примітки 2) 
511 2 2 

аудитора банків (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення 

примітки 2) 
512 - - 

аудитора та аудитора банків (при заповненні цього рядка 

обов’язково заповнення примітки 2) 
513 - - 

з рядків 511-513 ті, що мають інші сертифікати (при заповненні 

цього рядка обов’язково заповнення примітки 4) 
514 - - 

з рядка 510 працівники, що не мають сертифіката аудитора та 

аудитора банків, які зайняті наданням аудиторських послуг 
515 3 3 

з рядка 515 ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього 

рядка обов’язково заповнення примітки 4) 
516 - - 

Кількість працівників, які працюють за сумісництвом 520 - - 

з рядка 520  працівники, що мають сертифікати    

аудитора (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення 

примітки 2) 
521 - - 

аудитора банків (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення 

примітки 2) 
522 - - 

аудитора та аудитора банків (при заповненні цього рядка 

обов’язково заповнення примітки 2) 
523 - - 

з рядків 521-523 ті, що мають інші сертифікати (при заповненні 

цього рядка обов’язково заповнення примітки 4) 
524 - - 

з рядка 520 працівники, що не мають сертифіката аудитора та 

аудитора банків, які зайняті наданням аудиторських послуг 
525 - - 

з рядка 525 ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього 

рядка обов’язково заповнення примітки 4) 
526 - - 

 

VІ. Виконавці цивільно-правових договорів,  

які не є суб’єктами аудиторської діяльності 
 

Назва показників 
Код 

рядка 
Усього, осіб, залучених протягом року 

1 2 3 

Кількість виконавців цивільно-правових договорів 600 - 

з рядка 600 виконавці цивільно-правових договорів, що мають 

сертифікати  
  

аудитора (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення 

примітки 3) 
601 - 

аудитора банків (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення 

примітки 3) 
602 - 
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аудитора та аудитора банків (при заповненні цього рядка 

обов’язково заповнення примітки 3) 
603 - 

з рядків 601-603 ті, що мають інші сертифікати (при заповненні 

цього рядка обов’язково заповнення примітки 4) 
604 - 

з рядка 600 виконавці цивільно-правових договорів, що не 

мають сертифіката аудитора та аудитора банків, які зайняті 

наданням аудиторських послуг 

605 - 

з рядка 605 ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього 

рядка обов’язково заповнення примітки 4) 
606 - 

 

Примітка 1. Види висновків, які надавалися протягом року (пояснення до рядків 111 та 112)  

Назва показників 

 

Всього 

висновків 

Кількість 

безумовно-

позитивних 

висновків 

Кількість 

умовно-

позитивних 

висновків 

Кількість 

негативних 

висновків 

Кількість 

відмов від 

висловлення 

думки 

Обов`язковий аудит фінансової звітності 3 1 2 - - 

Ініціативний аудит фінансової звітності 2 - 1 1 - 

 

Примітка 2. Праця сертифікованих аудиторів у звітному періоді (пояснення до рядків 511-513 та 521-

523) 

№ п/п 
№ сертифіката  

Дата 

початку 

трудових 

відносин 

Дата 

закінчення 

трудових 

відносин 

Праця протягом 

року (за основним 

місцем роботи/ за 

сумісництвом) 

Відпрацьовано за рік 

годин 

аудитора  аудитора банків      
1  004534    11.09.2004  -  За основним місцем 

роботи 

1350 

2  001289    08.06.2005  -  За основним місцем 

роботи 

1065 

            

            

            

            

 
Примітка 3. Перелік № сертифікатів виконавців цивільно-правових договорів (пояснення до рядків 601-

603) 

№ п/п 
№ сертифіката 

аудитора  аудитора банків  

   

   

   
 

Примітка 4. Перелік інших сертифікатів працівників та виконавців цивільно-правових договорів 

(пояснення до рядків 514, 516, 524, 526, 604, 606) 

№ 

п/п 

Рядок звіту, до якого 

відноситься 

примітка 

Найменування сертифікату 
Серія та номер 

сертифікату 

Дата видачі 

сертифікату 

     

     

     

     

 

Керівник аудиторської фірми 

(аудитор – підприємець)       _____________________        __________________ 
      (підпис)      (ПІБ) 

 

Виконавець    _______________________  __________________ 

     
 (підпис)      (ПІБ) 

 
 

«______» _______________ 20___ р. 
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Додаток 7 

 

АКТ 
08.05.2013                                                                                          

№ 19-38/28 

м. Львів 

ревізії  фінансово-господарської діяльності департаменту «ЄВРО 2012» 

  Львівської міської ради 

 за період з 01.01.2010 по 28.02.2013 

 
Відповідно до п.1.1.1.1 Плану роботи Державної фінансової інспекції у Львівській 

області на I-ий квартал 2013 року та на підставі направлень на проведення ревізії, виданих 

начальником Львівської об’єднаної державної фінансової інспекції від 28.03.2013 №89 та 

від 08.04.2013 №96 провідним державним фінансовим інспектором Крут Т.В., державним 

фінансовим інспектором Шкрібенець О.О. проведено ревізію фінансово-господарської 

діяльності департаменту "ЄВРО 2012" Львівської міської ради (надалі – департамент, 

департамент "ЄВРО 2012") за період з 01.01.2010 по 28.02.2013. 

 Ревізію проведено з 28.03.2013 по 08.05.2013 (державним фінансовим інспектором 

Шкрібенець О.О. з 09.04.2013 по 08.05.2013) у відповідності до питань програми ревізії з 

відома директора департаменту Засадного Олега Мироновича та головного спеціаліста, 

бухгалтера Гамаюнової Наталії Анатоліївни. 

Повідомлення про проведення ревізії направлено листом від 15.03.2013    №03-01-

15м/1886. 
По одному примірнику програми ревізії та направлень вручено керівнику об'єкту 

контролю, що засвідчено його підписом на другому примірнику. 

Посадовими особами департаменту надано журнал реєстрації перевірок, в якому 

зроблена відмітка про дату початку ревізії, мету ревізії та склад ревізійної групи. 

Юридична та фактична адреса департаменту: 79008,  м.Львів, пл. Ринок,1. 

программо – 254-60-27 (директор), 254-60-26 (головний спеціаліст, бухгалтер). 

Код ЄДРПОУ – 35227962. 

Форма власності – комунальна; організаційно-правова форма господарювання – 

орган місцевого самоврядування. Вид діяльності за КВЕД – 84.11 -  державне управління 

загального характеру. 

Посадові особи департаменту є державними службовцями. 

Посадовими особами департаменту, яким було надано право розпоряджатися 

рахунками та підписувати розрахункові документи у періоді, що підлягав ревізії, були: 

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ  

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ  У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ЛЬВІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ 

79000, м.Львів, вул. Словацького, 1, кім.206 тел. 235-60-13, факс 235-61-44 

E-mail: krv110@kru.lviv.ua     Код ЄДРПОУ 25249367 
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15. з правом першого підпису: 

        директор департаменту Засадний Олег Миронович – за весь період, що підлягав 

ревізії; 

заступник директора департаменту, начальник управління адміністрування, 

будівництва та розвитку інфраструктури Вілюра Олег Григорович – з 01.01.2010 по 

28.01.2013 (розпорядження міського голови м.Львова "Про переведення О.Вілюри" від 

25.01.2013 №57-к). 

- з правом другого підпису:  

         головний спеціаліст, бухгалтер Гамаюнова Наталія Анатоліївна – за весь період, що 

підлягав ревізії. 

В ході проведення ревізії кожного питання перевірялись документи, перелік яких 

наводиться у Додатку 1 до акта. 

 

РЕВІЗІЄЮ ВСТАНОВЛЕНО: 

Департамент "ЄВРО 2012" є виконавчим органом Львівської міської ради, утвореним 

відповідно до ухвали міської ради від 21.06.2007 №934 «Про затвердження структури 

виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її 

виконавчих органів, витрат на їх утримання» і згідно з чинним законодавством України.  

Департамент здійснює діяльність на підставі положень, затверджених ухвалами міської 

ради від 21.06.2007 №933 та від 29.07.2010 №3805.  

Департамент "ЄВРО 2012" є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у 

територіальних представництвах Державного казначейства та банківських установах і 

утримується за рахунок коштів міського бюджету. 

Свідоцтво про державну реєстрацію департаменту серії АО1 №201393 від 03.07.2007 

видане виконавчим комітетом Львівської міської ради.  

Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, 

актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями 

виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, положенням, іншими  нормами 

чинного законодавства України. 

Департамент утворений з метою підготовки м.Львова до проведення фінальної частини 

Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. 

Відповідно до положення, основними завданнями департаменту є: 

забезпечення ефективного управління комунальною власністю, залученою у проведенні 

матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у м. Львові в інтересах 

громади м. Львова; 

розробка та реалізація програм та заходів на виконання державних, галузевих, 

регіональних, міських програм щодо підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату 

Європи 2012 року з футболу у м. Львові; 

реалізація політики виконавчих органів міської ради щодо організації заходів, 

пов’язаних з проведенням матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у 

м. Львові; 

забезпечення у межах своїх повноважень дотримання прав і законних інтересів 

організаторів турніру, вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання; 

організація та проведення змін у структурі спортивно-оздоровчої  та туристичної 

інфраструктури міста, реалізація міської інвестиційної та інноваційної політики, здійснення 

заходів, спрямованих на удосконалення ринкової інфраструктури туризму; 

сприяння розвитку підприємництва у м. Львові, пов’язаного з виконанням завдань з 

підготовки і проведення у м. Львові матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з 

футболу, тощо. 

До компетенції департаменту відносяться такі повноваження: 

підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету та на затвердження міської 

ради рішень, необхідних для виконання державної цільової програми з підготовки та 
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проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу; 

розробка та погодження з іншими виконавчими органами міської ради схеми 

розташування, будівництва і функціонування стадіонів, тренувальних центрів та офіційних 

місць для проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу; 

 розробка та погодження з іншими виконавчими органами міської ради схеми 

розташування, будівництва і функціонування готелів, кемпінгів, інших  місць для розміщення 

туристів на час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу; 

розробка та погодження з іншими виконавчими органами міської ради схеми 

розташування, будівництва та організації роботи об’єктів рекреаційної сфери (фан-зона) на час 

проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу; 

розробка та впровадження концепції інформаційного і рекламного забезпечення 

підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу; 

організація взаємодії із закладами освіти з підготовки волонтерів, які залучатимуться до 

організації та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу; 

організація підготовки та перепідготовки при вищих навчальних закладах м. Львова 

працівників правоохоронних органів, сфери обслуговування, медичних працівників з питань 

володіння іноземними мовами, тощо. 

Слід зазначити, що після проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 

року з футболу в м. Львові та у зв’язку з виконанням функцій та завдань департаменту 

"ЄВРО 2012", передбачених положенням та ухвалою "Про розмежування повноважень 

між виконавчими органами Львівської міської ради" постало питання щодо подальшої 

діяльності департаменту "ЄВРО 2012". 

Відповідно до п.9.1 положення про департамент "ЄВРО 2012" ліквідацію та 

реорганізацію департаменту проводить міська рада у порядку, визначеному чинним 

законодавством України. 

У зв’язку з цим департаментом підготовлено і подано в управління "Секретаріат 

ради" Львівської міської ради проект ухвали, який було розглянуто на пленарному 

засіданні 9-ї сесії 6-го скликання Львівської міської ради 14.11.2012. У зазначеному 

проекті передбачалось перейменування департаменту "ЄВРО 2012" на департамент 

розвитку та внесені зміни в розмежування повноважень департаменту. Відповідно 

передбачалось покласти на департамент розвитку наступні повноваження:  

впровадження політики виконавчих органів міської ради щодо організації заходів, 

пов’язаних з підготовкою та реалізацією спортивних проектів та туристичних подій;  

організація та проведення змін у структурі спортивно-оздоровчої та туристичної 

інфраструктури міста, реалізація міської інвестиційної та інноваційної політики, 

здійснення заходів, спрямованих на удосконалення ринкової інфраструктури туризму; 

забезпечення зовнішньоекономічних відносин м. Львова, сприяння залученню 

інвестицій, необхідних для реалізації спортивних проектів та туристичних подій; 

сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам, пов'язаним з підготовкою та реалізацією 

спортивних проектів та туристичних подій підприємств, установ та організацій, 

розташованих на території м. Львова, незалежно від форм власності. 

Однак, проект ухвали був відхилений, як такий, що не набрав достатньої кількості 

голосів (лист управління "Секретаріат ради" Львівської міської ради від 19.11.2012  №4-

01-568). Цей же проект ухвали був повторно поданий на пленарне засідання сесії 6-го 

скликання Львівської міської ради 11.04.2013 (лист департаменту "ЄВРО 2012" від 

02.04.2013 №4-27-39), але  на дату завершення ревізії не був внесений в порядок денний 

пленарного засідання. Копії листів у Додатку 2 до акта. 

На даний час на департамент "ЄВРО 2012" покладено контроль за проведення 

Великоднього ярмарку (рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 

05.04.2013 №195), проведення джазового фестивалю "Альфа джаз", (розпорядження 

міського голови м.Львова від 22.04.2013 №121), проходить візування проект 
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розпорядження міського голови м.Львова про проведення перегонів ретроавтомобілів 

"Leopolis Grand Prix", що має відбутися 21-23.06.2013, планується покласти контроль за  

виконанням розпорядчого документу щодо підготовки та проведення фестивалю 

"Lvivbeerfest", що запланований на вересень 2013року, Різдвяного ярмарку 2013-2014 

року. 

Крім того, виконавчим комітетом Львівської міської ради надано пропозиції 

першому заступнику голови Львівської обласної адміністрації, зокрема, щодо визначення 

у структурі Львівської міської ради департаменту "ЄВРО 2012" як підрозділу з питань 

підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року в 

м.Львові (лист виконавчого комітету Львівської міської ради від 07.05.2013 №23-вих-482). 

Копія листа у Додатку 3 до акта. 

 

Стан усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми ревізіями (перевірками) 

 

Ревізія фінансово-господарської діяльності департаменту "ЄВРО 2012" 

працівниками державної фінансової інспекції не проводилась. 

Ревізією стану усунення недоліків і порушень, виявлених попередніми 

контрольними заходами встановлено за період, що підлягав ревізії проведено наступні 

перевірки: 

  - територіальна державна інспекція праці у Львівській області – перевірка 

додержання законодавства про працю (акт перевірки від 23.11.2011 № 13-01-084/1873). 

Виявлені порушення та недоліки на даний час усунуті повністю; 

- три перевірки – управлінням фінансів департаменту фінансової політики 

Львівської міської ради з питань перевірки кошторису департаменту на 2010 рік (довідка 

"2-4" вересня 2010 року б/н), з питань перевірки кошторису департаменту на 2011 рік 

(довідка від "1-3" березня 2011 року б/н), з питань перевірки кошторису департаменту на 

2012 рік (довідка від 29.02.2012 б/н). Порушень не встановлено. 

 

Стан виконання функцій головного розпорядника бюджетних коштів 

Ревізією формування мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів 

встановлено, що в ревізійному періоді, через департамент "ЄВРО 2012", як головного 

розпорядника бюджетних коштів, у 2010 році, здійснювалось фінансування по КТКВК 

150101 "Капітальні вкладення", одержувач Львівське комунальне підприємство "Дирекція 

з будівництва стадіону у м.Львові". Копії мережі розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів у розрізі років у Додатку 4 до акта. 

Відповідно до пункту 2 ухвали 17-ї сесії 5-го скликання Львівської міської ради 

"Про міський бюджет м.Львова на 2010 рік" від 14.05.2010 №3543 згідно до розподілу 

видатків міського бюджету м.Львова на департамент "ЄВРО 2012" покладено функції 

головного розпорядника коштів з бюджету розвитку міського бюджету м.Львова на 

капітальні вкладення в сумі 2248902, 00 гривень. Фактично у 2010 році ЛКП "Дирекція з 

будівництва стадіону у м.Львові" профінансовано  в сумі 1692445,00 грн на погашення 

кредиторської заборгованості за будівництво стадіону по вул.Стрийській-кільцевій дорозі 

у м.Львові та за проектування, будівництво та реконструкцію об’єктів інфраструктури 

"Євро 2012". Відповідальність та контроль за цільовим використанням коштів 

покладається на одержувача Львівське комунальне підприємство "Дирекція з будівництва 

стадіону у м.Львові". 

Ревізію складання бюджетних запитів, обґрунтованості включених до них 

показників проведено вибірковим методом за 2010 рік, порушень не встановлено. 

Ревізію затвердження проектів кошторисів розпорядників бюджетних коштів 

нижчого рівня та планів використання бюджетних коштів, обґрунтованості затверджених 

у них показників, а також дотримання порядку внесення змін до кошторисів проведено 

вибірковим методом за 2010 рік, порушень не встановлено. 
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Складання та затвердження кошторису, внесення до нього змін. Загальний 

стан виконання кошторису 

У ревізійному періоді видатки департаменту "ЄВРО 2012" здійснювалися за 

наступними кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів: 

КТКВК 010116 "Органи місцевого самоврядування" (надалі – КТКВК 010116), КТКВК 

150101 "Капітальні вкладення" (надалі – КТКВК 150101), КТКВК 180409 "Внески органів 

влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні 

фонди суб’єктів підприємницької діяльності" (надалі – КТКВК 180409),  КТКВК 250404 

"Інші видатки" (надалі – КТКВК 250404), КТКВК 240900 "Цільові фонди, утворені 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої     влади" (надалі – КТКВК 240900). 

Ревізію складання та затвердження кошторису по КТКВК 010116, КТКВК 250404 

на 2010-2013 роки, внесення до них змін, а також ревізію загального стану виконання 

кошторису проведено суцільним методом. 

Відповідно до п.10 постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження 

Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання 

кошторисів доходів і видатків бюджетних установ" від 28.02.2002 №228 (надалі 

Постанова №228) граничні обсяги видатків бюджету загального фонду проекту 

відповідного бюджету на наступний рік (що є підставою для складання кошторисів) 

доводяться головним розпорядникам місцевими фінансовими органами. Кошториси 

департаменту на відповідні роки затверджені першим заступником міського голови м. 

Львова та погоджені начальником управління фінансів департаменту фінансової політики 

Львівської міської ради. 

Ревізією дотримання порядку затвердження кошторисів доходів і видатків за 

вищезазначеними КТКВК порушень не встановлено. Розгляд та затвердження проектів 

кошторисів департаменту проведено із дотриманням вимог Постанови №228. 

На виконання  ухвали 17-ї сесії 5-го скликання Львівської міської ради "Про 

міський бюджет м.Львова на 2010 рік" від 14.05.2010 №3543 департаменту по КТКВК 

010116 в частині загального фонду, з урахуванням внесених протягом року змін, 

затверджено видатки в сумі 1167106,00 гривень. Ревізією фактичного виконання 

кошторису встановлено, що протягом 2010 року за загальним фондом кошторису 

надійшло коштів в сумі 1090128,46 грн, що відповідає касовим видаткам. Фактичні 

видатки склали – 1130788,19 гривень. Розбіжність між касовими і фактичними видатками в 

сумі 40659,73 грн пояснюється різницею між кредиторською заборгованістю, яка виникла 

на кінець звітного періоду, погашенням кредиторської заборгованості, яка обліковувалась 

на початок звітного періоду та залишком матеріальних цінностей на кінець звітного 

періоду. 

Ревізією виділення загальних  рог бюджетних асигнувань за КТКВК 250404 

встановлено, що видатки по кошторису на 2010 рік за загальним фондом затверджено в 

сумі 30000,00 гривень. Ревізією фактичного виконання кошторису встановлено, що 

протягом 2010 року за загальним фондом кошторису надійшло коштів в сумі 30000,00 грн, 

що відповідає касовим і фактичним видаткам. 

Ревізією виділення загальних сум бюджетних асигнувань за КТКВК 150101 

встановлено, що видатки по кошторису на 2010 рік за спеціальним фондом затверджено в 

сумі 2248902,00 гривень. Ревізією фактичного виконання кошторису встановлено, що 

протягом 2010 року за спеціальним фондом кошторису надійшло коштів в сумі 1692445,00 

грн, що відповідає касовим  видаткам. Фактичні видатки не проводилися. Розбіжність між 

касовими та фактичними видатками в сумі 1692445,00 грн пояснюється погашенням 

кредиторської заборгованості одержувача – Львівського комунального підприємства 

"Дирекція з будівництва стадіону у м.Львові" за виконані роботи. Слід зазначити, що 

ревізію фінансово-господарської діяльності Львівського комунального підприємства 

"Дирекція з будівництва стадіону у м.Львові" (у тому числі щодо цільовості використання 
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вищезазначених коштів) проведено працівниками Держфінінспекції у Львівській області 

(акти ревізії від 13.05.2011 №03-01-22/10, від 12.12.2012 №03-23/232). 

Ревізією виділення загальних сум бюджетних асигнувань за КТКВК 180409 

встановлено, що видатки по кошторису на 2010 рік за спеціальним фондом за рахунок 

коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова, з урахуванням внесених протягом 

року змін, затверджено в сумі 2500000,00 гривень. Кошти в сумі 1500000,00 грн 

передбачені для  фінансування Львівського комунального підприємства "Агенція з 

підготовки м.Львова до Чемпіонату Європи з футболу 2012" та Львівського комунального 

неприбуткового підприємства "Центр розвитку туризму м.Львова" в сумі 1000000,00 

гривень. Ревізією фактичного виконання кошторису встановлено, що протягом 2010 року 

за спеціальним фондом кошторису надійшло коштів в сумі 490000,00 грн, що відповідає 

касовим  видаткам. Фактичні видатки становили 787800,00 гривень. Розбіжність між 

касовими та фактичними видатками в сумі 297800,00 грн пояснюється наявністю 

кредиторської заборгованості на кінець звітного року.  

Згідно з ухвалою 1-ї сесії 6-го скликання Львівської міської ради "Про міський 

бюджет м.Львова на 2011 рік" від 06.01.2011 №116 департаменту по КТКВК 010116 в 

частині загального фонду, з урахуванням внесених протягом року змін, затверджено 

видатки в сумі 1074500,00 гривень. Ревізією фактичного виконання кошторису 

встановлено, що протягом 2011 року за загальним фондом кошторису надійшло коштів в 

сумі 1031942,71 грн, що відповідає касовим видаткам. Фактичні видатки склали – 

1020603,64 гривень. Розбіжність між касовими і фактичними видатками в сумі 11399,07 

грн пояснюється різницею між кредиторською заборгованістю, яка виникла на початок та 

кінець звітного періоду та списанням залишків матеріальних цінностей протягом звітного 

періоду. 

Ревізією виділення загальних  рог бюджетних асигнувань за КТКВК 250404 

встановлено, що видатки по кошторису на 2011 рік за загальним фондом затверджено в 

сумі 20000,00 гривень. Ревізією фактичного виконання кошторису встановлено, що 

протягом 2011 року за загальним фондом кошторису надійшло коштів в сумі 8000,00 грн, 

що відповідає касовим і фактичним видаткам. 

Ревізією виділення загальних сум бюджетних асигнувань за КТКВК 240900 

встановлено, що видатки по кошторису на 2011 рік за спеціальним фондом затверджено в 

сумі 400000,00 гривень. Ревізією фактичного виконання кошторису встановлено, що 

протягом 2011 року за спеціальним фондом кошторису кошти не надходили, відповідно, 

касові та фактичні видатки не проводилися. 

Ревізією виділення загальних сум бюджетних асигнувань за КТКВК 180409 

встановлено, що видатки по кошторису на 2011 рік за спеціальним фондом, з урахуванням 

внесених протягом року змін, затверджено в сумі 2725788,00 гривень. Ревізією 

фактичного виконання кошторису встановлено, що протягом 2011 року за спеціальним 

фондом кошторису надійшло коштів в сумі 1093800,00 грн, що відповідає касовим 

видаткам. Фактичні видатки становили 796000,00 гривень. Розбіжність між касовими та 

фактичними видатками в сумі 297800,00 грн пояснюється погашенням кредиторської 

заборгованості, що виникла на початок звітного року. 

Згідно з ухвалою 6-ї сесії 6-го скликання Львівської міської ради "Про міський 

бюджет м.Львова на 2012 рік" від 10.01.2012 №1142 департаменту по КТКВК 010116 в 

частині загального фонду на 2012 рік, з урахуванням внесених протягом року змін, 

затверджено видатки в сумі 999300,00 грн, що відповідає п.14 Постанови №228 (проекти 

кошторисів складаються усіма установами на наступний бюджетний рік, якщо ці установи 

функціонували до початку року, на який плануються видатки з бюджету). Слід зазначити, що 

відповідно до п.47 вищезазначеної постанови зміни до кошторису, плану асигнувань 

загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету та плану 

спеціального фонду, плану використання бюджетних коштів (крім плану використання 

бюджетних коштів одержувача), помісячного плану використання бюджетних коштів 
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вносяться у разі, зокрема, внесення змін до Закону про Державний бюджет України 

(рішення про місцевий бюджет). 

Ревізією фактичного виконання кошторису встановлено, що протягом 2012 року за 

загальним фондом кошторису надійшло коштів в сумі 917474,82 грн, що відповідає 

касовим видаткам. Фактичні видатки склали – 948465,89 гривень. Розбіжність між 

касовими і фактичними видатками в сумі 30991,07 грн пояснюється різницею між  

кредиторською заборгованістю, яка виникла на початок та кінець звітного періоду та 

списанням залишків матеріальних цінностей протягом звітного періоду. 

Ревізією виділення загальних  рог бюджетних асигнувань за КТКВК 250404 

встановлено, що видатки по кошторису на 2012 рік за загальним фондом затверджено в 

сумі 20000,00 гривень. Ревізією фактичного виконання кошторису встановлено, що 

протягом 2012 року за загальним фондом кошторису надійшло коштів в сумі 19280,00 грн, 

що відповідає касовим і фактичним видаткам. 

Ревізією виділення загальних сум бюджетних асигнувань за КТКВК 180409 

встановлено, що видатки по кошторису на 2012 рік за спеціальним фондом затверджено в 

сумі 4691000,00 гривень. Ревізією фактичного виконання кошторису встановлено, що 

протягом 2012 року за спеціальним фондом кошторису надійшло коштів в сумі 4691000,00 

грн, що відповідає касовим та фактичним видаткам. 

Згідно з ухвалою 9-ї сесії 6-го скликання Львівської міської ради "Про міський 

бюджет м.Львова на 2013 рік" від 27.12.2012 №2018 департаменту по КТКВК 010116 в 

частині загального фонду на 2013 рік затверджено видатки в сумі 1039100,00 гривень. 

Ревізією фактичного виконання кошторису встановлено, що протягом січня-лютого 2013 

року за загальним фондом кошторису надійшло коштів в сумі 181100,52 грн, касові 

видатки склали 181095,87 грн, фактичні видатки склали – 160109,93 гривень. Розбіжність 

між касовими і фактичними видатками в сумі 20985,94 грн пояснюється різницею між  

кредиторською заборгованістю, яка виникла на початок року та кінець ревізійного 

періоду. 
Ревізією обґрунтованості затверджених в кошторисах показників по загальному 

фонду за кодами економічної класифікації  порушень не встановлено. Потребу 

підтверджено відповідними розрахунками. 

Ревізією відповідності  рог затверджених в кошторисах бюджетних асигнувань по 

вищезазначених КТКВК доведеним лімітними довідками порушень не встановлено. 

Ревізією дотримання порядку внесення змін до кошторисів порушень не 

встановлено. 

Ревізією фактичного виконання кошторисів за загальним фондом, перевищення 

касових і фактичних видатків над затвердженими  кошторисними призначеннями не 

встановлено. 
Ревізією дотримання порядку взяття і обліку бюджетних зобов’язань, 

першочергового фінансування по захищених статтях видатків, утримання чисельності 

працівників в межах кошторисних призначень, недопущення простроченої заборгованості 

по розрахунках за комунальні послуги та енергоносії порушень не виявлено. 

Інформація про обсяги бюджетних асигнувань та фактичне виконання по 

загальному та спеціальному фонду кошторисів департаменту "ЄВРО 2012" у розрізі 

періодів наводиться у Додатку 5 до акта. 

 

Ведення касових операцій, інвентаризація готівки. Розрахунки з підзвітними 

особами, у тому числі щодо видатків на відрядження 

Ревізію касових операцій у періоді, що підлягав ревізії, проведено суцільним 

способом.  

Ревізією встановлено, що в департаменті у періоді, що підлягав ревізії видача та 

оприбуткування готівки через  рогр не проводились, облік касових операцій не 

здійснювався. Фактів укладання договору про повну матеріальну відповідальність за 
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збереженням цінностей в касі департаменту ревізією не встановлено.  

Ревізію розрахунків з підзвітними особами проведено вибірковим методом за І 

півріччя 2011 року та ІІІ квартал 2012 року. 

Ревізією встановлено, що відшкодування витрат на службові відрядження проводилось 

згідно Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої 

наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 №59, постанови Кабінету Міністрів 

України "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон" від 

23.04.1999 №663 (діяла до 31.03.2011) та постанови Кабінету Міністрів України "Про суми та 

склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що 

направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю 

або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" від 02.02.2011 

№98 (введена в дію з 01.04.2011). До авансових звітів прикладені підтверджуючі документи 

(товарні чеки, рахунки, проїзні квитки). 

Ревізією правильності використання коштів на відрядження і службові роз’їзди та 

розрахунки з підзвітними особами проведено за І півріччя 2011 року та ІІІ квартал 2012 

року порушень не встановлено. 

 

Операції на реєстраційних рахунках, відкритих в органах Державної 

казначейської служби, та на рахунках в установах банків 

Ревізію  рограм питання проведено суцільним методом. 

Для здійснення фінансово-господарської діяльності департаменту "ЄВРО 2012" 

відкрито 7 рахунків в Головному управлінні Державної казначейської служби України у 

Львівській області.  

В ході ревізії Львівською об’єднаною державною фінансовою інспекцією 

скеровано запит в Головне управління Державної казначейської служби України у 

Львівській області від 09.04.2013 №19-15/873 щодо надання інформації про реєстраційні 

рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби для департаменту  за період 

з 01.01.2010 по 28.02.2013 та отримано відповідь від 12.04.2013 №9.2-11/3531, яка 

підтверджує наявність та кількість відкритих для департаменту реєстраційних рахунків. 

Лист-запит та лист-відповідь у Додатку 6 до акта.  

Ревізією дотримання законодавства при здійсненні операцій по зарахуванню 

коштів на рахунки порушень не встановлено. 

Ревізією законності списання коштів з рахунків, у тому числі щодо їх цільового 

використання, порушень не встановлено. 

Ревізією дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України "Питання 

попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" від 

09.10.2006 №1404 порушень не виявлено. 

Ревізією дотримання граничних сум витрат на придбання меблів, іншого 

обладнання та устаткування, порушень не встановлено. Випадків розміщення коштів на 

депозитних рахунках в комерційних банках та використання коштів на проведення різного 

роду урочистих та культурно-масових заходів, оплату штрафів, пені по раніше отриманих 

кредитах, утримання вищестоящих організацій, ревізією не встановлено. 

Використання коштів на сплату пені по раніше отриманих кредитах, утримання 

вищестоящих організацій, перерахування бюджетних коштів на депозитні рахунки 

ревізією не встановлено. 

В ревізійному періоді виплата заробітної плати працівникам департаменту 

проводилась по карткових рахунках згідно генерального зарплатного договору  від 

10.09.2007 №09/07-4/941, укладеного із Львівською обласною дирекцією "Райффайзен 

Банк Аваль". 

Суцільною ревізією правильності підрахунків сум у платіжних відомостях на 

виплату заробітної плати за квітень-травень 2010 року, квітень-травень 2011 року, квітень-

травень 2012 року  порушень не встановлено. 
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Провести звірку нарахованої до видачі заробітної плати у розрізі працівників 

департаменту за вищевказані періоди (відображеної у меморіальному ордері №5 "Зведення 

розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій") зі списками, за якими їм 

проводиться зарахування готівки на карткові рахунки, відкриті у АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" не надалося можливим по причині відмови банку у наданні необхідної інформації. 

Копія листа-запиту департаменту, лист-відповідь банку у Додатку 7 до акта. 

 рограммою  ревізією фінансових операцій, що підлягають фінансовому 

моніторингу та можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансування  рограммою та фірм з ознаками фіктивності не 

виявлено. 

 

Штатна дисципліна. Оплата праці працівників та нарахування на заробітну 

плату 

Ревізію питань дотримання штатної дисципліни, оплати праці працівників та 

нарахувань на заробітну плату проведено вибірковим методом за періоди, зазначені нижче 

по тексту. 

Нарахування заробітної плати в департаменті проводиться на підставі табелів 

обліку робочого часу, розпоряджень та наказів на прийняття, звільнення, переміщення 

працівників, зміну окладів у відповідності до затверджених штатних розписів. 

Ревізією з питань складання та затвердження штатних розписів встановлено, що 

відповідно до пп.5 п.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 

21.05.1997 №280/97-ВР (із змінами та доповненнями) затвердження за пропозицією 

міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності  рограмм 

ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання відноситься  виключно до 

компетенції міської ради. 

Відповідно до п.7.4 Положення про департамент "ЄВРО 2012" Львівської міської 

ради та його структури, затвердженого ухвалами  сесій Львівської міської ради від 21.06.2007 

№933, від  29.07.2010 №3805 граничну чисельність працівників департаменту та структуру 

департаменту встановлює міський голова у межах загальної чисельності працівників 

виконавчих органів, затвердженої міською радою. 

Ревізією дотримання порядку складання та затвердження штатних розписів 

встановлено, що чисельність департаменту згідно штатного розпису станом на 01.01.2010 

затверджено в кількості 16 штатних одиниць з місячним фондом оплати праці за 

посадовими окладами в сумі 17517,00 грн.; станом на 01.09.2010 затверджено в кількості 

13 штатних одиниць з місячним фондом оплати праці за посадовими окладами в сумі 

14522,00 грн; станом на 01.01.2011 затверджено в кількості 13 штатних одиниць з 

місячним фондом оплати праці за посадовими окладами в сумі 14681,00 грн; станом на 

01.10.2011 затверджено в кількості 12 штатних одиниць з місячним фондом оплати праці 

за посадовими окладами в сумі 14050,00 грн; станом на 01.01.2012 затверджено в кількості 

12 штатних одиниць з місячним фондом оплати праці за посадовими окладами в сумі 

14754,00 грн; станом на 01.01.2013 затверджено в кількості 12 штатних одиниць з 

місячним фондом оплати праці за посадовими окладами в сумі 15346,00 гривень. 

Зменшення штатної чисельності на три одиниці станом на 01.09.2010 року (в 

порівнянні із штатною чисельністю станом на 01.01.2010) та на одну одиницю станом на 

01.10.2011 (в порівнянні із штатною чисельністю станом на 01.01.2011) проведено, 

відповідно, з 01.09.2010 та з 01.10.2011 згідно розпоряджень міського голови від 

31.08.2010 №538 "Про перерозподіл чисельності" та від 09.09.2011 №437 "Про 

перерозподіл чисельності". Динаміка зайнятості посад департаменту у Додатку 8 до акта. 

Порушень при складанні та затвердженні штатних розписів ревізією не 

встановлено. Утримання штатів протягом ревізійного періоду проводилось в межах 

доведених лімітів чисельності та затверджених штатними розписами і кошторисами 

фонду оплати праці. 
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Інвентаризацією трудових книжок встановлено, що станом на 23.04.2013 їх 

фактична наявність відповідає списковій чисельності працівників. Акт інвентаризації 

трудових книжок у Додатку 9 до акта. 

Визначення посадових окладів, надбавок за вислугу років працівникам 

департаменту в ревізійному періоді проводилось відповідно до вимог постанови КМУ від 

09.03.2006 № 268 "Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників 

 рограмм органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів" та 

відповідно до ст. 33 Закону України "Про державну службу" від 16.12.1993 № 3723-ХІІ та 

постанови КМУ від 03.05.1994 № 283 "Про порядок обчислення стажу державної служби". 

Ревізію дотримання законодавства при встановленні посадових окладів, надбавок, 

доплат, матеріальної допомоги за І півріччя 2011 року та ІІ півріччя 2012 року порушень 

не встановлено. 

Нарахування та виплата премій проводилась відповідно до Положення про 

преміювання та наказів по департаменту. Порушень при нарахуванні премій за І квартал 

2012 року ревізією не встановлено. 

Ревізією дотримання законодавства при нарахуванні та здійсненні виплат 

заробітної плати за час відпустки працівникам департаменту ІІІ квартал 2012 року 

порушень не встановлено. 

Ревізією дотримання законодавства при здійсненні операцій з депонованою 

заробітною платою встановлено, що в ревізійному періоді депонована заробітна плата 

відсутня. 

Ревізією дотримання законодавства щодо проведення індексації грошових доходів 

працівників департаменту за 2010 рік порушень не встановлено. 

Ревізією дотримання законодавства при використанні коштів на сплату єдиного 

соціального внеску до Пенсійного фонду України за 2011 рік, січень-вересень 2012 року 

порушень не встановлено. 

Ревізією правильності нарахування, сплати, обліку та використання коштів Фонду 

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за період з 01.01.2011 по 

30.06.2012 порушень не встановлено. 

 

Організація та здійснення державних закупівель 

Ревізію дотримання порядку застосування відповідних процедур та здійснення 

державних закупівель проведено вибірковим методом за 2012 рік.  

Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради "Про 

посилення контролю за використанням бюджетних коштів та затвердження Порядку 

здійснення закупівель товарів, робіт і послуг розпорядниками коштів у сфері місцевих та 

державних закупівель" від 03.09.2010 №1186 (надалі – рішення №1186) всі закупівлі 

товарів, робіт і послуг, що повністю або частково здійснюються за рахунок бюджетних 

коштів, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги становить від 50000,00 

грн до 99999,99 грн, а робіт – від 50000,00 грн до 299999,99 грн здійснюються із 

застосуванням процедури закупівлі. 

Згідно із розпорядженням міського голови м.Львова "Про внесення змін та 

доповнень у додаток до розпорядження міського голови від 29.01.2007 №17 "Про 

автомобільний транспорт"" від 13.07.2007 №301 за департаментом "ЄВРО 2012" 

закріплена одна одиниця службового легкового автотранспорту в межах асигнувань на 

утримання транспортних засобів, затверджених кошторисами на відповідний рік. 

Перевірку проведено у відповідності до вимог Закону України "Про здійснення 

державних закупівель" від 01.06.2010 року № 2289-VI (надалі – Закон №2289-VI).  

Ревізією дотримання законодавства при створенні комітету з конкурсних торгів 

встановлено, що відповідно до наказу департаменту від 01.09.2010 №13 створено комітет з 

конкурсних торгів в кількості 5-ти осіб. Наказами директора департаменту від 29.01.2013 

№1 та від 11.02.2013 №3 внесено зміни у склад комітету з конкурсних торгів. Зокрема,  
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головою комітету призначено начальника відділу ( рограм департаменту) Мандзика Б.І.  

Комітет з конкурсних торгів у 2012 році керувався Положенням про комітет з 

конкурсних торгів департаменту "ЄВРО 2012", затвердженим вищезазначеним наказом 

(п.2 наказу). Порушень з  рограм питання ревізією не встановлено.  

Обов’язки голови комітету з конкурсних торгів виконував заступник директора 

департаменту, начальник управління адміністрування, будівництва та розвитку 

інфраструктури Вілюра О.Г. (до 29.01.2013). 

При цьому, всупереч абз.3 ч.2 ст.11 Закону  №2289-VI та п.2 розділу IV Положення 

комітету з конкурсних торгів департаменту, голова та секретар комітету з конкурсних 

торгів не пройшли навчання з питань організації та здійснення закупівель. 

У письмовому поясненні голова комітету з конкурсних торгів (у 2012 році 

заступник голови комітету з конкурсних торгів) Мандзик Б.І. зазначив, що: "відповідно до 

абзацу третього частини другої статті 11 закону України "Про здійснення державних 

закупівель" голова та секретар комітету з конкурсних торгів повинні пройти навчання з 

питань організації та здійснення закупівель. Таке навчання можуть пройти також інші 

члени комітету з конкурсних торгів. Порядок зазначеного навчання встановлюється 

Уповноваженим органом. 

Відповідно до листа-роз'яснення Мінекономіки від 30.09.2011 N 3303-25/12551-07 

до набрання чинності Порядку проходження навчання спеціалістів у сфері здійснення 

закупівель та підвищення кваліфікації, встановленого Уповноваженим органом, норма 

частини другої статті 11 закону України "Про здійснення державних закупівель" зі 

змінами щодо необхідності проходження навчання з питань організації та здійснення 

закупівель головою та секретарем комітету з конкурсних торгів не зобов'язує зазначених 

суб'єктів проходити таке навчання. 

На лист департаменту економічної політики Львівської міської ради від 

03.04.2013р. №23вих-172 щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України своїм листом від 02.04.201 Зр 

№3302-05/11578-08 роз'яснює, що з метою реалізації положень закону України "Про 

здійснення державних закупівель", Мінекономрозвитку на даний час розробляється 

проект наказу "Про деякі питання проходження навчання спеціалістів у сфері здійснення 

державних закупівель та підвищення кваліфікації", яким буде затверджено порядок 

проходження членами комітетів з конкурсних торгів навчання (підвищення кваліфікації), 

встановлено тривалість навчання (підвищення кваліфікації) та вимоги до навчальних 

закладів, які будуть здійснювати підготовку спеціалістів у сфері здійснення державних 

закупівель. Вищезазначений наказ набере чинності у встановленому порядку після 

державної реєстрації в Мін'юсті та буде розміщений на офіційному сайті Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України (www.me.qov.ua) 

Враховуючи вищенаведене, голова та секретар комітету з конкурсних торгів 

департаменту "ЄВРО 2012" станом на 26.04.2013р. не зобов'язані були проходити 

навчання з питань організації та здійснення закупівель". Перелік питань та пояснення 

Мандзика Б.І. у Додатку 10 до акта. 

Ревізією наявності річного плану закупівель, обґрунтованості його показників та 

правомірності внесення змін до нього, відповідності кошторису  порушень не 

встановлено. 

Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету департаменту від 

27.01.2010 №1 (підписаного всіма членами тендерного комітету), у зв’язку з тим, що 

станом на 01.01.2010 в департаменті "ЄВРО 2012" не передбачені суми коштів, які б 

підпадали під процедуру тендерних закупівель, але заплановані витрати на транспортні 

послуги в сумі     94850,00 грн підпадають під дію рішення №1186, вирішено подати 

інформацію про заплановані закупівлі послуг з оренди пасажирських автомобілів з водієм 

у сектор тендерних закупівель управління економіки департаменту економічної політики 

Львівської міської ради. 

http://www.me.qov.ua/
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Відповідно до річного плану держаних закупівель та доповнень до річного плану 

закупівель на 2011 рік (затвердженого рішенням комітету з конкурсних торгів від 

28.02.2011 №2) планувалася закупівля послуг таксі та послуг з оренди пасажирських 

автомобілів з водієм (автотранспортні послуги) (60.22.1 на основі Державного 

класифікатора продукції та послуг ДК 016-97, затвердженого наказом Державного 

комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30.12.1997 №822) за 

процедурою запиту цінових пропозицій, очікувана вартість предмета закупівлі – 

119330,00 грн, орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – березень-квітень 

2011 року. 

Відповідно до річного плану держаних закупівель та доповнень до річного плану 

закупівель на 2012 рік (затвердженого рішенням комітету з конкурсних торгів від 

02.02.2012 №1) планувалася закупівля послуг таксі та послуг з оренди пасажирських 

автомобілів з водієм (автотранспортні послуги) (60.22.1 на основі Державного 

класифікатора продукції та послуг ДК 016-97) за процедурою запиту цінових пропозицій, 

очікувана вартість предмета закупівлі – 109900,00 грн, орієнтовний початок проведення 

процедури закупівлі – лютий-березень 2012 року. 

Документація конкурсних торгів на закупівлю автотранспортних послуг для потреб 

департаменту "ЄВРО 2012" затверджена рішенням комітету з конкурсних торгів 

02.02.2012 (протокол №1).  

Оголошення про проведення процедури запиту цінових пропозицій оприлюднено в 

державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель ("Вісник 

державних закупівель") та розміщено на веб-порталі Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України 20.02.2012 (ВДЗ №22(624), № огол.070340. 

Для отримання цінових пропозицій департаментом надіслано запити трьом 

учасникам, а  рогр: Львівське комунальне підприємство "Ратуша-сервіс" (від 10.02.2012 

№27-вих-46), ТзОВ "ОВ" (від 10.02.2012 №27-вих-45), ТзОВ "Компанія Експерт" (від 

10.02.2012 №27-вих-50). 

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів на предмет 

закупівлі послуг таксі та послуг з оренди пасажирських автомобілів з водієм 

(автотранспортні послуги) департаменту поступило три пропозиції (прошиті, 

пронумеровані, скріплені печаткою) від учасників: Львівське комунальне підприємство 

"Ратуша-сервіс" (29.02.2012 о 12.30), ТзОВ "ОВ" (02.03.2012 о 15.10), ТзОВ "Компанія 

Експерт" (05.03.2012 о 09.30). 

Згідно протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 05.03.2012 на 

предмет закупівлі послуг таксі та послуг з оренди пасажирських автомобілів з водієм 

(автотранспортні послуги) (60.22.1) в процедурі запиту цінових пропозицій приймали 

участь три учасники: Львівське комунальне підприємство "Ратуша-сервіс", ТзОВ "ОВ", 

ТзОВ "Компанія Експерт". 

Перевіркою пропозицій конкурсних торгів учасників процедури закупівлі на 

відповідність вимогам документації конкурсних торгів розбіжностей не встановлено. 

В результаті проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів визнано найбільш 

економічно вигідною пропозицію Львівського комунального підприємства "Ратуша-

сервіс", як такого, що подало найнижчу ціну на послуги, що підтверджено в протоколі 

оцінки пропозицій конкурсних торгів від 07.03.2012.  

Рішенням комітету з конкурсних торгів 07.03.2012 акцептовано пропозицію 

Львівського  рограммою му підприємства "Ратуша-сервіс". 14.03.2012 повідомлення 

про акцепт опубліковано у  державному офіційному друкованому виданні з питань 

державних закупівель "Вісник державних закупівель" №32(634), № огол.124045. 

Про результати акцепту пропозиції конкурсних торгів переможець та учасники 

конкурсних торгів були повідомлені письмово, про що свідчать листи-повідомлення 

департаменту від 07.03.2012  №№27-вих-79, 27-вих-80, 27-вих-81. 

Кінцевий строк укладення договору про закупівлю з переможцем торгів  
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Львівським комунальним підприємством "Ратуша-сервіс" комітетом з конкурсних торгів 

визначено 21.03.2012. Відповідно до п.5 ст.36 Закону №2289-VI договір повинен бути 

укладений у строк не раніше, ніж через п'ять робочих днів з дня публікації в державному 

офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт 

цінової пропозиції, тобто 22.03.2012.  рогра, договір між департаментом та Львівським 

комунальним підприємством "Ратуша-сервіс" укладено 21.03.2012. В зв’язку із цим, 

відповідно до п.1 ст.30 Закону №2289-VI, 17.04.2012 департаментом "ЄВРО 2012" торги 

були відмінені, про що листами від 17.04.2012 №№27-вих-120, 27-вих-119, 27-вих-121 

повідомлені учасники конкурсних торгів.  

Оголошення про повторне проведення процедури запиту цінових пропозицій 

оприлюднено в державному офіційному друкованому виданні з питань державних 

закупівель ("Вісник державних закупівель") та розміщено на веб-порталі Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України 18.04.2012 (ВДЗ №47/1(649/1), № огол.176469. 

Для отримання цінових пропозицій департаментом надіслано запити трьом 

учасникам, а  рогр: Львівське комунальне підприємство "Ратуша-сервіс" (від 17.04.2012 

№27-вих-122), ТзОВ "ОВ" (від 10.02.2012 №27-вих-124), ТзОВ "Компанія Експерт" (від 

10.02.2012 №27-вих-123). 

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів на предмет 

закупівлі послуг таксі та послуг з оренди пасажирських автомобілів з водієм 

(автотранспортні послуги) департаменту поступило три пропозиції (прошиті, 

пронумеровані, скріплені печаткою) від учасників: Львівське комунальне підприємство 

"Ратуша-сервіс" (04.05.2012 о 10.30), ТзОВ "ОВ" (27.04.2012 о 14.20), ТзОВ "Компанія 

Експерт" (03.05.2012 о 10.30). 

Згідно протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 07.05.2012 на 

предмет закупівлі послуг таксі та послуг з оренди пасажирських автомобілів з водієм 

(автотранспортні послуги) (60.22.1) в процедурі запиту цінових пропозицій приймали 

участь три учасники: Львівське комунальне підприємство "Ратуша-сервіс", ТзОВ "ОВ", 

ТзОВ "Компанія Експерт". 

Перевіркою пропозицій конкурсних торгів учасників процедури закупівлі на 

відповідність вимогам документації конкурсних торгів розбіжностей не встановлено. 

В результаті проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів визнано найбільш 

економічно вигідною пропозицію Львівського  рограммою му підприємства "Ратуша-

сервіс", як такого, що подало найнижчу ціну на послуги, що підтверджено в протоколі 

оцінки пропозицій конкурсних торгів від 07.05.2012.  

Рішенням комітету з конкурсних торгів 07.05.2012 акцептовано пропозицію 

конкурсних торгів Львівського  рограммою му підприємства "Ратуша-сервіс". 

09.05.2012 повідомлення про акцепт опубліковано у  державному офіційному 

друкованому виданні з питань державних закупівель "Вісник державних закупівель" 

№56(658), № огол.195096. 

Про результати акцепту пропозиції конкурсних торгів переможець та учасники 

конкурсних торгів були повідомлені письмово, про що свідчать листи-повідомлення 

департаменту від 07.05.2012  №№27-вих-153, 27-вих-152, 27-вих-154. 

Кінцевий строк укладення договору про закупівлю з переможцем торгів 

Львівським комунальним підприємством "Ратуша-сервіс" був 20.05.2012. Договір між 

департаментом та Львівським комунальним підприємством "Ратуша-сервіс" укладено 

18.05.2012, що відповідає вимогам п.5 ст.36 Закону №2289-VI. 

Інформацію про результати процедури закупівель опубліковано у  державному 

офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель "Вісник державних 

закупівель" 25.05.2012 №63(665), № огол.208930. 

Слід зазначити, що п.2 наказу Державного комітету України з питань технічного 

регулювання та споживчої політики "Про затвердження та скасування національних 

класифікаторів" від 11.10.2010 №457 (надалі – наказ №457) на заміну ДК 016-97 
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затверджено національний класифікатор України ДК 016:2010 з наданням чинності з 

01.01.2011. Чинність ДК 016-97 скасовано з 31.12.2011 (п.4 наказу №457). Поряд з тим, п.6 

наказу №457 встановлено термін одночасної дії ДК 016-97 та ДК 016:2010 з 01.01.2011 по 

31.12.2011. Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та 

споживчої політики від 29.11.2010 № 530 внесено зміни у підпункт а п.4 наказу №457, згідно 

з якими чинність Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 скасовується з 31 

грудня 2012 року. 

Відповідно до річного плану держаних закупівель та доповнень до річного плану 

закупівель на 2013 рік, затвердженого рішенням комітету з конкурсних торгів від 

12.02.2013 №1 планується закупівля послуг щодо експлуатування таксі (49.32.1 на основі 

Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010) за процедурою запиту 

цінових пропозицій, очікувана вартість предмета закупівлі – 97093,00 грн, орієнтовний 

початок проведення процедури закупівлі – лютий-березень 2013 року. Кошторисом 

департаменту на 2013 рік для закупівлі послуги щодо експлуатування таксі передбачено 

117320,00 гривень. Відповідно до тимчасового кошторису на І квартал 2013 року було 

укладено угоду на суму 20227,00 грн, тому комітетом з конкурсних торгів вирішено 

провести процедуру державної закупівлі зазначених послуг на суму 97093,00 гривень. 

Порядок визначення предмета закупівлі затверджено наказом Міністерства економіки 

України від 26.07.2010 №921 (далі – Порядок №921). 

Відповідно до п. 2.1. Порядку №921 предмет закупівлі товарів і послуг визначається 

замовником згідно з п.п. 23, 30 ч.1 ст. 1 Закону №2289-VI та на основі ДК 016:2010 за 

показником п'ятого знака (класифікаційне угруповання "категорія") із зазначенням у дужках 

конкретної назви товару чи послуги. 

Комітетом з конкурсних торгів департаменту на 2013 рік визначено закупівлю 

послуги щодо експлуатування таксі (49.32.1) за показником п’ятого знака (підкатегорія 

49.32.12 "Послуги щодо оренди легкових автомобілів з водієм" за показником шостого 

знака), як таку, що відповідає вимогам п. 2.1. Порядку №921. 

Оголошення про проведення процедури запиту цінових пропозицій оприлюднено в 

державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель ("Вісник 

державних закупівель") та розміщено на веб-порталі Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України 25.02.2013 (ВДЗ №16(759), № огол. 065207). Станом на   28.02.2013 

процедура запиту цінових пропозицій триває.    

Таким чином, перевіркою дотримання вимог законодавства при проведенні 

закупівлі послуг в частині правильності визначення процедури закупівлі, наявності 

публікації оголошень про заплановану закупівлю та про її результати, наявності реєстрів 

отриманих тендерних пропозицій учасників, дотримання порядку складання протоколів 

розкриття, розгляду та оцінки тендерних пропозицій, визначення переможця, акцепту 

тендерних пропозицій, складання звіту про результати закупівлі, порушень не 

встановлено. 

 

Взяття та облік зобов’язань, у тому числі фінансових. Стан розрахункової 

дисципліни та  виконання господарських угод 

Ревізію стану розрахункової дисципліни та виконання господарських угод 

проведено вибірковим способом за 2011 рік. 

Ревізією обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості встановлено, що  

відповідно до "Звіту про заборгованість за бюджетними коштами" (ф.№7-м) за станом на 

01.01.2010, на 01.01.2011, на 01.01.2012 та на 01.01.2013 дебіторська заборгованість по 

загальному  та спеціальному фондами відсутня. 

Станом на 01.01.2010 кредиторська заборгованість за загальним фондом по КТКВК 

010116 становила 2009,75 грн, в тому числі: за КЕКВ 1131 "Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування" – 1599,60 грн (1 

кредитор), за КЕКВ 1138 "Послуги зв’язку" – 410,15 грн (1 кредитор). 
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Станом на 01.01.2010 кредиторська заборгованість за спеціальним фондом по 

КТКВК 150101 за КЕКВ 2410 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)" становила 2248901,54 грн. (1 кредитор). 

Станом на 01.01.2011 кредиторська заборгованість за загальним фондом по КТКВК 

010116 становила 44147,13 грн, в тому числі: за КЕКВ 1131 "Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування" – 12009,83 грн 

(3 кредитори), за КЕКВ 1134 "Оплата послуг (крім комунальних) " – 32137,30 грн (18 

кредиторів). 

Станом на 01.01.2011 кредиторська заборгованість за спеціальним фондом 

становить: 

КТКВК 150101 за КЕКВ 2410 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям) " – 556456,54 грн (1 кредитор); 

КТКВК 180409 за КЕКВ 1310 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) " – 293800,00 грн (2 кредитори); за КЕКВ 2410 "Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)" – 4000,00 грн (1 кредитор). 

Станом на 01.01.2012 кредиторська заборгованість за загальним фондом: 

КТКВК 010116 становила 30148,67 грн, в тому числі: за КЕКВ 1131 "Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування" -  

150,00 грн (1 кредитор), за КЕКВ 1134 "Оплата послуг (крім комунальних)" – 29998,67 грн 

(10 кредиторів); 

КТКВК 250404 за КЕКВ 1131 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у 

тому числі м’який інвентар та обмундирування" – 12000,00 грн  (1 кредитор). 

Станом на 01.01.2013 кредиторська заборгованість за загальним фондом по КТКВК 

010116 за КЕКВ 1134 "Оплата послуг (крім комунальних)" становила 57959,07 грн (9 

кредиторів). 

Станом на 01.01.2012, на 01.01.2013 кредиторська заборгованість за спеціальним 

фондом по КТКВК 150101 та по КТКВК 180409 відсутня. 

Довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість у Додатку 11 до акта. 

Інвентаризація розрахунків проводилась у відповідності до Інструкції з 

інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних 

установ, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України 

від 30.10.1998 №90. 

Ревізією достовірності дебіторської та кредиторської заборгованості встановлено, 

що вся заборгованість, яка рахується в обліку, підтверджена наявними в департаменті 

документами. Порушень з відповідного питання ревізією не встановлено. 

В ході ревізії, з метою документального та фактичного підтвердження розрахунків 

з департаментом "ЄВРО 2012" за надані послуги з підготовки та нанесення рекламного 

зображення "УЕФА ЄВРО 2012", проведено зустрічну звірку у ТзОВ "Брок", якою 

розбіжностей не встановлено. Матеріали зустрічної звірки у Додатку 12 до акта. 

Наявності простроченої кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої 

минув, та яка є сумнівною до погашення ревізією не встановлено. 

Ревізією відповідності сплаченої вартості товарів, робіт та послуг умовам 

укладених договорів, а також відповідності кількості та асортименту отриманих товарів, 

робіт та послуг умовам договорів, крім зазначених в розділі "Ревізія використання коштів 

виділених на підготовку та проведення в Україні футбольного чемпіонату "Євро-2012"", 

порушень не встановлено. 

 

Правильність витрачання бюджетних коштів на оплату комунальних послуг 

Ревізією  рограм питання проведено вибірковим методом за періоди вказані нижче 

по тексту. 

Ревізією правильності використання коштів на утримання департаменту, в тому 

числі на оплату водопостачання, енергоносіїв та інших комунальних послуг встановлено,  
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що у ревізійному періоді кошти на оплату комунальних послуг не планувалися, не 

надходили, відповідно касові та фактичні видатки департаменту "ЄВРО 2012" не 

проводилися.  

 рограммою  ревізією оплати послуг зв’язку за січень-червень 2012 року (за 

КЕКВ 1134 "Оплата послуг (крім комунальних)") порушень не встановлено. 

 

Стан збереження майна, використання оборотних та необоротних активів. 

Видатки на придбання комп’ютерної техніки, її комплектуючих, комп’ютерних 

программ 

Ревізію стану збереження та використання необоротних активів та запасів 

проведено вибірковим способом за періоди, вказані при ревізії кожного виду питання. 

Ревізією стану закріплення необоротних активів та запасів за матеріально – 

відповідальними особами встановлено, що всі необоротні активи та запаси, що рахуються 

на обліку в департаменті закріплено за матеріально-відповідальними особами, з якими 

укладено договори про повну матеріальну відповідальність. Порушень з відповідного 

питання ревізією не встановлено. 

В ході ревізії організації фактичного контролю за збереженням необоротних 

активів, відповідно до наказу від 28.03.2013 №6 проведено вибіркову інвентаризацію 

наявності основних засобів, якою нестач та лишків не виявлено. Наказ, протокол та 

інвентаризаційні описи у Додатку 13 до акта. 

Щорічні інвентаризації основних засобів, матеріальних цінностей проведені 

відповідно до вимог Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, 

товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших 

статей балансу, затвердженої наказом головного управління Державного казначейства 

України від 30.10.1998 №90. 

Департаментом "ЄВРО 2012" протягом ревізійного періоду не здійснювалась 

закупівля основних засобів. 

В періоді, що підлягав ревізії безкоштовно отримано матеріальних цінностей на 

загальну суму 154711,51 гривень. Довідки про безкоштовне надходження матеріальних 

цінностей, придбання основних засобів у Додатку 14 до акта. 

Ревізією своєчасності, повноти та правильності оприбуткування безкоштовно 

отриманих матеріальних цінностей порушень не встановлено.  

Ревізією своєчасності, повноти та правильності оприбуткування канцелярських та 

інших товарів в департаменті за ІV квартали 2011 року та І квартал 2012 року порушень 

не встановлено.  

Ревізією правильності списання канцелярських та інших товарів в департаменті за 

ІV квартал 2011 року встановлено, що списання проводиться комісією згідно відомостей 

витрат матеріалів на потреби установи та актів на списання, порушень не встановлено. 

Ревізією дотримання законодавства при проведенні видатків на придбання 

комп’ютерної техніки, її комплектуючих, комп’ютерних  рограмм, порушень не 

встановлено. 

Придбання та списання предметів довгострокового користування департаментом 

"ЄВРО 2012"  у ревізійному періоді не здійснювалось.   

Ревізією встановлено, що департаментом за ревізійний період кошти на придбання 

медикаментів і перев’язувальних засобів по кошторису не затверджувались, відповідно 

фінансування не проводилось. В централізованому порядку та в порядку надання 

благодійної допомоги медикаменти і перев’язувальні засоби не отримувались. 

 

Ревізія використання бюджетних коштів на оплату транспортних послуг та 

утримання транспортних засобів 

Ревізію утримання транспортних засобів проведено вибірковим способом за ІІІ 

квартал 2010 року та півріччя 2011 року. 
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Ревізією наявності власних, орендованих транспортних засобів, користування 

транспортними послугами сторонніх підприємств встановлено, що на балансі 

департаменту за станом на 01.01.2010, на 01.01.2011, на 01.01.2012, на 01.01.2013 та на 

28.02.2013 відсутній легковий автотранспорт. 

Відповідно до перевірених в ході ревізії документів встановлено, що департамент 

для службових поїздок користується транспортними послугами сторонніх юридичних  

осіб. Зокрема, до ревізії надано договори на виконання автотранспортних послуг від 

11.01.2010 №16, від 01.04.2010 №32, від 28.07.2010, від 04.01.2011 №2, від 13.04.2011 №33 

та від 18.05.2012 №18, укладені між департаментом та  Львівським комунальним 

підприємством "Ратуша-сервіс", згідно з якими департаменту надаються автотранспортні 

послуги для службових поїздок. Факт надання автотранспортних послуг щомісячно 

підтверджується актом виконаних робіт (підписаним двосторонньо), в яких зазначено 

кількість відпрацьованих годин та пробіг автомобіля в кілометрах за місяць, загальну 

вартість використання автотранспорту, в тому числі вартість за кілометри пробігу та 

вартість за використані години.  

Перерахування коштів Львівському  рограммою му підприємству "Ратуша-

сервіс" здійснювалось департаментом відповідно до виставлених рахунків та згідно 

щомісячних актів наданих послуг. 

Звіркою відповідності сум фактично перерахованих департаментом з виставленими 

рахунками на оплату автотранспортних послуг за  ІІІ квартал 2010 року та І півріччя 2011 

року розбіжностей не встановлено. 

Списання паливно-мастильних матеріалів, шин, запасних частин, оплата послуг з 

обслуговування та ремонту автомобіля у ревізійному періоді  департаментом  не 

проводилися. 

Під час ревізії для підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, для 

з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку з департаментом проведено 

зустрічну звірку в ЛКП "Ратуша-сервіс", розбіжностей не встановлено. Матеріали 

зустрічної звірки  у Додатку 15 до акта.  

 

Видатки на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт 

Ревізією  рограм питання встановлено, що кошти на будівництво, капітальний та 

поточний ремонти у ревізійному періоді не виділялися, відповідно касові та фактичні 

видатки департаментом не проводилися. 

 

Утворення та використання власних надходжень. Надання адміністративних послуг 

Ревізію  рограм питання проведено суцільним методом. 

В періоді, що підлягав ревізії, видатки по спеціальному фонду  кошторису за 

КТКВК 010116 департаментом не планувались і, відповідно, надходження та 

використання коштів не проводилось.  

Ревізією по питанню здачі в оренду службових приміщень та/або їх орендування 

встановлено, що у періоді, що підлягає ревізії, службові приміщення, закріплені за 

департаментом в оренду не надавалися.  

Випадків орендування нерухомого майна департаментом "ЄВРО 2012"  у 

ревізійному періоді відповідно до даних бухгалтерського обліку ревізією не встановлено. 

В періоді, що підлягав ревізії, надання адміністративних послуг департаментом не 

здійснювалось. 

 

Ревізія використання коштів виділених на підготовку та проведення в Україні 

футбольного чемпіонату «Євро-2012» 

 Ревізією встановлено, що за період з 01.01.2010 по 28.02.2013 департаментом 

"ЄВРО 2012" за рахунок надходжень до дохідної частини спеціального фонду міського 
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бюджету м.Львова у відповідності до п.2 ст. 71 Бюджетного Кодексу України від 

08.07.2010 №2456-VI по КТКВК 180409 "Внески органів влади у статутні фонди суб’єктів 

підприємницької діяльності" проведено фінансування суб’єктів господарювання 

(комунальних установ) на загальну суму 6274800,00 грн, у тому числі: у 2010 році – 

490000,00 грн, у 2011 році – 1093800,00 грн, у 2012 році – 4691000,00 грн, у січні-лютому 

2013 року фінансування не проводилося.  

Фінансування комунальних установ проводилося відповідно до розпоряджень 

міського голови м.Львова на виконання ухвал "Про міський бюджет м.Львова на 

відповідні роки" за КЕКВ 2410 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)" з метою інвестування у необоротні активи та за КЕКВ 1310 "Субсидії та 

поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" на приріст обігових коштів 

цих установ. 

Зокрема, на виконання ухвали 17-ї сесії 5-го скликання Львівської міської ради 

"Про міський бюджет м.Львова на 2010 рік" від 14.05.2010 №3543, ухвали 18-ї сесії 5-го 

скликання Львівської міської ради "Про внесення змін до бюджету розвитку міського 

бюджету м.Львова на 2010 рік" від 09.09.2010 №3862 та розпоряджень міського голови 

м.Львова департаментом "ЄВРО 2012" у 2010 році по КТКВК 180409 "Внески органів 

влади у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності" платіжними дорученнями 

перераховано коштів: Львівському  рограммою му неприбутковому підприємству 

"Центр розвитку туризму м.Львова" за КЕКВ 1310 "Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)"як внески у статутний фонд на приріст обігових 

коштів на загальну суму 180000,00 грн, за КЕКВ 2410 "Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)" з метою інвестування у необоротні активи на 

загальну суму 30000,00 грн; Львівському  рограммою му підприємству "Агенція з 

підготовки м.Львова до Чемпіонату Європи з футболу 2012" за КЕКВ 1310 "Субсидії та 

поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"як внески у статутний фонд 

на приріст обігових коштів на загальну суму 265000,00 грн,  за КЕКВ 2410 "Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)" з метою інвестування у необоротні 

активи на загальну суму 15000,00 гривень. 

На виконання  ухвали 1-ї сесії 6-го скликання Львівської міської ради "Про міський 

бюджет м.Львова на 2011 рік" від 06.01.2011 №116, ухвали 2-ї сесії 6-го скликання 

Львівської міської ради "Про внесення змін до міського бюджету м.Львова і затвердження 

переліків об’єктів, видатки на які у 2011 році будуть проводитись за рахунок коштів 

бюджету розвитку міського бюджету м.Львова та цільового фонду розвитку соціальної 

інфраструктури м.Львова " від 10.03.2011 №237 та розпоряджень міського голови 

м.Львова департаментом "ЄВРО 2012" у 2011 році по КТКВК 180409 "Внески органів 

влади у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності" платіжними дорученнями 

перераховано коштів: Львівському  рограммою му неприбутковому підприємству 

"Центр розвитку туризму м.Львова" для погашення заборгованості за 2010 рік по КЕКВ 

1310 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"як внески 

у статутний фонд на приріст обігових коштів на загальну суму 143800,00 грн, за КЕКВ 

2410 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" з метою 

інвестування у необоротні активи на загальну суму 4000,00 грн; Львівському 

 рограммою му підприємству "Агенція з підготовки м.Львова до Чемпіонату Європи з 

футболу 2012" за КЕКВ 1310 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)"як внески у статутний фонд на приріст обігових коштів на загальну суму 

938000,00 грн, за КЕКВ 2410 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)" з метою інвестування у необоротні активи на загальну суму 8000,00 

гривень. 

На виконання  ухвали 6-ї сесії 6-го скликання Львівської міської ради "Про міський 

бюджет м.Львова на 2012 рік" від 10.01.2012 №1142, ухвали 6-ї сесії 6-го скликання 

Львівської міської ради "Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2012 рік  і 



 

 130 

затвердження переліків об’єктів, видатки на які у 2012 році будуть проводитись за 

рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова та цільового фонду 

розвитку соціальної інфраструктури м.Львова " від 16.02.2012 №1195, ухвали 6-ї сесії 6-го 

скликання Львівської міської ради "Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 

2012 рік " від 22.03.2012р. № 1330  та розпоряджень міського голови м.Львова 

департаментом "ЄВРО 2012" у 2012 році по КТКВК 180409 "Внески органів влади у 

статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності" платіжними дорученнями 

перераховано кошти Львівському  рограммою му підприємству "Агенція з підготовки 

м.Львова до Чемпіонату Європи з футболу 2012" за КЕКВ 1310 "Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)"як внески у статутний фонд на 

приріст обігових коштів на загальну суму 4673900,00 грн, за КЕКВ 2410 "Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)" з метою інвестування у необоротні 

активи на загальну суму 17100,00 гривень. Інформація про фінансування департаментом 

"ЄВРО 2012" суб’єктів господарювання (комунальних установ) у розрізі років у Додатку 

16 до акта. 

Слід зазначити, що ревізію фінансово-господарської діяльності Львівського 

комунального підприємства " Агенція з підготовки м.Львова до Чемпіонату Європи з 

футболу 2012" (у тому числі щодо цільовості використання вищезазначених коштів) за 

період з 01.01.2010 по 31.12.2012 проведено працівниками Держфінінспекції у Львівській 

області (акт ревізії від 04.02.2013 №03-01-21/2). 

В ході ревізії проведено зустрічну звірку з питань дотримання чинного 

законодавства при отриманні від департаменту "ЄВРО 2012" у ревізійному періоді 

бюджетних коштів на поповнення статутного фонду та їх використання Львівським 

комунальним неприбутковим підприємством "Центр розвитку туризму м.Львова" (надалі 

– ЛКНП "Центр розвитку туризму м.Львова", підприємство).  

Відповідно до наданої ЛКНП "Центр розвитку туризму м.Львова" інформації про 

використання коштів, отриманих як внески у статутний фонд на  поточні витрати 

підприємства у 2010 році використано 169446,55 грн (у тому числі: заробітна плата – 

64101,97 грн, нарахування на заробітну плату – 23059,94 грн, придбання матеріалів, 

оплата послуг (канцтовари, калькулятори, проведення телефонної мережі) – 17033,49 грн, 

видатки на відрядження – 9590,85 грн, оплата участі у туристичних виставках, форумах, 

конференціях, семінарах – 8264,00 грн, оплата за оренду приміщення – 8851,10 грн, 

оплата за прийом та обслуговування представників та делегацій туристичної галузі з 

України та з-за кордону – 3750,00 грн, оплата послуг перекладачів – 1008,00 грн, 

виготовлення, розповсюдження поліграфічних інформаційно-туристичних матеріалів – 

25100,00 грн, оплата послуг муніципальної дружини – 1500,00 грн, оплата туристичних 

заходів – 7187,20 грн), на капітальні витрати підприємства, а  рогр на придбання офісної 

техніки використано 30000,00 гривень. Залишок коштів в сумі 10553,45 грн використано 

на поточні витрати у січні 2011 року (з них: заробітна плата – 6198,77 грн, нарахування на 

заробітну плату – 4177,09 грн, оплата послуг – 177,59 грн).  

У 2011 році кошти в сумі 143800,00 грн, отримані на погашення заборгованості по 

поточних  видатках використано на оплату туристичних заходів, зокрема, ІІ Львівської 

туристичної конференції "Перемагай з Левом" проведеної 15-17 листопада 2010 року – 

130330,50 грн та оплату послуг муніципальної дружини за вересень-жовтень 2010 року – 

11600,00 гривень. 

Кошти в сумі 4000,00 грн, отримані на  капітальні видатки використано на 

погашення кредиторської заборгованості за придбану підприємством у 2010 році офісну 

техніку. 

Вибірковою звіркою  законності укладання договорів щодо освоєння бюджетних 

коштів, дотримання термінів виконання робіт, правильності та достовірності 

відображення у бухгалтерському обліку витрат  встановлено окремі порушення. 

До зустрічної звірки надано договір б/н від 01.11.2011, укладений між ЛКНП  
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"Центр розвитку туризму м.Львова", в особі директора Кушніра С.З. ("Замовник") та 

громадською організацією "ЕТНОВИР", в особі координатора Греділь Г.Я. ("Виконавець") 

на надання останнім послуг (виконання робіт) по забезпеченню організації та проведення 

заходу "Друга Львівська туристична конференція "Перемагай з Левом!"", що проводився у 

м.Львові 15-17 листопада 2010 року. Вартість  послуг визначена у кошторисі, який є 

невід'ємною частиною договору (п.2.2 договору) і становить 46456,30 грн без ПДВ (п.2.1 

договору). Відповідно до наданого акту №40 здачі-прийняття робіт від 11.11.2010, 

підписаного у двосторонньому порядку, вищевказані послуги виконані ГО "ЕТНОВИР" в 

повному обсязі. Підприємство провело оплату за надані послуги в повному обсязі 

(платіжне доручення від 28.04.2011 №37 на суму 46456,30 грн). Однак, звіркою 

встановлено, що окремі види наданих послуг (а саме: додаткові транспортні витрати на 

суму 5217,55 грн, надання технічного обладнання – екрана на суму 200,00 грн, послуги 

телефонного зв’язку на суму 1500,00 грн), включені до акту здачі-прийняття робіт, не 

підтверджені первинними документами, що призвело до завищення вартості наданих ГО 

"ЕТНОВИР" послуг на загальну суму 6917,55 гривень. Зазначене є порушенням п.1 ст.9 

Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 

№996-ХІV.       

Головний бухгалтер підприємства Дідух М.П. щодо оплати послуг ГО "ЕТНОВИР" 

без наявності підтвердних первинних документів пояснила, що "оплату було проведено 

згідно угоди і акту виконаних робіт, який є підтверджено кошторисов видатків зі 

забезпечення та проведення заходу "Друга Львівська туристична конференція "Перемагай 

з Левом!"". 

01.10.2010 між ФОП Арутюнов Г.А. ("Виконавець") та ЛКНП "Центр розвитку 

туризму м.Львова", в особі директора Кушніра С.З. ("Замовник"), укладено договір б/н на 

виготовлення  друкованої продукції "Календар подій "ОТ-ОТ" загальним тиражем 15000 

примірників на суму 12550,00 грн без ПДВ. Калькуляція робіт здійснюється відповідно до 

кошторису і є невід'ємною  частиною договору (п.1.2. договору). Згідно акту здачі – 

прийняття виконаних робіт №19/09-А, підписаного у двосторонньому порядку, та 

платіжного доручення від 22.10.2010 №35 роботи по виготовленню друкованої продукції 

виконані та оплачені у повному обсязі. Однак, до зустрічної звірки не надано 

підтверджуючих документів (відомостей на видачу друкованої продукції), відповідно до 

яких проводилося  списання цієї продукції на суму 4101,30 грн, що є порушенням п.1 ст.9 

Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 

№996-ХІV.  

Головний бухгалтер підприємства Дідух М.П. щодо відображення витрат без 

наявності підтвердних первинних документів пояснила, що "щодо списання продукції 

"Календар подій От-От", яка придбана в ПП Арутюнов Г.А., було проведено згідно акту 

здачі-приймання виконаних робіт і підтверджено списком розповсюдження видання, який 

затверджено директором ЛКП "Центр розвитку туризму"".  

Фінансові (бухгалтерські) операції з зайвої оплати за надані послуги за даними 

бухгалтерського обліку за 2010 рік відображені за кредитом балансового рахунку 63 

"Розрахунки з постачальниками та підрядчиками" та дебетом балансового рахунку 92 

"Адміністративні витрати". 

Внаслідок допущеного порушення щодо зайвої оплати вищевказаних послуг 

завищено видатки у звіті форми №2-м "Звіт про фінансові результати» за 2010 рік рядок 

130 "Інші операційні витрати" та рядок 150 "Чистий збиток" на загальну суму 11018,85 

грн, чим завдано підприємству шкоди (збитків) на відповідну суму. Матеріали зустрічної 

звірки у Додатку 17 до акта. 

Відповідно до пояснення головного спеціаліста, бухгалтера департаменту "ЄВРО 

2012" Гамаюнової Н.А. "Фінансування суб’єктів  господарювання , а саме  ЛКНП "Центр 

розвитку туризму м.Львова" та  ЛКП "Агенція з підготовки м.Львова до Чемпіонату 

Європи з футболу 2012 ",  проводилось  як поповнення внесків у статутні фонди цих 
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підприємств відповідно до виділених асигнувань на виконання ухвал "Про міський 

бюджет м.Львова на відповідні роки" та розпоряджень міського голови за КЕКВ 2410 

"Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" з метою інвестування у 

необоротні активи та за КЕКВ 1310 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)" на приріст обігових коштів. У  фінансовій звітності 

департаменту це відображено у ф.4-3м "Звіт про надходження і використання інших 

надходжень спеціального фонду"  по КТКВК 180409 "Внески органів влади Автономної 

республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів 

підприємницької діяльності". 

    Комунальні підприємства подавали мені інформації щодо використання коштів 

одержаних з бюджету розвитку міста. Я контролювала їх цільове використання. Функція 

здійснення  контролю за правильністю ведення бухгалтерського обліку в комунальних 

підприємствах на мене посадовою інструкцією не покладена". Перелік питань та 

пояснення Гамаюнової Н.А. у Додатку 18 до акта. 

Під час оформлення акту ревізії  порушення усунуті в повному обсязі. Завірені копії 

підтверджуючих документів у Додатку 19 до акта. 

Інших порушень при використанні коштів виділених на підготовку та проведення в 

Україні футбольного чемпіонату "Євро-2012" ревізією не встановлено. 

 

Складання бюджетної і фінансової звітності та її  достовірність  

Ревізією порядку ведення бухгалтерського обліку, складання бюджетної та 

фінансової звітності та її достовірності проведено за кожним питанням ревізії у спосіб, 

яким ревізувалось відповідне питання.  

Ревізією дотримання порядку організації ведення бухгалтерського обліку (крім тих, 

про які зазначено в попередніх розділах акта) порушень не встановлено.  

Бухгалтерський облік бухгалтерією департаменту ведеться за планом рахунків 

бюджетних установ, затвердженим наказом Держказначейства України від 10.12.1999 

№114 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.12.1999 №890/4183. 

Ревізією дотримання порядку складання звітності, в тому числі відповідності 

звітності даним бухгалтерського обліку та достовірності віднесення  рог касових та 

фактичних видатків за кодами економічної класифікації порушень (крім тих, про які 

зазначено в попередніх розділах акта) не встановлено.  

 

Акт складено на 27 сторінках. 

Провідний державний фінансовий 

інспектор Львівської об’єднаної 

державної фінансової інспекції 

________________ Крут Т.В. 

 

 

 

 

Директор департаменту "ЄВРО 2012" 

Львівської міської ради                                 

 

 

____________Засадний О.Р. 

        

Головний спеціаліст, бухгалтер    

   

 

____________ Гамаюнова Н.А. 

        Перший  та третій примірники акта вручено для ознайомлення та підписання: 

________________       _________              ______________            ___________                                                       

          посада                                дата                           підпис                             

прізвище  

 

        Другий примірник  акта ревізії надано: 

________________       _________              ______________            ___________                                                       

               посада                              дата                          
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Додаток 8 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Начальник Львівської об’єднаної 

державної фінансової інспекції   

______________ Ю.П. Матюшко 

    «28»    березня  2013 року 

ПРОГРАМА 

ревізії фінансово-господарської діяльності департаменту «Євро-2012» Львівської міської 

ради за період з 01.01.2010 по 28.02.2013  

 
Мета ревізії: перевірка дотримання законодавства. 

Основні питання ревізії: 
1. Стан усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми ревізіями (перевірками). 

2. Стан виконання функцій головного розпорядника бюджетних коштів. 

2.1. Формування мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. 

2.2. Складання бюджетних запитів, обгрунтованість включених до них показників. 

2.3. Розгляд та затвердження проектів кошторисів розпорядників бюджетних коштів нижчого 

рівня та планів використання бюджетних коштів одержувачів, обгрунтованість затверджених у 

них показників. Дотримання порядку внесення змін до кошторисів. 

3. Складання та затвердження кошторису, внесення до нього змін. Загальний стан виконання 

кошторису. 

4. Ведення касових операцій, інвентаризація готівки. Розрахунки з підзвітними особами, у тому 

числі щодо видатків на відрядження . 

5. Операції на реєстраційних рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби, та 

рахунках в установах банків. 

6. Штатна дисципліна. Оплата праці працівників та нарахування на заробітну плату. 

7. Організація та здійснення державних закупівель. 

8. Взяття та облік зобов'язань, у тому числі фінансових. Стан розрахункової дисципліни та 

виконання господарських угод. 

9. Правильність витрачання бюджетних коштів на оплату комунальних послуг. 

10. Стан збереження майна, використання оборотних та необоротних активів. Видатки на 

придбання комп’ютерної техніки, її комплектуючих, комп’ютерних  рограмм. 

11. Ревізія витрачання бюджетних коштів на оплату транспортних послуг та утримання 

транспортних засобів. 

12. Видатки на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт. 

13. Утворення та використання власних надходжень. Надання адміністративних послуг. 

14. Ревізія використання коштів виділених на підготовку та проведення в Україні футбольного 

чемпіонату "Євро-2012". 

15. Складання бюджетної і фінансової звітності та її достовірність. 

 

Заступник начальника Львівської об’єднаної державної 

фінансової інспекції                                                                                                    Ю.М. Стойко 

З программою ревізії ознайомлено:  

___________________________________                                _____________________             

__________________________ 

посада керівника (заступника керівника)                                              (підпис)                                              

(ПІБ) 

бюджетної установи 

 «      » ____________ ______ 2013 рік 
Один примірник програми ревізії отримано: 

___________________________________                                _____________________             

__________________________ 

посада керівника (заступника керівника)                                              (підпис)                                              

(ПІБ) 

бюджетної установи 

 «      » ____________ ______ 2013 рік 
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Додаток 9 

 

 
 

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ  

    ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ  У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

79000, м.Львів, вул. Костюшка, 8, тел. 272-15-31, факс 272-27-52 

E-mail: postmast@kru.lviv.ua Код ЄДРПОУ №20779126 

 

АКТ 

13.12.2013                                                                                   №08-22/34 

м. Жидачів 

ревізії районного бюджету Жидачівського району   

у фінансовому управлінні  Жидачівської  районної державної адміністрації за 

період з 01.01.2010 по 31.10.2013 

 

Відповідно до п. 2.1 Плану роботи Державної фінансової інспекції у Львівській 

області (далі Держфінінспекція у Львівській області) на ІV квартал 2013 року та на 

підставі направлення на проведення ревізії від 11.11.2013 №1659, виданого начальником 

Держфінінспекції у Львівській області, провідним державним фінансовим інспектором 

відділу інспектування органів державної влади Бутрій О.Є. проведено ревізію районного 

бюджету Жидачівського району у фінансовому управлінні  Жидачівської  районної 

державної адміністрації за період з 01.01.2010 по 31.10.2013. 

 Ревізію проведено з 11.11.2013 по 13.12.2013 у відповідності до питань програми 

ревізії з відома начальника фінансового управління Ковальської С.М., начальника відділу  

бухгалтерського обліку, та фінансово-господарського забезпечення Мельник Н.Я. 

Юридична та фактична адреса фінансового управління: ін. 81700, Львівська обл., м. 

Жидачів, пл. Свободи, 6. 

Телефони - (239) 3-16-38 (начальник фінансового управління), (239) 3-14-70 

(начальник відділу планування та аналізу бюджету, фінансів установ та програм 

бюджетної сфери).                          

Код ЄДРПОУ - 02314808. 

Форма власності - загальнодержавна;  

Організаційно - правова форма господарювання – орган державної влади. 

Вид діяльності - управління на рівні районів, міст, районів у містах.  

Посадовими особами фінансового управління, яким було надано право  

розпоряджатися рахунками та підписувати розрахункові документи у періоді, що 

підлягав ревізії, були: 

- з правом першого підпису: 

начальник фінансового управління Ковальська С.М. за весь ревізійний період; 

заступник начальника фінансового управління – начальник відділу планування та 

аналізу бюджету, фінансів установ та програм бюджетної сфери Цап В.П. за період з 

01.01.2010 по 19.02.2013 а з 19.02.2013 Вонсович В.Я                                                                                      

- з правом другого підпису: 

начальник відділу бухгалтерського обліку, та фінансово-господарського 

забезпечення Мельник Н.Я. за весь ревізійний період. 

Право укладати договори, контракти у періоді, що підлягав ревізії, мали начальник 
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фінансового управління Ковальська С.М., та заступник начальника фінансового 

управління - начальник відділу планування та аналізу бюджету, фінансів установ та 

програм бюджетної сфери Цап В.П. та Вонсович В.Я. у вищезазначені періоди (Довідка 

про об’єкт контролю та копія свідоцтва про ЄДРПОУ у Додатку 1-2 до акта). 

Повідомлення про початок ревізії направлено листом від 23.10.2013 №08-13м/8262. 

Фінансове управління у 2010-2012 роках та січні-жовтні 2013 року у своїй 

діяльності керувалось Положеннями про фінансове управління Жидачівської РДА від 

26.10.2005 № 787 та від 29.01.2013 №52, (далі - Положення), які затверджено 

розпорядженням голови Жидачівської РДА «Про затвердження Положення про фінансове 

управління Жидачівської районної державної адміністрації». 

У своїй діяльності фінансове управління керується Конституцією України, 

Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом «Про державну службу», Законом України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», постановами Верховної ради України, постановами і 

розпорядженнями Кабінету Міністрів України, інструкціями. наказами Міністерства 

фінансів України та головного фінансового управління (департаменту фінансів) 

Львівської обласної державної адміністрації, рішеннями Жидачівської районної ради, 

розпорядженнями голови Жидачівської РДА. 

Фінансове управління підпорядковується та є підзвітне голові Жидачівської РДА та 

Головному фінансовому управлінню Львівської обласної державної адміністрації 

(департаменту фінансів Львівської ОДА). 

В ході ревізії кожного питання програми перевірялись документи, перелік яких 

наводиться у Додатку 3 до акта. 

 

РЕВІЗІЄЮ ВСТАНОВЛЕНО: 

1. Перевірка стану усунення порушень і недоліків, виявлених попередніми 

ревізіями (перевірками) 

Ревізію стану усунення недоліків і порушень, виявлених попередніми 

контрольними заходами проведено суцільним способом по документах, перелік яких 

наводиться у Додатку 3 до акта. 

Ревізією стану усунення недоліків і порушень, виявлених попередніми 

контрольними заходами встановлено, що попередню ревізію дотримання бюджетного 

законодавства при формуванні та виконанні бюджету Жидачівського району за 2006-2008 

роки та січень-серпень 2009 року, в фінансовому управлінні Жидачівської РДА, проведено 

працівниками КРУ у Львівській області - акт від 11.09.2009 №08-22/6. Порушень 

фінансово-бюджетної дисципліни, які б призвели до незаконного використання коштів 

районного бюджету не встановлено. 

У періоді, що підлягав ревізії  контрольних заходів за період, що підлягав ревізії, 

органами державної контрольно-ревізійної служби (фінансової інспекції) та іншими 

державними органами з питань, що належать до повноважень органів ДФІ не 

проводилось. 

2. Дотримання встановленого порядку складання бюджету 

Ревізію дотримання встановленого порядку складання бюджету проведено 

суцільним способом за 2010-2013 роки по документах, перелік яких наводиться у Додатку 

3 до акта. 

Робота з формування, розгляду, затвердження та виконання районного бюджету 

протягом обревізованого періоду здійснювалась з урахуванням вимог чинного 

законодавства на підставі прийнятих  розпоряджень голови Жидачівської РДА та рішень 

Жидачівської  районної ради. 

Фінансовим управлінням з працівниками бухгалтерсько-економічних служб 

установ районного підпорядкування та спеціалістів з обліку бюджетних коштів проведено 

наради-семінари з питань дотримання вимог чинного законодавства щодо особливостей 
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формування проекту районного бюджету, складання та його затвердження на 2010-2013 

роки. 

Районний бюджет Жидачівського району на 2010-2013 роки складено, виходячи із 

загальних принципів формування місцевих бюджетів України, визначених Бюджетним 

кодексом України, нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів до 

районних бюджетів, затверджених Законами України про Державний бюджет України на 

2010-2013 роки.  

Відповідно до вимог ст. 35 Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 №2542-ІІІ 

та ст. 35 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI формування проекту  

бюджету  Жидачівського району на 2010-2013 роки здійснено на основі поданих 

головними розпорядниками коштів районного бюджету бюджетних запитів.  

Формування бюджету Жидачівського району  здійснювалося з урахуванням вимог 

Бюджетного кодексу України, законів України про державний бюджет на відповідні 

періоди та розрахункової потреби головних розпорядників коштів. 

Районний бюджет Жидачівського району  на 2010 рік затверджено рішенням ХХІІ 

сесії  Жидачівської районної ради від 14.05.2010 № 394 «Про районний бюджет  

Жидачівського району на 2010 рік» за доходами загального фонду в сумі 153446900,00 

грн, у т.ч. з дотацією вирівнювання з державного бюджету - 92036800,00 грн, цільовими 

субвенціями з державного бюджету –іншою субвенцією – 42641548,00 грн, а також за 

доходами спеціального фонду в сумі  8182000,00 гривень.           

Обсяг видаткової частини загального фонду районного бюджету визначено в сумі 

153446900,00 грн, спеціального фонду - 8182000,00 гривень. 

Розмір оборотної касової готівки затверджений у сумі 2400000,00 грн, що не 

перевищує 2 % від обсягу видатків загального фонду районного бюджету. 

Резервний фонд затверджений в розмірі 150000,00 грн, що не перевищує 1% обсягу 

видатків загального фонду районного бюджету. 

Районний бюджет Жидачівського району на  2011 рік затверджено рішенням ІІІ 

сесії  Жидачівської районної ради від 05.01.2011 №23 «Про районний бюджет   

Жидачівського району  на 2011 рік» за доходами загального фонду в сумі 171192100,00 

грн у т.ч. з дотацією вирівнювання з державного бюджету -94058700,00 грн, цільовими 

субвенціями з державного бюджету - 59412264,00 грн, а також за доходами спеціального 

фонду в сумі 731600,00 гривень.        

Обсяг видаткової частини загального фонду районного бюджету визначено в сумі 

16809164,00 грн, спеціального фонду – 3831702,00 гривень. 

Установлено профіцит загального фонду районного бюджету на 2011 рік у сумі 

3100100,00 грн, напрямом використання якого визначено передачу коштів із загального 

фонду до бюджету розвитку спеціального фонду. 

Установлено дефіцит спеціального фонду районного бюджету на 2011 рік у сумі 

3100100,00 грн, джерелом покриття якого визначено надходження коштів із загального 

фонду до бюджету розвитку спеціального фонду. 

Розмір оборотної касової готівки затверджений у сумі 3400000,00 грн, що не 

перевищує 2 % від обсягу видатків загального фонду районного бюджету. 

Резервний фонд затверджений в розмірі 150000,00 грн, що не перевищує 1% обсягу 

видатків загального фонду районного бюджету. 

Районний бюджет Жидачівського району на  2012 рік затверджено рішенням сесії  

Жидачівської районної ради від 10.01.2012 №142 «Про районний бюджет  Жидачівського 

району на 2012 рік» за доходами загального фонду в сумі 191984400,00 грн, у т.ч. з 

дотацією вирівнювання з державного бюджету - 105060900,00 грн, цільовими субвенціями 

з державного бюджету - 63327700,00 грн, а також за доходами спеціального фонду в сумі 

2651900,00 гривень.   

Обсяг видаткової частини загального фонду районного бюджету визначено в сумі 

191984400,00 грн, спеціального фонду - 2651900,00 гривень. 
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Розмір оборотної касової готівки затверджений у сумі 3400000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

,00 грн, що не перевищує 2 % від обсягу видатків загального фонду районного бюджету. 

Резервний фонд затверджений в розмірі 130000,00 грн, що не перевищує 1% обсягу 

видатків загального фонду районного бюджету. 

Районний бюджет Жидачівського району  на 2013 рік затверджено рішенням сесії  

Жидачівської районної ради від 26.12.2012 №262 «Про районний бюджет бюджет 

Жидачівського району  на 2013 рік» за доходами загального фонду в сумі 215689100,00 

грн, у т.ч. з дотацією вирівнювання з державного бюджету -104771300,00 грн, цільовими 

субвенціями з державного бюджету - 81668800,00 грн, а також за доходами спеціального 

фонду в сумі 4691900,00 гривень.  

При цьому дохідна частина  бюджету затверджена в обсягах, більших від 

розрахункових показників Мінфіну 1,6 млн. грн або 6,7 відсотка. 

 Обсяг видаткової частини загального фонду районного бюджету визначено в сумі 

215064100,00 грн, спеціального фонду - 5316900,00 гривень. 

 Установлено профіцит загального фонду районного бюджету на 2013 рік у сумі 

625000,00 грн, напрямом використання якого визначено передачу коштів із загального 

фонду до бюджету розвитку спеціального фонду. 

Установлено дефіцит спеціального фонду районного бюджету на 2013 рік у сумі 

625000,00 грн, джерелом покриття якого визначено надходження коштів із загального 

фонду до бюджету розвитку спеціального фонду. 

Розмір оборотної касової готівки затверджений у сумі 3000000,00 грн, що не 

перевищує 2 % від обсягу видатків загального фонду районного бюджету. 

Резервний фонд затверджений в розмірі 150000,00 грн, що не перевищує 1% обсягу 

видатків загального фонду районного бюджету. 

Ревізією дослідження питання дотримання вимог Бюджетного кодексу України від 

21.06.2001 №2542-ІІІ, Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI та інших 

нормативно-правових документів щодо змісту та структури рішень про районний бюджет 

Жидачівського району, встановлено наступне. 

Ревізією дотримання вимог п. 2 ст. 77 Бюджетного кодексу України 21.06.2001 

№2542-ІІІ, в частині затвердження рішення про районний бюджет не пізніше ніж у 

двотижневий термін після офіційного опублікування закону про Державний бюджет 

України на відповідний рік,  порушень не встановлено.  

Ревізією дотримання вимог ст. 43 Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2010 рік» та вимог п.4.ст.77 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 

№2456-VI  у видатковій частині загального фонду районного бюджету щодо забезпечення 

в повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ, 

які фінансуються з районного бюджету кошторисними призначеннями, відповідно до 

встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної 

заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, 

водопостачання, водовідведення, природний газ, які споживаються бюджетними 

установами, проведеною суцільним способом за 2010-2013 роки,  встановлено наступне. 

За наслідками експертизи рішень про затвердження місцевих бюджетів головним 

фінансовим управлінням Львівської облдержадміністрації встановлено, що в 

недотримання  вимог п.4. ст.77 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI при 

затвердженні  районного бюджету на 2010 рік працівники установ соціально-культурної 

сфери не забезпечені в повному обсязі коштами на виплату заробітної плати на загальну 

суму 3500000,00 грн, в т.ч.: в установи освіти - 1100000,00 грн, охорони  

здоров’я -1900000,00 грн,  культури та мистецтва - 500000,00 гривень. 

Аналогічно, в недотримання вимог п.4. ст.77 Бюджетного кодексу України від 

08.07.2010 № 2456-VI при затвердженні  районного бюджету на 2011 рік працівники 

установ соціально-культурної сфери не забезпечені в повному обсязі коштами на виплату 

заробітної плати на загальну суму 3500000,00 грн,   в т.ч.: установи освіти – 12653000,00 
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грн, охорони здоров’я -1797200,00 грн,  культури та мистецтва - 419900,00 грн та 

фізкультури і спорту 17600, 00 гривень. 

В недотримання вимог п.4. ст.77 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 

2456-VI при затвердженні районного бюджету на 2012 рік працівники установ соціально-

культурної сфери не забезпечені в повному обсязі коштами на виплату заробітної плати на 

загальну суму 11300000,00 гривень.  

Зокрема, на заробітну плату працівникам установ освіти бракувало коштів в сумі 

5900000,00 грн, установам охорони здоров’я - 4500000,00 грн, культури - 900000,00  

гривень.  

Також, на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги 

бюджетним установам не вистачає 353000,00  грн,  в т ч. освіті - 62600,00 грн, охороні 

здоров’я - 282800,00 грн, культури та мистецтва – 5100,00 грн та апарату управління – 

2500,00 гривень. 

Аналогічно, за наслідками експертизи рішень про районні та міські бюджети на 

2013 рік на відповідність їх показників вимогам чинного бюджетного законодавства 

департаментом фінансів Львівської облдержадміністрації  встановлено, що в 

недотримання вимог п.4.ст.77 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI при 

затвердженні районного бюджету працівники установ соціально-культурної  сфери не 

забезпечені в повному обсязі коштами на виплату заробітної плати у 2013 році на загальну 

суму  22676600,00 гривень. 

Зокрема, на заробітну плату працівникам установ освіти бракує коштів в сумі 

10013200,00 грн, установам охорони здоров’я - 8994700,00 грн, культури і мистецтва - 

2377300 грн, фізична культура і спорт – 79900 грн, терцентру -1211500,00 гривень. 

 В порушення ст. 91 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI при 

затвердженні  районного бюджету на 2012 рік без затвердження відповідних програм 

передбачені видатки, які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 

трансфертів  на  підтримку засобів масової інформації та надання пільг місцевого 

значення. 

Вищезазначені програми затверджені в установленому порядку рішенням сесії 

Жидачівської районної ради від 01 березня 2012 року №  157. 

Рішенням Львівської обласної ради від 28.12.2012 №664 «Про обласний бюджет 

Львівської області на 2013 рік» не передбачено субвенцію з державного бюджету для 

районних і міських (міст обласного значення) бюджетів на будівництво, реконструкцію, 

ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. Однак, в 

районному бюджеті Жидачівського району зазначена субвенція затверджена в сумі 

1640300,00 гривень. Рішення про районний бюджет на 2013 рік затверджено районною 

радою 26 грудня 2012 року з врахуванням вимог п.9 ст.75 Бюджетного кодексу України, в 

частині доведення обласними державними адміністраціям районним державним 

адміністраціям відповідних обсягів субвенцій на плановий бюджетний період. 

Розпорядженнями голови Жидачівської районної державної адміністрації від 

28.10.2013 №415 «Про внесення змін  до розпорядження  голови Жидачівської районної 

адміністрації від 17.05.2013 № 220», від 12.11.2013 №444 «Про внесення змін до 

показників районного бюджету Жидачівського району  на 2013 рік», виданих на підставі 

розпоряджень голови обласної державної адміністрації «Про виділення додаткової дотації 

на вирівнювання фінансової забезпеченості»,  спрямовано кошти в сумі 8097800,00 грн  на 

забезпечення кошторисними призначеннями на оплату праці працівників бюджетних 

установ. 

Крім цього, рішенням Жидачівської  районної ради  від 27.06.2013 № 295 «Про 

внесення змін до показників районного бюджету на 2013 рік»  спрямовано  

вільний залишок бюджетних коштів, що склався в районному бюджеті станом на 1 

січня 2013 року в сумі 250000,00 грн на збільшення видатків по заробітній платі з 

нарахуваннями. 
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Таким чином, працівники установ соціально-культурної сфери залишаються не 

забезпеченими в повному обсязі коштами на виплату заробітної плати, на момент 

завершення ревізії, в сумі, 10631500,00 грн (з них: установи освіти – 5849900,00 грн, 

охорони здоров’я - 3814900,00 грн, установи культури  та мистецтва –750000,00 грн, 

фізичної культури та спорту – 31700,00 грн, територіального центру -185000,00  гривень. 

Незважаючи на незабезпеченість у повному обсязі потреби в коштах на оплату 

праці місцеві органи влади планують непершочергові видатки, у тому числі капітального 

характеру. 

Так у районному бюджеті Жидачівського району передбачено передачу коштів із 

загального фонду до бюджету розвитку  на суму 625000,00 гривень. 

 Вимогами п.2.1, п. 2,8, п.2.12, Положення про фінансове управління, затверджене 

розпорядженням голови  Жидачівської РДА від 26.10.2005 №787 «Про затвердження 

Положення про фінансове управління Жидачівської райдержадміністрації» передбачено, 

що фінансове управління організовує роботу пов’язану із складанням проекту районного 

бюджету, складає проект районного бюджету, організовує виконання районного бюджету, 

здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства.  

Вимогами п 5,13, п. 5,14 Положення про фінансове управління, затверджене 

рішенням Жидачівської районної ради від 29.01.2013 №52 “Про затвердження Положення 

про фінансове управління Жидачівської райдержадміністрації» передбачено, що 

фінансове управління організовує виконання районного бюджету, забезпечує разом з 

органами державної податкової служби, правлінням державної казначейської служби,  

іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації забезпечення 

надходжень до районного бюджету та вживає заходів щодо ефективного витрачання 

бюджетних коштів. Організовує та управляє процесом виконання районного бюджету, 

координує в межах своєї компетенції діяльність часників бюджетного процесу з питань 

виконання бюджету (Копії Положень про фінансове управління Жидачівської 

райдержадміністрації у Додатку 4 до акта). 

У своєму поясненні від 13.12.2013 начальник фінансового управління Ковальська 

С.М. зазначила, що недоотримання вимог п.4 ст.77 Бюджетного кодексу України при 

затвердженні районних бюджетів на 2010-2013 роки пояснює тим, що фінансове 

управління доводить до головних розпорядників коштів розрахункові обсяги видатків на 

наступний бюджетний рік, одержані від Міністерства фінансів України. На підставі 

доведених розрахункових показників головні розпорядники коштів подають пропозиції по 

розподілу їх в розрізі кодів функціональної та економічної класифікацій.  Працівниками 

фінансового управління розглядаються  дані пропозиції, обговорюються  на бюджетних 

слуханнях та готується проект  рішення районної ради «Про затвердження районного 

бюджету». Даний проект  рішення подається на розгляд колегії  РДА, де приймається 

рішення про його схвалення і передачу  на розгляд  та затвердження сесії районної ради. 

Дохідна частина районного бюджету на 2013 затверджена районною радою в обсязі 

більшому розрахункових показників Мінфіну на 1,7 млн гривень за пропозиціями 

депутатів районної ради, з вимогою передбачити видатки, які не доводяться розрахунками 

МФУ, а саме: співфінансування будівництва школи в смт Гніздичів, різного роду програм, 

надання фінансової підтримки ЗМІ, співфінансування мікропроектів. Перерозприділити 

доведені показники Міністерства фінансів на вище названі  видатки не було можливості. 

(Перелік питань та пояснення Ковальської С.М. у  

Додатку 5 до акта). 

Ревізією дотримання вимог ст.1.6 наказу Міністерства фінансів України від 

28.01.2002 №57, в частині затвердження річного розпису дохідної та видаткової частини 

районного бюджету (з помісячним розподілом) в розрізі головних розпорядників 

бюджетних коштів, затверджених кошторисів та штатних розписів, планів використання 

бюджетних коштів підприємствами та організаціями, які є їх одержувачами, в місячний 
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термін з моменту затвердження рішенням сесії районного бюджету на відповідний 

бюджетний період, якою порушень не встановлено. 

Ревізією дотримання вимог ст. 22 Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 

№2542-ІІІ, в частині визначення головних розпорядників бюджетних коштів районного 

бюджету на 2010-2013 роки, встановлено, що  в порушення ст.22 Бюджетного кодексу 

України та  Положення «Про фінансове управління  Жидачівської районної 

держадміністрації» від 29.01.2013 № 52, фінансове управління виступає головним 

розпорядником коштів по установах охорони здоров’я. 

У своєму поясненні від 13.12.2013 начальник фінансового управління Ковальська 

С.М. зазначила, що фінансове управління Жидачівської РДА  виступає головним 

розпорядником коштів по установах охорони здоров’я, починаючи з 2003 року на підставі 

рішення Жидачівської районної ради на певний бюджетний рік, як управління 

райдержадміністрації (ст.22 Бюджетного кодексу України) (Перелік питань та пояснення 

Ковальської С.М. у Додатку 5 до акта). 

Частиною 3 статті 76 Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 №2542-ІІІ та 

ст.55 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI визначено перелік захищених 

статей місцевого бюджету, обсяг яких не може змінюватися при проведенні скорочення 

затверджених бюджетних призначень.  

Ревізією встановлено, що рішеннями Жидачівської районної ради на відповідний 

бюджетний період затверджено перелік захищених статей у відповідності до законів 

України про державний бюджет України на 2010-2013 роки та вимог Бюджетного кодексу 

України, зокрема: оплата праці працівників з нарахуваннями (КЕКВ 1110, 1120), продукти 

харчування (КЕКВ 1133), придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (КЕКВ 

1132), оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 1160), трансферти населенню 

(КЕКВ 1340), трансферти місцевим бюджетам (КЕКВ 1320). 

Крім цього, рішенням Жидачівської районної ради про затвердження районного 

бюджету на 2013 рік затверджено перелік захищених статей у відповідності вимог 

Бюджетного кодексу України, зокрема: оплата праці працівників з нарахуваннями (КЕКВ 

2110, 1120), придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (КЕКВ 2220), 

продукти харчування (КЕКВ 2230), оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 

2270), виплата пенсій, допомог, та інших виплат населенню (КЕКВ 2700), поточні 

трансферти органам державного управління інших рівнів  (КЕКВ 2620). 

Ревізію дотримання вимог ст. 15 Бюджетного кодексу України Бюджетного 

кодексу України від 21.06.2001 №2542-ІІІ та ст.15 Бюджетного кодексу України від 

08.07.2010 №2456-VI в частині визначення джерел фінансування районного бюджету, 

проведеною суцільним способом за 2011-2012 роки, якою порушень не встановлено. 

Ревізією дотримання вимог ст. 14 Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 

№2542-ІІІ та вимог ст.14 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI в частині 

визначення розміру вільного залишку коштів загального фонду районного бюджету та 

спрямування його на проведення видатків згідно з рішеннями  районної ради, порушень 

не встановлено. 

Ревізією дотримання вимог ст. 89 Бюджетного кодексу України Бюджетного 

кодексу України від 21.06.2001 №2542-ІІІ та ст.89 Бюджетного кодексу України від 

08.07.2010 №2456-VI в частині затвердження у видатковій частині загального фонду 

районного бюджету видатків, що здійснюються виключно за рахунок коштів районного 

бюджету та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, проведеною 

суцільним способом за 2011-2012 роки, якою порушень не встановлено. 

 

3. Дотримання чинного законодавства при формуванні та виконанні районного 

бюджету за доходами 

Ревізію дотримання чинного законодавства при формуванні та виконанні 

районного бюджету за доходами проведено вибірковим способом за 2010-2012 роки та 
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січень - жовтень 2013 року по документах, перелік яких наводиться в Додатку 3 до акта). 

На виконання вимог «Порядку казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів», затвердженого наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 

№205, наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 №938, а також вимог ст. 78 

Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 №2542-ІІІ і Бюджетного кодексу України від 

08.07.2010 №2456-VI, Жидачівським управлінням Державної казначейської служби 

України ГУДКСУ у Львівської області (далі Жидачівське УДКСУ) здійснювалось 

казначейське обслуговування Жидачівського районного бюджету.  

Для обслуговування районного бюджету фінансовому управлінню в 

Жидачівському УДКСУ відкрито дохідні рахунки для зарахування офіційних трансфертів 

до загального та спеціального фондів районного бюджету. 

31424000500157 - основний (котловий) рахунок загального фонду районного 

бюджету (Інформація щодо кількості відкритих фінансовому управлінню рахунків, в т.ч. 

для зарахування офіційних трансфертів у Додатку 6 до акта). 

Перерахування та зарахування коштів з поточного рахунку районного бюджету на 

рахунки розпорядників коштів здійснювалося на підставі розпоряджень, які 

затверджувались головою райдержадміністрації або його першим заступником. 

Податкові і неподаткові надходження, які згідно рішень районної ради «Про 

районний бюджет Жидачівського району» на відповідні роки визначені доходами 

загального та спеціального фонду районного бюджету, надходили через установи банків 

та перераховувались на відповідні рахунки, які відкриті в Жидачівському УДКСУ в 

розрізі кодів бюджетної класифікації доходів.  

Облік поступлень доходів по основному рахунку бюджету відображається у звіті 

про виконання районного бюджету за доходами (ф.412), що подається щоденно 

управлінням Державної казначейської служби України. 

Ревізією правильності визначення доходів в складі районного бюджету загального 

та спеціального фондів, порушень не встановлено. 

Ревізію відповідності доходів, що зараховуються до районного бюджету, вимогам 

ст.ст. 64-69 Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 №2542-ІІІ і Бюджетного кодексу 

України від 08.07.2010 №2456-VI та рішенню про районний бюджет проведено 

вибірковим способом по окремих видах доходів за 2010-2012 роки та січень-жовтень 2013 

року, якою встановлено наступне. 

Так, вимогами п.1.6 ст.69 Бюджетного кодексу України від 21.06.2001           

№2542-ІІІ та п.1.9 ст.69 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VІ 

передбачено, що до доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні 

обсягу міжбюджетних трансфертів належать надходження дивідендів, нарахованих на 

акції (частки, паї) господарських товариств, що є у  власності  відповідної територіальної 

громади. 

На запит фінансового управління Жидачівської РДА  Жидачівською  радою надано 

інформацію щодо кількості підприємств засновником яких є Жидачівська районна рада, а 

саме: Народний часопис «Новий час», редакція районного радіомовлення та ВТКП 

«Людмила» (знаходиться у стадії ліквідації)  (Інформація  Жидачівської районної ради у 

Додатку 7 до акта).  

Рішенням ХХVІІ сесії Жидачівської районної ради від 14.05.2010 №394 «Про  

районний бюджет Жидачівського району на 2010 рік», встановлено, що  

підприємства районної комунальної власності сплачують до загального фонду районного 

бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до порядку і нормативу 

встановленого районною радою. (Ксерокопія рішення Жидачівської районної  ради у 

Додатку 8 до акта)  

Згідно даних форми «Звіт про виконання місцевих бюджетів» 1.1. «Доходи 

загального фонду місцевих бюджетів» за ревізійний період фактичні надходження коштів 

до загального фонду районного бюджету за кодом бюджетної класифікації доходів 
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21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних  унітарних підприємств та їх 

об’єднань, що вилучаються до відповідного місцевого бюджету»  надходжень не було. 

Звіркою фактичних надходжень коштів (ф 412)  до загального фонду районного 

бюджету, за кодом бюджетної класифікації доходів 21010300 «Частина чистого прибутку 

(доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до 

відповідного місцевого бюджету» проведеної суцільним способом за 2010-2012 роки та 

січень-жовтень 2013 року   встановлено  наступне. 

В порушення вимог п.1.6 ст.69 Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 №2542-

ІІІ та вимог п.1.9 ст.69 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VІ, п.10 

рішення «Про районний бюджет Жидачівського району на 2010 рік», п. 2 ст. 327 

Цивільного кодексу України, п.1 ст.78 Господарського кодексу України та Порядку від 

23.02.2011р. №138, до дохідної частини загального фонду районного бюджету  не 

сплачено частину чистого прибутку комунального підприємства Народний часопис 

«Новий час», яким в 2010 одержано чистий прибуток в сумі 42700,00 грн, внаслідок чого 

дохідною частиною районного бюджету недоотримано частину чистого прибутку в сумі 

6405,00 гривень (Копія Звіту  про фінансові результати за 2010  комунального 

підприємства Народний часопис «Новий час»  у Додатку 9 до акта). 

З приводу недоотримання доходів загального фонду районного бюджету 

начальнику відділу доходів бюджету, фінансів ЖКС, транспорту, зв’язку, інвестиційних 

природоохоронних та інших програм Банзеруку О.І. надано перелік питань. 

У своєму поясненні від 12.12.2013 начальник відділу доходів бюджету, фінансів 

ЖКС, транспорту, зв’язку, інвестиційних природоохоронних та інших програм 

фінансового правління Жидачівської РДА Банзерук О.І. зазначив, що пунктом 10 рішення  

сесії Жидачівської районної ради від 14.05.2010 № 394 «Про районний бюджет 

Жидачівського району на 2010 рік» передбачено, що підприємства районної комунальної 

власності  сплачують до загального фонду районного бюджету  частину чистого прибутку 

(доходу) відповідно до порядку і нормативу, встановленого районною радою.   

Протягом ревізійного періоду  Жидачівською районною радою, як засновником 

«Народного часопису  «Новий час», в фінансове управління не надавалась інформація  про 

розгляд  фінансової діяльності підприємства. Також, до фінансового управління не 

надходило рішення сесії Жидачівської районної ради про порядок та нормативи 

відрахування до загального фонду районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) 

унітарних підприємств, що належать до районної комунальної власності. Відповідне 

рішення районною радою не приймалось. Недоотримані доходи районного бюджету в 

сумі 6405,00 гривень вирахувані в розмірі 15 відсотків від чистого прибутку комунального 

підприємства Народний часопис «Новий час» на підставі ПКМУ від 23.02.2011р. №138, 

яка не поширюється на комунальні унітарні підприємства. 

На звернення фінансового управління до редакції часопису  про надання  

фінансової звітності,  керівництвом часопису відмовлено в наданні інформації, про що 

інформовано Жидачівську району раду та Жидачівську райдержадміністрацію. 

В 2010 році, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на  

2010 рік», контроль за справлянням надходжень за кодом бюджетної класифікації 

доходів 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету» здійснювала Державна 

податкова адміністрація України. (Перелік питань та пояснення Банзерук О.І. у Додатку 

10 до акта). 

Таким чином, у формі «Звіт про виконання місцевих бюджетів» 1.1. «Доходи 

загального фонду місцевих бюджетів» занижено розмір надходжень районного бюджету 

за кодом бюджетної класифікації доходів 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) 

комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань,  що вилучається до відповідного 

місцевого бюджету» за 2010 рік на 6405,00 грн, що є порушенням п. 1.2 Порядку 

складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами 
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бюджетних коштів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 05.01.2011 

року №2 та вимог п.1 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV. 

Внаслідок допущеного порушення за станом на 31.10.2013 року районним 

бюджетом недоотримано доходів загального фонду в сумі 6405,00 грн, чим завдано 

матеріальної шкоди (збитків). 

Вимогами п. 1.15 ст.69 Бюджетного кодексу України від 21.06.2001              №2542-

ІІІ та п.1.2 ст.69 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI визначено, що до 

складу доходів місцевих бюджетів, які не враховуються при визначенні обсягів 

міжбюджетних трансфертів, належить податок на прибуток підприємств та фінансових 

установ комунальної власності. Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності, засновником яких є обласні, районні, міські, селищні та сільські 

ради, зараховується відповідно до бюджету обласних, районних, міських, селищних та 

сільських бюджетів. 

Крім цього, рішеннями Жидачівської районної ради про затвердження районного 

бюджету на відповідний бюджетний рік джерелом дохідної частини загального фонду 

визначено - податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є 

районна рада. 

Згідно даних форми «Звіт про виконання місцевих бюджетів» 1.1. «Доходи 

загального фонду місцевих бюджетів» за 2010-2012 роки та січень-жовтень 2013 року 

фактичні надходження коштів до загального фонду районного бюджету за кодом 

бюджетної класифікації доходів 11020200 «Податок на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної власності» складають 15417,00 грн, в т.ч.: у 2010 році – 

2890 грн, у 2011 році –4831,00грн, у 2012 році – 5718,00 грн та за станом на 31.10.2013 –

1979,00 гривень. Порушень по сплаті податку на прибуток підприємств комунальної 

власності за ревізійний період ревізією не встановлено. 

Вимогами п.2.5 ст.66 Бюджетного кодексу України від 21.06.2001               №2542-

ІІІ та вимогами п.1.12 ст.69 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010   №2456-VІ 

передбачено, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать - надходження 

адміністративних штрафів, що накладаються в установленому порядку адміністративними 

комісіями.  

На запит фінансового управління Жидачівської РДА від 13.11.2013 №691 

Жидачівською РДА надано інформацію про те, що адміністративна комісія при 

райдержадміністрації не створювалась. Створення адміністративної комісії при 

райдержадміністрації Кодексом України про адміністративні правопорушення не 

передбачено (Листи фінансового управління Жидачівської РДА та Жидачівської РДА у 

Додатку 11 до акта) 

Згідно даних форми «Звіт про виконання місцевих бюджетів» 1.1. «Доходи 

загального фонду місцевих бюджетів» за 2010-2012 роки та станом на 31.10.2013 фактичні 

надходження коштів до загального фонду районного бюджету за кодом бюджетної 

класифікації доходів 21081100 «Адміністративні штрафи та санкції» складають 7103,00 

грн, в т.ч.: у 2010 році –7046,00 грн, у 2011 році – 57,00  грн, за 2012 та за січень- жовтень 

2013 кошти не поступали. 

Проведеною суцільним способом за 2010 - 2011 роки  звіркою фактичних 

надходжень адміністративних штрафів та санкцій до бюджету встановлено наступне. 

В недотримання вимог п.2.5 ст.66 Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 

№2542-ІІ та п.1.12 ст.69 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VІ, до 

дохідної частини загального фонду районного бюджету Жидачівського району зараховано 

адміністративні штрафи та санкції, що належать до дохідної частини загального фонду 

Державного бюджету України в загальній сумі 7103,00 грн, внаслідок чого державним 

бюджетом недоотримано доходів. 

З приводу недоотримання доходів загального фонду державного бюджету  
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начальнику відділу доходів бюджету, фінансів ЖКС, транспорту, зв’язку, інвестиційних 

природоохоронних та інших програм фінансового управління Жидачівської РДА 

Банзеруку О.І. надано перелік питань.  

У своєму поясненні від 12.12.2013 начальник відділу доходів бюджету, фінансів 

ЖКС, транспорту, зв’язку, інвестиційних природоохоронних та інших програм  

фінансового управління Жидачівської РДА Банзерук О.І.  вказав, що Законом України 

«Про Державний бюджет України на 2010 рік», зокрема додатком №8 до нього, 

затверджено перелік  органів, за якими закріплено контроль за справлянням (стягненням) 

платежів до бюджету. Контроль за  справлянням (стягненням) платежів за кодом 

бюджетної класифікації доходів 21081100 «Адміністративні штрафи та санкції» покладено 

на Державну податкову адміністрацію України та  Міністерство юстиції України. 

Державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування  не надано право 

контролю за справлянням (стягненням) зазначених надходжень. 

 В 2010 році фінансовим управлінням, за результатами аналізу дотримання вимог 

Бюджетного кодексу України щодо зарахування до районного бюджету податків, зборів та 

неподаткових платежів, направлено запит в Жидачівську районну державну адміністрацію 

щодо наявності адміністративних комісій до повноважень яких входить накладання 

адміністративних штрафів (лист від 15.12.2010 р). Враховуючи відповідь 

райдержадміністрації про відсутність адміністративних комісій фінансовим управлінням 

направлено лист управлінню Державного казначейства у Жидачівському районі (від 

10.02.2011 № 69) про  блокування дохідного рахунку районного бюджету за кодом 

бюджетної класифікації доходів 21081100 «Адміністративні штрафи та санкції» (Перелік 

питань та пояснення Банзерука О.І. у Додатку 10 до акта). 

Внаслідок допущеного порушення за станом на 31.10.2013 року  державним 

бюджетом недоотримано доходів загального фонду в сумі 7103,00 грн, чим завдано 

матеріальної шкоди (збитків) (Копії казначейських виписок, звіту ф.412 та Розшифровка 

помилково сплачених до районного бюджету адмінштрафів у Додатках 12-13 до акта). 

Ревізію своєчасності та повноти надходження коштів до загального фонду 

районного бюджету від орендної плати майнових комплексів та іншого комунального 

майна проведено суцільним способом по Жидачівській ЦРЛ, Ходорівській районній 

лікарні, відділу культури та туризму Жидачівської РДА  та відділу освіти Жидачівської 

РДА  за весь ревізійний період, перевірено документи, які наведено у Додатку 3 до акта. 

Рішеннями Жидачівської районної ради про затвердження районного  бюджету на 

відповідний бюджетний рік джерелом дохідної частини загального фонду визначено - 

плату за оренду цілісних майнових комплексів, нерухомого та іншого майна, що є у 

комунальній власності районної ради, яка  зараховується до дохідної частини загального 

фонду  в розмірі – 30% орендної плати до районного бюджету, 70% підприємствам,  на 

балансі яких перебуває це майно. 

Так, згідно даних форми «Звіт про виконання місцевих бюджетів» 1.1. «Доходи 

загального фонду місцевих бюджетів» за 2010-2012 роки та за січень-жовтень 2013 

фактичні надходження коштів до загального фонду районного бюджету за кодом 

бюджетної класифікації доходів 22080400 «Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності» складають 46587,90 грн, в т.ч.: у 2010 році – 12911,70 грн, у 2011 

році –15613,20 грн, у 2012 році – 10871,26 грн та за січень- жовтень 2013 –7191,74 

гривень. 

Вимогами п.2 ст.19 Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна» від 10.04.1992 №2269 передбачено, що Методика розрахунку орендної плати та 

пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем 

визначаються для об’єктів, що перебувають у державній власності, Кабінетом Міністрів 

України. Методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідним 

бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем визначаються органами, уповноваженими 
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Верховною Радою Автономної Республіки Крим (для об’єктів, що належать Автономній 

Республіці Крим), та органами місцевого самоврядування (для об’єктів, що перебувають у 

комунальній власності) на тих самих методологічних засадах, як і для об’єктів, що 

перебувають у державній власності. 

Розмір орендної плати є платежем, який вносить орендар орендодавцю незалежно 

від наслідків господарської діяльності. 

На виконання вимог Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна» рішеннями Жидачівської районної ради від 29.03.2007 року № 69 «Про оренду 

майна спільної власності територіальних громад району» та від 07.12.2011 «Про оренду 

майна, яке перебуває у спільній власності  територіальних громад Жидачівського району» 

затверджено методику розрахунку і порядок використання плати за оренду комунального 

майна Жидачівської районної ради (майна спільної власності територіальних громад 

району) (Копія рішень про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду 

комунального майна Жидачівської районної ради у Додатку 14 до акта). 

Відповідно до п.15 Методики розрахунку і порядку використання  плати за оренду 

комунального майна Жидачівської районної ради  зазначено - у разі коли орендарем майна 

є підприємство установа на балансі якого знаходиться це майно орендна плата 

спрямовується: 

- за нерухоме майно - 30 відсотків орендної плати до районного бюджету  та  70 % 

підприємству, на балансі якого перебуває це майно. 

Ревізією дотримання вище вказаних рішень Жидачівської районної ради в частині 

своєчасності та повноти перерахування до районного бюджету орендної плати, яку 

отримано комунальними підприємствами від здачі в оренду нежитлових приміщень 

комунальної власності Жидачівського району, проведеної суцільним способом за період з 

01.01.2010 по 31.10.2013 якою порушень не встановлено (Інформація про нарахування та 

сплату за оренду комунального майна комунальних підприємств у Додатку 15 до акта). 

Ревізією дотримання вимог п.7 ст.78 Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 

№2542-ІІІ та п.7ст.78 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI України в 

частині внесення змін до обсягу районного бюджету при наявності факту недоотримання 

доходів загального фонду врахованих у розписі бюджету на відповідний період, більше 

ніж на 15 відсотків, а також по факту перевиконання доходної частини загального фонду 

за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів відповідного бюджетного 

періоду за умови перевищення доходів загального фонду бюджету, врахованих у розписі 

місцевого бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків, порушень не 

встановлено. 

Ревізією законності, обґрунтованості і правильності внесення уточнень до 

бюджетних призначень в процесі виконання районного бюджету фактів «штучного» 

перевиконання доходної частини районного бюджету, в т.ч. за рахунок диспропорцій при 

складанні розпису бюджету не встановлено.  

Ревізією своєчасності та повноти надходження коштів до загального фонду 

районного бюджету від інших надходжень, проведеним суцільним способом за 2010 рік, 

якою встановлено наступне. 

Вимогами  п.17 ст 69 Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 №2542-ІІІ та п. 

1.21 ст 69 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2256-VІ, до доходів місцевих 

бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, 

належать інші надходження, передбачені законом.  

Вимогами п.19 рішення районної ради Жидачівського району від 14.05.2010 № 394 

«Про районний бюджет  Жидачівського району на 2010 рік» передбачено, що виявлені 

перевірками, проведеними працівниками контрольно-ревізійного відділу у Жидачівському 

районі, фінансового управління Жидачівської РДА, суми незаконних видатків, недостач і 

крадіжок підлягають перерахуванню до районного бюджету. Всупереч вище наведеного  

до районного бюджету не перераховано незаконні видатки по ревізії  відділу культури та 
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туризму Жидачівської РДА (січень 2010) в сумі 9200,00 грн , чим недотримано вимоги п. 

21 ст 69 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2256-VІ.( (Копії казначейських 

виписок, звіту ф.412  по кодах 24060300 та 21080500 в Додатку 16 до акта). 

Внаслідок чого дохідною частиною загального фонду районного бюджету 

Жидачівського району за 2010 рік недоотримано доходів на суму 9200,00 гривень.  

З приводу недоотримання доходів загального фонду районного бюджету 

начальнику відділу доходів бюджету, фінансів ЖКС, транспорту, зв’язку, інвестиційних 

природоохоронних та інших програм   Банзеруку О.І. надано перелік питань.  

У своєму поясненні від 12.12.2013 начальник відділу доходів бюджету, фінансів 

ЖКС, транспорту, зв’язку, інвестиційних природоохоронних та інших програм 

фінансового управління Жидачівської РДА Банзерук О.І.  вказав, що в 2009 році 

працівниками КРВ у Жидачівському районі проводилась ревізія в відділі культури та 

туризму райдержадміністрації. Бюджетна установа в якій проводилась перевірка, 

фінансується за рахунок коштів районного бюджету.  В  результаті перевірки встановлено 

порушення¸ що  призвели до незаконних видатків в сумі 9200 гривень. За інформацією 

наданою відділом культури На вимогу КРВ у Жидачівському районі порушення повністю 

усунуто шляхом стягнення зайво виплачених коштів з працівників при виплаті заробітної 

плати в грудні 2009 року в сумі 3672,00 грн та в 2010 році в сумі 5528 гривень. Усунення 

виявлених порушень  не призвело до втрат районного бюджету. Зауваження та пропозиції 

зі сторони КРВ у Жидачівському районі щодо усунення виявлених порушень в фінансове 

управління не надходили (Перелік питань та пояснення Банзерука О.І. у Додатку 10 до 

акта). 

 Таким чином, у формі «Звіт про виконання місцевих бюджетів» 1.1. «Доходи 

загального фонду місцевих бюджетів» районного бюджету за 2010 рік занижено розмір 

надходжень за кодом бюджетної класифікації доходів 24060300, 21080500 «Інші 

надходження» на суму 9200,00 грн,  що є порушенням що є порушенням п. 1.2 Порядку 

складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами 

бюджетних коштів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 05.01.2011 

року №2  та  п. 1 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV. 

Внаслідок допущеного порушення за станом на 31.12.2010 року районним 

бюджетом Жидачівського району недоотримано доходів загального фонду в сумі   9200,00 

грн, чим завдано йому матеріальної шкоди (збитків) на суму 9200,00 гривень. 

Ревізію дотримання вимог чинного законодавства щодо повноти та своєчасності 

надходження до спеціального фонду районного бюджету коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, проведено суцільним способом 

за 2010-12 та січень-жовтень 2013 року, якою встановлено наступне. 

Вимогами ст.207  Земельного кодексу України від 25.10.2001 №2768-ІІІ 

передбачено, що втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 

включають втрати сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників, а також 

втрати, завдані обмеженням у землекористуванні та погіршенням якості земель. 

Відшкодуванню підлягають втрати сільськогосподарських угідь (ріллі, 

багаторічних насаджень, перелогів, сінокосів, пасовищ), лісових земель та чагарників як 

основного засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві внаслідок вилучення 

(викупу) їх для потреб, не пов’язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським 

виробництвом. 

Відшкодуванню підлягають також втрати, завдані обмеженням прав власників 

землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, або погіршенням якості угідь внаслідок 

негативного впливу, спричиненого діяльністю громадян, юридичних осіб, органів 

місцевого самоврядування або держави, а також у зв’язку з виключенням 

сільськогосподарських угідь, лісових земель і чагарників із господарського обігу 

внаслідок встановлення охоронних, санітарних та інших захисних зон. 
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Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва компенсуються 

незалежно від відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам. 

Втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва визначаються у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Крім цього, вимогами п.2.4 ст.69 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 

2256-VІ визначено, що до надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів складовими 

частинами спеціального фонду бюджету належать кошти від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, що зараховуються у розмірі: 

25 відсотків - до обласного бюджету, 75 відсотків - до бюджетів міст республіканського 

Автономної Республіки Крим та обласного значення, 15 відсотків - до районних бюджетів, 

60 відсотків - до бюджетів міст районного значення, селищ і сіл. 

 Згідно даних форми «Звіт про виконання місцевих бюджетів» 1.2. «Доходи 

спеціального фонду місцевих бюджетів» протягом ревізійного періоду фактичні 

надходження коштів до спеціального фонду районного бюджету за кодом бюджетної 

класифікації доходів 21110000 «Надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва» в загальній сумі складають 

84680,70 грн, в т.ч.  у 2010 році – 25701,45 грн, у 2011- 58979,25 грн, кошти в 2012  та за 

10 місяців 2013 не поступали (Копії казначейських виписок, звіту ф.412 по коду 21110000 

«Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва»    у Додатку 17  до акта). 

Вимогами п.п.3-4 Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у 

власності громадян, або юридичних осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.04.2002 №502 визначено, що сільська, селищна, міська рада або районна 

держадміністрація розглядає заяву (клопотання) і в разі згоди на зміну цільового 

призначення земельної ділянки дає дозвіл на підготовку проекту її відведення, в т.ч.: 

складання проекту відведення земельної ділянки, якщо зміні цільового призначення 

підлягає її частина, а також перепогодження проекту відведення земельної ділянки з 

відповідними органами виконавчої влади, якщо зміні цільового призначення підлягає вся 

земельна ділянка. 

 Проект відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, 

складається державною або іншою землевпорядною організацією на замовлення власника 

земельної ділянки 

 В ході ревізії на підставі запиту Держфінінспекції у Львівській області  від 

23.10.2013 №08-15м/8259 на адресу Управління Держземагенства  в Жидачівському 

районі скеровано запит, про надання копій розрахунків втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва при зміні цільового призначення земельних ділянок  

місцевими бюджетами Жидачівського району (Лист Держфінінспекції у Львівській 

області у Додатку 18   до акта). 

Управлінням Держземагенства у в Жидачівському районі надано копії розрахунків 

втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при зміні цільового 

призначення земельних ділянок місцевими бюджетами Жидачівського району.  

Вимогами п.4 Порядку визначення втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню, затвердженого 

постановою Кабінету міністрів України від 17.11.1997 № 1279 передбачено, що 

відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, 

спричинених  вилученням сільськогосподарських і лісових угідь для цілей, не пов'язаних 

із веденням сільського і лісового господарства, провадиться  юридичними і фізичними 

особами в двомісячний термін після затвердження в установленому порядку проекту 

відведення їм земельних ділянок, а у випадках  поетапного  освоєння відведених угідь для 

добування корисних копалин відкритим способом - у міру їх  фактичного  надання.  

Контроль за дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають 
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відшкодуванню, здійснюює Держсільгопінспекція у Львівській області та її територіальні 

органи.  

Територіальні органи Держземагенства в 5-денний строк з моменту затвердження 

розрахунку розміру втрат, які підлягають відшкодуванню, надсилають копію 

затвердженого розрахунку до відповідного територіального органу Держсільгопінспекції 

для здійснення контролю за своєчасним відшкодуванням втрат. 

Згідно наданої інформації відділу Держземагенства у Жидачівському районі 

Львівської області від 01.11.2013 №01-12/03-1638 про перелік підприємств по яких 

нараховано та фактично сплачено кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського 

та лісогосподарського виробництва та надано копії розрахунків втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при зміні цільового 

призначення земельних ділянок місцевими бюджетами Жидачівського району 

(Інформація Держземагенства в Жидачівському районі та ксерокопії розрахунку втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва у Додатку 19 до акта). 

 На виконання вимог п.1 Порядку визначення втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню спеціалістами головного 

управління Держземагенства у Львівській області проведено розрахунок втрат 

сільськогосподарського виробництва при зміні цільового призначення земельних ділянок. 

Рішенням Вибранівської сільської ради №260 від 28.09.2010 затверджено проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території  Вибранівської сільської 

ради  в с. Бринці-Загірні ПП «Вибранівка» загальною площею 4,6 га,  для розробки 

кар’єру по видобутку піску та передачу земельної ділянки в оренду з поетапним 

освоєнням відведених угідь, з них І етап -1,1386 га. Пунктом. 4.2 вище вказаного  рішення 

зобов’язано  ПП «Вибранівка», відповідно до п.4  постанови Кабінету міністрів України 

від 17.11.1997 № 1279 «Про затвердження порядку і розміру нарахування та 

відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва», 

відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва в міру фактичного надання в 

оренду земельних ділянок, згідно поетапного їх освоєння. 

Головним управлінням Держземагенства у Львівській області проведено 

розрахунок втрат сільськогосподарського виробництва при умові відведення земельної 

ділянки ПП «Вибранівка» для розробки кар’єру по видобутку піску (І етап) на території 

Вибранівської сільської ради Жидачівського району,  площею 1,1386 га - сума втрат 

становить 70982,00 гривень Вище вказаний розрахунок погоджено заступником 

начальника Головного управління Держземагенства у Львівській області  06.09.2011 та 

затверджено головою Вибранівської сільської ради 16.12.2011 року. 

Вибранівською сільською радою заключено з ПП «Вибранівка» договір оренди 

земельної ділянки  від 12.06.2012 за № 33 площею 1,1386 га для розробки кар’єру по 

видобутку піску (І етап) терміном  на 725 днів. Договір зареєстровано у відділі 

Держземагенства у Жидачівському районі 29.12.2012 за № 462150004006774 та передано 

актом приймання-передачі об’єкта оренди (земельної ділянки)  від 29.12.2012 № 33. 

Державною інспекцією сільського господарства у Львівській області  листом від 

05.08.2013 № 5897/3-7-8 повідомлено директора ПП «Вибранівка», який  звернувся  з 

заявою про надання дозволу на зняття та перенесення грунтового покрову (родючого 

шару  грунту) земельної ділянки  площею 1,1386 га  на території Вибранівської сільської 

ради, про те, що згідно з порядком  видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття 

та перенесення грунтового покрову (родючого шару  грунту) земельних ділянок, 

затвердженого наказом Держкомзему  України від 04.01.2005 № 1 до заяви на видачу 

дозволу  додається копія документа, яка підтверджує сплату коштів за відшкодування 

втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. На підставі вище 

наведеного, керуючись п.4.5 Порядку та відповідно до регламенту (інформаційної картки) 

щодо видачі дозволу на зняття та перенесення грунтового покрову (родючого шару  

грунту) земельних ділянок Держсільгоспінспекцією відмовлено у його видачі.  
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На час проведення ревізії ПП «Вибранівка в порушення до ст.207, 208, 209 

Земельного кодексу України та постанови Кабінету міністрів України від 17.11.1997 № 

1279 «Про затвердження порядку і розміру нарахування та відшкодування втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва» не відшкодовано втрати 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в сумі 70982,00 гривень. 

Вимогами п. 2.4 ст.69 Бюджетного кодексу України  передбачено, що втрати 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, зумовлені вилученням 

сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників, підлягають відшкодуванню і 

зараховуються до спеціальних рахунків відповідних місцевих рад (бюджетів) у такій 

розмірах: 

- обласному бюджету - 25 відсотків; 

- районному бюджету - 15 відсотків; 

- міському, сільському, селищному - 60 відсотків. 

Внаслідок вище наведеного до дохідної частини спеціального фонду районного 

бюджету не надійшли кошти як відшкодування  втрат сільськогосподарського 

виробництва при зміні цільового призначення земельних ділянок в розмірі 15 відсотків від 

ПП «Вибранівка» в сумі 10647,30 грн, обласного -17745,50 грн та сільського– 42589,20 

гривень. 

ПП «Вибранівка» листом  від 22.11.2013 року № 1.22/11 проінформувало 

Управління Держземагенства у Жидачівському районі про те, що із 2010 року Південно-

Вибранівський кар’єр по причині підготовки різних дозвільних документів не працював, а 

в 2012  наказом Державної служби геології та надр України призупинила дію спеціального 

дозволу на використання надр за порушення надрокористувачем умов користування 

надрами. В зв’язку з тим, що  їз дня затвердження проекту землеустрою  і по сьогоднішній 

день  кар’єр не працював та відсутність коштів на оплату втрат сільськогосподарського 

виробництва призвело до такої ситуації. На  початку 2014  ПП «Вибранівка» 

проінформувало, що обов’язково проплатить всю суму втрат сільськогосподарського 

виробництва, так як без цієї проплати не отримає дозволу на зняття та перенесення 

ґрунтового покриву земельної ділянки площею 1,1386 га.   

Станом на  01.11.2013 по даних  управління Держземагенства у Львівській області  

рахується  дебіторська заборгованість по несплаті ПП «Вибранівка» втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва  на суму 70982,00 гривень. 

Розпорядженням голови Жидачівської РДА від 22.01.2013 року № 31 «Про 

погодження проекту землеустрою»  погоджено проект землеустрою, щодо відведення 

земельної ділянки ТзОВ «Вісла» - W  під розробку ділянки «Західна» Подорожненського 

родовища піщано-гравійної суміші загальною площею 4,4067 га земель запасу на  

території Сидорівської сільської ради Жидачівського району  Львівської області. 

Розпорядженням голови Жидачівської РДА від 07.02.2013 року № 80. «Про визнання 

такими, що втратили чинність розпорядження голови райдержадміністрації»  відповідно 

до змін внесених в Земельний кодекс України, в частині  розпорядження землями 

державної власності, керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації» 

визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови райдержадміністрації, в 

тому числі розпорядження від 22.01.2013 року № 31.  

Головним управлінням Держземагенства у Львівській області проведено 

розрахунок втрат сільськогосподарського виробництва при умові відведення земельної 

ділянки ТзОВ «Вісла»–W під розробку ділянки «Західна» Подорожненського родовища 

піщано-гравійної суміші загальною площею 4,4067 га,  на  території Сидорівської 

сільської ради Жидачівського району,  сума витрат – 91749,00 гривень. Вище вказаний 

розрахунок погоджено першим заступником начальника Головного управління 

Держземагенства у Львівській області  29.12.2013, але не затверджений уповноваженим 

органом, який уповноважений затвердити проект відведення  відповідно до п.11 Порядку 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення  земельних ділянок, затвердженого  
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постановою КМУ від 26.05.2004 № 677. 

ТзОВ «Вісла»–W  звернулася листом від 20. 12.2012  №19/12 у Львівську ОДА з 

проханням затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки під 

розробку кар’єру  ділянки «Західна» Подорожненського родовища піщано-гравійної 

суміші загальною площею 4,4067 га на  території Сидорівської сільської ради 

Жидачівського району.  

За дорученням  Львівської ОДА Головне   управління Держземагенства у 

Львівській області  розглянуло  вище вказане прохання ТзОВ «Вісла»–W та повідомило, 

що у зв’язку із внесенням змін  з 01.01.2013 до ст. 122 Земельного кодексу України, 

повноваження щодо  надання земельних ділянок  сільськогосподарського призначення 

державної власності, крім випадків визначених частиною 8 ст.122, у власність або 

користування для всіх потреб відносяться до компетенції центрального органу виконавчої 

влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальних 

органів. Крім цього зазначило, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 

власності» (п.5, п.9 Прикінцевих  та перехідних положень) та п.107 постанови КМУ від 

17.10.2012 №1051  до прийняття рішення про затвердження документації із землеустрою 

та надання земельної ділянки  у власність чи користування проводиться реєстрація даної 

земельної ділянки у державному  земельному кадастрі та державна реєстрація права 

держави чи територіальної громади  на земельну ділянку у державному реєстрі  прав на 

рухоме майно. Внаслідок цього матеріали повернуто ТзОВ «Вісла»–W на  

доопрацювання.   

ТзОВ «Вісла»–W листом від 19. 03. 2013  №8/03 звернулося у Головне   управління 

Держземагенства у Львівській області з проханням затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під розробку кар’єру  ділянки «Західна» Подорожненського 

родовища піщано-гравійної суміші загальною площею 4,4067 га на  території 

Сидорівської сільської ради Жидачівського району, після доопрацювання вказаних 

зауважень.  

Головне управління Держземагенства у Львівській області  листом від 09.04.2013 

№01-16/4-2069  повідомило, що представлений на розгляд проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки потребує доопрацювання та приведення у відповідність до 

вимог ст. 25, ст. 50 Закону України «Про землеустрій». Крім цього проект має бути 

прошнурований, скріплений печаткою виконавця робіт, а сторінки пронумеровані.  

Внаслідок цього матеріали повернуто ТзОВ «Вісла»–W на  доопрацювання. 

ТзОВ «Вісла»–W   листом від 10. 09. 2013  №02/09 звернулося у Головне    

управління Держземагенства у Львівській області  з проханням затвердити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки під розробку кар’єру  ділянки «Західна» 

Подорожненського родовища піщано-гравійної суміші загальною площею 4,4067 га на 

території Сидорівської сільської ради Жидачівського району, після доопрацювання  

вказаних зауважень.   

Головне   управління Держземагенства у Львівській області  листом від 14.10.2013 

№01-16/8-7070  повідомило ТзОВ «Вісла»–W, що представлений на розгляд проект 

землеустрою щодо відведення земельної не відповідає вимогам ст.50 Закону України 

«Про землеустрій». Зокрема: 

- відсутня завірена, згідно чинного законодавства, копія (заяви) про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки; 

- відсутній акт перенесення в натуру (на місцевість) меж санітарно-захисних 

зон відповідно до висновку відділу Держземагенства у Жидачівському районі від  

30.11.2012 №8; 

- проект землеустрою  потрібно погодити відповідно до ст.186-1 Земельного 

кодексу України. 

Крім того, в акті №3 про встановлення границь в натурі земельної ділянки та  
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прийомі-передачі межових знаків на зберігання не вказані дати їх складання. На 

кадастрових планах не вказані межі санітарно-захисних зон кар’єру. У витягу з форми 6-

зем від 30.11.2012 №68 частина земельної ділянки площею 0,1589 га відноситься до лісів 

та інших лісовкривних площ (чагарники) . 

Враховуючи вище наведене, невідповідність поданого проекту ст.50 Закону 

України «Про землеустрій»,  керуючись ч.6 ст.123 Земельного кодексу України Головне   

управління Держземагенства у Львівській області   відмовляє у затвердженні даного 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

ТзОВ «Вісла»–W   листом від 01. 11. 2013  №01/11 звернулося у Головне   

управління Держземагенства у Львівській області  з проханням затвердити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки під розробку кар’єру  ділянки «Західна» 

Подорожненського родовища піщано-гравійної суміші загальною площею 4,4067 га на  

території Сидорівської сільської ради Жидачівського району. 

 Головне   управління Держземагенства у Львівській області  листом від 19.11.2013 

№01-16/4-8259  повідомило ТзОВ «Вісла»–W, що представлений на розгляд проект 

землеустрою щодо відведення земельної не відповідає вимогам ст.50 Закону України 

«Про землеустрій».  Невідповідність поданого проекту ст.50 Закону України «Про 

землеустрій»,  керуючись ч.6 ст.123 Земельного кодексу України Головне   управління 

Держземагенства у Львівській області   відмовляє у затвердженні даного проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Внаслідок вище наведеного до спеціального фонду районного бюджету кошти  по 

відшкодуванню  втрат сільськогосподарського виробництва при зміні цільового 

призначення земельних ділянок в розмірі 15 відсотків від ТзОВ «Вісла»–W на момент 

завершення  ревізії не надійшли. По даних обліку Держземагенства у Жидачівському 

районі заборгованість в сумі 91749,00 грн не рахується.   

Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського  і 

лісогосподарського виробництва, використовуються виключно на освоєння земель для 

сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, 

охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою (Реєстр 

надходження та використання коштів за відшкодування втрат сільськогосподарського  і 

лісогосподарського виробництва у Додатку 20 до акта).  

Протягом січня-грудня 2010 року до загального фонду районного бюджету 

надійшло 157191300,00 грн або 100 відсотків до уточнених річних призначень 

(157256800,00 грн) в т.ч, офіційних трансфертів – 140540800,00 грн або на 99,6 відсотка до 

уточненого річного обсягу доходів (141110400,00 грн). 

До спеціального фонду у 2010 році надійшло доходів в сумі 10485100,00 грн або 

92,0 відсотка до затвердженого річного розпису з урахуванням внесених змін 

(11400300,00 грн), в т ч офіційних трансфертів –9619200,00 грн або 89,9 відсотка до 

уточненого річного обсягу доходів (10701000, 00 грн) (Аналіз виконання плану по доходах 

за 2010 рік у Додатках 21). 

Протягом січня-грудня 2011 року до загального фонду районного бюджету 

надійшло 180931200,00 грн доходів або на 100,3 відсотка до уточнених річних призначень 

(180453200,00 грн) в т.ч, офіційних трансфертів –161421300,00 грн або 99,5 на відсотка до 

уточненого річного обсягу доходів (162240900,00 грн). 

До спеціального фонду у 2011 році надійшло доходів в сумі 4402000,00 грн або 

119,1 відсотків до затвердженого річного розпису з урахуванням внесених змін 

(3695700,00 грн), в т ч офіційних трансфертів –2899100,00 грн або на 99,4 відсотка до 

уточненого річного обсягу доходів (2916500,00 грн) (Аналіз виконання плану по доходах за 

2011 рік у Додатках 22). 

Протягом січня-грудня 2012 року до дохідної частини загального фонду районного 

бюджету надійшло – 215449100,00 грн податкових і неподаткових надходжень або на 99,0 

відсотка до затвердженого річного плану з урахуванням змін (217606500,00 грн), 



 

 152 

офіційних трансфертів –193058500,00 грн або 99,1 відсотка до затвердженого річного 

плану з урахуванням внесених змін (194855600,00 грн). 

Дохідна частина спеціального фонду районного бюджету у 2012 році виконана в 

обсязі 7003100,00 грн або 100,3 відсотка до затвердженого річного розпису з урахуванням 

внесених змін ( 6978900,00 грн) (Аналіз виконання плану по доходах за 2012 рік у 

Додатках 23). 

Протягом січня-жовтня 2013 року до дохідної частини загального фонду районного 

бюджету надійшло доходів в сумі  175492200,00 грн або на 79,8 відсотка до 

затвердженого плану з урахуванням змін на десять місяців 2013 року (187730400,00 грн), 

офіційних трансфертів – 156899000,00 грн або 81,3 відсотка до уточненого обсягу на 

відповідний період (160939900,00грн). 

Дохідна частина спеціального фонду районного бюджету у січні-жовтні п.р. 

виконана в обсязі 5200300,00 грн або 80,1 відсотка до затвердженого річного розпису з 

урахуванням внесених змін (6493700,00 грн)  (Аналіз виконання плану по доходах за 

січень-жовтень 2013  у Додатках 24). 

Ревізією дотримання вимог ст.71 Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 №2542-

ІІІ та ст.71 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VІ щодо правильності 

формування бюджету розвитку спеціального фонду проведено суцільним методом за період з 

01.01.2010 по 31.10.2013 року, якою порушень не встановлено. 

Ревізію дотримання вимог чинного законодавства щодо повноти та своєчасності 

надходження до спеціального фонду районного бюджету коштів від відчуження майна, що 

належить до комунальної власності територіальної громади Жидачівського району, 

проведено суцільним способом за 2010-2012 роки та січень-жовтень 2013 року, якою 

встановлено наступне. 

На виконання запиту фінансового управління Жидачівської РДА від 12.11.2013 

№690, Жидачівською районною радою надано інформацію, що протягом ревізійного 

періоду проведено відчуження майна, що належить до комунальної власності 

територіальних громад  Жидачівського району в т. ч. - . будівлі складу Вибранівської 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини, народного дому села Лучани та 

приміщення Сидорівської ЗОШ І ступеня, шляхом безкоштовної передачі у власність 

Чорноострівської, Сидорівської та Вибранівської сільських рад  (Запит Держфінінспекції 

та Інформація Жидачівської районної ради у Додатку 25-26 до акта). 

Так, згідно даних форми «Звіт про виконання місцевих бюджетів» 1.2. «Доходи 

спеціального фонду місцевих бюджетів» протягом ревізійного періоду фактичні 

надходження коштів до спеціального фонду районного бюджету за кодом бюджетної 

класифікації доходів 31030000 «Надходження від відчуження майна, що знаходиться у 

комунальній власності» за ревізійний період  кошти не надходили. 

На виконання запиту Держфінінспекції у Львівській області від 23.10.2013 №08-

15м/8259, відділом Держземагенства у  Жидачівському районі Львівської області надано 

інформацію, що протягом ревізійного періоду купівлі-продажу земельних ділянок за 

межами населених пунктів не проводилось ( лист ДФІ у Львівській області, інформація 

відділу Держземагенства у  Жидачівському районі Львівської області  у Додатках 27 до 

акта). 

Ревізією використання місцевими органами виконавчої влади і самоврядування та 

фінансовим управлінням резервів надходження коштів до дохідної частини бюджету 

встановлено, що питання виконання планових показників за доходами районного 

бюджету щоквартально розглядалися на сесіях районної ради, щомісячно доповідалися  

голові районної ради   та голові Жидачівської РДА. 

Розпорядженням  голови Жидачівської РДА від 13.03.2013 № 140 затверджено 

план заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, оптимізації мережі бюджетних 

установ, економного та раціонального використання бюджетних коштів, посилення 

фінансово-бюджетної дисципліни, згідно з яким передбачається у 2013 вишукати  
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додатковий фінансовий ресурс на суму 5576900,00 гривень. 

Внаслідок вжитих заходів, за січень-жовтень 2013, до бюджету надійшло  

3508200,00 грн або 62,9 %  до річного плану. Внаслідок проведених заходів щодо 

детінізації трудових відносин  та легалізації заробітної плати надійшло 26000,00 грн або 

37,1 %, активізації роботи з ліквідації заборгованості  зі сплати податків і зборів – 

787600,00 грн або 89%, по інших заходах щодо збільшення  надходжень до бюджетів та 

нарощування власної дохідної бази – 636400,00 грн  або 143 %   

Заходів щодо перегляду пільг від сплати податків і зборів, ставок  за оренду землі, 

комунального майна   на 2013  не затверджено.   

 

4. 3дійснення місцевих запозичень та отримання місцевим бюджетом позичок 

Суцільною ревізією законності та наявності підстав для отримання  районним 

бюджетом короткотермінових позичок у фінансово - кредитних установах та органах 

Держказначейства, проведеної за період з 01.01.2010 по 31.10.2013, по документах 

перелік яких наведено у Додатку 3 до акта, встановлено наступне. 

Зокрема, відповідно до вимог п.1 ст.73 Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 

№2542-ІІІ та вимогами п. 1 ст. 73 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VІ 

для покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із 

забезпеченням видатків загального фонду в першу чергу на оплату праці працівників 

бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і 

медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, районним бюджетом 

отримано короткотермінових позичок в Жидачівському управлінні ДКСУ ГУДКУ у 

Львівської області на термін до трьох місяців одержано  у 2012 році – 22203705,00 грн та у 

січні-жовтні 2013 року - 59439196,00 грн (Дані щодо одержання короткотермінових 

позичок у Додатку 28 до акта) 

Одержані протягом вищезазначеного періоду короткотермінові позички  за рахунок 

єдиного казначейського рахунку погашені місцевим бюджетом у визначені терміни 

протягом відповідного бюджетного періоду.  

Порушень з питань правильності отримання, зарахування та використання позичок 

ревізією не встановлено. 

Одержані протягом вищезазначеного періоду короткотермінові позички за  

рахунок єдиного казначейського рахунку погашені районним бюджетом у 

визначені терміни. 

В період з 01.01.2010 по 31.10.2013 позички з районного бюджету, а також 

безповоротна фінансова допомога, суб’єктам господарювання не надавалися, чим 

дотримано вимоги ст. 73 Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 №2542-ІІІ та вимоги 

ст. 73 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VІ. 

Ревізією встановлено, що протягом 2010  та січня-жовтня 2013  районний бюджет 

отримував середньострокових позичок за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка 

в органах Державної казначейської служби України на суму 3327800 ,00 грн, в т.ч.: у 

2010 році - 1397800,00 грн, у січні-жовтні 2013 року - 1930000,00 грн (Дані щодо 

одержання середньострокових позичок у Додатку 29 до акта) 

Відповідно до вимог п. 1-2 Порядку надання Раді міністрів Автономної  

Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам 

відповідних місцевих рад середньострокових позик та їх погашення, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2010 №1203, фінансовим управлінням 

Жидачівської РДА укладено договори про надання середньострокової позики з Головним 

управлінням Державної казначейської служби України у Львівській області  в сумі  

1930000,00 гривень. Станом на 01.11.2013 року не погашено середньострокових позичок 

на суму 1911748,15 гривень. 

Середньострокові позички спрямовано на забезпечення фінансування заробітної 

плати, оплату комунальних послуг, придбання продуктів харчування бюджетних установ,  
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що утримуються за рахунок коштів загального фонду районного бюджету. 

 

5. Дотримання чинного законодавства при формуванні та виконанні бюджету 

за видатками 

Ревізією дотримання вимог Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 №2542-ІІІ 

та Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI в частині фінансування 

видаткової частини районного бюджету в разі несвоєчасного затвердження бюджету, 

проведеною суцільним способом за 2010-2012 роки, по документах перелік яких наведено 

у Додатку 3 до акта. 

Ревізію дотримання вимог ст. 91 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 

№2456-VI в частині затвердження у видатковій частині загального фонду районного 

бюджету видатків, що здійснюються виключно за рахунок коштів районного бюджету та 

не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, проведеною за 2011-

2012 роки, порушень не встановлено. 

Ревізією дотримання вимог ст. 89 Бюджетного кодексу України Бюджетного 

кодексу України в частині затвердження у видатковій частині загального фонду районного 

бюджету видатків, що здійснюються виключно за рахунок коштів районного бюджету та 

враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, проведеною за 2011-

2012 роки, порушень не встановлено. 

Зокрема, ревізією установлено, що протягом зазначеного періоду фінансування 

установ, які утримуються за рахунок коштів загального та спеціального фондів районного 

бюджету на виконання розпоряджень голови Жидачівської РДА на відповідний 

бюджетний період, здійснювалось на підставі тимчасового розпису видатків районного 

бюджету на І та ІІ квартал 2010 року, на І квартал 2011 року та І квартал 2012 року та І 

квартал 2013 року.  

Обсяг видатків загального фонду районного бюджету на перший та другий квартал 

2010 року, перший квартал 2011 року та перший квартал 2012 року, І квартал 2013 року не 

перевищував квартального обсягу видатків з розрахунку щомісячних видатків в розмірі 

1/12 загального обсягу видатків визначених рішенням районної ради, за попередній 

бюджетний період. 

Фінансування капітальних видатків до затвердження районного бюджету не 

здійснювалось, чим дотримано вимог ст. 79 Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 

№2542-ІІІ та Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI. 

Протягом 2010-2012 років та січня-жовтня 2013 року за рахунок коштів загального 

фонду районного бюджету Жидачівського району  утримувалися апарат районної ради, 76 

загальноосвітніх шкіл, методкабінет, логопед пункт. 2 ДЮСШ, 4 централізовані 

бухгалтерії, 3 лікарні, 6 амбулаторій, 1бібліотечна система, районний будинок культури, 2 

школи естетичного виховання, центр соціальних служб для сім’ї, територіальний центр. 

 З 1 січня 2011 відповідно до вимог ст.89 Бюджетного кодексу  України та 

розпорядження голови райдержадміністрації від 06.12.2010 №1208 фельдшерсько - 

акушерські пункти (66) утримуються з загального фонду районного бюджету. 

З 01.09.2013, відповідно до рішення сесії Жидачівської районної ради від 

27.06.2013 №307 призупинено функціонування  Кніселівської ЗОШ І ступеня у зв’язку з 

відсутністю дітей.  

Ревізією дотримання вимог ст.21 Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 

№2542-ІІІ та вимог ст. 22 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI, в 

частині спрямування коштів районного бюджету одержувачам виключно через 

розпорядників бюджетних коштів, проведеної суцільним способом за 2010-2012 роки, 

порушень не встановлено.  

Після затвердження районного бюджету фінансування головних розпорядників 

коштів здійснювалося згідно річного та помісячного розпису доходів та видатків 

загального фонду бюджету, річного розпису спеціального фонду районного бюджету, 
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складеного в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів і кодів функціональної та 

економічної класифікації видатків. 

На підставі витягів із затвердженого річного розпису асигнувань районного 

бюджету, в установленому порядку затверджувались кошториси та плани асигнувань 

розпорядникам коштів районного бюджету. 

При затвердженні районного бюджету рішенням сесії районної ради передбачено, 

що в процесі виконання районного бюджету в окремих випадках перерозподіл видатків, 

що призводить до зміни головних розпорядників коштів, обсягу затверджених бюджетних 

призначень головному розпоряднику коштів районного бюджету за загальним та 

спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та 

відповідних видатків) всього, в т.ч. на заробітну плату, енергоносії, видатки розвитку, а 

також внесення змін до переліку об’єктів, що фінансуються з бюджету розвитку 

спеціального фонду, цільового фонду розвитку соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури району розподіл офіційних трансфертів здійснюються  головою 

Жидачівської РДА за погодженням з постійною комісією ради з питань планування 

бюджету та фінансів з подальшим затвердженням внесених змін на сесії районної ради. У 

процесі виконання районного бюджету в окремих випадках за обґрунтованим поданням 

головного розпорядника коштів районного бюджету дозволено фінансовому управлінню 

здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах обсягу його 

бюджетних призначень загального  та спеціального фондів районного бюджету. 

Так, протягом ревізійного періоду зміни до річного розпису дохідної та видаткової 

частини загального та спеціального фонду районного бюджету здійснюються на підставі 

розпоряджень  голови Жидачівської РДА, з подальшим затвердженням їх рішеннями сесій 

Жидачівської районної ради. 

Збільшення обсягу витрат за рахунок скорочення захищених статей  витрат за 

обревізований період не проводилось. 

Ревізією дотримання вимог ст.14-1 Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 

№2542-ІІІ та ст.14 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI, в частині 

збереження розміру оборотної касової готівки відповідно на кінець бюджетного періоду, 

проведеною суцільним способом за 2010-2012 роки, порушень не встановлено. 

Так, при затвердженому на відповідний рік обсягу оборотно-касової  

готівки в сумах 2400000,00 грн, 3400000,00 відповідно, залишок коштів 

(основного котлового рахунку) загального фонду районного бюджету за станом на 

01.01.2011 року становив – 7734692,79 грн, за станом на 01.01.2012 року – 

5358183,22грн та за станом на 01.01.2013 року – 5699311,69 гривень. 

Отже, фінансовим управлінням протягом періоду, що підлягав ревізії, дотримано 

збереження розміру оборотно-касової готівки.  

Фактів спрямування вільних залишків не у відповідності до напрямків, 

визначених рішеннями сесій районної ради, ревізією не встановлено. 

Видаткова частина загального фонду районного бюджету у 2010 році виконана в 

розмірі 155125700,00 грн або на 98 відсотків до затвердженого річного розпису з 

урахуванням внесених змін (158292900,00 грн), спеціального фонду в розмірі 10623300,00 

грн або на 92,9 відсотків до затвердженого річного розпису з урахуванням  внесених змін 

(11430200,00 грн)(Аналіз виконання видаткової частини бюджету по загальному та 

спеціальному фондах у Додатках 30 до акта) 

За результатами виконання районного бюджету за 2010 рік залишок коштів на 

котловому рахунку загального фонду становив – 7734692,79 гривень. 

Видаткова частина загального фонду районного бюджету за 2011 рік виконана  в 

обсязі 179161900,00 грн або на 98,6 відсотка до затвердженого річного розпису з 

урахуванням внесених змін (181667800,00 грн), спеціального фонду – 5829200,00 грн або 

на 85,1 відсотків до  затвердженого річного розпису з урахуванням внесених змін  

(6846600,00 грн)  (Аналіз виконання видаткової частини бюджету по загальному та 
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спеціальному фондах у Додатках 31 до акта) 

Слід зазначити, що за результатами виконання районного бюджету за 2011 рік 

залишок коштів на котловому рахунку загального фонду становив – 5358183,22 гривень. 

Видаткова частина загального фонду районного бюджету за 2012 рік виконана в 

обсязі 212576000,00 грн або на 97,6 відсотка до затвердженого на відповідний період 

розпису з урахуванням внесених змін (217835200,00 грн), спеціального фонду – 

8496000,00 грн або на 88,1 відсотка до затвердженого річного розпису з  урахуванням  

внесених змін (9644700,00 грн  (Аналіз виконання видаткової частини бюджету по 

загальному та спеціальному фондах у Додатках 32 до акта) 

За результатами виконання районного бюджету за 2012 рік залишок коштів на 

котловому рахунку загального фонду становив – 5699311.69 гривень. 

Видаткова частина загального фонду районного бюджету за січень - жовтень 2013 

року виконана в обсязі 182390700,00 грн або на 95,5 відсотка до затвердженого на 

відповідний період розпису з урахуванням внесених змін (190909600,00 грн), спеціального 

фонду –3556200,00 грн або на 67,5 відсотка до затвердженого розпису на 10 місяців з 

урахуванням внесених змін (4556800,00 грн) (Аналіз виконання видаткової частини 

бюджету по загальному та спеціальному фондах у Додатках 33 до акта) 

За станом на 31.10.2013 року залишок коштів на котловому рахунку загального 

фонду становив 1836605,50 гривень. 

Протягом ревізійного періоду у видатковій частині загального та спеціального 

фонду районного бюджету на підставі рішень районної ради, затверджувались кошти на 

реалізацію програм і заходів з їх забезпечення. Так в 2010 році  затверджено 13 програм 

на загальну суму 255000,00 грн, профінансовано – 9 на загальну суму 173742,00 грн, в 

2011 затверджено 20 програм на загальну суму 385000,00 грн, профінансовано - 14 на 

загальну суму 208175 грн, в 2012 затверджено 23 програми на загальну суму 350548,00 

грн, профінансовано -  12 на загальну суму 145512,00 грн та в 2013 затверджено 30 

програм на загальну суму 435000,00 грн з них за 10 місяців 2013 профінансовано - 11 на 

загальну суму 90900,00 гривень. (Довідка-розшифровка спрямування коштів районного 

бюджету на фінансування програм в Додатку 34 до акта).   

Фінансування заходів, передбачених програмами, проводилось через головних 

розпорядників коштів районного бюджету за рахунок бюджетних призначень, 

встановлених для них рішеннями про затвердження бюджету та внесення до нього змін на 

відповідний рік. 

Ревізією дотримання вимог бюджетного законодавства щодо затвердження та 

виділення коштів з районного бюджету на реалізацію програм, досягнення 

результативних показників, визначених програмами проведено суцільним способом по 

Програмі реформування і розвитку системи охорони здоров’я Жидачівського району на 

2012-2014 роки, Програмі поліпшення умов функціонування фельдшерських пунктів у 

Жидачівському районі Львівської області  на 2012-2016 роки,  Цільовій соціальній  

программі розвитку цивільного захисту Жидачівського району Львівської області  на 

2011-2013 роки та прогноз до 2015 рік,   Програмі здійснення заходів щодо забезпечення 

громадян Жидачівського району послугами з оформлення та видачі паспорта громадян 

України для виїзду за кордон встановлено наступне. 

Головними розпорядниками коштів, передбачених на фінансування програм 

визначено Жидачівську РДА, фінансове управління РДА.  

Так рішенням сесії Жидачівської районної ради від 28.03.2013 №274 прийнято  

програму «Здійснення заходів щодо забезпечення громадян Жидачівського району 

послугами з оформлення та видачі паспорта громадян України для виїзду за кордон»  

Мета програми придбання та встановлення у Жидачівському  районному секторі ГУ 

державної міграційної служби України у Львівській області у відповідного програмно-

технічного комплексу вузла місцевого рівня державної інформаційної системи для 

документування громадян  і оформлення закордонного паспорта та забезпечення 
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належних умов прийому громадян,  які бажають оформити паспорт громадянина України 

для виїзду за кордон. Програмою передбачено на 2013 кошти в сумі 30000,00 грн та  

профінансовано кошти в сумі 25500,00 гривень.     

З урахуванням вищезазначеного, під виконання програми заходи якої, по суті, є 

дофінансуванням установи, яка утримуються за рахунок коштів державного бюджету, на 

виконання функцій, покладених на них законодавством, з районного бюджету  

Жидачівського району за КФКВ 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку 

регіонів» за рахунок коштів спеціального фонду районного бюджету надано субвенцію в 

загальній сумі 25500,00 гривень.  

Порушень вимог п.2. ст.85 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010  № 2456-VI 

в частині виділення коштів з районного бюджету на реалізацію вищезазначених програм, 

досягнення результативних показників, ревізією не встановлено. 

Ревізією дотримання вимог Правил складання паспортів бюджетних програм 

місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 09.07.2010 №697, проведеної суцільним способом по програмі 

Реформування і розвитку системи охорони здоров’я Жидачівського району  на 2012-2014  

роки», якою порушень не встановлено. 

Ревізією не встановлено фактів перерахування коштів з рахунків районного 

бюджету підприємствам та організаціям, що не фінансуються з районного бюджету. 

Ревізією дотримання вимог ст. 22 Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 

№2542-ІІІ та ст.22 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI в частині 

надання бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів на виконання заходів, 

передбачених бюджетною програмою виключно через головних розпорядників 

бюджетних коштів, порушень не встановлено. 

Ревізією рівномірності фінансування видатків бюджету в залежності від 

наповнення дохідної частини та першочергового фінансування заробітної плати, інших 

соціальних виплат та інших видатків за захищеними статтями, проведеною суцільним 

способом за липень-грудень 2010 року та січень-березень 2011 року, якою порушень не 

встановлено. 

Ревізію дотримання порядку виділення коштів резервного фонду районного 

бюджету проведено суцільним методом за період з 01.01.2010 по 31.10.2013, по 

документах перелік  яких наведено у Додатку 3 до акта. 

Зокрема, у видатковій частині загального фонду районного бюджету протягом 

2010-2013 років рішеннями про затвердження районного бюджету на відповідний 

бюджетний рік затверджувався резервний фонд не більше 1 відсотка обсягу видатків 

загального фонду з урахуванням вимог ст. 24 Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 

№2542-ІІІ та вимог ст.24 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VІ, в сумах, 

відповідно, 150000,00 грн, 150000,00 грн, 130000,00 грн та 150000,00 гривень. 

Виділення коштів резервного фонду проводилось з урахуванням вимог Порядку 

використання коштів резервного фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 29.03.2002 №415 та вимог Порядку створення і використання матеріальних 

резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру та їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

29.03.2001 №308. 

Кошти резервного фонду районного бюджету використовувалися на заходи з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, на попередження надзвичайних ситуацій та 

інших непередбачених заходів, чим дотримано вимоги п.2 ст. 24 Бюджетного кодексу 

України від 21.06.2001 №2542-ІІІ та п.2 ст.24 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 

№2456-VІ 
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6. Дотримання вимог чинного законодавства при розміщенні тимчасово 

вільних коштів районного бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у фінансово-

кредитних установах та стан контролю за своєчасною і правильною оплатою 

банками відсотків за користування ними 

Ревізією дотримання вимог чинного законодавства щодо розміщення тимчасово 

вільних коштів на депозитних рахунках у фінансово-кредитних установах встановлено, 

що  за ревізійний період розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на 

вкладні (депозитні) рахунки не проводилось.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

7. Правильність формування та використання коштів від надходжень,  які 

мають цільове призначення, у тому числі коштів цільових фондів, утворених за 

рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 

Ревізією дотримання вимог нормативно-правових актів щодо створення у складі 

спеціального фонду районного бюджету Жидачівського району    цільового фонду, 

своєчасності та повноти надходжень до нього коштів, їх цільового використання, за 

ревізійний період  встановлено, що відповідно до вимог ч. 25 п. 1 ст. 26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 №280/97-ВР виключно на 

пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання щодо 

утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди. 

Вимогами ст. 68 вказаного Закону визначено, що органи місцевого самоврядування 

можуть утворювати цільові фонди, які є складовою спеціального фонду відповідного 

місцевого бюджету. 

Порядок формування та використання цільових фондів визначається положенням 

про ці фонди, що затверджується відповідною місцевою радою. 

Слід зазначити, що згідно вимог ч. 1 ст. 144 Конституції України від 28.06.1996  

№254к/96-ВР, органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених 

законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території. 

Під час ревізії встановлено, що за ревізійний період Жидачівською районною  

радою  рішень про утворення цільового фонду розвитку соціальної інфраструктури 

Жидачівського району у складі спеціального фонду районного бюджету не приймалось.  

 

8. Стан дебіторської та кредиторської заборгованості за звітними даними 

бюджетних організацій, які утримуються з районного бюджету, у тому числі 

заборгованості з виплат заробітної плати, інших соціальних виплат, комунальних 

послуг і енергоносіїв та інших захищених видатків 

Дебіторська заборгованість за загальним фондом бюджету району станом на 

01.01.2011 року в  порівнянні з початком 2010 року зменшилась  і становила 33607,50 

гривень. 

Кредиторська заборгованість в установах бюджетної сфери, що фінансуються за 

загальним фондом бюджету району в порівнянні з початком 2010 року зменшилась на 

205565,30 грн., і за станом на 01.01.2011 становила 1120319,30 гривень. 

Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом станом на 01.01.2011 року 

відсутня.  

Кредиторська заборгованість за спеціальним фондом бюджету району станом на 

01.01.2011 складала 812145,90 грн. та у порівнянні з початком  2010 року зросла на 

632474,40 гривень.  

Дебіторська заборгованість за загальним фондом бюджету Жидачівського району 

за станом на 01.01.2012 року становила 513763,57 грн. та зросла у порівнянні з початком 

2011 року на 480156,12 гривень. 

Кредиторська заборгованість в установах бюджетної сфери, що фінансуються за 

загальним фондом бюджету району в порівнянні з початком 2011 року збільшилась на 

612128,89 грн., і за станом на 01.01.2012 становила 1732448,21 гривень. 
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Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом станом на 01.01.2012 року 

відсутня.  

Кредиторська заборгованість спеціального фонду бюджету району за станом на 

01.01.2012 складала 2137910,55 грн. та в порівнянні з початком  2011 року збільшилась на 

1325764,65 гривень.  

Дебіторська заборгованість за загальним фондом бюджету району в порівнянні з 

початком 2012 року збільшилась на 1094670,95 грн., та за станом на 01.01.2013 становила 

1608434,52 гривень. 

Кредиторська заборгованість в установах бюджетної сфери, що фінансуються за 

загальним фондом бюджету району в порівнянні з початком 2012 року зросла на 

1120678,56 грн., і станом на 01.01.2013 становила   2853126,77 гривень. 

Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом станом на 01.01.2013 року 

відсутня.  

Кредиторська заборгованість спеціального фонду бюджету району  станом на 

01.01.2013 складала 1727783,21 грн. та в порівнянні з початком 2012 року  зменшилась на 

410127,34 гривень.  

Дебіторська заборгованість в установах бюджетної сфери, що фінансуються за 

загальним фондом бюджету Жидачівського району за січень-жовтень поточного року 

зменшилась у порівнянні з початком року на 1474860,94 грн. та станом на 01.11.2013 року 

становить 133573,58 гривень. 

Кредиторська заборгованість в установах бюджетної сфери, що фінансуються за 

загальним фондом бюджету району протягом січня-жовтня поточного року збільшилась 

на 2212266,73 грн. та станом на 01.11.2013 року склала 5065393,5 гривень. 

Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом за січень-жовтень поточного 

року відсутня. 

Кредиторська заборгованість в установах бюджетної сфери, що фінансуються за 

спеціальним фондом бюджету району за січень-жовтень поточного року збільшилась на 

825587,66 грн. і станом на 01.11.2013 року склала 2553370,87 гривень. 

 

9. Стан бухгалтерського обліку та достовірність звітності про виконання 

районного бюджету  Жидачівського району 

Звітність районного бюджету Жидачівського району в 2010-2011 роках складалась 

на підставі Порядку складання фінансової звітності розпорядниками і одержувачами 

бюджетних коштів, затверджених наказами ДКУ від 25.05.2010 №164 та від 13.12.2010 

№476. 

У січні-грудні 2012 року та січні-жовтні п.р. звітність районного бюджету 

складалась з урахуванням вимог п. 1.2. Порядку складання фінансової та бюджетної 

звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 24.01.2012 №44. 

Порушень в частині питання правильності ведення бухгалтерського обліку та 

аналізу достовірності бухгалтерської і статистичної звітності, ревізією не встановлено. 

Загалом внаслідок допущених порушень, про які зазначено в попередніх розділах 

акту, до фінансової звітності внесено наступні недостовірні дані: 

 

За 2010 рік: 

- у формі «Звіт про виконання місцевих бюджетів» 1.1. «Доходи загального фонду 

місцевих бюджетів» районного бюджету завищено:  

- за кодом бюджетної класифікації доходів 21081100 «Адміністративні штрафи 

та санкції» на 7046,00 гривень; 

- у формі «Звіт про виконання місцевих бюджетів» 1.1. «Доходи загального фонду 

місцевих бюджетів» районного бюджету занижено: 

- за кодом бюджетної класифікації доходів 21010300 «Частина чистого прибутку 
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(доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у 

статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету» на 

6450, 00 гривень; 

- у формі «Звіт про виконання місцевих бюджетів» 1.1. «Доходи загального фонду 

місцевих бюджетів» занижено розмір надходжень районного бюджету за кодом 

бюджетної класифікації доходів:  

 за кодом бюджетної класифікації доходів 21080500 «Інші надходження» на 

9200,00 гривень; 

 

За 2011  рік: 

- у формі «Звіт про виконання місцевих бюджетів» 1.1. «Доходи загального фонду 

місцевих бюджетів» районного бюджету завищено розмір надходжень: 

за кодом бюджетної класифікації доходів 21081100 «Адміністративні штрафи та 

санкції» на 57,00гривень; 

 

Акт складено в трьох примірниках на 33 сторінках. 

 

Провідний державний фінансовий 

інспектор Держфінінспекції у Львівській 

області 

 

___________О .Є.Бутрій 

Начальник фінансового управління 

Жидачівського району 

 

_____________ С.М. Ковальська 

 Начальник відділу  бухгалтерського обліку, звітності  

та фінансово-господарського забезпечення 

________________Н.Я.Мельник 

 

     

Другий примірник отримано начальником фінансового управління Ковальською С.М.   « »    

грудня  2013 року  _______________  

                                  (підпис) 
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ДОДАТОК 10 

 
Додаток 1 

до НП(С)БО №1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» 
 КОДИ 

Дата (рік, місяць, число)   01 

Підприємство _____________________________________________________________ за ЄДРПОУ  

Територія ________________________________________________________________ за КОАТУУ  

Організаційно-правова форма господарювання ________________________________ за КОПФГ  

Вид економічної діяльності _________________________________________________ за КВЕД  

Середня кількість працівників
1
 _______________________________________________________________ 

Адреса, телефон  ___________________________________________________________________________ 
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака 
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності  
 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на ____________ 20__ р. 

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 
 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

 

На кінець 
звітного періоду

 

1  2 3  4 

I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 

 
1000 

   
 

    первісна вартість  1001   

    накопичена амортизація  1002   

Незавершені капітальні інвестиції 1005     

Основні засоби 1010     

    первісна вартість  1011   

    знос  1012   

Інвестиційна нерухомість 1015   

Довгострокові біологічні активи 1020   

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

1030    
 

інші фінансові інвестиції  1035     

Довгострокова дебіторська заборгованість  1040     

Відстрочені податкові активи  1045   

Інші необоротні активи  1090     

Усього за розділом I  1095     

II. Оборотні активи  
Запаси  1100 

   
   

 

Поточні біологічні активи  1110     

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125     

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

1130    
 

з бюджетом 1135   

у тому числі з податку на прибуток 1136   

Інша поточна дебіторська заборгованість  1155     

Поточні фінансові інвестиції  1160     

Гроші та їх еквіваленти  1165     

Витрати майбутніх періодів 1170   

Інші оборотні активи  1190   

Усього за розділом II  1195     

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200     

Баланс  1300     
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Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

 

На кінець 
звітного періоду

 

1 2 3 4 

I. Власний капітал  
Зареєстрований капітал  

 
1400 

   
   

 

Капітал у дооцінках 1405   

Додатковий капітал  1410     

Резервний капітал  1415     

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1420     

Неоплачений капітал  1425 (             ) (             ) 

Вилучений капітал  1430 (             ) (             ) 

Усього за розділом I
 

1495   

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов’язання 

 
1500 

   
   

 

Довгострокові кредити банків 1510   

Інші довгострокові зобов’язання 1515   

Довгострокові забезпечення 1520   

Цільове фінансування  1525   

Усього за розділом II 1595     

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  

 
1600 

   
   

 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями  1610 

   
 

товари, роботи, послуги  1615     

розрахунками з бюджетом 1620   

у тому числі з податку на прибуток 1621   

розрахунками зі страхування 1625   

розрахунками з оплати праці 1630   

Поточні забезпечення 1660   

Доходи майбутніх періодів 1665   

Інші поточні зобов’язання 1690     

Усього за розділом IІІ 1695   

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,  
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700    
 

Баланс 1900     

 

 

Керівник  __________________              ( Сидоренко М.Д. )  
                              (підпис)                            (прізвище та ініціали) 

 

 

Головний бухгалтер             __________________          ( Заблодська М.С. )                  
                  (підпис)                           (прізвище та ініціали) 
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Додаток 2 

до НП(С)БО № 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» 

 КОДИ 

Дата (рік, місяць, число)   01 

Підприємство ____________________________________________ за ЄДРПОУ  

                                                                      (найменування) 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за __________________ 20__ р. 

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття  
Код  

рядка 
За звітний період  

За аналогічний 
період  

попереднього року 

1  2  3  4  

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  2000   

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  2050 (                  ) (                   ) 

Валовий:   
     прибуток  2090 

  

     збиток  2095 (                  ) (                   ) 

Інші операційні доходи  2120   

Адміністративні витрати  2130 (                  ) (                   ) 

Витрати на збут 2150 (                  ) (                   ) 

Інші операційні витрати  2180 (                  ) (                   ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190 

  

     збиток   2195 (                  ) (                   ) 

Дохід від участі в капіталі  2200   

Інші фінансові доходи  2220   

Інші доходи 2240   

Фінансові витрати  2250 (                  ) (                    ) 

Втрати від участі в капіталі  2255 (                  ) (                    ) 

Інші витрати  2270 (                  ) (                    ) 

Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток  2290 

  

збиток  2295 (                  ) (                    ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300   

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після 
оподаткування  2305 

  

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350 

  

     збиток  2355 (                  ) (                    ) 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття  
Код  

рядка 
За звітний  

період  

За  
аналогічний 

період    
попереднього року 

1  2  3  4  

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400   

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   

Накопичені курсові різниці 2410   

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 

  



 

 164 

Інший сукупний дохід 2445   

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450   

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 

  

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460   

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465   

  

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Назва статті  
Код  

рядка 
За звітний  

період  

За  
аналогічний 

період    
попереднього року 

1  2  3  4  

Матеріальні затрати 2500       

Витрати на оплату праці 2505       

Відрахування на соціальні заходи 2510       

Амортизація 2515       

Інші операційні витрати 2520       

Разом 2550   

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті  
Код  

рядка 
За звітний  

період  

За  
аналогічний 

період    
попереднього року 

1  2  3  4  

Середньорічна кількість простих акцій  2600       

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605       

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610       

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  

2615       

Дивіденди на одну просту акцію  2650       

 
 

Керівник  __________________              ( Сидоренко М.Д. )  
                              (підпис)                            (прізвище та ініціали) 

 

 

Головний бухгалтер             __________________          ( Заблодська М.С. )                  
                  (підпис)                           (прізвище та ініціали) 
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Додаток 3 

до НП(С)БО № 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» 

 
 КОДИ 

Дата (рік, місяць, число)    

Підприємство _________________________________________ за ЄДРПОУ  

                                                                     (найменування) 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 20___ р. 
Форма № 3 Код за 

ДКУД 

1801004 

 

Стаття  
Код  

рядка 
За звітний період  

За аналогічний 

період 

попереднього 

року  

 
1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000   

Повернення податків і зборів  3005   

у тому числі податку на додану вартість 3006   

Цільового фінансування  3010   

Інші надходження  3095   

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг)  3100  (                         )  (                           ) 

Праці 3105 (                           ) (                           ) 

Відрахувань на соціальні заходи  3110 (                           ) (                           ) 

Зобов’язань з податків і зборів 3115 (                           ) (                           ) 

Інші витрачання  3190 (                           ) (                           ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності  3195   

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій  3200   

необоротних активів  3205   

Надходження від отриманих: 

відсотків  3215   

дивідендів  3220   

Надходження від деривативів 3225   

Інші надходження  3250   

Витрачання  на придбання: 

фінансових інвестицій  3255 (                           )  (                           ) 

необоротних активів  3260 (                           ) (                           ) 

Виплати за деривативами 3270 (                           ) (                           ) 

Інші платежі 3290 (                           ) (                           ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  3295   

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 3300 
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1 2 3 4 

Власного капіталу  

Отримання позик 3305   

Інші надходження  3340   

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 3345 (                           ) (                           ) 

Погашення позик   3350   

Сплату дивідендів  3355 (                           ) (                           ) 

Інші платежі  3390 (                           ) (                           ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності  3395   

Чистий рух грошових коштів за звітний період  3400   

Залишок коштів на початок року  3405   

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  3410   

Залишок коштів на кінець року  3415   

 

 
 

Керівник  __________________              ( Сидоренко М.Д. )  
                              (підпис)                            (прізвище та ініціали) 

 

 

Головний бухгалтер             __________________          ( Заблодська М.С. )                  
                  (підпис)                           (прізвище та ініціали) 
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Додаток 11 

 
ЛИСТ  

МІНІСТЕРСТВА ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ 

Від 05.06.2013 р. № 7017/99-99-11-02-01-17 

 

У зв'язку із затвердженням Міністерством фінансів України оновленого 

Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до 

фінансової звітності" (наказ Мінфіну від 07.02.2013 N 73, зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 28.02.2013 за N 336/22868) та відповідно до Указу Президента України 

від 18 березня 2013 року N 141/2013 "Про Міністерство доходів і зборів України" 

Міндоходів внесено зміни до Методичних рекомендацій щодо встановлення загрози 

виникнення, накопичення або непогашення податкового боргу та проведення аналізу 

фінансового стану підприємств, які звертаються до органів ДПС для розстрочення 

(відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) та Методичних рекомендацій 

щодо встановлення загрози БИНІШШЄНШШ (щиашмшншг) ЇШЗЬ даткового боргу та проведші-

ня аналізу фінансового стану фізичних осіб, які звертаються до органів ДПС для 

розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу). 

Зазначені Методичні рекомендації направляються для використання при розгляді 

питань щодо розстрочення (відстрочення) платежів до ;§юджету та доведення до 

територіальних органів Міндоходів. 

 

Директор Детщяшмтту 

обслуговування платниківмодеттів 

Б. Ш. Шалщева 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

щодо встановлення загрози виникнення, накопичення або непогашення 

податкового борту та проведення аналізу фінансового стану підтїр*ш\лстач 

які звертаються до органів Міндоходів для розстрочення (відстрочення) 

грошових зобов'язань (податкового боргу) 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Методичні рекомендації розроблено для оцінки фінансово-господарського 

стану підприємств з метою прийняття рішення про розстрочення (відстрочення) грошових 

зобов'язань (податкового боргу) (далі - Методичні рекомендації). 

Основні засади розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань визначені ст. 

100 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-УІ (далі - Кодекс), 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1235 "Про 

затвердження переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення, на-

копичення або непогашення податкового боргу, і доказів існування таких обставин" (далі - 

постанова N 1235) та наказом Міністерства фінансів України від ЗО. 11.2012 N 1261, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2012 року за N 2143/22455 (далі 

- наказ N 1261). 

Платники податків - юридичні особи (резиденти і нерезиденти) та їх відокремлені 

підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять 

діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування, згідно з Кодексом або податковими 

законами і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з Кодексом 

(далі - підприємства), мають право звернутися до органу Міндоходів з заявою про 

розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу). 

Для розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу)  
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платник податків звертається до підрозділу обслуговування платників податків (з питань 

координації погашення заборгованостей) органу Міндоходів за місцем свого обліку або за 

місцем обліку такого грошового зобов'язання (податкового боргу) з письмовою заявою 

(додаток 1 до наказу N 1261), в якій зазначаються суми податків, зборів, штрафних 

(фінансових) санкцій (штрафів), пені, сплату яких платник податків просить розстрочити 

(відстрочити), а також строк розстрочення (відстрочення) та періоди сплати. При цьому 

окремо вказуються суми, строк сплати яких ще не настав, а також строк сплати яких вже 

минув. 

До заяви додається економічне обгрунтування, яке складається з: переліку 

обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення, накопичення або непога-шення 

податкового боргу, і доказів існування таких обставин; аналізу фінансового стану; графіка 

погашення розстрочених (відстрочених) сум; розрахунків прогнозних доходів платника, 

що гарантують виконання графіка погашення. 

Підставою для розстрочення грошових зобов'язань (податкового боргу) платника 

податків є надання ним достатніх доказів існування обставин, перелік яких визначено 

постановою N 1235, шо свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення 

податкового боргу такого платника податків, а також економічного обгрунтування, яке 

свідчить про можливість погашення грошових зобов'язань (податкового боргу) та/або 

збільшення податкових надходжень до відповідного бюджету внаслідок застосування 

режиму розстрочення, протягом якого відбудуться зміни політики управління 

виробництвом чи збутом такого платника податків. 

Підставою для відстрочення грошових зобов'язань (податкового боргу) платника 

податків є надання ним доказів, перелік яких визначено постановою N 1235, що свідчать 

про наявність дії обставин непереборної сили, що призвели до загрози виникнення або 

накопичення податкового боргу такого платника податків, а також економічного 

обгрунтування, яке свідчить про можливість погашення грошових зобов'язань (подат-

кового боргу) та/або збільшення податкових надг ходжень до відповідного бюджету 

внаслідок застосування режиму відстрочення, протягом якого відбудуться зміни політики 

управління виробництвом чи збутом такого платника податків. 

Методичні рекомендації не використовуються для розстрочення (відстрочення) 

грошових зобов'язань (крім податкового боргу) за податковими векселями. 

1.2. Терміни, що вживаються у Методичних рекомендаціях, мають таке значення: 

розстрочення грошових зобов'язань (податкового боргу) - надання платнику 

податків бюджетного кредиту на основну суму грошових зобов'язань або податкового 

боргу (в тому числі окремо - суми штрафних (фінансових) санкцій) без урахування сум 

пені на умовах податкового кредиту, за якими основна сума кредиту та нараховані 

проценти погашаються рівними частками починаючи з місяця, шо настає за тим місяцем, 

у якому прийнято рішення про надання такого розстрочення; 

відстрочення грошових зобов'язань (податкового боргу) - перенесення сплати 

основної суми грошових зобов'язань (податкового боргу) платника податків на умовах 

податкового кредиту без урахування сум пені, за якими основна сума грошових 

зобов'язань (податкового боргу) та нараховані проценти погашаються рівними частками 

починаючи з будь-якого місяця, визначеного відповідним контролюючим органом чи 

відповідним органом місцевого самоврядування, який згідно із пунктом 100.8 статті 100 

Кодексу затверджує рішення про розстрочення або відстрочення грошових зобов'язань 

або податкового боргу, але не пізніше закінчення 12 календарних місяців з дня 

виникнення такого грошового зобов'язання або податкового боргу, або одноразово у 

повному обсязі; 

загроза виникнення, накопичення або непогашен-ня податкового боргу - 

характеристика фінансового стану підприємства на момент настання граничного терміну 

сплати грошових зобов'язань або на момент звернення із завою про розстрочення 

(відстрочення) податкового боргу, яка свідчить про неспроможність підприємства 
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розрахуватися у повному обсязі за грошовими зобов'язаннями та погасити наявний 

податковий борг; 

платоспроможність - спроможність підприємства у визначені терміни самостійно 

виконувати зобов'язання, у тому числі перед бюджетом зі сплати податків і зборів 

(обов'язкових платежів); 

фінансова стійкість підприємства - ступінь забезпечення власним капіталом для 

ефективного ведення діяльності; 

забезпечення податкового кредиту - аналіз наявних оборотних активів та 

прогнозованих основних економічних показників підприємства на період дії розстрочення 

(відстрочення). 

1.3. За результатами аналізу фінансового стану визначаються: 

загроза виникнення, накопичення або непога-шення податкового боргу підприємства; 

оцінка фінансово-господарської діяльності та платоспроможності підприємства; 

фінансова стійкість та динаміка основних показників діяльності підприємства; 

достатність заходів, які планується реалізувати для виконання розстрочених 

(відстрочених) грошових зобов'язань (боргу). 

1.4. Об'єктом аналізу фінансового стану є фінансові, виробничі та інвестиційні 

показники діяльності підприємства. 

1.5. Суб'єктами аналізу фінансового стану є власники, органи, уповноважені управляти 

майном, керівництво підприємства та органи Міндоходів 

За результатами розгляду документів та аналізу фінансового стану підприємства-

заявника керівник (застуцник керівника) органу Міндо-ходів протягом ЗО календарних 

днів здати подання заяви, які у разі прийняття рішення органом ДПС вищого рівня 

розподіляються між органами Міндоходів різних рівнів відповідно до пункту 3.2 наказу N 

1261, приймає рішення про'розстрочення (відстрочення) сплати су» грошових' зобов'язань 

(податкового боргу) або відмовляє платнику у розстроченні (відстроченні) письмово з 

викладенням причин відмови. 

 

2. ОБ'ЄКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ 

ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО РОЗСТРОЧЕННЯ (ВІДСТРОЧЕННЯ) 

СУМ ГРОШОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ (ПОДАТКОВОГО БОРГУ) 

 

2.1. Основними джерелами інформації для проведення аналізу фінансового стану 

можуть бути: 
баланс або консолідований баланс (звіт про фінансовий стан) (форми N 1 та N 1-к 

Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до 

фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

07.02.2013 N 73 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 за N 

336/22868, далі - Стандарт); 

звіт або консолідований звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форми N 

2 та N 2-к); 

звіт або консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форми 

N 3 та N 3-к); 

звіт або консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форми N 3-

н та N 3-кн); 

фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку N 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", 

затверджений наказом Мінфіну від 25.02.2000 N 39, зареєстрованим у Мін'юсті 15.03.2000 

за N 161/4382, - у редакції наказу Мінфіну від 24.01.2011 N 25, із змінами); 

фінансова звітність, встановлена законодавством для окремих категорій 

підприємств (приватні, сільськогосподарські підприємства, підприємства з іноземними 

інвестиціями, бюджетні, неприбуткові підприємства та організації тощо); 
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декларації' (розрахунки) платежів до бюджету, які стали підставою для 

нарахування податкового зобов'язання; 

акти перевірок контролюючих органів, які стали підставами для нарахування 

податкових зобов'язань; 

заходи підприємства для підвищення рівня платоспроможності та фінансової стійкості; 

прогноз доходів підприємства на термін дії розстрочення (відстрочення); 

величина активте на дату звернення, що відповідає рядкам балансу 220, 230 та 240; 

значення величин довгострокового та короткострокового залученого капіталу; 

дані облікової системи органів державної податкової служби щодо стану 

розрахунків платників з бюджетом. 

Уразі потреби можуть бути використані додатково: 

звіт або консолідований звіт про власний капітал (форми N 4 та N 4-к); 

інформація по додаткових статтях фінансової звітності (перелік згідно додатка 3 до 

Стандарту); 

інша інформація, необхідна для якісного аналізу та виявлення резервів 

виробництва. 

Інформація надається станом або на перше число місяця, в якому подається 

звернення про розстрочення або відстрочення (у разі якщо цей місяць є проміжним між 

періодами надання офіційної квартальної фінансової звітності, надаються копії такої 

звітності за попередній звітний квартал, а також додатково - розраховані підприємством за 

тими ж формами показники станом на перше число місяця направлення запиту), або на 

дату звернення із заявою про розстрочення (відстрочення). 

2.2. Після проведення аналізу фінансош-го'ешь-дарської діяльності підприємства-заяшйка 

органом Міндоходів складається висновок, який повинен мати такі основні розділи: 
загальна характеристика діяльності підприємства (назва, статус та інші 

реєстраційні дані, структура власників, основні узагальнюючі показники діяльності 

підприємства за поточний та минулий роки тощо); 

висновок щодо існування загрози виникнення, накопичення або непогашення 

податкового боргу з наведенням обгрунтувань; 

оцінка фінансово-господарського стану (фінансова, виробнича та інвестиційна 

діяльність) та висновок щодо платоспроможності або неплатоспроможності підприємства; 

оцінка резервів поліпшення ефективності функціонування підприємства та 

висновок про фінансову стійкість підприємства; 

оцінка забезпечення податкового кредиту; 

узагальнюючий висновок про доцільність застосування режиму розстрочення 

(відстрочення). 

 

3. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

3.1. Загроза виникнення, накопичення або непогашений податкового боргу 
 

Оцінка загрози виникнення, накопичення або непогашення податкового боргу 

базується на аналізі звітних даних підприємства на момент звернення до органу 

Міндоходів із заявою про розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового 

боргу) та окремих прогнозних показників фінансово-господарської діяльності. 

Встановити загрозу непогашення грошових зобов'язань (податкового боргу) можливо 

при порівнянні наявних у підприємства високоліквідних оборотних активів з сумою 

грошових зобов'язань (податкового боргу). 

Коефіцієнт загрози виникнення податкового боргу (Кз) (розраховується при 

розстроченні (відстроченні) грошових зобов'язань):  

Ал + Кн 

Кз = .......................... , де 

Зпб 
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Ал - високоліквідні активи (поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх 

еквіваленти), наявні у платника податків на дату наданої заявником звітності (офіційної 

або оперативно розрахованої). Вираховується як сума активів на цю дату, що 

відповідають рядкам балансу (офіційного або оперативно розрахованого) 1160 та 1165 

(форми N 1 або N 1-к). У разі коли кошти підприємства заблоковані на рахунках банком, 

ця сума коштів може не враховуватися у сумі Ал за наявності належно оформленого 

банківського підтвердження; 

Кн - грошові кошти, які надійдуть з дати наданої заявником звітності (офіційної 

або оперативно розрахованої) до настання граничного терміну сплати грошових 

зобов'язань; 

Зпб - загальна сума поточних грошових зобов'язань платника податків з усіх 

податків, зборів (обов'язкових платежів), термін сплати яких припадає на той же 

податковий період, що і грошове зобов'язання, яке платник просить розстрочити 

(відстрочити), та сума податкового боргу (у тому числі розстроченого (відстроченого)), за 

яким терміни сплати припадають на період дії нового розстрочення (відстрочення) на 

момент звернення (у разі якщо підприємство є платником податків у різних районах, 

необхідно за даними платника враховувати суми грошових зобов'язань та боргу в усіх цих 

районах), а також сума заборгованості по зарплаті. 

Необхідно також враховувати інші першочергові зобов'язання платника податків, 

виконання яких може впливати на погашення розстроченого грошового зобов'язання, 

зокрема: 

суму раніше розстрочених грошових зобов'язань, терміни сплати яких настануть 

протягом дії нового розстрочення; 

наявність банківських кредитів; 

суму платежів, несплата яких може спричинити зупинку виробництва (штрафні 

санкції підрозділів МЧС, МОЗ, інших органів, плата за ліцензії, сертифікати та дозволи, 

платежі за енергоносії тощо). 

Кошти, які можуть надійти з дати наданої заявником звітності (офіційної або 

оперативно розрахованої) до настання граничного терміну сплати грошових зобов'язань 

(Кн), розраховуємо таким чином:  

Вп 
Кн = --------------------- * Тд, де 

Тп 
Вп - дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (сума чистого 

доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) (рядок 2000 звіту про фінансові 

результати (форми N 2 або N 2-к) по графі 3) та собівартості реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) (рядок 2050 звіту про фінансові результати (форми N 2 або N 2-к) 

по графі 3); 

Тп - кількість днів звітного періоду; 

Тд - кількість днів з дати наданої заявником звітності (офіційної або оперативно 

розрахованої) до настання граничного терміну сплати грошових зобов'язань включно. 

Коефіцієнт загрози накопичення або непогашення податкового боргу (Кзн) 

(розраховується при розстроченні (відстроченні) податкового боргу):  

Ал + Кн 
Кзн = ----------------------  , де 

Зпб 
Ал - високоліквідні активи (поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх 

еквіваленти), наявні у платника податків на дату наданої заявником звітності (офіційної 

або оперативно розрахованої). Вираховується як сума активів на цю дату, що 

відповідають рядкам балансу (офіційного або оперативно розрахованого) 1160 та 1165 

(форми N 1 або N 1-к). У разі коли кошти підприємства заблоковані на рахунках банком, 

ця сума коштів може не враховуватися у сумі Ал за наявності належно оформленого  
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банківського підтвердження; 

Кн - грошові кошти, які можуть надійти з дати наданої заявником звітності 

(офіційної або оперативно розрахованої) до закінчення 30-ти денного терміну, 

передбаченого для розгляду цієї заяви (цей термін у розрахунку коефіцієнта може бути 

скорочений у разі прийняття органом ДПС рішення про розстрочення (відстрочення) 

раніше 30 днів); 

Звб - загальна сума поточних грошових зобов'язань платника податків з усіх 

податків, зборів (обов'язкових платежів), термін сплати яких припадає на той же 

податковий період, у якому платником надано заяву про розстрочення (відстрочення) 

податкового боргу, та сума податкового боргу (у тому числі раніше розстроченого 

(відстроченого)), за яким терміни сплати припадають на період дії нового розстрочення 

(відстрочення) на момент звернення (у разі якщо підприємство є платником податків у 

різних районах, необхідно за даними платника враховувати суми податкового боргу в усіх 

цих районах), а також сума заборгованості по зарплаті. 

Необхідно також враховувати інші першочергові зобов'язання платника податків, 

виконання яких може впливати на погашення розстроченого (відстроченого) податкового 

боргу, зокрема: 

суму раніше розстрочених грошових зобов'язань (податкового боргу), терміни 

сплати яких настануть протягом дії нового розстрочення; 

наявність банківських кредитів; 

суму платежів, несплата яких може спричинити зупинку виробництва (штрафні 

санкції підрозділів МЧС, МОЗ, інших органів, плата за ліцензії, сертифікати та дозволи, 

платежі за енергоносії тошо). 

Кошти, які можуть надійти з дати наданої заявником звітності (офіційної або 

оперативно розрахованої) до закінчення 30-ти денного терміну, передбаченого для 

розгляду цієї заяви (Кн), розраховуємо таким чином: 

Вп 
Кн = ------------------------ *Тд, де 

Тп 
Вп - дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (сума чистого 

доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) (рядок 2000 звіту про фінансові 

результати (форми N 2 або N 2-к) по графі 3) та собівартості реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) (рядок 2050 звіту про фінансові результати (форми N 2 або N 2-к) 

по графі 3); 

Тп - кількість днів звітного періоду; 

Тд - кількість днів з дати наданої заявником звітності (офіційної або оперативно 

розрахованої) до закінчення 30-ти денного (або відповідно скороченого) терміну розгляду 

заяви про розстрочення (відстрочення) включно. 

Нормативне значення Кз (або Кзн) - менше одиниці. 
При значенні Кз (або Кзн) більше одиниці підприємство забезпечено 

високоліквідними оборотними активами для виконання грошових зобов'язань та 

погашення податкового боргу.  

Отже, аналізом звітних даних та розрахункових показників орган Міндоходів може 

встановити відсутність загрози накопичення або непогашення податкового боргу. 

 При значення Кз (або Кзн) менше одиниці свідчить про недостатність таких 

активів і відповідно про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу.

 і 

При значенні Кз (або Кзн) більше одиниці підприємство може надати інформацію 

про очікуване надходження коштів у рахунок погашення дебіторської заборгованості до 

граничного терміну сплати з урахуванням особливості фінансової діяльності 

підприємства. 

Підприємство може додатково пояснити рух коштів та поточних фінансових  
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інвестицій, надати відповідні обгрунтування, розрахунки та розшифрувати структуру 

дебіторської заборгованості з наданням відомостей про чинники, які унеможливлюють її 

своєчасне отримання. 

Вся додаткова інформація, розрахунки та обґрунтування можуть враховуватися 

виключно у разі документального підтвердження. 

На підставі цих даних заявник має додатково розрахувати Кз (або Кзн) і скласти 

висновок про неможливість виконання грошових зобов'язань. 

Орган Міндоходів розглядає ці розрахунки, висновок і у разі визнання належно 

обгрунтованими за результатами аналізу встановлює наявну загрозу накопичення або 

нетюгашення податкового боргу. 

У разі якщо підприємство не в змозі надати зазначені обгрунтування, орган 

Міндоходів визнає відсутність такої загрози, що є підставою для. відмови у наданні, 

розстрочення (відстрочення) сплати податкового боргу. 

Приклад розрахунку загрози виникнення подат кового боргу 

15 січня підприємство звернулося з проханням розстрочити грошові зобов'язання з 

податку на додану вартість (за терміном сплати. 30 січня) на суму 3125 тис. грн. та надало 

офіційні бухгалтерські форми станом на 1 січня. Крім того, у цьому ж податковому 

періоді за іншими платежами платник має сплатити до бюджету ще 900 тис. гривень. 

Сума податкового боргу складає 450 тис. грн., крім того настануть терміни сплати 

розстроченого податкового боргу на суму 50 тис. гривень. Сума розстрочених грошових 

зобов'язань, терміни сплати яких припадають на період дії нового розстрочення, - 100 тис. 

гривень. Заборгованості по виплаті зарплати підприємство не має. 

При цьому, за інформацією підприємства, станом на 15.01.2009 коштів рахувалося 

у сумі 3641 тис. гривень. 

Встановлюємо, чи існує загроза виникнення податкового боргу. 

 1. Визначаємо обсяги коштів, що можуть надійти на рахунки підприємства, у 

тому числі за реалізовану продукцію: 

53745 

Кн = ---------------------- * 15 = 2208 тис.грн. 

 365 

2. Визначаємо коефіцієнт загрози виникнення податкового боргу: 

3641 + 2208 

Кз=  ---------------------------------------  =1,264. 
3125 + 900 + 450 + 50+ 100 

Оскільки Кз більше 1, підприємство забезпечено ресурсами для погашення 

податкових зобов'язань, загроза виникнення податкового боргу відсутня. 

Приклад розрахунку загрози накопичення або не-погашепня податкового боргу 
15 січня підприємство звернулося з проханням розстрочити податковий борг з 

податку на додану вартість на суму 3575 тис. грн. та надало офіційні бухгалтерські форми 

станом на 1 січня. Крім того, у цьому ж податковому періоді за іншими платежами 

платник має сплатити до бюджету податкових зобов'язань на суму 900 тис. гривень. 

Також настануть терміни сплати розстроченого податкового боргу на суму 50 тис. 

гривень. Сума розстрочених грошових зобов'язань, терміни сплати яких припадають на 

період дії нового розстрочення, - 100 тис. гривень. Заборгованості по виплаті зарплати 

підприємство не має. 

При цьому, за інформацією підприємства, станом на 15 січня коштів (у 

національній та іноземній валюті) рахувалося у сумі 3641 тис. гривень. 

Встановлюємо, чи існує загроза накопичення податкового боргу при умові, що рішення 

про розстрочення приймається 30 січня. 

1. Визначаємо обсяги коштів, що можуть надійти на рахунки підприємства, у тому 

числі за реалізовану продукцію: 
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53745 

Кн = ----------------- * 14 = 2208 тис. грн. 

365 

2. Визначаємо коефіцієнт загрози накопичення або непогашення податкового боргу: 

 3641 +2208 

Кзн = ------------------------------  = 1,264. 

3575 + 900 + 50+ 100 

Оскільки Кз більше 1, підприємство забезпечено ресурсами для погашення 

грошових зобов'язань, загроза накопичення або непогашення податкового боргу відсутня. 

У цьому випадку підприємство має аргументовано пояснити причини, які не 

дозволять отримати 2208 тис. грн. від реалізації продукції чи іншої звичайної діяльності, 

та вивести ці показники самостійно з урахуванням наявних ризиків. 

Наприклад, одного з основних дебіторів підприємства визнано банкрутом, і судом 

оголошено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Доля цього кредитора у загальному 

надходженні дебіторської заборгованості складала у минулі періоди 30 відс, тому сума, яку 

передбачається отримати від дебіторів, на третину зменшиться і складе 322 тис: гривень. 

Крім того, один з контрагентів підприємства має фінансові ускладнення внаслідок 

форс-ма-жорних обставин, тому не здійснить розрахунків за поставлену продукцію. 

Оскільки частка цього контрагента складає 28 відс, надходження за продукцію складуть 

лише 246 тис. гривень. Коефіцієнт загрози накопичення або непогашення податкового 

боргу складе 0,91, тобто при врахуванні наданої інформації така загроза фактично існує. 

3.2. Оцінка платоспроможності підприємства 
Оцінка платоспроможності підприємства здійснюється для встановлення 

можливості погашення підприємством грошових зобов'язань (податкового боргу). 

Визначимо коефіцієнт покриття як відношення всієї суми оборотних активів до 

короткострокових зобов'язань. 

Коефіцієнт покриття (Кп) показує платіжні можливості підприємства на період, 

що дорівнює середній тривалості одного обороту всіх оборотних засобів, за умови 

своєчасних розрахунків дебіторів, реалізації готової продукції та продажу (у разі потреби) 

матеріальних оборотних засобів. Оптимальне значення Кп не менше 2 означає, що на 

кожну грошову одиницю короткострокових зобов'язань припадає 2 одиниці оборотних 

засобів. 

Коефіцієнт визначаємо як суму оборотних активів (рядок 1195 балансу - форми N 1 

або N 1-к), поділену на суму поточних зобов'язань та забезпечень (рядок 1695 цієї ж 

форми):  

Ряд. 1195 

Кп = -............................. - (ф. 1) 

ряд.1695 

 

Нормативне значення Кп - від 2 до 2,5. 

У випадку невідповідності коефіцієнта покриття теоретично виправданому 

значенню (якщо він менший 2) необхідно розглянути заходи, заплановані підприємством 

для забезпечення виконання короткотермінових зобов'язань. 

Підприємство може надати очікувані за період дії розстрочки (відстрочки) зміни 

обсягів оборотних активів та зобов'язань, які покращать платоспроможність підприємства. 

Наприклад, підприємство може надати копії господарських договорів (контрактів), 

за якими передбачено отримання коштів або інших активів, відомості про майбутні 

кредити банків або фінансових організацій, позики з бюджету тощо. 

Якщо коефіцієнт покриття знаходиться у допустимих межах, аналізується відношення 

суми коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та реальної 

короткострокової дебіторської заборгованості до короткострокових зобов'язань 

(коефіцієнт загальної ліквідності). 
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Вся додаткова інформація, розрахунки та обґрунтування можуть враховуватися виключно 

у разі документального підтвердження. 

Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл) характеризує очікувану платоспроможність 

підприємства на період, що дорівнює середній тривалості одного обороту дебіторської 

заборгованості, за умови своєчасного погашення дебіторської заборгованості. 

Нормативне значення Кзл - не менше 1. 

Цей коефіцієнт показує, скільки відсотків боргів підприємство зможе сплатити, а 

скільки перейде до розряду прострочених. 

Коефіцієнт визначається як: 

сума дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги (рядок 

1125 форм N 1 або N 1-к), дебіторська заборгованість за розрахунками (рядки 1130, 1135 

форм N 1 або N 1-к), інша поточна дебіторська заборгованість (рядок 1155 форм N 1 або N 

1-к), поточні фінансові інвестиції (рядок 1160 форм N 1 або N 1-к), гроші та їх еквіваленти 

(рядок 1165 форм N 1 або N 1-к), поділені на суму поточних зобов'язань та забезпечень 

(рядок 1695 форм N 1 або N 1-к):  

Ряд. 1125 + 1130 + 1135 + 1155 + 1160 + 1165 

Кзл = ............................................................... (ф. 1) 

Ряд. 1695 

У разі відповідності коефіцієнта загальної ліквідності граничним межам 

підприємство визнається таким, що може забезпечити погашення короткотермінових 

зобов'язань. 

У разі негативної динаміки платоспроможності підприємства та якщо значення ко-

ефіцієнтів платоспроможності (Кп та Кзл) нижчі граничних рівнів, необхідно 

проаналізувати заходи, які передбачено вжити підприємством протягом дії розстрочення. 

Зокрема, це можуть бути заходи щодо: 

виконання у повному обсязі фінансового плану чи виробничої програми; 

підвищення оборотності оборотних активів; 

зменшення обсягів дебіторської заборгованості та запасів; 

збільшення прибутку підприємства; 

організаційні зміни; 

зменшення витрат тощо. 

Вся додаткова інформація, розрахунки та обгрунтування можуть враховуватися 

виключно у разі документального підтвердження. 

Для оцінки платоспроможності підприємства, яке звернулося за розстроченням 

грошових зобов'язань (податкового боргу), значення коефіцієнта загальної ліквідності не 

має бути визначальним, оскільки його негативне значення тільки підтверджує загрозу 

виникнення податкового боргу, що є підставою для розстрочення грошових зобов'язань 

платника податків. 

Підтвердженням реальності досягнення запланованих підприємством заходів є 

позитивна динаміка коефіцієнта покриття та коефіцієнта загальної ліквідності за останній 

та передостанній звітні періоди. Позитивна динаміка (збільшення значень коефіцієнтів) 

вказує на поліпшення платоспроможності підприємства. 

Динаміка обсягів виробництва та реалізації підприємства 
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Назва показника 
 

 

Джерело 

інформації 
 

 

Відповідний 

період 

минулого року 
 

Звітний період 

(наростаючим 

підсумком з 

початку року) 
 

Зростання (+), 

зниження (-) 
відс. гр. 

4 / гр. 

3 

тис. грн. 

гр. 4 - гр. 

3 

1 2 3 4 5 6 

1. Обсяг 

виробництва 

продукції 

Статистична 

звітність 

підприємства 

   

 

 

 

2. Чистий дохід 

(виручка) від 

реалізації продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) 

(ф. N 2 або N 2-

к) ряд. 2000 

    

2.1. в тому числі 

надходження 

коштами 

Дані 

підприємства 

    

2.2. питома вага 

надходжень 

коштами, % 

Ряд. 2.1 /ряд. 

2*100  

  X X 

Зростання цих показників порівняно з відповідним періодом минулого року свідчить про 
наявність позитивних змін і потенційних джерел для поліпшення платоспроможності 
підприємства. 

 

Аналіз фінансових результатів  

 Показники 
 

 

Джерело інформації 
 

 

Відповідний 

період 

минулого 

року, 

тис. грн. 
 

 

Звітний 

період  тис. 

грн. 

зміни, 

% 

 1 2 3 4 5 
 1. Чистий дохід (виручка) від 

реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

Ф. N 2 або N 2-к ряд. 2000    

 2. Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

Ф. N 2 або N 2-к ряд. 2050   X 

 питома вага витрат у виручці 

від реалізації, % 
ряд. 2/ряд. 1 * 100  

 

 

 

 

 
 3. Валовий прибуток (збиток) Ф. N 2 або N 2-к ряд. 2090 

(2095) 

   

 4. Прибуток (збиток) від 

операційної діяльності 
Ф. N 2 або N 2-к ряд. 2190 

(2195) 

   

 5. Прибуток (збиток) до 

оподаткування 
Ф. N 2 або N 2-к ряд. 2290 

(2295) 

   

 6. Чистий прибуток (збиток) Ф. N 2 або N 2-к ряд. 2350 

(2355) 
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Приклад оцінки платоспроможності підприємства 
Відповідно до балансу підприємства сума оборотних активів (рядок 1195 форм N 1 або 

N 1-к) складає 738214 тис. гривень. Загальна сума дебіторської заборгованості (рядки 1125, 

1130, 1135, 1155) - 157811 тис. грн., поточні фінансові інвестиції (рядок 1160) - 92015 тис. 

грн., гроші та їх еквіваленти (рядок 1165) - 70178 тис. гривень. 

Сума поточних зобов'язань та забезпечень (рядок 1695) - 413119 тис. грн. 

Підставляємо у формули коефіцієнтів значення показників з балансу заявника (у тис. грн.): 

1. Розрахунок коефіцієнта покриття 

738214 

Кп = --------------------- = 1,79 

413119 

2. Розрахунок коефіцієнта загальної ліквідності 

 

157811 +92015 + 70178 

Кзл = ------------------------------------- = 0,77 

413119 

У цьому випадку обидва коефіцієнти нижчі теоретично обґрунтованих значень. Однак 

під-приємство-заявник повідомило про очікуване (протягом наступного місяця) 

надходження коштів у рахунок оплати відвантаженої у минулому періоді готової продукції у 

сумі 255526 тис. гривень. 

Таким чином, значення коефіцієнта покриття буде дорівнювати 2,41, а коефіцієнта 

загальної ліквідності - 1,39. 

Висновок: на даний час підприємство має ознаки неплатоспроможності, що є 

додатковим підтвердженням загрози виникнення (накопичення) податкового боргу. 

Оскільки при врахуванні наданої підприємством додаткової інформації значення 

коефіцієнтів перевищать нормативні значення, підприємство можна вважати 

платоспроможним. 

3.3. Аналіз фінансової стійкості підприємства 
Фінансову стійкість підприємства визначає наявність власного капіталу для ефективного ве-

дення діяльності. 

Наявність власного оборотного капіталу (Кво) визначають як різницю власного 

капіталу підприємства (Кв, сума за розділом І пасиву балансу (рядок 1495) форми N 1 або N 1-

к) та суми необоротних активів (НА, сума за розділом І активу балансу (рядок 1095)):  

Кво = Кв - НА 

Нестача або зменшення суми власних оборотних засобів, а також невиправдане збільшення 

маси необоротних активів призводять до зменшення власного капіталу і як наслідок - до 

збільшення величини залученого капіталу та посилення фінансової залежності підприємства. 

Наявність власного оборотного і довгостроково залученого капіталу, який називається 

перманентним (Кпм), визначається як сума власного оборотного капіталу (Кво) та 

довгостроково залученої капіталу (рядок 1595 балансу Кзд):  

Кпм = Кво + Кзд 

При цьому має значення відсоткове в ня обох складових. Чим більше власний оборот-

ний капітал і менше довгостроково залучений, тим стабільнішим є підприємство. 

Загальна величина капіталу для формування запасів і затрат (Ксум): 

Ксум = Кпм + Кзн,  

або Ксум = Кво + Кзд + Кзн, де 

Кзн - короткостроково залучений капітал. 

Значення величин довгостроково та короткостроково залученого капіталу має надати 

підприємство-заявник. 

Абсолютна і нормальна стійкість фінансового стану характеризується прибутковістю 

господарювання та відсутністю порушень фінансової дисципліни. При цьому у разі 

абсолютної стійкості Кво, Кзд та Кзн повинні мати значення не менше нуля, у разі нормальної  
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- лише Кво може бути менше нуля. 

Нестійкий фінансовий стан, як правило, пов'язаний з порушенням платіжної 

дисципліни та зниженням рентабельності. У разі нестійкого фінансового стану Кво і Кзд 

мають значення менші нуля і лише Кзн - не менше нуля. 

Кризовий фінансовий стан свідчить про потенційну можливість банкрутства. При 

цьому значення всіх зазначених показників менші нуля. 

У разі коли за розрахунками підприємство має нестійкий або кризовий фінансовий стан, 

необхідно проаналізувати заходи для підвищення фінансової стійкості, які передбачено вжити 

підприємством протягом дії розстрочення (відстрочення).  

Для аналізу фінансової стійкості використовуються такі форми: 

Таблиця З 

Оцінка капіталу 

тис. грн, 

 

 
Показники 

 

 

Джерело інформації 
 

 

на 

початок 

звітного 

періоду 
 

 

на кінець 

звітного 

періоду 
 

 

Зміни 

тис. гри. % 

 1 7 і 4 5 6 

1 Власний капітал - всього ряд. 1495 (Ф. N 1 абоN  

1-к) 

    

2 Зареєстрований капітал ряд. 1400 (Ф. N 1 абоЯ 

1-к) 

    

3 В іді-гашення податкової 
заборгованості до 
власного капіталу, % 

Дані з КОР платника 

податків та дані 

підприємства /ряд. 1 * 

100 

 
 

 
 

X 
 
 

X 
 
 

4 Залучені кошти - всього ряд. (5 + 6 + 7)     

5 
 

 

Кредити банків Ряд. 1510 + 1600 (Ф. N 1 

або N 1-к) 

  

 

 

 

 

 

6 
 

 

Позикові кошти Ряд. 1515 (Ф. N 1 або N 

1-к) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
 

 

Відстрочені податкові 

зобов'язання 
Ряд. 1500 (Ф. N 1 абоN 

1-к) 

   

 

 

 

8 
 

 

Відношення залучених 
коштів до власного 
капіталу, % 

ряд. 4 /ряд. 1 * 100  - - X 
 

 

X 
 

 

9 
 

 

Розрахунки з 

кредиторами 

Ряд. 1610+ 1615+ 1620+ 

1625 + 1610 (Ф  N 1 або N 

1-к1 

   

 

 

 

10 у т. ч.: 

з бюджетом 
Ряд. 1620 + 1625 (Ф. N 1 

або N 1-к) 

    

11 по оплаті праці Ряд. 1630 (Ф. N 1 або І 

1-к) 

    

12 Інші короткострокові 

пасиви 
Ряд. 1690 (Ф. N 1 або N 

1-к) 
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Зміни майнового стану підприємства  

Показники 

 

 

Джерело інформації на початок 

звітного періоду 

на кінець зви 

пою періоду 

тис. 

грн. 

% у 

загальній 

сумі 

майна 

тис. 

грн. 

% у 

загальній 

сумі 

майна 

1 2 3 4 5 6 

Всього майна у т. ч. 

іммобілізовані активи 
Ряд. 1300 (Ф. N 1 або N 1-к)  100  100 

Ряд. 1095 (Ф. N 1 або N 1-к)     

Мобільні активи:      

запаси та затрати Ряд. 1100 + 1110 (Ф. N 1 або 

N 1-к) 

    

дебіторська 

заборгованість, грошові 

кошти та їх еквіваленти і 

інші активи 

ряд. 1125 + 1130+ 1135+ 1155 

+ 1160+ 1165+1190 (Ф. N 1 

абоN 1-к) 

:
    

 

 

Характеристика основних засобів 

 

Показники 
 

 

Джерело 

інформації 
 

 

на початок звітного періоду на кінець звітного 

періоду тис. гри. %  тис. грн. %  

1 2 3 4 5 6 

Всього основних засобів      

Первісна вартість ряд. 1011 

(Ф. № 1 або 

№ 1-к) 

 X  X 

Знос 

 

 

ряд.1012(Ф

. N 1 або N 

1-к) 

 

 

X  X 

Коефіцієнт зносу   = Знос / первісна 

вартість (ряд. 

1012/1011) 

 

 

 

 

= Знос / 

первісна  ! 

вартість 

(ряд. 

1012/101 Г) 

 

Приклад розрахунку фінансової стійкості підприємства (показники у тис. грн.)  

З даних балансу Кв (ряд. 1495) - 970602; НА (ряд. 1095) - 650043. 

 Кво = 970602 - 650043 = 320559.  

За даними підприємства  

Кзд - 42812. Кпм = 320559 + 42812 = 363371.  

За даними підприємства Кзн - 7820. Ксум = 363371 + 7820 = 371191. 

Висновок: оскільки значення усіх коефіцієнтів більше нуля, підприємство-заявник має  

абсолютну фінансову стійкість і відповідно найвищий кредитний рейтинг. 

3.4. Оцінка забезпечення податкового кредиту 
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Основними показниками при з'ясуванні наявності та достатності забезпечення 

податкового кредиту є оборотні засоби, дебіторська заборгованість та основні показники 

діяльності підприємства протягом дії розстрочення. 

Для оцінки забезпеченості податкового кредиту активами та результатами подальшої 

господарської діяльності використовуються такі форми: 

 

 

 

Характеристика оборотних засобів 

 

 

 

 

Показники 
 

 

 

Джерело 

інформації 

на початок звітного 

періоду 

на кінець 

звітного 

періоду тис. грн. 

 

 

% у 

загальній 

сумі 

оборотних 

засобів 

 

 

 

тис. 

грн. 

 

 

 

% у 

загальній 

сумі 

оборотних 

засобів 

 1 2 3 4 5 6 

1 Всього оборотних 

засобів 
Ряд. 1195 (Ф. N 1 

або№ 1 -к) 

 100  100 

2 Запаси і витрати Ряд. 1100 + 1110 + 

1170 (Ф. N 1 або № 

1-к) 

    

3 Розрахунки з 

дебіторами 
Ряд. 1125 + 1130 + 

1135 + 1155 (Ф. N 1 

або № 1-к) 

    

4 Грошові кошти та інші 

активи 
Ряд. 1160+ 1165(Ф. 

N 1 або N 1-к) 

    

5 

 

 

Власні оборотні засоби 

 

 

Ряд. 1495-(1095-

1040) 

(Ф. N 1 абоК№1-к) 

  

 

  

 

6 

 

 

 

Доля власних 

оборотних 

підприємства 

(нормативне значення 

30 %) 

(п. 5 / ряд. 1300 Ф. 

N 1 або 

X 

 

 

 

 
X  

7 Доля власних 

оборотних коштів у 

товарних запасах 

(нормативне значення 

50 %) 

(п. 5/ряд. 1100 + 

1110Ф.  N 1 або 

№ 1-к) *Я 100 

X  X  
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Характеристика дебіторської заборгованості і зобов'язань 

 

Показники Джерело 

інформації 

на 

початок 

звітного 

періоду 
 

 

на кінець 

звітного 

періоду 
 

 

Відхилення 

тис. ґрн. % 

1 3 4 5 6 7 

Дебіторська заборгованість: Ряд. 1 + 2  + 3 + 4 

 

 

    

1. За продукцію, товари, роботи, 

послуги 
Ряд. 1125 (Ф. N 1 

або N 1-к) 

    

За розрахунками:   

 

   

2. За виданими авансами 

 

 

Ряд. 1130 (Ф. N 1 

або N 1-к) 

    

3. 3 бюджетом Ряд. 1135 (Ф. N 1     

заборгованість Рил   1 1 55 (Ф N 1 

або N 1-к) 

    

Зобов'язання: Ряд. 5+ ... + 13     

5. Довгострокові зобов'язання та 

забезпечення 
Ряд. 1595 (Ф. N 1 

або N 1-к) 

    

Поточні зобов'язання і 

забезпечення: 

     

6. Короткострокові кредити 

банків 
Ряд. 1600 (Ф. N 1 

або N 1-к) 

    

Поточна кредиторська 

заборгованість за: 

     

7. Довгостроковими 

зобов'язаннями 
Ряд. 1610 (Ф. N 1 

або N 1-к) 

    

 

8. Товари, роботи, послуги 

■ 
Ряд.1615 (Ф. N 1 

або N І -к) 

    

Поточні зобов'язання за 

розрахунками: 

 

 

 

 

   

 

9. 3 бюджетом Ряд. 1620 (Ф. N 1 

або N 1-к) 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Зі страхування Ряд. 1625 (Ф. N 1 

або N 1-к) 

    

11.3 оплати праці Ряд. 1630 (Ф. N 1 

або N 1-к) 

    

12. Інші поточні зобов'язання 

 
Ряд. 1690 (Ф. N 1 

аоо N 1-к) 

 

 

 

 

 

 

 

13. Доходи майбутніх періодів Ряд. 1665 (Ф. N 1 

або N 1-к) 

    

 

 

Необхідно провести аналіз найбільших сум дебіторської заборгованості 

(розшифрувати дебіторів, заборгованість кожного з яких перевищує 10 відс. загальної 

суми дебіторської заборгованості), результати відображаються у таблиці 8: 
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Таблиця 8  

Розшифровка дебіторської заборгованості 
тис, гри. 

Підгірні мства-боржники 
 

 

Дебіторська 

заборгованість на 

початок звітного 

періоду 
 

Дебіторська заборгованість 

на кінець звітного періоду 

всього у т. ч. 

прострочена 

Дебітор 1    

Дебітор 2    

...    

 

Таблиця 9 

Основні економічні показники підприємства на період дії розстрочки (відстрочки) 

тис. грн. 

Показники Період дії розстрочки (відстрочки) 

Місяць, з 

якого 

передбачається 

дія розстрочки 

(відстрочки) 

Наступні 

місяці в 

межах дії 

розстрочки 

(відстрочки) 

… Місяць, яким 

передбачається 

закінчення дії 

розстрочки 

(відстрочки) 

1. Дохід (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 

    

2. Чистий дохід (виручка) від 

реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

    

3. Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, послуг) 

    

4. Фінансовий результат від усіх 

видів діяльності 

    

5. Дебіторська заборгованість     

6. Зобов’язання     

У т.ч. за розрахунками: 

- з бюджетом 

    

- з позабюджетних платежів     

- з оплати праці     

7. Очікувана сплата поточних 

платежів до бюджету 

    

8. Погашення податкового боргу     

9. Погашення розстрочок 

(відстрочок) та процентів за 

наданий податковий кредит 

    

10. Всього надійде до бюджету 

(сума рядків, 7,8 та 9) 

    

 

Показники розраховуються виходячи із загальних прогнозних результатів роботи 

на період розстрочення (відстрочення) і приводяться у розрізі кожного місяця 

розстрочення. 

Висновок про достатність забезпечення податкового кредиту здійснюється за  
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результатами комплексного аналізу складових частин - оборотних засобів, дебіторської 

заборгованості та основних прогнозних показників фінансово-господарської діяльності 

підприємства на період дії розстрочення. 

4. Заключні положення 

4.1. Інформація згідно з вимогами Методичних рекомендацій (у тому числі 

аналітичні таблиці, додаткові матеріали та розрахунки) підприємством надається у 

добровільному порядку і використовується органом Міндоходів для встановлення загрози 

виникнення, накопичення або непогашення податкового боргу, проведення аналізу 

фінансового стану та формування висновку щодо доцільності застосування режиму 

розстрочення (відстрочення). 

4.2. Здійснення органом Міндоходів аналізу загрози виникнення, накопичення або 

непогашення податкового боргу та аналізу фінансового стану проводиться на підставі 

оригіналів документів (засвідчених підписом керівника та проставленням печатки 

підприємства), які надано у пакеті документів у вигляді додатків. 

4.3. Щодо підприємств, які відповідно до законодавства здають скорочені форми 

звітності, що не містять необхідних показників, аналітичні таблиці заповнюються лише у 

частині наявної інформації. 

4.4. Щодо підприємств, які є відокремленими підрозділами (філіями) та не здають 

фінансову звітність, встановлену законом для юридичних осіб, надаються матеріали та 

заповнюються аналітичні форми за даними юридичних осіб, які є головними 

підприємствами для цих підрозділів та заповнюють відповідні консолідовані форми 

звітності. 

4.5. З метою забезпечення податкового кредиту рекомендується додатково 

отримувати від підприємств-заявників документи, які б засвідчували гарантію сплати 

розстрочених (відстрочених) сум. Такими документами можуть бути гарантійні листи із 

зазначенням конкретних активів, які підприємство самостійно виділяє у рахунок 

забезпечення податкового кредиту, поручительства платоспроможних підприємств тощо, 

які надаються заявниками у добровільному порядку. У разі отримання такого 

забезпечення ці відомості необхідно занести до договору про розстрочення у підпункт 6.4 

"Особливі умови". 

4.6. При аналізі фінансового стану платника податків, який звернувся за 

розстроченням (відстроченням) грошових зобов'язань, розраховується коефіцієнт загрози 

виникнення податкового боргу (Кз); для платника податків, який звернувся за 

розстроченням (відстроченням) податкового боргу, - коефіцієнт загрози накопичення або 

непога-шення податкового боргу (Кзн). Усі інші коефіцієнти розраховуються для обох 

випадків у загальному порядку. 

4.7. Надання висновків щодо кожного розділу аналізу та узагальнюючого висновку 

про доцільність застосування режиму розстрочення (відстрочення) здійснюється органом 

Міндоходів. Узагальнюючий висновок має відображати чітку позицію органу Міндоходів 

щодо можливості або неможливості розстрочення під-приємству-заявнику грошових 

зобов'язань та бути належно обґрунтованим. Зразок висновку органу Міндоходів наведено 

у додатку до Методичних рекомендацій. 

4.8. За наявності у підприємства-заявника переплати з платежів до бюджету на 

суму, що дорівнює або перевищує суму грошового зобов'язання (податкового боргу) до 

розстрочення (відстрочення), таке розстрочення (відстрочення) платнику податків не 

надається, оскільки він має наявні ресурси для погашення грошових зобов'язання 

(податкового боргу) у повному обсязі. 

У разі наявності переплати у сумі, меншої суми зобов'язання (боргу) до 

розстрочення (відстрочення), розглядати звернення про розстрочення лише на залишкову 

суму після направлення до органу Держказначейства висновку про зарахування наявної 

переплати у рахунок часткового погашення заявленого до розстрочення податкового зо-

бов'язання відповідно до Порядку взаємодії органів державної податкової служби 
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України, фінансових органів та органів Держказначейства в процесі повернення 

помилково та/або сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів) платникам податків, 

затвердженого наказом ДПА, Мінфіну та Держказначейства від 21.12.2010 N 

974/1597/499, зареєстрованого у Мін'юсті 29.12.2010 за N 1386/18681. 

Для визначення сум переплат, які за згодою платника податків мають бути 

зараховані у сплату податкового зобов’язання і відповідно зменшити суму розстрочки, 

використовуються дані карток особових рахунків на дату звернення з урахуванням 

можливостей та доцільності такого зарахування. 

У разі відмови платника подати від надання органу Міндоходів заяви на 

зарахований наявної переплати у рахунок часткового погашення поточного податкового 

зобов'язання (податкового боргу) загроза утворення (накопичення) податкового боргу 

відсутня, тому це зобов’язання (борг) не розстрочується (не відстрочується). 

4.9. У разі, коли сума грошового зобов'язання (податкового боргу) або термін 

розстрочки (відстрочки) лежать поза межами компетенції територіального органу 

Міндоходів, цей орган формує відповідний висновок та пересилає пакет документів 

органу Міндоходів регіонального рівня, яке у свою чергу аналізує режим розстрочення та 

разом із власним висновком направляє пакет документів до Міндоходів. Зазначене не 

позбавляє платника податків права додатково звертатися до регіонального органу 

Міндоходів та/або напряму до Міндоходів, однак лише його звернення до територіального 

органу Міндоходів є обов'язковим. 

При цьому органи Міндоходів усіх рівнів мають дотримувати порядок розгляду 

таких звернень, платників податків та формування відповідних висновків. 

Додаток 

до Методичних рекомендацій щодо встановлення загрози виникнення, накопичення або 

непогашення 

податкового боргу та проведення аналізу фінансового стану підприємств, які звертаються 

до органів 

Міндоходів для розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) 
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