
Проведено державний фінансовий аудит ХКЕПОП  

Фахівці Північно-східного офісу Держаудитслужби провели державний 

фінансовий аудит діяльності Харківського казенного експериментального 

протезно-ортопедичного підприємства (ХКЕПОП), підпорядкованого 

Міністерству соціальної політики України, за період з 01.01.2017 по 

01.10.2017. 

Як засвідчив аудит, діяльність підприємства протягом досліджуваного 

періоду  була прибутковою. Однак динаміка обсягу чистого прибутку, 

отриманого за 9 місяців 2017 року, скоротилася  в порівнянні з аналогічним 

періодом 2016 року більш ніж в 4 рази. 

На діяльність підприємства негативний вплив оказують неузгодженість  

нормативно-правових актів щодо механізму визначення розрахунків з 

Фондом соціального захисту інвалідів України та виникнення конкуренції в 

сфері виробництва технічних засобів реабілітації (ТРЗ).  

Підприємство має можливість випускати загальний обсяг ТРЗ, які 

потребують інваліди Харківської та Луганської областей. Це сприяло б  

максимальному завантаженню власних виробничих потужностей та могло 

бути додатковим резервом отримання доходів (розрахунково) в розмірі 

124 512,17 тис. гривень. 

Неврахування вартості виданих інвалідам ТРЗ понад обсяги, 

передбачені договорами з Фондом інвалідів, створює ризик втрати активів 

Підприємства та недотримання коштів від реалізації продукції в сумі   

1 121,65 тис. гривень. 

Обмеженням права ХКЕПОП на відшкодування витрат, понесених на 

виготовлення систем ортезів для осіб з інвалідністю, створено ризик 

недоотримання доходів в сумі 1 459,41 тис. гривень. 

Через непогодження Фондом інвалідів сформувати реєстри про видані 

протезно-ортопедичні вироби та оплати вартості ТРЗ через використання у 

виробництві протезів комплектувальних виробів російського виробництва 

існує ризик втрати Підприємством суми 841,21 тис. гривень. 

Наявність на складі готової продукції, що не реалізується, матеріалів та 

комплектувальних вузлів, в т.ч. російського виробництва, які не 

використовуються для виготовлення протезів, та виробів, незавершених 

виробництвом, з перевищенням строку виготовлення через відсутність 

комплектувальних вузлів та деталей вітчизняного виробництва є однією із 

причин зростання вартості оборотних активів Підприємства на загальну суму 

800,36 тис. грн. 

Крім того, виявлені факти накопичення на складі ТРЗ, виготовлених за 

індивідуальними замовленнями, що не затребувані інвалідами протягом 

чотирьох  місяців, загальною вартістю 145 тис. гривень. 

Брак обігових коштів не сприяє укладанню підприємством договорів 

безпосередньо з вітчизняними виробниками матеріалів, комплектувальних 

вузлів і деталей, необхідних для виготовлення протезно-ортопедичних 

виробів, а закупівля матеріалів у посередників не сприяє зниженню 



собівартості виробленої продукції, що призводить до неефективних витрат  

ХКЕПОП. 

Через зниження платоспроможності Підприємство може понести 

непродуктивних витрат, щонайменше, в сумі 301,68 тис. грн на оплату 

штрафних санкцій, пені, виплату компенсації втрати частини заробітної 

плати у зв’язку з порушенням строків її виплати.  

Під час аудиту надано ряд ґрунтовних рекомендацій на рівні 

Міністерства соціальної політики та об’єкту аудиту, впровадження яких 

спрямовано на удосконалення діяльності та підвищення процесів управління.  


