
Результати ревізії Квартирно-експлуатаційного відділу м. Харків виявилися 

сумними 

 

Північно-східним офісом Держаудитслужби проведено планову ревізію 

окремих питань фінансово-господарської діяльності Квартирно-

експлуатаційного відділу м. Харків за період з 01.01.2016 по 31.01.2018 року, в 

результаті якої виявлено фінансових порушень, що призвели до втрат, на 

загальну суму 7,3 млн грн, в тому числі: недоотримання фінансових ресурсів – 

0,3 млн грн, незаконні витрати – 7,0 млн гривень.  

Зокрема, у 2016 році за рахунок безспірного списання проведено оплату 

основного боргу та штрафних санкцій за несвоєчасну оплату за фактично 

спожиті мешканцями гуртожитків послуги з теплопостачання за рахунок 

коштів загального фонду без відновлення або коригування цих видатків по 

спеціальному фонду, що призвело до фактичного покриття витрат фізичних 

осіб (мешканців гуртожитків) в сумі 2,9 млн гривень. 

Внаслідок не відшкодування підрозділами соціального захисту населення 

нарахованої суми мешканцям, які мають право на отримання пільги по сплаті 

комунальних послуг, КЕВ м. Харкова проведено оплату за спожиті комунальні 

послуги фізичними особами, які мають право на отримання пільг, за рахунок 

коштів загального фонду власного кошторису на суму майже 2,0 млн гривень.  

Крім того, за рахунок коштів загального фонду кошторису були здійснені 

витрати на оплату послуг з теплопостачання та електропостачання гуртожитків 

(в яких проживають військовослужбовці), учбових корпусів (в яких 

здійснюється навчання студентів на платній основі та офіцерів запасу), а також 

приміщень, які займають орендарі на загальну суму 1,3 млн грн, що є 

порушенням вимог Бюджетного кодексу України.  

Також внаслідок оплати вартості електричної енергії по гуртожитках 

військових містечок за тарифами, що діють для бюджетних установ, а не для 

населення, проведено зайві витрати бюджетних коштів в загальній сумі 0,6 млн 

грн. 

За результатами ревізії вжитими заходами забезпечено відшкодування 

порушень на загальну суму 6,9 млн гривень. 

З метою недопущення в подальшому порушень бюджетного законодавства 

начальнику КЕВ м. Харків направлено попередження про неналежне виконання 

бюджетного законодавства та вимогу щодо усунення порушень. 

Розпорядженням Північно-східного офісу Держаудитслужби КЕВ  м. 

Харків зупинено операції з бюджетними коштами на рахунку, відкритому в 

органах Державної казначейської служби.  За неналежний контроль у веденні 

бухгалтерського обліку та допущені порушення фінансової дисципліни 2-х 

посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. 

Матеріали ревізії передано до військової прокуратури Харківського 

гарнізону. 

 


