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фабркка кЛотоg} ) пýрсдан0 в 0ракду зfiмашъпу лiгtяttку загаJIьпаю I I JIашIаю

1r7 16О га замлi промI lаJIовостi, iэ встаъловJ7еI1I4м розм)ром орендtлоi плати ЗОА

вiд нормативноi грошовоi оцiнки на дату укладення договору 2 743,4б тис. грн,

в той час, коли рiшенням MicbKoT ради вiд 30.| 2.2018 Jф1589 для зсlзначеноi

категорii земель передбачено розмiр орендноi плати  l0% .
Як наслiдок, бюджетом в перiод з | 6.аЗ.2021 по З0.06.2021 недоотримано

доходiв розрахунково в cyMi 4В,01 тис. гривень.

За рiшенням MicbKoi ради вiд 30.06.2020 JЮЗ 145, фiзичнiй особi

пiдприсмцю Валiон О. В. передано в оренду земельну дiлянку площею

0,0484 га  землi | ромадськоТ забудови, iз встановленим розмiром орендноТ

плати  6%  вiд нормативноI  грошовоТ оцiнки на дату укладення договору
153,69 тис. гривень.

В подальшому вiдповiдно до рiшення MicbKoi ради вiд З0.0З.202l Jф657

орендна плата встановлена в розмiрi 3Оlо нормативноТ грошовоТ оцiнки на дату
оформлення додатковоi угоди  1 81,| 2 тис. гривенъ.

Як наслiдок, бюд> кетом в перiод з 01.04.2021 по З0.06.2021 недоотримано

доходiв розрахунково в cyMi 1,3б тис. гривень.

Надання преференцiй окремим суб'сктам господарювання щодо
встановлення орендноТ плати в розмiрi, нижче визначеного рiшенням MicbKoT

ради вiд 30.I2.20t8 JФ1589, призвело до недоотримання мiсцевим бюджетом

доходiв розрахуrI ково на суму 82r77 тис. гривеI Iь.

Вiдповiдно до с"гатгi I  Закону УкраТrrи < ГIро дlерлсавttий коliтроль за

використанням та охороною земеJIь)) вiд 19.0б.200З NЬ96ЗIV (iз змirrаrrrи):

< Самовiльне зайняття земельноТ дiлянки будьякi дiТ, якi свiдчат,ь про

(lакт,lлчtIс ttt lt iоpltc,I it llt l)t зсмсJtьtl(lТ лiлlritкtr за tлi2iсу,гллос,гi вiдгrовiдrtого рirпсttгtя
органу викоI lаt] ttоТ вLtаllи чи opl,atty MictleBoгo самоврядуваI Iня про rT перелачу у
власнiстt, або надання у користуваtll{ rl (operr,l11,) або за Bi; lc,n,r,ttoc,t,i вчиrtеtлого

правочину щодо ,гакоТ земеJlьttоТ дiлltшкtt) за I ] иI tятком дiй, rrit i вiдгlовiлtlо до
закону с правомiрними> .

Ста,гтяпли 125 r:a 12б ЗемсJIьI ]оI ,о l(o/ leкcy УкраТни передбачено, що право

власностi t la земеJIьну дiляttку, а Taкo> tt право постiйtлого користуваI ]ня та право

оренди земельt{ оТ дiлянки виникаIо,гь з MoNleltTy дср> I tавttоТ ресстрацiТ цих llpaв.

Тобто право iIа оренду земсльrrоi дiляrlки I Jи} Iикас пiсriя укJlалаI lI { я доI ,овору
оренди та його лержавноТ ресстрацiТ.

I  lри t{ boMy, t] t lp1,o з| lуljа)tiи,l,Ll, I t{ o tlt ic,l,иI lolo 3 cTaTTi 63 1 I  { ивiльrrогсl
колексу УкраТrrи вiл lб.01.200З Nb435IV (iз зr,,ririами) визначено, lцо стороl]и

договору N,lоiltутъ обумовити уt\ ,Iови вi; lt lосин MilK ЕIиN,Iи до оформ;rеI tllя

правовстановлIоючих документi в,

Однак, MicbKoTo ралою I le повною мiрою використовусться зазначена

Moж.ltltt lic,l,b :J N{ c,1,olo lleJtoI lytI lclI tI rl I ] ,гра,I , bTicllcttttшt бto/ l; rceT,cl; t,t,
'I taK, гtiд .1g. аулL{ ту Bc,гal{ oI ] jIeI lo, Lllo i.ta тери,гсlрiТ Ска; lатськсlТ MicbKcrT

територiаль} IоТ грома/ Iи суб'сктамLl господарIовання проводиться госI Iоларська

дiяльнiсть на землях пайового фонду.

l l Q ч r t.,t ь t t tt lc в i D l i,чу У п р с t rзlt i t t t l я .| З ах ii t t ое о

oc| lic: l, figlDlс.ауdчпlс: .,t.| l,лк.,бtt в 7elэltoпi.lbcbKiti o(i: lctc:m i р.а4 iй t! l] ,.illoK
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В свiй час при здiйсrlенrri розпаIоваI I I lя земель колектиl]Flих

сiльськогосполарських пiлприсмств lla полях були запроектоваlI i дороги!
призначенi для вiльного доступу громадян до нiLпежних 'lM дiлянок в разi
виявлеI ltlя баiI tаttlIя сапtос,гiilлrо оброб;Iяти зеl\ ,l| Iю. Однак, у бiльшостi виttадкiв

громадяни передаю,l,ь cBoi ttai t j opeн/ ty i, як ttac"lli2toK, поля ви користовуються

орендарями сдиними маси Ba] \ ,l и.

З лtrя набрання чиннос,гi (з 01.01.20l9) Заrtоr11, YKpaTtttt < I Iро вltсссlrllя

змiн до деяких законодавчих aKTiB Украiни щодо вирiшення питанtlя
KojteKTtrBtloT B.ilacrtoc,гi I Iа зсмjlIо, удоскоI IалсI I I lя правил зеNIлекористуваI tltя у
масивах земель сiльськогосподарського призllачеI ltIя., запобiгаtttIя рейдерс,гву
та стиN{ улIоваI I llя зрошення в YKpa[ rli>  вiл l0.07.20l8 ЛЪ2498VI I I  (лалi  ЗакоrI

N,J2498VI lI ). землi колективI lих сiльськоl оспо.]арських lt iлttриt vств. шt)

припиненi (KpiM земельних дiлянок, якi на день набрання чиltностi зазначснl.ii\ l

З.tKtltto.rI  ttсрсбl,ва,ttt 1, rlplrBa,гrriii B: tltcttocTi), вва;ttаtоться Bлitcttic,tto

r,ери,гсl11il,t.lt ы r lr х гI ] оl\ ,lал, rrагсlэи,гсlрii,llittx I ] otlll 1ltlз,r,аttlоваtti. Зазlrаченttй Закtlt l с

лiдставоtо лJIя державI IоТ peccTpauiT права комуtIалыIоi власtlостi tIa земс,tыri

лi",tянки, сформованi за рахунок земе.ltь, якi в силу зазначL,tlого Закоrrу
перехолять до коivунал ьноi власrtос,t,i.

I ,ipirr lt lrю, з 01.0 1.20l9 Bi; trrtlBi,цtttl .to ЗitKtlt il,Nq] :} 98\ / [ I I  r: rэrlr i
Зелt e,,t ь t lrr1,o KOлeKc} ,\ / ttplti'tI lI  .,loпOBI lL,lI () C,I  llI lclO ] 7lл,racTtlttolll _S якоl' rзи:зlllt,lсttt l

t li,lcl) пlIс:  ,,Зcrte.t1,1ti .,t i_,tяttкtt .lcp; lilI lll()I  llи Kort1 t la_tbttoi' B.lacttocTi пi r

польовиIчlи дорогами, запроек,tован ими для доступу до земельних дi.llянок,

розташованих у масивi зе] \ Iель с iльськогосподарського призначення (KpiM

польовttх дорiг, rr1o обNlе)liуtо,гь пtасllв), I  ]  срсillillоться в орсllil),без прове.'1ення

зе\ | с.lьI tих Topt iB BtactlиKllNl lil atlO li()рисl) lr:1.1al\1 
,J(мсльttих .liляttок. с1 viit.,t lих

iз зеп,tе,,rыtипtи дi.ltяttкал,tи пiд,гltкI trttt llоJlьови\ lи дорогами. С,грок ореltди таких
зеi\ lе"lьllих лi;rяtlок станови,I ,ь 7 poKiB> .

Яlt вс t ltHoB.lello I t \ o,t;  : l\ ,I lt l()гcLKuI  о.,tослi.,uкеlttlя, в ,l()\ l\ , чис.,li tшляхоrl

lIрrllзg;1",,,,r, ()бсlс,liсlI l, lc\ tcJI t,lllt\  _,tiляtt,,t,. у iilil.,l1,1l()NI r rlllсивi зс] \ Iс,,I l,

сi.tьськtlгсlспtl.fарського I I гll] ll: lI lсI lI lя. I l.toI tt ll 1lilt.li lli_1 пго{  li,l I lи\ lll ,,tорtlгаrlI l. яьi

фактичttо розорIоIотLся, cl,al io t]  1.1,I ,b l4З,21 r,a.

однак. договiрнi вiдносиllи щодо використання зазначено[  kaTeropii
Зa\ lе I l. tI (' ()'] ll)l] \ 1.Iq lt l,.'l,. .lt,I r I ,,: t l: ,lз lrc{  cI lrrlI irl lll11I l t;ortr t ln,I l,ttoj ' tr, l: lcltoC: i t.t

lttt ii зеrtс.; tt,tI i .li,tяlltttt llc lI l] ()Bc.lc1lll. \ ' ('liil,] liil,cl,rt iii rlicr,rtiй 1,,a.'t i t li_lc. ttt.'r

ilrфорпI ;rчiя lцол.э lI .,lolll llp.r( lilllltx .rupir, якi розорlо| оll,ся. j ]  ро rpi ri

зсNl.,l е користувач i в.

За умови оформлеtrttя платtIого використаrIня сiльгоспвиробнtлкапtи

зеl\1еrlыJt,lх дiляttок I I i.I l пpocl(1,1lll\ ,l14 .цорогаN]LJ, ir,t icr{ cBl.rbt бto/ littcT,obt в ttсрiо.,ц

] 0l920]0 p()lili l,,l I  rriврi,r,rя 202 I  рок1 ,,(o.,la,I ,I iol] 0 o,I ,pll\ t llI ] 0 б рilзрахrtltt iltз.l
коштiв в суплi 5l9176 тис. r,pll (розрахl,ttок зроб,пеttо з Nlоili,I lивоI ,о poJ\ lip_\

tlpcHrHoi l1.1alI t Jlя зсмсJlьlll| х дiляtlок сiльськогоспо_lарських угiль вi:повi: llо
до пункту 288,5 cTaTTi 288 Податкового кодексу Украiни *  5 вiдсоr,кiв
I  lорN,lати I t l Iоi гроtttовоi ollilllil1 o.,1llI lI ilt i п.rorI ri рiллi по АвтоllоNrI riЙ Респубlritt i
I iри;vr або I to об.,lас,t,i (29 0З5,00 r prr за l l,a)).

llччо tbttttt, t: it)t)i1.1 l пllttt l t

t lrf t ic,_l, Jср,лк,чl,iчпlс.ll,.лс,бч о Тер

i t l l t ц'llt.х, it)l t t l.,t l
ttoпi,tbc,bKiti cli: .1ct с,tп i l ' tt ' lОрiй l1l!.llOK
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KpiM того, проведеllими обстеженнями земельних дiлянок комуналыlоi
власностi (комiсiя по Тх обсте;ttеннIо створеI Iа розll оря д7кеI  tt tя пt rtiського го,Iови

вiд 2З.09.2021 Nч124) встановлено, що без договiрних (платних) вiдносин

ви користовую tься наступнi земельнi дiляttки.
При обстеженнi земельноi дiлянки на територii Зарубинеuькоi сiльськоi

ради за ка.цас,гровll] \ {  I loNlel]oj\ l 6124682 l00:0l:00l:0269 (зем.iri резервного rРоrIл1,)

гlлощею 6,9959 r,a. виявлсltо, lI { o lJказаllil зсл4еJlьtlir ,lirlяrtкз розореI l: l. 
LIас'гиttа

дiлянка орiснтовною площеtо 4,00 r,a. розораtlа громаляI Iами, про lllo свiлчить il
lrолiл на невелиtti дiляttк l.i. PerrrTy j t iлянки розораI Iо сдиним масивоN,l.

!окументи, що посвiдчують право користування земельною дiлянкою вiдсутнi.
Rllзс. li.,ttrt i LI tI ioI1I !cI : lllI t)t llt ltt lt,tellllT t,"I lc.lLI lr,li _tilяttKtt бсl ,tol o,1il,ttttx

Bi: ltroctttl ,l,a бc:] ttt l,,I it,t tto, rtiсцсвltпt бtо.l; ttс,t t l.rt в rIcpicl.t 2()l9]0]0 pclt< lt Ia I

пiврiччя 2021 року нелоотримаtltr дохо.liв puJpaxylIKoBo lla cyNly 58о00 r,ис. грrI

(розрахунок зроб.ltено виходячи з розмiру ореtlдноi плати 8%  вiд HopmtaTltBttoi

грошовоi оцiнки зеплельноi дiлянки 289 994,23 грн).

Прrl вiзl,алыrомtу обс,гсrttеttlt i зслlе.llыlсli lli.ltяtllси орiсttтовгtою tt.: toщelo l2
га. яка розпriщена t lоблизу ce:ta 11o.ttyl tar t iBKal tt0 зсNlJlях Jlicot]o1,o 4)olI .1),

вияl] JlеI lо. llto вказана земеJlьtlа лiляtlк lt зltсiяttlt к),кур),,,lзоIо. Зазtlа.tеrtа зе\ lе,пьI I : l

дi.lянка не вi.tttоси tься до Je\ lc.Jlb кuпt5 ttзльttui'вt1,1сttuсti.

При вiзуальному обстеженнi земельнtli дiлянки комунальноi власttостi
I lлощсI () 1.6 l70 rl. l цi.llьt,lrипt lllrи JI la,lcI lllя\ I  .t.lя розмittlсlI I lя l,a ексllлlаlrцii
осlIовних. t li] coбttllx i _totlorliacI lI tx б.r_riвс.tl, i cttop.r_t I t iJI tptt, I lallJ llcpcp(lбlI t l,.
машинобулiвttоi та illtt lol ttромис;tовостi (l 1.02) ] а Kallacl,po l] и Nl l{ ollep()l,l

бl24685700:02:00 l:0627 Bc,I ,aI IoI ] Jlctlo, щtl зL,NIсJlыlа лi.ltянка I la,]erli11 гь

товариству з обмехtеноtо вiлповiлал ыtiстtо < Перфектер>  lta правi орсlI ,: lи

вiлповi,,ttrо / io .rtoI ,oBopy opcI lll(и зс,пtс: tьttоi ,,li.,tяttKt.t вiл 01.0] .20l 8,

заресстроваllоr о в ltep; lca Bl I  oNl) pe(clpi рс,tових llpuIJ I lJ ltcp1 xovc rlitйtlo
20.0З.20l8 строком на l0 poKiB. За вказаttу ]еNlельну лiляttку сплачу€ться
орендна плата. Фактично на вказаttiй земелыtiй дiлянцi здiйснrосться лiя.llыtiс r ь

Остап'iвським цегелы]им заводом (виробlrицтво I tегли). flоговором оренди
зс;rlс: tьI tоТ лi"rtяtrки rlерсдбачсrtа rtoit,..ll и в icтb lI срt,да.li ii в сr,борсrlrу за зго.,lоIо

орсндоl,{ авllя. I lри I l1,oi\ t) olr(,lI JoJ] llt] llL,NI  r\ licblioltl ралоlо 1: tlia зl,ода lte

надаваJIась.

При обстеженнi земельноi дiлянки комунальноi B;IacHocTi в ce:ri

Горо:нltttя по Br,.rиlti Лрr;кби кошtiсiгlо вI lяв.lеI tо. I I to зсrtлi
ci.I t,cыt.lt()cllo tзI )cLtiol(t llpll,illi,.llicllll)t { lI : lc()I t lI lllc) I lt ,lcrl.t i ; ttиt.totltt i' I il

гроlчtадськtli' забулови opictt1,oBtt< ltrl l1.1l()lI (cIo 0. j0 r,a заЙttя,гi aB1,ol,pitt l с lIop] ,() N,l Ia

сiльськоt,осttо,I iарськоtо ,t,exlI iKoro. I l{ о,чо tзказаrtоi :земельноТ ,цiлянки. tta

засiданнi тимчасовоt KoMiciI  про встановJlення фак,гу утримання
сi.rьсl,когосполарськоi'lсхltiки lll1 зс] \ lлrх ltоrtуtllльltоi влltсltостi Сttалагсt.ttоi'

lt icbKoi ра.,1и BпpiI ttctlo (rг"lяI l),1,I I  ci,tt,ct,Kot,ocI to/ lapcы(} I  Be;t и tto габа1: lитttу

TexHiKy, зафiксувати Horteptti зttаки rtici техttittи та звернутися в адвокаlськс
об'сдtlаttltя кГловак i Партнери>  / lля } lаправлеtlня запи,lу у компетентI tий оргаtl

щоб встановити кому належить ця TexHiKa (протокол вiд 28.09,202 l).
Korricicro peкoN4clI .,toBali() з,цiйсI lитtl ко] \1пjlскс робiт з I cl()I t)

I  l o't t l t t, l t ttt l t l it)t) i t] ' \ ' t l1l ttt :  t i t l l l lt } цr i) t t r,,l,

o4lic,t,,7cllltc,ct_lt ')ttпlc t_1lrбtt в Tc,llttt lпilbc,bKii об.tttспli { ". ?'_| ,:  tOpli tttt.'ttrlb'
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iнвентаризацiТ земельних дiляttок пiд проектttиN,lи дорогами з Meтolo перелачi Тх

в оренду згiдно чинного законодавства. Земельну дiлянку площею 1,6170 га. на

територiТ Остап'iвськоi сiльськоi ради оформити в суборенду. Земельну лiлянк5
площею 6,9959 га. за каластровим } IoMepoM б l24682 l00:0l :00l :0269

rl ii lго,I ,у ва,l,и / lJlя гlролаiку llpllвa ореI I2l{ и I tп,]е] \ { ельних торгах (аукцiоrri). I I lо.цо

земельноi дiлянки лiсового фоrrду зверrrутLlсrl до вiл.лiлу / ] ер;кгеоrtалас,гру ),

Пiдволочиському районi з листом про ttалеrltt liсlь та користувача вказаноТ

земельноi дiлянки.

1.2. Hпitoi: ltt,ctt ttя пtttioBoi ),чоспli J|  розвuпtлi.| , it t llpu ctltpy lil,t l.| :p ll
н 0ce"lelt о?о l1J|  н кпlу,

Розвиток itutieHcptro,t patl ct lop t,t loi г.l соttiалыtоi irrфрастрl,к,гчр rl

СкалатськоТ мiськоi територiальноТ громади вимагае комплексного вирiшення
багатьох проблем, пов'язаttих з полiпtшенням iJ технiчного стану,га подалыl]ого
оновJIеtI I lя. I i1,.liBr rlr rt,гво (peltclr rс,l,рl,кt{ iя ) t lб'ск,r,iв сt,ttt iа.rыttli сdlсри ,га iKI .il,J]oBo

комуI IаJIьного господарства, llровеJсrltlя ptlбi,t, з б"пагоустроlо мас ваIюме

соцiальне зI iаченI Iя 1,а проt]олlI l,ься як за llaxylIoK вi.,lповiлtt t.I x сl,бвсrrrLiй ,

дср)\ звного бrолжету ,t,aK i за рах) нок мобiлiзованих (,власних,, .roxo_riB
rliсt{ евого бlо,ц;ttсту, зоtiрс\ | а Bilt зl1.1r} чсtrttя tсош,r,iв ttайовоi учасr,i у розви гк),

irlфраструктl,рri I tace.llcI IoI o rlyI l кl,у.

В перiолi аудиторського дос,цi; t;кеtttlя сгаттеIо 40 Закоrr1, УкраТни < I ]po

регуJlювання мiстобудiвноi дiя.ltыrос,гi>  вiд l7.02.20l l Л!3038VI  (в lrepio': i .rii,
далi Закон } q3OЗ8VI ) визначено, що порядок залучення, розрахунку розмiру i

BllKoptic,t,aI I I I rt кош,riв пайовсti ),часl,i ), l] озвиl,ку irl фрасr,рч K,I ,r,p и I lace,I IetloI ,o

п} llкг) вс I illlul1,I loltll| , t lpl illIи пlicttcuot t l саI \ lrltJрял) ваttiIя Bi_lttoBiдtttl .1о цьоt t l

Закону.
Вiдповiдно до частини б cT.,l0 Закоr"rу r\ Г,lЗ038Vt (в перiол лii), l,раничний

розмiр пайовоi участi у розвитку iнtРраструктури населеного пункт\ /  з

} 'pllxyl} [ l l ll lrl Nl irt ltrих rlcpc; lбiI t ielit lx: ] ilKOtlo] \ l Bi; lpaxyBatlt, lIe llo)t\ e I lepeB li I I { у вltти:

l) l0 вiдсоткiв зат,а.,ll,ttоi ttt lt lt,1,opttcltol'lзrртос,гi б),лiвниLl,гва об'екта  .1,1я

} lсiкитлов} lх бl,лi вель та сr]ор} ,д;

2) 4 вiдсотки загальноi кош,t uриснtli' Blrp,t,,эcтi будiвничтва об'скта  для
житлових булинкiв.

Вiлrrовiлrrо ло Закоttу YKpairrrl < I lpo вI IссеI I I tя змitt до деяких
законо] tаRчих aKiiB УкрrТrlи що.,lо сги] \1)lIоваlI I lя ilrвссtицiйltt ii : t iялыtосr i в

YKpaiHi>  вiд 20.09.2019 ЛсlЗ2IХ (далi Закон Л9l32IХ), с,гатr,Iо 40 Закону
Л930з 8VI  викJtIочено.

ГIри rtьоrurу, пуI lктоNl 2 розлilrу I I  < Прикiлrчевi та перехiднi положеtlня))
Заriоttу Л! l З21Х визllаLlсltо, l1lo I lро,гя1,0] \1 2020 pori1, l] l1\ lовlIикI l бl,дiвtIиtt,гва на

зеrlелыtiй лiляrrцi ) llltcc.lelIo\ tr ttчttкгi llcpcpaxoByIoTb _lo вi.lповi_ttlог.t
lt iсцс'воI 'о бtод;I tст1, KotI lTLl для стtlореtIня iрозtзи,гку irrфрастру,ктури насе"llеtlого

пункту (далi  паЙова участь), де розмiр пайовоi участi становить (якщо менtлий

розп,riр не встаI Iовлено рitttеtlltяlл оргаI Iч мiсrtевого самовря.ц),ваI I I  Iя, t lинI { IJ\1 I ia

.le ttb t lабраtttrя .t1.1ttttocтi I1ltrl Зltксtttolt):

l ! u,ttL,t bt tuK в iii i_1.1' )'t lpttB. t it t t t ll Зсtх iit tt lt,o

o,| ,icv J,,7,'t, altlttttt i ly,,ll ill в Тс ptt,lпi.tьськiЙ cli.,tctcmt Юрii 111!'.llIoK
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для нежитлових булiвель та споруд  4 вiдсотки загальноi коIпторисllоТ
BapTocTi булi вничтва об'ск,га;

д.lIя )t(итлових будинкiв  2 вi,,lсоr,ки BapTocTi будiвництва об'скта, що

розраховусться вiдповiдFIо до основних показникiв опосередкованоi вартосl i

спорудження житла за регiонами Украiни, затверджених центральним органом
виконав.tоj в,па1,1и, lI { o забезlrечl,с форrrчваtrtIя Tlt рсlt.пiзr,с дсг)(авI { \  ),I (riT.,loB),

ltолir,ику i полiтrлrtу 1,сферi будiвrlиrtтва, архir,ектури, мiстобулуваrr rrя.

От;ке, органам пI iсtlсtrого сзNlопря.1),I } irI ll| я lIалаI Iо право самосl,iйно
визнача,I ,и розпriр пайовоТ } ,.racTi.

Рiшенням Скалатськоi MicbKoi рали вiд 25.09.20112 .} ll415 заr,верлжено
Положсtlня про порrrtок } 11.1уtiснllя, 

р()зрахуllt\ у розпI iру i викорисrеrlttя Kotttr ilз

пайовоТ учасr,i у розвtl,гк), irrфрасr,руrсryри N{ icla CKa;Iar, 1а села Поплави (дtr_пi

Положення Л!4l 5)

Вiдповiдно ло зазttачеI tого Положення, розмiр пайовоТ участi у розвитку
iнфраструктури населеного пункту визначеllо для нежитлових будiвель ,гэ

cI Iol] )','1 ]9l, rзi,'t,] llI ,11_ILll()l li(} lllTopltcI l(il t] ilpl()cTi б1,,tiвtlиtlтва (бсз 1,1lахl,ваrI rrя
вl,t 'l'ра'г з I tprt,,1бattltrt t ll tзtt7li.itcttttrt зспtсltr,ttоi ,цi.ltяtllt ll, звi,,tt,ttсltttя будiвсльrlого
маЙданчика вiд булiвель, сllорул та ittrttеlIерних ] \ ,lереж, влаштуваt{ ня
внутрiшttьо та позап,tайдаtt.lи кових ilrlretlepttиx \1ереж i спору.л та
транспортI lих комунiкачiй), для житлових булiвель та споруд  1О/о вiд загальноi
KtlI tt I  t lptlt,ltt li' L:I г I  (} t l i б5. trllt ttttr t t,: r,

Вiлr'ак, tIptrtittя't 'i CKa.; IatcbKotrl llict,Ktrttl plr,tt ltt, llitt iпllt.,lt,tI i 11,1,i1,1i1,,11 rI lt iit lt,t,i

учас'гi У розвитку iнфрас,l,рукту,ри llacc.iIeLtoi,r.l ll)/ I iKl,): , llо:збllви.Iо пto,t.,ltttt lucl i

ОТрИМати До мiсцевого бlоллtе,l,у ltалходжеttь rrаЙсlвоТ участi rta макслlмаJIы lolvl)

piBHi.

Tltt. t li.,tttotli.lI lt l ло lIрltйttяrоt о Поло;I iеI Iня. rl rlepio_ri. шо пi.]ляlа{
аулиторськоl\ ,t), l1осJI iл)t(еI Iнrо (в 2020 poui) yюra.lerro l ;1o1,oBip ttpo t laiiotry,

учасlь. за якlll\ l на lriдставi вi/ tповi/ tttих рttзрuхуlI к iв cI1_1illlcllo .,to бlо, l; I iсг_\
?7,09 тис. грн (об'скт < Бl,дiвtt lt t l,гво гроI lадс ыiо{ .rдr,til t iстративttоi б_t,дiв_ ri rr.,,

вул. 'Гернопiльська, 19 в м. Скмат, замовник будiвничтва  Релiгiйна
органiзацiя < JIbBitlcbKa мiсllеtза pclriгiйrra l,ромала Свiдкiв Сгови> , розмiр
I lайовоТ участi  2% ).

За ybtoBtt застос),вання Ск: i,цaтcькoto rtiсыtоtо радоlо l,раllичtIого po зrr i p_r

пайовоi участi вiдповiдно до пуI lкту 2 розлi_rrу ll < Прикiнцевi ,r,a I lсрсхiдrri
I ] оjlо} lенttя) Закоrrу jv! l32IX, а саме 4 вiдсотка загалыrоi коI ttторисноi Bapr ocr i

бr'.'liВtlltt lГВа сlб'('t< 'tа,'t_,I rl llcili] I l,j loBr,tx бr,лiве_,tt, ] ,ll cll11p_\ ,J, rticbltttпl JlttT j{ жctolI  r

2020 роцi отримано б додатково ttадходжень на загiulыiу суму
27,09 Tlrc. грllвеtlь.

Оmлrcе, внаслiiок Helro.ile,)tctlozo вuкорuсmаr!ня opzolto.1l .лtiсцево:о
ссtмовряOування ,lt оJrсл чвоспlе й uqоiо всmоновле я doпycпttt.tt lLr
зu t; t l t toittBc,tttBo.,,tt рtlз,tt iрilt l1.7tllt lll Jll le.lt_llo, t lttt it lBtli .1)часmi;  Bttцc,tiit lK
безtlплttпtttоzо (без otllo11,1t.,te tt tt я iozoBipttttt Bidttocutt) B.lKOpucпturl llrl
ЗеJlе"lьlruх ii,"t ltttoK, в п\o.| lty чuслi t liO llpO{ Kt1lI  t lLill ll ioptlzttllttt;  неdосmапlньоi

робоmu ulоiо пepeylutaleHHlt dozoBopiB opeHDu земель (прuвеdення спlовOri
opettittoi rr.rlппtu у вiiп ов idtt ictltb lo зсtпtверduсеlt uy), rlаОоtl я префереlttt itt

l/ Ltчu lbtttt l, t; iiloi t.l Уltllttt l t itttt lt Зuхi'lltt l..t l
af l iс,1,.rlеpttL,o_1|  tt llt с,. t l,.ltc,бч в'Гчl ttt ltt i tbcbKii u,1,,u",u1 ,/ :  ' ,'1 '' Юрiй lI l\ ,ll{ )k
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oKpeMrLц суб'скm(иl zоспоOOрюва ня .lчоiо BcпlutloB"lel l rr я роз.| liру opeltaltoi

плаmu, бюduсеmом проmяzоJ| l 20192020 poKiB mа I  пiврiччя 202l рок.у
неdооmрuмано розрохунково DoxodiB на заzа.,,lьну суму 5 36б,86 muс. zpuBetlb.

Гiпотеза 2. НеllалсаtI Iе офорпt"пеlrrtя дoliylllel| TiB, якi lliд,гверлжуlо,гь

право власtlостi або ilIuIe речове право lla l(oмyllaлr,I re пtайtltо, зепrельlI i

дiлянки iHe вllесеrrня тilких вiдомосr,сii lro Державного ре€с,гру рсчOвriх
rrpaB tIa t lcpyxoNre пrайrlо створIо€ рlrзиltи I | езаконного iх вiдчужеllllя,
BTpaTll (са пtовi; r ыlоlо заiillяття).

Закоtrом Украiни < Гlро MicrleBe саNtоврялуваI trrrr в YKpaiHi>  BcTaI Iol] JlcI I (),

ttto опгaltlи rliсtlсвого са] \ lоRряJуваttllя I зi,t irtctti тз I l ittTcpccax гсри гopil.rl,t lttx

громад, вiдповiдно до закоI lу, злiйсrtrоtоt,ь ll равt'll\ lоч HocTi щоло во:tолiнttя.

користчRанlIя га розпопя.,lrt(еtttlя об'сктами пгава копtr t lальноТ власttостi. в г(]мч

,tислi rrltKtlltyror ь yci lraiittoBi операrtiТ, ý4ожуть I Iередавати об'скти права

комуналыtоi власtlос,l,i у ttocтiйtlc ltбо ,r,ll rt.t ltc ot} c корис,tувtlllI Iя IориличI lи\ l l'a

фiзичнипл особам, укrlадати договори l}  paNlKax лср)liаtsI i оtlрива1,1i ot,o

партнерства. у гому числi концесiйнi логовори. здавати Тх в оренлу. продаваги i

к} /пувати, Bti користов),вэт и як ззстаRу, вирittl_r,вати питаtIня iхнього вiдчч;I tеttня.

вlI зllilчаl,} l в \ ,I ,олах 1,а llоговорах yMoвll викорис,гання та фilIаrlсування об'сктiв.
tцо при t]атизую,I ,ься ,га пере,цаlо,I ,Lся \ , корист} ,l} аlittя i clpert; t l .

LIopllartll I l),] lKTy f частиlttt 1 сr,а,г,r,i З, часr,ини l ста,гr,i 5 Закоrrv YKpai'r1,1

< Про дсржавну peccrpauiro речових прав на нерухоме майно та Тх обтяrкеllь,, Bil

01.07,2004 Nql952IV (iз зrlirrалrи, лалi Закоlr Nl 1952IV) передбачсttо:

обсlв'язковiсть лержавttоi pcc:c,l,partii rlpaB у flержавltоллч pcecTpi I lгalr;

pctctp; lt,io pcllo11,1x llpilI l ,.L'i,., l'rJtlt;Lcttt, llil tc\ Ic_IblI i ti.tяttкtt, а lalio)li tta об't кtи
I IерухоNlOго пrайttз, poJ,1,11lllulJlLlli rta зспlелl,tt it1 лi.гrяrrrti, ttеремtiщеttня яtсих

неможливе без ix знецittення та змiни призrrачення, а саме: } китловi бу;tиrrки,

б_r riB.ri. (,поl)\  tI l. il lilL(); t, l\  (llilr(,\ 1i llilcI llllI l. 
l i I  t :1 

l 

\  
|  

, 

I  l 
l 

 
|  l . ;1.1l1.I l,Bi 1.1 I lc.I ilj1,1(,l.i

rlpliпriщettttrt

Fiормами части} iи l c,r,aTT,i 27 Закоrlу N9 l952IV визначено: < !,eprKaBHa

регстраuiя пpllB{ l власtlос t i t,a ilttttих рсI Iових прав. Kpirr ] ер;кзвноi' регсl pllrii'
права власностi на об'ект незавершеного будiвниuтва, проводиться на пiдставi:

7) рirrlсlrllя ttpo з; .tкрitl.,r.,} lllя I lcг)/ xo\ | tlt,o ьtайttа lla t lpaBi сlI lepal,} jI ] ltoгi)

yttllaBлirrttrt t l1,1 госп()llарського вiлаltI tя, гtрийttя,гtrl,t) l] .] li.lctllIKoi\ I  llL,р\ ,хо\ tогa)

майна чи особою, yllol]HoBa)I \ ciloi{ J у I  l plll] .iI rI ,г1,1 
,l,illitt} I  l,t lrйttort;

lЗ) рiruсrrrlя I lJli; lclttt iia ьlайtt; i, yпollliotlll)I ielIOгo ll11N,l оргаI lу tlpo пере.,lаlI \

об'скта нерухомого майна з rержавноi у комунальну власнiсть чи з комунальноi'

) ] cl] ; I ,lRI I \  I t, l: tcI I iCll, il; () l lI l),I I |  1,1 I lo"}  tcl,,11a,,n,,, tI lI  liO\ l) lliI .I1,1l\  lt.I i,l\ ,llicll,: ,

lJ) irrшrllx : loI i) NlcI lI its. ttto t li,,lttt lt li/ lttu .,lt l t illiollorlill{ cI l} : l lt iдtBcp.t; I ; rlrltt,
набуття" змiну або припиI IеI tltrl I Iрав llLl ltcp\ ,\ o\ l( rt; .tйtlo.1.

[ Jорпrаrrи час1,1.I I Iи l с,га,1,1 i l82 I [ иBi,I r,lrt lI  сl lio; tetic1, } 'I tpai'rrи I I срL,: lбll,] сI1()"

lцо право власностi та iншi речовi права на HepyxoMi речi, обтяження цих I Iрав.

I х вt,tltиltltсtlttя, ttсрсхiд i llplttt lllte ttttя гtiл..tяl lrto гь дср;rtавttil,i peccTparrii.

Як t lct; ,t ltoB.tcHo аулиl,орським ,tосlti.,IжсllI lя\4. в f{ ep;I taBltoпtr рс, cr1,,i

речових прав на нерухоме майrlо tlc з: tрсссl,ро I ] a I Iо I Iраво власностi на

lta'l,: !lb!lllK в| l)Oi.'lу l ll1lttt ,t il,llя'] uх ltt l.'o

оQliq,,Цер| лtсачdttпlсlужбч в Тернсtпi.lьськiй об:шсmi 1|  1|  
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28,541З га зе\ { ель комуI Iалыiоi BJIacнocl,i

7l | 27,42 тис, грн, та } lepyxoмe

37 897,04 тис. гривень.

нормативною грошовою
майно балаttсовоtо

оцlI I  Kolo

BapTicTto

Слiд зазначити, що на балансi MicbKoi ради облiковуються два жиr.цовi

булинки в с. Новосiлка балансовою вартiстю 98,28 тис. грн (вул. Заволсt кir.

бу;t. 2) lа l80,69 l,ис. l,pH (B1,.,r. Заво.,tсы< а, б1,,,t. 7). Вrtазаrri бlдtttrки передаlli на

баланс MicbKoi ради KoMiciclo по реоргаlliзаrlii Новосiлкiвськоi сiльськоf раltи
(акт прийман няпередачi вiд 01.02.20l6), яка у 20l5 роцi ввiйшла до складу
СкалатськоТ об'сднаноi MicbKoi територiальноi гроплади.

При цьому, як встанов.чеI Iо аулиторськtлпл лосл i.,lження] \1, на квартири. lI lo

зI Iахоляться у зазI IачеI Iих )t{ итJIоt]1.1х будиtrках, tt ltяBlli cBi.,lol1TBa t ipo право
B:tacHocтi. заре€строваI li за (liзи.rrrилrlл crcoбalttl ще у 20 10 та 20 lЗ роках.

Враховуючи вищенаведеI lе, зволiкаltllrl з викоI lаI lt lям I Iорм пункту 2

частини 1 cTaTTi 3, частини 1 cTaTTi 5, частини 1 cTaTTi 27 Закону ЛЪ 1952IV
та cTaтt,i 182 [ { llBi; rbrloгo Колексy YKpaTllrt I I Iоло pecc,t,pauiT прав власltосr i

lta зспIслыli дiлrllI кtt та бу;tiв.ri, iuoаic llplI  iltccI ,] l ло l} граlll l cpиTopiaLtt,llolo
громадою пrайrrа BapTicTto l09 02,1,46 Tl!c. f ривеI tь.

При зборi irrфорrrаrtii у Вiшiлi культури, туризN,Iу та охорони кулы r,ptttri'

cпa.rlt lllI it} .1 Скаliа,гсы;оi Mricbrttt i рхllи (/ lilrli ýi.,1;1i: r куlrь,I ,ури) з.rtiйснеtiо оl,j lяд
булiвс,.lrь, яки\ ,I  встановлено. llto I tpltпtiLtlcttt lя 2х клубiв, оjlllого булrrrrку,

куJIьтури в с. Хоптянка, с. Мt,tтtlиtlя та с. Коло.цiТвка та бiблiотеки с.

Полупанiвка перебувають в аварiйrrому cTaHi, а саме:
В клубi с. Митtlиttя частково вiлсутнi BiKlta, лах протiкас, стеля аварiйtlа

та lt i.,l,,tt lt а lI l)ol,t{ l1.1la. У ttt,гa,r,trltx l] o,] пI lcax lra ] 0l92()]  I  роки t lеllе.,tбачено 0.]5
с,г.tвки поса/ lи завijtчtочоtо к.цr,боrt. як:t l] : tK: tllTI Ia з 01.09.20 i(l. Примirtlсllня
к.rl,бу, з llказаllог() перiолу I Iе викорис,l,оl] усl,ься,га I lc прилатI lе,Llо використаtlllrI .

В бiблiотецi с. Полупанiвка потрiсканi несучi стiни. якi леформованi та

розсуваються, стеля аварiйrrа та пiллога прог[ Iила. Примiulення бiблiотеки з

сi.rlrя 2() lб poKl ttc ll1.1I (opl.i с,го li\ lc,1,1,c)I  ,1,1t llc llplI ] { llTlle ,,(о вI lI iорt,lс,гаttttя, I  Ia ,,llt lt l.iй
чi] с бiб.li()lсl(J llpi_lцIo(,n 1,,111tlrl) ol] cI l.,l(} l{ I ll()\ lr I t; lllrt itt lclt lt i,

П l; , l_r,] i \  t,. x(,lllrlI I li: l jJi L,.\  lll)I  lli) lr)llllllil llili(llI . сIJ_Iя lll)(,ви. I J lJ
потрiска.; tа, t liдлога вiдсу,гня. I  lo штатних розписах на 20| 9202|  роки / to
З1.03.202 l передбачено 0,5 ставки зав. клубом та з 01,04.2021  0,25 ставки.
O] ttl Kirlllrl: ,t к.lrбr з.lilI I : l t{  орч,tI  I \  lt i tпрI t, \ ] I t lo ,,lля 1roгIpiбrloi' ropr it l.ri rr
вестибtо:tь ви користовусться l,tлrl I ll] овслеI lI Iя гllи в ,t,ettic лir,ей r,a I Iровелс} lня
виборiв. Протягом 20lб року з McToIo збережеI Iня приr,tiщення клчбу прове.,lеltс,l

капiтальний ремонт даху, однак кошти на встановлення BiKoH та реN,Iонт),
BHl,Tpi rr r rli х I lptlr.t i tr 1ct t ь tla .цаtt lt i: t,rac Bi.,tcyTr ri.

Буi{ 1.1ltок KvJIb'l,ypI .1 с. I { o.lrojtiirllia llo.,l.t lI1.I \ l бу х l,а.,l,герс r, rto t,o облiti1, I } iл,,t i: rу

к),"цьтури рахусться rra сl,брахl,rrк1, l0l3 < lil,лiвлi i спорули> . Одttак в

irrBcttTapttir"t rtapтrli } { l 9 об"liri1, oclIoBI I llx засобiв та attTi приймаtlня nepc: llt,t i
нерухомого майна вiд 26.07.20lб Вiддiлу культури вiд Скалатськоi MicbKoТ ради
зазlIаtIсI Iо. rl(o гlpttrtiI t lctlt lя бr,.,1lttIKr, к\ ,.х1,1,\ ,ри с. I tоло,lliiвка с I iезаверl] lсI IL.

lla,,,, ,,,,,i,it,i l ll tt \ ll1,,l, ,t l,t,,i ] ,t,li,t lt,l,,,
,l,| lic.r,lLI tл,,tt,lt,t lt, l\ ,.)l| i)l1 l]  ] (| )lll)l11 1b(| ,iiiil ,l,jtчсlпi / ' '?'_ !()Plil l! l!.JtO\ '
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булiвничтво. В ходi збору iнформашii бухгалтерiсю Вiддiлу культури

вiдображено примiщення булинку культури с. Колодiiвка по рахунку 1Зll
< Капiталыti irtBecTlrrtiT в ocHoBHi засоби> > .

Ог.ltяilом при:uiщенtlя булиrrку куJIьтури с. Колодiiвка встаI Iовле[ lо. lllo 1]

ньому повнiстю вiдсутня сцсI tаj лах lIал якоIо про,гiкас, примiщення залу

нелобуловане та об;tадtlаltrlя i мебlri вiдсу,гrri. Фак,t,ичtlо провеле} Iня будь яких

Ky.qbTypнo  масових заходiв € неможливим. Однак в перiод, що дослiджувався
по lI I ,l,a,I I I I lx розписах rra 20l920]  1 poкlJ до 15.09.2020 передбачено 0,5 с,гзвки

зав. будиI tкоiu K),I Ib,l),p1,1 r,a з t6.09.2020  0,25 cTaBKt,t (вакаttсiя).

Також, llри зборi iнформаrtii у Вiл.,ti.lri к),Jlь,lури BcTaI loBJictio:

заниження в облiку Bapr ос,гi активiв на суму 74,60 тис. I ,pH, а caNlc не

оприбутковано племорiальний зtIак 450 poKiB с. Колодiiвка та композиtliя з

брукiвки < l [ рапор УкраТни з гербом> ;

 в ходi проведеI Iня коI I тролыlих обмiрiв ореI IдоваI lих примiщень
встановлено, rцо ореrIдар ТЩАТ кУкргIош,га)) не проводить опJIату за спожиту
електроенергirо (лебiторська заборгованiсть не вiдображена)! що призвело ilo
оп,пати Вiлдj,пом K),,lbTypI r е,lе KтpoeI  lергii. спожrlтоi стороtttлiлли lорl1.1ичtI I .1\ 'Iи

особаьtt..t I Iа cyNl\ ,(),3,I ,1rc. l,pll, rtI1.\ l зilt] лаtlо йоп,lу збитки на вказану суму (коrлти

в cyMi 0,3 тис. грн в ходi збору irrфорл,rаrдii поl]ерllуl,о rra ТДАТ < Укрпоurта>  tta

рахунок Вiллiлу l(] / .rlьтури та провелеtIо вiдtlовлеltrlя касових видаткiв на

вказану суму по КЕКВ 2273 < < Оплата елеltтроеrrергii> ).

Рiшlсlttrяпl ('lta: lll,t,cbI it,lI ' пticbl; t lT pa,,(lr lliil 10.12.2020 N,)j2 за1,I ]ер,,l)I iе,lо

Програrл1, розвI iтк), ко\ lуI Iа, ]ы Iо] ,t l ltcltorlcpttiйlroгo п i.,tп р trclIcTBa < С Ka,ta,t с b;< :t

комуI lалыlа райоttttа лittарttя>  CKa,,taтcbKoT MicbKoT рали на 202 l piK, захо,,lаN{ и

якоi серед iншого передбачено видiлення коштiв з мiського бюджету на

прилбанtlя автоrtобiля < I  I  Iвидка .цопо] \ Iога> .

ts ] 0] I  poui .Jlirt lprri як o,lcp;I i) Blt,ty бttl: t; tссtttих Kotttlit l lllt вttазrtti tt i.t i t

плiського бюджету перераховаllо З99,00 тис. гр1.1всllь.

Гlровелеrrtлл,t збороrr irrф< rрпrаrtiТ в Лiкарrri l] сl,iillоI ]леliо, I I1о ,] а логов()р()\1

NЪ71 вiд 26.04.202\  на суму 399,00 тис. грн, укладеним мiж Лiкарнеrо та TOI ]
(ГРАRIС ЛТЛ ПЛIОС)>  (.,ta:ri  Пtlcтl,t it,,tbttltK), Лiкарня мма придбати.,tегкtltзttй

автоп,tобi.llь (спеrliа; I iзоваrrий саttiгарtrий ав,гоьlобiль ettcTpettoi (rлви.,tкоТ)

rtедичtrоi допоNlоги тliп1, В бсз об,лаJI tаttttя t la базi автолtобiля MEI{ SEI )ES
BENZSPRINTER 3lб CDI  (WDВ9066ЗЗl5707599) код СЗС ЛК 02l: ] 0l5
З4ll00001 (далi  Товар), з визначенI lям умов спеrrифiкачii за !одатком l до

; lo1,oBop\ , 
,гl Tc.xlri,ttt ltx \ ,\ IoB (t,cxtli,rtttrx cllcllrrr] lirt lrt ii) за ; rlojta,r rtoпt ]  .l.r

договору, Запtовtllrtt зобов'язаtttlй бl,в cBoc,tactto t lllJIall,1ll lj  вrргiсть I I itJ]urliiIo

поставленого Товару.
За умовами Щоговору Л!71 вiд 2.6.04.202|  та згiдttо даttих, висвiтлеI lих \ ,

Звiтi про результати проведення процедури закупiвлi UA202 1032300l070c,
сl,рок I l()cl,aBltrr Товар1, ло j0.04.202 l .

f{ oc,l iл;лtе н ня Nl l] cl,aI tot] ,I cilo. I llo I 'oBilp 
(JIcгr< oBrrii ав,1,rl\ l(,бi,tь

(С пеuiал iзоваrr ий санiтарний ав,r,опrобi: tь eKc,r,peHoi (швилrtоi) лlеличttоi

Ha,talbtlltK Bidi i,ty Упрасl,t itttя Захidttоztl
,,I li,,t,ltp,t,,tt ilttttt l l.\ ,_,h lill ,. l(гll1,1lilь,,ькiй ,r1l.L,| пi ЮрiП ЦIУ.7ЮI i
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допомоги типу В без об;tалttаtlllя lla базi автомобiля MERSEDES
BENZSPRINTER З lб CDI  (WDt]9066З31 S707599)) Лiкарrrя oTpllMaJla I Iа

пiдставi видатковоi накладноi Постача.ltыtика Ng7l Bir 05.05.202 l.
Також, Актопr прийма} lняпередачi ланого,граI { спортного засобу (: ro

договору Ns71 вiд 26.04,2021), сторони засвiдчили належний технiчний стан

Товарi,лля t]  t]  I (ористаI l I lя за його призttачеI I I lям.

Прu llboNly, рсссrраttiя lрf,liспортI ]ого засобу за Лiкарttеrсl I tc

здiйс нювалась.
В AKTi BкaiaI lo, ulо ра]ом iз lparlcltoptttиrl засобом. Заrtовttик1 псрс,tаrii

настl,пlti документи: довiренiсть NqHPA 770257 вiд 27.04.2021 ;  витяг про

рссс,граtlirо в Сдt.tttопr1, рссс,грi ;цовiрсrrос,гсi: r;  технiчtlий I lаспорт автомобi: tя

СХВ 4578З0; irrс,грукцilо I lo pe] \ ]ol11_\  iTcxrti.rlrobry обслугсlвуваrlrrrо. Крiпl l,ого. t]

даlIому AKTi зазначено, що Товар оглянутий Замовttиком до пiдписання цього
акту, претензiй щоло cTally, яlttlстi га tехtliчttrtх харак,tерис,l,и к у ЗамовtIика

немас.
Прrr rtr,oпl1,, в ttvHti,гi 7,l лоt,сltlорr, Лll7 l Bi,,t 2(1.04.202 l зазttа.tеt,tо. tt lo

y tз.ltас I l ic,l ь Заrtовttr.iк ), pa] ()N1 зllостача",tыtик зобов'я:занtlй t lерелаr,tl 
I 'oBa1l

участi в мi;кнародному pyci), а

yciMa необхiдI ]ими документамt.l.

floBipeHicTlo Л'9НРА 770257 вtд 21 ,04.202l , Постача.llьник уповнова} кив
Запtовника бути його представником у вiдповiдних Територiальних Сервiсних
L| eHTpax MI]C" MirricTepcTBa irrфрасl,руlil,ури, tta митtlицi або в бульякrrх ittши.к

)сIаноRах. t li: tttpиcMctBax t,a opt аlliзаltiях ltc,laлerttt lo Hi,,t i'x t| loprr B_ritcttocti t: l

пiдпорядrtl,ваl t l t я з 1,cix без виttят,ку I Iиl,аI Iь' ttов'язаttих з експлуатацiсttl In

вiдчуженrtям (rlродаr,и, користуtsатися, керуваl,и з лравом виТзду за кордон лля
тако} к здlиснювати перере€страцlк)

траI lспортl Iого засоOу 1,oltlo.

С,гат,геtо 2:11 LlиBi.lrbrlo1,o Ko.I teKc)1 YrtpaTrrrr

змiнами) I lсре; lбачеttо, ulо ловiренiсr,rо с письN'Iовии

однiсю особою iншiй особi для представtlицтва перед третiпли особами.
По cBoirt с).гi .цовiI lеrriстt,  I tc \ ,] \ IoBtIe визнаtIеt!I lя. яке виI iористов\ ,(,l ься

ll lJI 16.01.]00З Лл4351V (зt

.цокуменl,, що вида(,l,ься

покупцIо автомобiль з I IeBI t1,IM обсяt,ом lIpaB, серед яких
л_,Iя I lо,JttачсI iI Iя ] ,il li зваllого усI tого ltоговору, за яким

I  l ц,tц,t bt t пt;  в it)ii.t.\ , )'п1,1чв,t I  t t t t я | ]  ох iit t tt,чl

othiс,),r7ар lK,цtt 'lt tпl с,.l_t ,лк,б ч в 'Гер

продавеllь
осI lовниNI

передас

с права

керувати автоплсlбi,цепt та право розпоряjIжатися ним.
В cTaTTi 655 tJивiльного кодексу Украiни визначено, шо за договороNl

купiвлiпрола)I (у олtIа cTopolI ,r (продавеI tь) перелас або зобов'яз1.,сться пере] (хтI l

lraiirro (това1l) 1, власrliсr,ь лругiГr cтopotti (llt llt l,пцевi), а tIoKl,rlcrlb ttpttйr,tac абс
зобо в'я зус,t,ься прийняr,и lraiiI ro (r,oBlip) i сп; Iа r иr,rl за I Iього певliу грошов} , c),N,ly.

Тобr.,. ta лоI ()ворUN| , )lli llllcJtijtoli. t loli} ttctlb ttабувас права власltосr i

автомобiлем, а за довiренiстtо право лредставляти права (постачапьн ика)
автолlобi.rя перед it t trI r.t lt l t особалt lt.

На Bi.lt lrirr5, / ilо вl] зllаLlL,iIоТ 1,пlоtзt.t 1loc,t,lt,t ir'ltы t lrKort i Запtоtзttrtкопл в tt,1.1

flоговору N!r7 l вiл 26.04.20]  l, ле Пtlс гп,rll.,I1,1I iiк зобоt; 'язчвався I loc гави,I tl та

передати у B:tactlic,r,t, Зltrtotзttlltt1, вttазаttlt ii а в,го r.tоб i.п t,. tР:rкr,и,tно t llt LI i] c

проведення аудиту, на даний автомобiль Постачальником оформ",rеrrа

ловiреtriсr,r, j lllя ЗallcrBlrttKil. яlill t le засвi: tчус llpaBa власI lостi tta автомобi"rtь, i

.Z/ .' Iopiйr] ] \ ,.,I tOKll()111,1b(bKlu (х ),l Ll L,п l l .
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пiсля оформлеtlt lя довiреностi власник tte змiltився, а юридично особа. trto

придбавас автомобiль виступа€ не покупцем, а  повiреним. що не тягне за

собою перехiд права власностi tta автомобiль, а лише надас повiрено] \ { у право

керувати автомобiлем, знiмати його з облiку, здiйсtttовати peccTpaltilo.

розпоряд)I tатися авr,омобiлсNl,tolllo.
ЛiкарrIеrо на даtttlit ав,гомобiль заведена iнвсtt,гарна KapтKa No 148 < Облiку

ос} tовних засобiв)' який вiдображено в облiку на рахунку l0 KOcHoBHi засоби>

субрахl,rrк1, l05 < T1,1al rcllop,r,lt i засобrl>  I Iа загалыl\ /  c1,1r1, 620.07 TI ,tc. IptI  l,.lK ,lK

крiпл вартос,гi TtlBap1, ,гll iltI tlI tx 1,1lt,pзl, lil доl,оворо\ r NiS(l/26042 1 Bi.r

26.04.202|  ТОВ (ГРАВtС Лl'Л ПЛIОС) поставиJlо Лiкарнi Товар  RК 02l :20l 5

 З31900008 < Меличне обладttаrttlя та вироби медичI Iого облалнання рiзltill rra

сушrу 210,00 тис. грн, вiдповiдно до видатковоi накладноi ЛЬ86/04 вiд 26.04.202 l

року,(огrlrа,гу I lpoBcllcI Io з tcoшtтiB за llогоl} орохI  FIСЗУ за платiлtttим доручеlltIям
вiл 05.05.202 1 року Nlll75).

flaHe обладнаttrtя yкoNI I l j ] cк,гol] lllle в itB,t оrtобi,,lь MERSEDES
BENZSPRINTER Зlб CDI  (WDВ9066З3l5707599) riод СЗС flK 021:20l5

34l100001.
Прll rtьоплу. як BcTaI IoI ] jIello а} /лиl,орс Lttи пл дослiдrкення\ { , Голосiiвський

районний сул п,riс,га lt ltcBa Ухваrtою (Справа N9752/  l ] 20712ir, ttроваllittенrtя Nl l
Kcll 52l5822l2l ) лостаttовив I lакJll1сl,и t lpetlll, lla виlltе I } казаI lий траtlспортllllЙ

засiб, який е предметом l< ришtittа: tыtоl о llpil lJollopyLucllllя, ttсрсдбачеttоtrl .i.)

ст. l90 КК УкраТни, через що визнаний речовим доказом по кримiнальному

проt]а/ | { )t(сI llllо Л! t 22 l l000 I000 14l8 Bi.,r l2.06.202 l lta пiдставi I IостаiIоl]и

слiдчого вiл 07.07.202 1 про визtlанlrя I lредплетiв речовими доказаN,Iи.

У вказаttiй Ухвалi зазI tiiчеI lо. lllo v npoBlt_] ; l;cttI t i с.tiд,l6ru Bi: .Li,rr

Голосiiвського управлiння полiцii ГУ l lацiона.lrьноi полiцii в м. Кисвi
знаходиться кримiнальне провадження, внесене до Сдиного реестру досудових

рсlзс: ti;11,ваttt,, за озI lака\1ll l] tI I lt leI I I iя крttllittа.rыlого прэl]опоруluсlll{ я,

передбаченоl,о ч.3 cr,. l90 КК Украilrи.
В Ухвалi зазначасться llpo ,ге, що l4.0l .202 l rrоllерелнiir лирсttтор 

'l'OI }

(ITA ФIНАНС) Оrкибко Михайло Романович, не маючи вже нiяких

повноважень на злiГlсrlеttttя будьяких дiй з N,IайноNl товариства! I ]

тcp и,l,t l1l itr,t r,ttcrMy cepBicltt lпLy rlеrr,грi Л 8043 N1l} C Украirrи, поставиI ]  на об.лiк

r,рансtI tlр,гttий засiб п,tарrtи (N4l]RSI :DI lSI ]ENZ) lloлe.lI i (SPI i.lN'I 'ER Зlб CDI ,
бiлого Ko.1Ibcl1l1,, 20 l2 рокy B} lI I lcK} ,, lloN]cp rtl,зсlва \ \ 'DB9066_]  j  ]  S707_j99,

вiдповiдно до свiдоцтва про ре€страцiю 
'l'З cepii СХВ 457830 на l'ОВ < < l[ 'r\

ФII IАFIС) та I IрисвосIJо реестрачiйrrий ttoпlep КА9856ВТ. Пiсля цього в цей rKe

деI Iь, в,гсриr,орiальтtопл_ч ccpBicltorll,tterrTpi Л!80,+ З МВС УкраilIи. траttспор,гttlrй

засiб пrарки (MERSEDESBENZ) ллодслi (SPRINTER 3lб CDI , бiлого Ko.,rbop1,,

20l2 року B} lltycKy, I loмep кузова WDI]90663Зl5707599 було перересстроваtiо
на iншого власника ТОВ (ГРАВIС JIТ'Д I I JlЮС) (Код СДРПОУ:41267725) rа в

холi I t icT операrlii тр:I I lспортI IоN{ 1, засоб1, бу.;rо присвосtrо ttовllй ресстраI liйнI rй
rro,rIep KA9860B'l', l,a cBiltt,rl,r lt() lll)(|  р.сс r1llrt lito lЗ ссрii СХВ457805 Bi.'r

14.01 .202 l . З урахуваr{ I IяI \ ,l lt l.lкJIа/ lеllого з п,tетоtо забезпеченI lя збереження

речовl.i\  дока:зiв вLIиI Iеllt lя крtlrtittэ_rьtlог,о п paBoI  IоруIпення та подаjIьllIого
I  lцчаlьцl!li вi)ii: ly Упpact.,t iнttя Захi0 ()?о

orflial .fgp: l,r.r,r,,1,,,,rclt,ycбtt в Tepttoпi_,tbcbKiti обlоспti 
",| '| |  

ЮрiП I ] !\ .'I lO^ '
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доказуваllI tЯ ви t llеtsи кJlадс} t } ,lx tpaK,l,iB виI tикJlа t] собхiднiс,гь ts ареtп,гi llаного

транспортttого засобу.
Ухвалою вiд 21 .О7 .2021, Пiдволочиський районний суд ТернопiльськоТ

областi постановив накласти арешт на вказаний ,гранспорт, без позбавlrення

права користування цим майном. В ходi дослiдження, Лiкарня направиJIа

аrtепяtliГttrу,скарI ,у ло Голосiiвсr,коr,о patiotttto1,o су,ц), мiсr,а Кисва.

BpaxoBy,ro,tc в и ule нзве;1ене, нее(lективнi управ.rriнськi рiLrtення tt lo,,lo

оформ.llеt tI lя 
,llхбуття права власlIосгi ltr зазttlчсltий авrомобiль (без факlи,lt lо'i

його передач iотри маllня у власttiсть, а по ловiреностi. тобто без peccrparriT

транспортtIого засобч за кнп). з урахува[ Iням вмонтоваtIого медичного

oбlta.,ltt ltt I t ut l\ 1о)t)"гЬ I lp l,j  З B!'cl'l,]  j lO Lto,,l!t,,t ыtlоj l]Tpttl,t j п,tайttа I la суму

620,07 тис. грlrвеrlь.

Гiпотеза 3. I lевикоllаltrrя вимог законодавства, прийlIяr,i

управлirlськi рilI lеltня (або ix вiдсутlliсть), lle сприяrоть ефективном), та

р:rtцiоlIа.rt blloNry BIr I { oplrc,г: l rI  ll lo бlо/ Iжеr,ltttх KolllT'iB, Koýlyt| aJI  ь tIоfо Mal'il| a.,

забезI lе.IеI I lllо llадаI lI lя якiсI lих соrti: tлыllлх I ,apaHTiii } lешlкаI IцяNt громади,га

с пiлгрунтям утворенtlя ilrt llиx негатиRних чиriI lикiв.

_] ,I . I Iчdаttttя ряd1, l1oc.| l.| ,? об'(кl110чu cotlia.,tbttoi ctlleptt ,ltc tttt 'tc.llt.lt

llrlce: lel!t!y tt l,ttt it lt it i, лl: i lle BBiйttrttt io ctc,ttt i_| , С t itt.,t tt lltc,b t;oi .tt ic,bt; tli

tttep uttlopiu; tbttoi zptl,ttaOtt, прu tte :зчбе:зпацеtttt i ,loBllr)lt lll опlр t l| lll ll l lrl

мi)rсбюdJlсепллl lLy ,rц)оltсd)ерпliв з BiitloBidttmt .lt iсцевьt бюdэкеmiв, не2аmuвн0

впцuв0€ ll вuконаtlltя doxiDHoi mо вuОOmковоi часmuн бtоdlкеmу, mu

спрt!llullrlС Biitlo,tiKп tt t t lt бпli.ltt,cll t tt ttt l< tltttttt it l llп t lu)trtlt lrl l1oc.,lJ't )rCulll(rя.| l

i t t tt t uх t 1l o,tt ч i б cl rl i i п о в i i t l oi ко,|  l I  l с t r с u t| ii',

lJ rrcpir,li Що I t i.[ _tltt ltt, it.\  lI tI \ llrr,| ,| i\ l\ I \  l(lc,ti,t; t; .,t llI t.l _\L lt lI l(| ltJ\1,1

комуilа: tыrоi власttос,гi С I< a.rt a,t,c ыtоi шticbKoT,t,cptt,гopilt; tbHoT l,ропtа.lи нэдавitпись

ряд послуг жителям населених пунктiв, якi не ввiйшли до складу громади,

зокреNIа: Ска_цатсьttоlо лriтяtIоIо N,1),зиlI t lоIо I I IKqJIoio та КI  IП < Ска,паr,ська

коNIуI Iал ыlа райоlll Iа л i ttарttя>  Скала,r,ськоТ м iськоi ра,ltи,

Стат,гяпли 93 та l0l ll to,l1;Ke,t,tt c,l t,o liодексу УкраТrlи t lередбачеrIо. rrlcl

мiсцева palta Moiкe I tcpe/ la1,1]  коtl] 1,и I la зitiЙсrtеllltя ()к l)L'Nlих Btt.tllTtciB мiсrlсtзltх

бюдхtетiв iншiй мiсцевiй ралi у виглядi пtiжбюджетного r,рансферту до
вiлttовi.,lttогrl п,iсtцсtlоt,t l бtо,,1;riс,r,у, y,i,orrly .lllcJli яl(lцо rr; r тсрr.r'горiI  тepиr'opilt lrbltc,T

гро] \ { ад1.1 I Ie/ locl,aTI Ibo бtоJlittсr,lIих ycTaI ioB, it lirlиx суб'ек,гiв госlIоларIовliI  I I lя

KoN,IyHa,IbHoT в",tасностi, якi забсзtrечуIоl,ь ililдilI t llя пуб,ti,rtrих пос"l} ,г.

Одrrак,,IK l] с,lаt lo BJleI  to ayлil,l,opcl,tt l.t lt; loctij lilteI I I lrlll I Iе } ' Bcix виПа.lI ialх

мiською радою укладались з вiлповiдними органами мiсцевого самоврял),ваllllя

) I ,()_,lI l lIpo l] cl)c.,lall\  t ic,llI t,I  it;  tta з.: liйсttсttttя t llt.,la,t Kit; . I loB'rI зilI lllx iз l l; ,t.'llt t l l t rttt

llосл) г llc ,lill lc.l)l\ I  Ctt; .tJt: rtcbt;oi llict,r;oi tcptttt lpia.t1,1ttli' tporraLtt 1 trttt_tя..i

мilкбюдrке,гttо го трансферту.
Зокрема, збором iнформаuii у Вiд;tiлi культури, туризNlу ,га oxopoI lt,l

культурноi спадщини Скалатськоi мiськоi ради, шляхом дослiдження особових

спllав учltiв, lt lo I  t iit]  ч alo1,bcrl t l Ска.; tа,tсLrtiй,,tи,r,ячiй пll,зичttiй школi rзсr'анов.ltс rto.

l l чч u. tbl t u t;  в it ' ) i,,1.1, ! 't lp itc.l it l t t lt З цt it)l t t l.,t l

t lrft icl,llep.ltttt.lt)lt lt lc,,t_t,ltcitt r;  '] 'epll,)лilb(1,liiil t,б.tttс,пli .| .l' ЮРiilI l!lЮl'.'
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що в дослiджуваному перiодi в музичнiй школi навч.iJ,Iось 5 лiтей
ПiдволочиськоТ громади, на навчання яких розрахунково використано KoutTiB

MicbKot,o бrо.; lтtе,r,), на сум\ /  l l5,1rlT.uс. l,рп (в 20l9 porli  50,2 l Тис. Грн, в 2020

роцi 51,28тис. I ,рн,гав202 l poui lЗ,65тис.грlr).
При чьому Скалатськоtо Micbкolo рхлоIо l а I ] iд; tiлоrl к} ,льтури. тyризNl} r та

охорони культурноi сttадщиtlи Скалат,ськоi MicbKoT ради I Iе irliцiroBa:Iocb
питання перед Пiдволочиською селищноlо радою шодо вiлшкодування вар гос t i

} lадаtiих llocJlyl,, вiлttовiлrrо договори про перелачу мirкбюдже,гних трансферl,iв
не укладаJIись, коllI lи ло бtодлtет1, t le надхолllJIи.

Збором iнформачii в KI  IП < < Ска;tатсыtа KoNryHaлbнa райоttttа лiкарttя,,
Скалатськоi MicbKoT ра/ tи (да"цi  Лiкарня) встановлено, t llo Лiкарнею
I t i1.1: lR11.1иJL пlс.,tи,llli lluсл)lи ttc t i,tt,l;и ll: lcc.lclI lllo } арс( CIpol} ilI lortr trlt тсри гtlрii'

Скалатськоi MicbKoi ра/ци, aJ]e i лtитсляiu ilrших мiсцевих громад.
Необхiдlrо зазначити! lt lo tIор\ lаN,Iи cTaTTi б Закону Украiни (ОсI Iови

законодавства Украiни про охорону злоров'я>  вiд l9.| | .| 992 Лл2801ХlI  (зi
змiнами) визllачеI lо, I I lo ко> ttttий гро] \ ,Iадянин УкраТни мас право I .1a

Krla'lt i(; iKoBatlr,\ ,'tejlи,llI ),] t()I lo\ .1o1,\ ,, BK.I tl()(Ial()tI l.|  t li,,lt,ltttй вrлбiр .,riк: tря. вl,rбiр

ме,r,одiв лittування вiдtlовi/ tttо / tcl iioгo pcltorIcrtлatlit i i закла.rl1, охорони здоров'я.
Частиttоtо перtltоIо cTarri l0Зr Бlодrке,t,ttого кодексу YKpaiHlr визначено,

що медична субвенцiя спрямовусться rIa видатки мiсцевих бюдяtетiв,
передбаченi у пуrrктi З частини I I срrхоi cTaTTi 89 (KpiM пiлпуrrкту "г") та пl,нктi 3

чilст} 1I lи ltepttloT с,гl,гтi 90 t lього Колсttсу, illj l'l оI IJIа,I ,и I lo,tor{ lI t lx вила,гкiв, Kpill
BltдaTKiB I ia oI lJIaTy ltoNIyI laJIbI ll{ x I lосцуг,I ,а сllсргоI lосiТв; а часr,иttоlо Tpel,boIo

цiсТ ; 't i с'гатr'i ltеlэс.lбачено, llto NIс; lиtllIа субвенrliя розлодiляс,гься rti; tt

вiдповiдними бюджетами на ocHoBi формули, яка розробля€ться цеltтральним
оргаlJоl\ ,l викоttав.tоi вла,цli, I llo забL,зпечус rРорrt_r,вlнrrя та реа.пiзус державI I ).
rtcl"rI i'гt lKy у' c(lcpi ()x()poI I l,i з.rlоров'я, ,га за1,I ] ср.I l)tусr,ься KaбirreTo:rr Mirric,r,piB
УкраТrrи i rtac BpaxtllJ)bitI I I . JOlipc\ I ll. l: tt; i tt lrрlrlеtри: Ki.tbKiclb lIасе_lсI lllя
вiлповiдrrоi а2цмil r iстра,l,и вttоt,ерtt,l,орiалыtоi оrtиttиlli, коригуrочi коефiцiс,rlr,и,

що BpaxoBytoTb вiдплiнностi у вар,гостi надання медичноi допомоги, особливосr,i
I I il.,la] I I lrl rtc,,llt.t ltoT.,lttпOxI t) j  l1 ) гi1,11 1,1'1,х ll: lcc.] tcllllx п),1I l(l,f,х.

[ 3 lte1'lit l,'1 з 0l .0l .20 l9 rlo j  l .0З.20]0 за l)lrxvltoli ttotttt,it l лl9.,11.1,t ttcli cr,бBcttlt i'l.
о,гримаI tоi Скалатськип,t мiськип,,t бlод;ttетопл з .I lер)| iавlIого бrолжеr,у, Лiкарrrеrо
надано \ 1с1,1ичI Iих посjIчг,I illте.пяl\ l itttt ltrx пliсI lевих гро\ Iад розрах.чнково на cvN,I \ I

б79,75 тис. грн:
в 2019 porti пролiковаtttl l09 irroгopo,I1rtix ; I tt lтслiв l024 .; riи;Ktl,,trri,

розрахl,rrковi в1.1,гра1,1l rtc.,1tt,tI toi'c_rбBr_tlt lij 'I lll t,_\  Nl} , 529.95 l,rlc. 1,1lir.

в сiчнiберезlli 2020 poKl I rpo.lt iKoBatto ] f irrоr,оро.цlri rrtителi , 2f0
; t i; .ltколttiв, розрахlrlliовi l] lll,pa,l,I I  rlслtt,tttоТ сl,бвсlrrrii I Iа cyi\ r} , l49,8 тис. I ,pllt] eI IL.

KpiM того, в перiол з 01.01.20l9 по 30.06.202l Лiкарнею, за рахунок
коltl,гiв CKa_ral,cbttt,l1,o rlict,ttotю бtо,1; liсr,5, (в r,опr1, чис,: ti долаl.ковоi дотацii rta

l: iйСttеltttя llcpc.tllI lllx i .lcl); l,: l lJl,Ul () j l(t] t; I icl) tttt.lllKitl з ) lpll\ taI lllя JaI i_I ii.Liп

освiти ,га охорони злоров'я) з; lii'iсittt lвlt.; lисL I ] l,.,ta,I ,Ktl I I il оI l,паl,у KoNl\ ,I IaJlI> I I1.1\

I Iосл} ,г,га eI  iсргоI  lOcl l l] .

I  ! оч а1 b l l u K B iOO | ,,l)1 У t lp aB:t iH н я ]  цx id t t olo
or|  i ct,,7L,1l ltt,Ltlt) tt пtc,, t.lt lц,бu в Tept tttt l i.,t bt:bt: .йi rl(ll l clll i .t ,,'.', юрiilll!,.,I tО^ '
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Розрlхrttкова c)\ la Tl]KI t\  llI t l,pal, по Bi.lt lometltllo:o пролiковаtrих жиtс.tiв
iнtllих мiсttевих I ,ромал cкJlaJla 157,5l тис. I ,pll (2019 piK  52,2 lтис. грrr, 2020

рiк 62,28 тис. грн, I  пiврiччя 2021 року 4З,02 тис. грн).

I Iри uьому Скалатською пliською ралою та Лiкарнею lle в7ки lo .,t iсвих

заходiв з метою отримання вiдповiдно до норм cTaTTi 93 Бюджетного кодексу
Украirrи ьtirкбtоллtе,гttих,r,раrrс(lер,r,iв llo Ска.гlа,гськоI ,о пliського бrод;+ lе,гу з

вillt lовiлних rtiсцевих бю/ t;ке,гiв, д.ltя вiлпtкодуваllI iя понесеttих ви,гра,l, I ta

rriкування ; t iителiв ittших грор,lад, що I Iе J.lло лtоlttливостi забезпечи,ги

оновлення та модернiзацiю осrtовних фондiв Лiкарпi ,t,a itrших напряпlкiв

фiнансування даноТ установи, з метою покращення рiвня i якостi ltедичrtих
I lOc,I I )'l' I  I lI cclr'lI  I t iO.

TaKtatl члltlом, BttttcllidoK lr etltlj l e)lctl о?0 аttuлiзу сmону нuduнttя
об'екmо.цu соцiо,,tьttоi c(lepu CKtutaпlcbKoi .lt icbKoi mерumорiольttоi zpo.1tadtt

с,оцittlьttшr послу? Jкumеля.и iHuttbu насе.7енur пуHKmiB, не прuйllяmmя

J,правliltськtьr piutettb tцоiо ytl,tadettttл з Biitt t lB iDtt u,tt u цpzlllta.Mu .tt ictleBozo
со.ttовряОуваtt tttt уzоi пр0 переiпч.у Kotttпtitt lla зdiйсttаttttлt ttttdttпtKitl,

п()в'я: ] п!tлlf iз ttaDпHH:tlt t lluKIL\  t lOc.,l.| ,] , .| , Bttl.,tя)i .lt i.лп,б пli: ltc,etlt t t t l:o
пtputtct| leptпy, ,lрuзвело io tt ettpoil,t: t lr t lBlr lty вuпlропl з CKo,,tппtcbtttlzo.tticbKolo
бюlэrcеrпу зO?оJrол на суму 952,4 пuc ?рuвень.

3.2, I  I  uявttч лrераtсп зttt: : tчiit l t lctiittttt С Ku.,tttttt с bl: tt i .tt ic,t,t; t li

перumорittльноt zро,,пчiu l,e cllpurll, ptt цiоttальtttl.тt1, пlп ,паtiсL| tu,,lыtо
et| leKпtttBttoitty вLrKOpuctllllt ltto б пlilц,е пtt t rr.l коtll1lt it i,

Аrl: rлiз vepclI ; i зак_rа.liв освiти засвiдчив. що проблемоtо Ска,цэrськоl'
пtiськоi' lcI ] lllupi..,j lbll(lT lpuI lit/ ll|  ( t llillllI ll Ki.lt,riictb lIalrtli,lJlbllиx laK.ltaJiB,J \ | aJloIL)

наповнlованiс ll() ,lJ I laяlJltictb irtа,tокоi\ lплсктlIих закла.tiв. ) lри\ lання } lI ill\
потребr г 1нсчI lого tI lit lэttсового рсс}  пс\  (),Tlrt111"1111n прttrtiшtсI Iь. оп.rrтз пlrllI t i.
комунальнi платеяti).

Видiленi кошти в окремих випадках не забезпечують надання якiсни.t
ocBi,I ,trix ll()c"llvl,. tt с I lря l\ ,lot] ),l()l,bcrI  lla Vl,p1.1N,llllI lirl. ttеобt'рчtt говаlIс збере;,ilсtlI lrl.

llбезttсчсttltь ictt1 t l; ..,tttt> t r:L J1.1ьяt,,ttr. )I I (,li ; .lli.lil,t iB .lctrit lr. яtti р.llt1,1шtllзl,.lli ,,

сi".lьськiй мiсtIевос,гi.

Вирiшення проблеми можJIиве за умови опт,имiзацii мережi навчаj] ьних
зак"цадiв, де головI IиNI  Nta€ стати принrlип: (школо dltя iumuпu, о tte d;tя ce.,ttt> l.

,'{ t,BilK,,t:o,, Pe(ц),.lllij lllI irt ttбtl ,,t ittBidtttlilt ttчrзчсt_lt,ttttх зсtt: lчdiв зd iiictt toctlt t,с,я

зсt 1эitttctttt> t.tt С Kct,t а t ltc,t,tcoi' _ttic,btcoL 1ladtt, 
'l'uK, 

t liit l1_1Bidtttl Oct tto1l_tt ttt iз.2 tt.Зl) .t.l

с'tп 2б'JtlKolr.t, llKpai'lltt кI Iро _ttic,tteBe c,tt.lt оrзllя Отrзсl t t t t> t ,;  Bi0 2l.()5.]9q7.\ '92S(),97
ВР (iз з,ttiltа.vtu) peopzatt iзаtlisL або лiквidацh навчальнuх зак,цаdiв Ko,| l),Hcr_,l llLlo l

форлtu в,пасносmi зditiсttюсmься за pittteltHя.tt ,tt ictpBoi'padu; вidповidно dcl Hop_+ t

сlбз.5 ч.2 сm. бб'Jакоttл, YKpai'tttt < I lp,: l clcBiп1.1,1l Bid 05.09.20l7 Lф2l451lI I ]  lзi
l.tt ittcl.tttt) ,lt ic,bKi p.lott ;LlL,lrIл;) l(ll1lb J"lK.lclUll o.,Bittttt, а lllaKlJ,)tlгLI )l1.,Lllt iJl)B_l ,,)l] ll,.

перепроQli,,tьовуlоll1ь (злzitltоюmь пruп) rпа .,t iKBidoBytotпb ix з ypcrxyBcttt ttяl.t

спеtli.альttttх зuконiв;  вidповidно do ч. ]  спt. l I  Заксlltу YKpaiнu lI lро за:а_lьнr,
cepedttKl освiлl1,>  Bid ] 3.()5 1999 

"\ rsб 
5 lXll/  (в перiоd t io:o dii') рitttеlпtя про

l l o,t а tbl t чк в i)) i t.l, \ 't lp ttt i.,t i t l t tя'] ах i)t t r l,,l l

",l,tct Jil,,t,,lt,ltt,tt. ,1,1",,tt ,:  l\ 1,11,)1ll ll,\ ьлlй ,ц: .1.1L1lll IОрiй Ш\.l1ОК/ ,
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спlвореllня, peoplaliзaL| ilo, лiKBidal.| ilo Llll пepellpo(hi.nю(]alll lя (з,vtittу lпчпу) закlаd.ч
заzа,пьноi' cepedHbol' ocBimu езалежно Bid пidпоряdкування, muпу i фор.tttt
BitacHoctll i прч| пас it ozo зuс ttoBt tttK (заснс.lвtпtкtt1.

Найбi.rrьlша с) ма вилаl KiB в галузi освiти припалас на загалыtоосвilнi
навчальнi заклади.

Мереяtа закладiв освiти, tцо утр и ] \ l),lо,l,ься з бtод;ttету налiчус l0
загальноосвiтнiх закладiв загаJIьною плановою потужнiстю З406 мiсць. В
1\ ,1ережу зак; tадiв загалыlоI  середltьоi осtзiтlr на 20192020 ltавчальний piK

входять 5 заt,аrtыtоосвiтн ix tпttiл I I lI  cTyrrclI iB (з ttих 1 оI rорrrий закlrа; t), ,l

загальноосвiтrri rrtколи I I I  ступенiв, 1 ttавча.ltыrовиховний комплекс, та З фi",riТ I

ступенiв.
Потужностi ЗОШ Скалатськоi MicbKoi ради використовувались у 20l9

]0]0 rrlB.la,rbtro,rly potli l]  cepellt lll,olly lra piBrri з9,48% , у 2020202 l навчалыtому

роui З9,4ЗОА.

Прлr ltbrlM1,, iз наявних l0 нав.tа,rыtt.tх заlt.t lt; { iв (з Bp:ixy,tlaH t tя rlr (ri",liT)

наповнtованiсть 9 навчальних закладiв i\ .letlmc 50%  вiд I I JIанових llо,гl,жrtос lcit.
Аналiз мережi I lавчалLI lих закладiв та класiв засвiдчив. I I lo стано] \1 на

20l9l2020 ttаtзчальний piK загr: tt,ttа Ki.ltbKiclb KLtaciB с,гановила l04, на 2,0201202l
навчальний piK  1 0З.

Tart, ttатtриклал, у 20192020 ttавчалыtому poui кiлькiсr,ь K:taciB, у яких
навчалось менше 5 учнiв, становила 12, не було жодного учня у 10 K.iraci

Староска,патськоТ ЗОLI I  I I I I  ступеrriв, 1 класi Зарубиrrеuькоi фi",I ii Скалаr,ськt,I
зоI1]  I I I l с,г)/леlliв, lTa j K;taci N4иr,ttlt lU,lioi (l)ij lii Crta,llaT,cbKoT ЗоI I I  I 1lI

ступенiв,
У :020]02 l t lавчалыtому porti KilrbKic t l, класiв, у яких I tавчалtlсь меttше j

учнiв, становила | 2, не було )iодного учня в l l класi Староскалатськiй ЗОШ t

I I I  ступеrriв, 2 I tласi Зарl,биtrеrlькоi фiлii CKa:raTcbKoi ЗОI I I  I I I I  ступеrliв, 2 та 1

tt: t ltci Nlигltt,lltыtоi (li: riI  Сltlutа,гсыiоТ зоI I I  I I I I  c,t5,ttctlit,.

I  Iаl"rбi.rыпа ttaltoBtrюBatl icтb у 2020202 1 навrlальноN,Iу polli бl: rа ),

Скалатськiй ЗОI I I  l I I I  ст. 21,З7 учrrя/ кrrас, наймеttша  у Полуlrанiвськiй
ЗОШ I I I  ступенiв  7,88 учняlклас.

Вi.цповiдrrо до ФорN,Iчли розполiлу ocBiTHboT субвенrtiТ плiN; пtiсtlевиптl.t

бiод;ке,t,ал,tи, заr,вср j l; ,t iеноi t lос,гаtlоl] оIо liабirrе,гу Mirric,r,piB УкраТrrи Bi.r

27,| 2.20l7 Nl l088 (iз змirrапrи). розрах)llкова ltаповtllоваlliсгь K.laciB _lля _r,ttrill.
якi здобуваlоl,ь заI ,аJlьну cepe/ ilI I< r ocBiTy у загальtrоосвiгнiх навча.ltьних закJIа.llах

СкалатськоТ bticbKoТ ралt,l становить l4 учнiв.
,Гlоr:  idKrlr:o:  Р оз1 ltх_| ,l t t it.,t: t l llt l11OB1l lOBcll l lC l] 1b K| lt la'lc

ttt lt lrlBlttoBrlttocпli t; .tctciB ,lcttilaiici ,з(I?cl"l 
bl l o'l' ce] )ca] rboi

capadl t it i 1licctt ь

adtt itt ic tt lpaпt LlBl lo111epLll11op icl_t ь t tc,li' cldtt tt tt t 
7 
i

t t t K i.t ь t t rli' l t r:  
1,1сl 

эtс, i.

з(l | ,| | oBlt

l1olli ] I .] l _r,ll1,1 li. lir\ .

оL,в l ll1ll Bir)пoBiOtttit

l)t l ll l( )lto 1bl t( ) l OpzaH l за L| l I

скалатс ькот

r ] 0]0] ]0]  l

Фактична наповнюванiсть класiв у навчальних закладах
lt ic bKoj' lla lI r r 20]q/ ]0]0 I llt l] (Iail { ,I i() \ 1\

Нач a.l bHttK в iddi,ly Управ_чiння За\  idно?о

tt lLBчшtbtirrrl1, ptltt i l l , i9 1,.rrrrri rir rc.

Кiлькiсть класiв в 2019 роцi у порiвrrяlrlri з ?018 poKor.r I ic зб i.ilb t llyвa,] lJc ь i

ста} lовили l04 к:rаси (к iлькiсть lIавчальI lих заклалiв не зNrенllIчваJIася  I0 .\

tt|  i c,l,.| lep.ltL,'t lt)tt пt с. t l,эtсбl в Тср ttoпilt c,bkili обlоопi l ' ,a2'/ : lОрiй I I  I ! ',1lO !,



5з

2018 т,а l0 у 2019), гrри (lакr,ичrtог!,lу BpaxyBatlrri у 2019 рочi в розрахунк1,,
вiлltовiлно ло Форму;rи  96 K;raciB.

Кiлькiсть класiв в 2020 porri у порiвняrlнi з 20l9 роком змеrtшилася tta l

клас, з l04 класiв у 2019 роцi ло 103 класiв у 2020 роцi (к iлькiсть навчаJlьних

закладiв не зменшувалася  l0 у 2019 та 10  у 2020 роках), при фактичному
l] l] axyBitlt iii у 2020 ptirli в p.,Jl): i\ ) ! lli), l] i] t ll()I t i,lrro ;1о Форп,lу;rи  96 класiв.

[ ] i.,lляr,аrrо опr,имiзаrtiТ в 20l 9 porti  8 K.lraciB, у 2020 porri *  7 класiв.

Кi.пькiсr^ ь пе.,1агоt,i.tних cl,aBoK в ] 020 porti у I Iорitlнянtti з 20l9 prli< rllr

зменшилося на 1,26 ставки, з l93,,45 ставок станом на 01.01.2019 ло l92,19

станом на 01.01.2020, при фактичному BpaxyвaHHi у 2019 роцi в розрахунку,
вiлповiдно до Форьtч,пи  l62,З ]  cTaBKrt. у 2020 poI ri lбl.З l ставки.

Пiдлягало ct(opolleнtllo у 20 l912020 навчальному рочi  31,14 педставки. у
20201202lr ttавчальноплу porli З0"40 пелставки.

Таким .tином. не приведенllя наllоtsнюваностi класiв до HopMa,t ивнtl'i.

вiдповi..lttо .цо Форпlу.,lrr розпо.ri.л_r, ocBiTttboT субвеrluii lli; t плiсtlевrrпли

б tодлrе,l,аlл и, за,t,tзср,,{ ; t iе t loT l loc,l,ill lol] oto l(lrбitre,r,y MirricTpiB УКРаiНИ ВiЛ

27 ,| 2.2011 Л! l088 (iз змirrами) та I I свяiиття головI lим розпорядником в повнiй

Mipi захолiв щодо забезпеченrlrr (lopltl,BaHttrr ефективноТ мереяti призвело до

непродукти Bltllx витрат нз з?голь} I }  суму 5911,9l тис грн (в т.ч:  2019 piK 
3 042,40 грlr, 2020 pirr 2 869,5l тис грrr). Розрахуltоtt провелеI Iо в] lхо.lяtIи ]

ccpc.lI l1,o1,o розrli1l1 t)I I .,lll lI l rI lrllt i I tc lltI ,,t i,ttJ,,1,1 t t 1l lt t l i I ;  t l l l tt ll С Ka,lllT,c l, Ktli' rlic ь коТ
,t ери,l,орtil.il ы Iot

оптимiзацii.

f{ ilоча пtepeiI ta загаJlь] Iоосвiтtliх t lавчалыlих зэк.lа.lil]  не в гrовrriil llipi
сlI | rи96 сt| lскгtltзttоrt1 та pnttiotta: l1,1Io\1y вllкористаI lllIо бlo.uttclttt lx KotttliI r.

спрямоltаlIих на загаlьну сr: lrсд1,,,, t lctli r5 ,

F,,рсt; tивI tиrl ш.lяхо\ l вltl] iш(lI I Iя tt i, i' rrроб:rсьtI l ( оlltttrt iзrtt iя ocBir rt1,ol'

галузi, тобто укрупнення навчальних закладiв, що сприятиме вдосконаленнIо

освiтttього проI tсс),! lt iдB1.1ttlcttltro сфекr,l.t в ttос,гi ,га ; tKocTi I IаданI Iя ocBi't tt ix

I lосл} / г.

Головпою метою оптимiзачiТ пrереясi t lавtli,lльllих закладiв с: пiдвищеtlня

якостi освiти, надаlI I ] я бiльпtих ocBiтlrix ltерспектив для грома,\ t{  зав.,1якll

ефективному витрачанню бrоджетttих KotttT,iB (зокрема й при eKoHoMii).

ГI llrl,r,яrilrI  10l9 1Оl0 1lor; it l 
,гlr I  rlirrpi,t,rя 201 l pciri,l, llicbKoro pa.toIo I ;1

Вi.lrлiлом освi,гrt зitхоли щuлtl .lrt,r lrмiзацiТ brcpe;tti заrtлалiв зага.ltыtоосвi't 'I  t ix

закладiв не здiйснtовались.
Провслеtlttя rrepe;Ki загаltьttоосвi ttt ix Hэl1,1lt_Ibtlttx lati.r1.1iB 1 Bi_rrroBi.trric rb

до наявних контингентiв учнiв та штатних одиниць вiдповiдно до наказу

Mirlic,I  cllcI lla t lcBit t l i t ial,t it.t Украittи Bi; t 0(t.l2.20l0 Л!l205 < Гlро за,l BepilrкciI tIя
'I 'llI toBllx lI I тall,I lих ttoprtaтtlt liB заt,а,rьttоосtзi,гI riх rrав.tа,цьltlrх зак.ltа]Litз)) ,1i: lclil

vожливiсгt, з.tiйснtовати пoBttoцitlrte уl,римаlI lIя,lаtмьноосвiтнiх закладiв,

Оптимiзацiя навчальних зак.ltадiв зумоt]ить ctcottoMito бlоллtетtlих коштirl, У

результатi з'явиться можливiсть спрямовувати iх на оновлення комп'ютерноТ

leчtlittt l в t illi.li,t.t.ix oclli ttt. tto..ittut1 t,l,t ttt rtarcpil,t.tbtt,ltcrttiчI tr баtr lll
1 J.t'l I  l. l 1,1 l uK !; !lr) i l.\ ' ! l t 1,, tt; .t i l l, llt !u,t iltt t l.',,

clr| lic,_l,,iJe1l: llt,tttt\ ttпtL,,tt,ltcбlt t i Tt,pttrlпilbcbbiti t lil1.1L,Dli l".''/ '" IOpiйI llr'. llOb

l,poj\ la/ lll l: i I il,it,liOc,гl llcдltI ,oI ,1tI iI l1x cTat]oK, якt пlдjlяI ,а1} ,i
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покращувати якlсть ocBlTHlx послуг.
Питання реалiзачiТ державноi освiтньоi полiтики з урахуванням

особпивостей соцiалыtокул ьтурI lого ссредовиtllа регiоrr1,, створеI { I lя

необхiдних умов лля забезпеченrrя прав гроNlадян на отримання t loBHtlT

загальноТ середньоi освir,и вiдгIовiдttо лсl освi,гнiх потреб особистостi ,га jf

iндивiдча_rьних здiбностей i пlол< .lIивостей; KollKpe гнi питаllllя розвитку Mcpc;Hi

навчальних закладiв у громалi безпосередньо належить до повноважень органiв

мiсt{ евогtl сl.lN,lоврялу t] at t t lrl.

Ауlttторськипt Jtослiдrttсltt lя\ l встаlI tll} лено. utо вiдповiдно до тринаJttя'l с,i

cecii сьомого скликання СкалатськоТ lricbKoT рали ГI iдволочllського район1
l'cpHottr.llbcbKtit обltаrс,t,i оiл iЗ.07.20lо Л1267, сl,tsореilо оttорttий

загальноосвiтнiй ttавчальltий зак,ца,ц в пл. Скалат та Скалатську зага,t ыtоос BiTt rto

I ttKtl.tr I I I l c,l,\ ,llr.ll; lJ l] c(ll)I  : tI li t()l] allo I I I .1,1\ ()NI  I lрисjltIаI I ] lя ,,to rreT t lli"riii:

Зарубиirеrtьку t} i; riro ocBi,r,rlbcli t ltt iо.ltи, МIи,l,rrиllьку tPilriro COI I I  ,r,a Гск.lI iТвську

фiлiю COLIJ (з виконанням функчiй rlоча,t,ковоТ та ocHoBHoI  школи щодо
надання базовоi загальноi середньоi освiти).

Аналiз коI I тиlI геI I ту учнiв за ocTaHHix чотири роки по фiлiях свiлчить про

з\ ,lеI it llсttI lя : } агlt.lt ьнсlТ Ki'; tbKoc,l,i y.rHiB з попсрслнiми роками. OcrloBHi приti1.1ни

з\ { с.tt ltIеI I I | я  BI lJI1.1B лслrоrра(liчrrоi сиr,r,аrtii I ] at коI I тиI I гL,I lт v,ltt iB,1,1t t l e: locтa,I ,tt iй

розвиток lll] oNltlc.гIoBoc,r,i в peгiorri. Пpoc,re;ril,ro.tI t диttзirtiк1 ,зrtittи кtlttтинt,еtt,гr,

учнiв, можна зробити висновок, що BiH зменшусться у зв'язку з особливос,гями
заселеI lllя територiТ, шriграrliсrо праtlездатttоi частиtIи lIаселеtIня, Загалыtе
з\ lеtlшеilt lrl tt i",tыtос,t,i лi,r,сй lra ,гсри,горiТ обс: l1,t,овl,ватlllя tI ] I iojlt i вплlttt\ ,ло й tta

Провелеrtипr.,lос: ti.uttt,ttгtяцl J] lllit] pI lc гаtllIя пo,I ,y)I (rrocTi фiлiлi сгаtlо\ ]  I la

01.07.202 l встаI IовлеI Iо, шо в Зарубинеttькiй фiлii СОШ при пoTy;rtHocri 25

1,.tt liB, (lзктtltI lI lt lI llпоlllI Iовзtriс,гь 1, 2020/?02 l I ] авtl: lлLI lо\ l) porli ск.пада,rа 15

y,rrriB або rзi.ltсtl,гоtt зllловlIсll1Iя 60,0% ; rl N4trтrtиt{ ы< iй фi.lriТ COiJI  при ttoTr; t; t locl i

60 учнiв, фактична наповнюванiсть у 2020/2021 навчальному рочi склада.,Iа 7

учнiв або вiлсо,t,ок зallol] lleI lltrt |  1 ,67% ; в Тек;riiвськiй фiлiТ COtll I ] ри

потужностi 25 учнiв. фактична наповнtованiсть у 20201202 l навчалыtом1 porti

сli,] at.ila'I lt 9 } ,,rrriв irбо Bi,tcoтolt ] аI IoBlIeI I I Iя 3(1,0% .

l1pll ltLo\ I ), в За1ll,биtrеtlt,t iit"l t| li.,lii COLlI  вiдt ltr tзi,,1ttо ; lo \ lcll!,,I ,i

загальноосвiтнiх ttавчаltыlих заttltадiв:  у 20I92020 ltавча:1ьI lому poui кiлыtiсть

учнiв  l1.' кiлькiсть класiв  l, у яколrу I lавчалися 5 учrriв (З клас), в I  K.ltac,i

rI tодного учня, в 2 K;aci 4 учнi, в 4 класi 2 учнi, якi навчалися за

itt.rI tBi,tr i. I1,1| ()lo t] ,,,1.116111 I l: li{ rlillI llя. tt i.tt,tt i.,tt, ttсJаt,огiчllих сгаIJок ] .< о.

виlраl,и lta o.,lI loI ,o )/ tt lI rl с I ,1llI ()i] ll: rrr l4,!)l ,l t lc l,pI l;  r ] 02020]  l tt ltt l,ta,цt,tIolI .r I ,,rit li

кiлькiсt,ь учtriв l5, Ki"rrbKiclb KlraciB ] . ri l K.lrlrci (l 
_l,,1,,1u. tз 2 K,taci i* iо.liIого

ччI lя, в j  Klraci .J учrri, якi tt.tB,t: .t,lltclt зl itr.ttrLli; t llij I l)I { olo (lopltolcl ttаtз.tаltrlя. в 1

класi 5 учнiв, к iлькiсть педагогiчних ставок ,2,З9, витрати на одI Iого учня
cl,ailовI ] ,llLl 29,(l0 тис l,prr Cyrra KolrlTiB, яtti витраченi на утрrlмаrtня закjlалу
с,ганоl] I { l,ь 859,5,1 r,ис l,pll, в 1,.tl. за 20l9 piK  298,30 Tllc грI I , за 1020 piK

З25,62тис грн, та за I  пiврiччя 2021 року 2З5,62 тис гривсI Iь.

В Митlrиul,к iй tPi.rlii COI lJ Bi.,tltoBi,tlto .to пrcpc;a,i ] t lil_1Lll()ocll. tLi\
I  ! чч a.l bt t lt к в bi i Ly Упр all t i н l l я З or id н oz о

or| licl,.7аp.lt l,.t littпtсLl,lц,бtt i Teyltttлlilt cъtiiit oбtac,tlt i l': 'z''_'., lГ)рiП trrr.'I l()x'
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навчаJIьних зaКJlallil] :  у 20l92020 навчаJIыlоN4у polti Ki,,lbкicTb учI liв  6, в l тa 3

класi жодного учня, в 2 класi 4 учrri, в zl класi  2 учнi, якi навчалися за

iltttBiJ5u_lbtt,.ltt l ф.lрпttllо lIalJLlJllllя. Ki.lbKictl, llc_,tal огiчllих сlавок 1.67.

витрати на одного учI iя становили l8,92 тис I ,pH; у 2020202l навчальномч polti

к iлькiсr,ь ),.rrriB 7,Bf тa 1 tt '; I itci ,liojlltol,o ),lI I lя, в l класi :1 учнi, в 4 K.llaci +

учrri. яrti lI ltвllалисл lu illлrrBil); ,rlt1,1lolO (l)(} pNl(| lt, I lJBLlaltllrl. t ii; t l,Kictt, ttеДаГОl i'lttИt

ставок  1,,44, витрати на одного учня стаI lовили 36,10 тис. грн. Супла коштiв,

якi витрачеI I i на утриN{ ання закладу стаtlовить 568,10 тис. грI I , в т.ч. за 2019 piK

 t89,iб тис грн, за 2020 piK  216,62 тис грн, та за I  пiврiччя 202 l року 
l62.j2 тис гри BetJ L.

В '| 'cK.riiI rcr,lt iй (hi.I i1 ('OI I l Bi,,tп,lt li,t lto _to rlcpc;t; i lilt l] .Iblloo1,1} ;  I I ii\

навча.цьних закладiв:  у 20192020 навчалыIо\ { у роцi rtiлькiсть y,rrriB 7, в l K:raci

l учень, в2 класi lучеttь,вЗкласi 3 учrri, в4 класi 2 учrri, якi ttавча:rися

за iндивiдуалыrоrо формою навчання, кiлькiсть педагогiчних ставок  1,94,

вliтра,гrl lta оjlltого уtlt lя с,l,а} tовили 23,00 ,гис l,pI l;  у 2020202 l навчаrlьному роui
кiлькiсть учrliв 9, rr l r< ltaci  }  1,чrri, rз 2 rt.; t lrci l1,чень, вЗ класi lучсtIь. tз 1

K,llaci  З у''чrri. якi навча.пися зз i t I  ., l t t t з i ,, t l 
, 

i l . lLlloI () t| toprrolo I Iавllаtlllя. кi.,tыriсть

педаl,оt,iчних с,гаt]ок  | ,14, Bt.I ll)al,1.I  I Iа олI tоI ,о ),.1ня с,l,аlIоtJи;rи 3З,r12 l'ис. I 'pI l.

Сума KotlтiB, якi витраченi на утримаtlLlя закладу становить 662,84 тис. грн в

l,.t l.:  зll 20 l9 piK 230,00 i,ис грtl, за 2020 piK 23З,93,гис грн, та за l пiврiччя

202 l рок1.  1 98,9 l тис гри Bcllb.

.Цосiit;с; t: t l:  \ /  BidпoBidttocttl i dtl t l. 2 с,п. ] 1 Закtltц, YKpct'tttu l Пllо за.'сtlьtt.t '

сереdltю освiпlу>  (в перiоd йо:rэ dii) у закпаdах заzальноi' cepedHbol' uL,Billlll,

розlпаLrювонlrх )1 ci_,| bcbKili .tt ict yeBoc,lll i, Ki,,tbKictпb учнiв .t, к.lосах вllзLtLtчасll1ься

Ос.ttо.,рuфi,tttt lt1_1 ctttt,t l: t: t lljq_,11,, L1.1L l1ol; l! llll(l L,lllLllll)But1llt lre .| .tel!Ll!e ll'stllttt rlсiб. llpu
.| !L,tllrlil'l Ki.lbKUiпli y,ttt iB ), K.,lllL,i, JLtttяпtlп)l llPtJBoo)rпtbL,я зч il!oцBid.va.'tbttt ltt l t lt i,l

it ltttttlttt r| юр,lt alltt н авча l r н я.

OdHaK, якiспlь ocBitltu 1,чttiв, якi нLlвLlаlоlпься за tdttBidya"tbHoю фоsl.ttсltсl

по?iрI l1_1,(,пll,!.,rt Bllal,.7i()l )л, lпt] .,о lt{ n но освосltllя ttaB,tcr.lbttoi' пrо,'р(l.| ll! i'.l t

вiОrзоit.tпtься ,\ telll!!a Ki.,tbtcictltt, l!0GI l{ l.,lbllll\ , .,t ldtttt, tt i,lt ' ,l, 
^ : '/ (/ c'ci,\ ' 

)cl ,'p] '11()G()l{ )

I lo1ltrlKl llo BLltl l l]  !rl 

Проведеним дослiдrкенням щодо органiзацiТ пiдвезення дlтей до
навчальних заклалiв з сiльськоi ivictteBocTi встановлено, tI lo tta балаrrсi Вiллi.r1,

оспiтlt с,t,эltсlпr lra 0 ]  .07.202 1 paxl,c,t t,ся j  aB,t t lбr,си, яtti з,,tiйсtltоIоl,ь пiлt] с,lсllI iя

лi rей ,,to навчаJIьних заliJlалit] .

В Ска.rlагсьttiй ЗОПI  I I lI  ступсrliв зI Iахоляться 2 автобуси, якi здiйсrrкlrоl ь

пiдвезення : ir сй до нilвчального заклf,J) сiльськоТ мiсцевост i. вilповiдrtо _ro

Паспорт1, Nlaplllp)/Ty t lttt iпьtlогсl ав,гобус:r реl,уллрI lих перевсзсI Iь, яtсttй

заr,верлNсс ttt l й l{ аtlал ыI  I .1KoI \ J Bi:  ri; r), ocBi1,1.1 Ска.; tатсыtоТ rticbKoT pii] lll.

погод;ttеllиti головоIо CKa;taTcbKoT плiсыtоI  ради та llачаJIьI lико] \1 управ"riння
патрульноi полiцii ТсрttопiльськоТ областi (ruкiльrrий автобус марки ETArIOI  I

А079.51ш, державний номер ВО 660l BI l по маршруту м.Скалат  с.Зарубиlrrli
rt, Сtiз.rз,г (.,loп,,I : tt lra \ rп1,rr1,,,,",,,r,5,7 rirт),г]  ,,taplil]  БЛЗ D.]  Г079.0З,,1ep,I tlt i; tt,l,i

lrorrep lJ() ] 52l ,.\ (j lIo \ lхрulр),l,\ , I I .CKa,lit I   c.I  Iолу,llаlriвка с. CKlr.tli,r .

} lччu.tbttчк оi i t1, \ 't l1lutlt iltttя Зu,; idttо.,о

ocfl ict, .Iep.ttcaliu пtс.ll,,лrбtt в Tepllol1i,lbcbкiй о6,rоrпli ,i.2'" tОрiПШ).1ЮЬ
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(ловжина маршру,гу 7 км)).
В Магдалiвськiй ЗОШ I I I I  ступенiв iMeHi родини Голоядiв знаходяться

автобl,с (N{ арки IVДN A07I r110, дерrrtавний rtомер I ]O 8646 ВН по маршрч,гу

с. МагдаriТвка .с.Теклiвка  с. Миrttиtlя ,с. МаглалiТвка. лов,кина маршр1 ty 5

км), який здiйснюс пiдвезення дiтей до навчаJIьного закладу сiльськоi
MictteBocTi, вiдповiдно до ГIаспорту маршруту шкiльного автобуса регулярних
перевезень, який затвердrкений rIачальником Вiддiлу освiти СкалатськоТ MicbKoi

р:1.1и, пtlгоll; t;еttий голоtJоlо Скlrлатськсl[  пliськоТ ради 'l'a I lачал ь t l t{ Koi\ ,I

управлi HI  rя патрулыrоТ полi rtii I 'cpr tоп i",t ьськоТ об.;rас,l,i.

Отже. проб,леrtою CKa",ra,t,cbKoT rticbKcli'pai.,llt ( llilliчa.tbtti ззк.tэди (фi: tiТ) з

малою ttaпoBHtoBaHicTIo, утримаI tня яких по,гребус значного фirrансового

ресурс} , (утриманrrя примiшеtlь, оллата прачi, комунальнi платежi). КоI I rти

рtlзltри,li'.I  я tt,l,гLся I Iе з lleTolo вк.,tllдсI lt lя t l ocBiTy чlI t iя, а з ме,гою утри\ rаllllя!
ttеобгрчнтованого збере;ttеttttя, забезпечеliI Iя iсltування за бульяких умов
закладitl ocBi ги. якi розгаtrtовirrli l,r се. li.

Не прийняття управлittських рiшень що.lо оптимiзаttii' пrepelKi

зit l ll. IL lloot,l]  i I  tt il tt llt l,t: t.tt,llI l\  t llK",li1.1iIJ. з о1.1я.1) tt: t ct| lcKr иtrtt iс гь га яttiс tt,

(l1 ttкtliоttчtзаttllя illipe] \ llI x заtt,tа] tiв (фi; liii) (ЗарубиrrсrtькоТ (iiлiТ COI I I ,
Митtlицькоi фiлii СОШ, ТсклiТвсt,ltоi tPi: I iT COIJJ) призвело до неефективtIого

Bliтpltllilt llIя riош,гiв ocBiTttboi cl,бBcrrrliT I ia загалыlу суплу 2 090,;18 тис. грrI  (за

20l9 piK '7\7,16,гис. грн, за2020 piK776,| 7 тис грн, за I  пiврiччя 202 l року,
596,85 тис грll) та Kotltт,iB rliсtiеlltrго бrо/ trr< е,г), I Iа загалыl\ ,сl,rrrl 869,З0 TlIc l,pll
(за 20l9 piK З] ,1.97 lI I c. I ,1lI1 (cllr,llt,гlt I l1llt lt i. liclпt1 lt lt_,tt,tt i t l_,I : il,.,; rii). lа 10l(t 1,11,,

З l2,48 r,ис грн (оп.llа,l,; r ltputli, t; t llt l t llt.Ltt,t li tt"t.rTe;rti), за l пiврiччя 202l року
241,85 тис грr.r (опла,r,а праrli. колr5,rllлыli плаr,еlк i)).

ToKtLu чuно.lt, не прuвеdення н повнюваносmi KlaciB do нopvamuB+ oi,
BiiпoBiitto dtl Фо1l.,tt1,.,111 розпоiiлtу освimпьоi с.у,бвеtt цi[ , заtllверiлн,еttоi
I IocпtпHtltloto Кuбiнепt.1, MitticпtpiB YKpttitttt Bii 27.12,20l7 Ml()88 (iз зMitttt.ltu)

прuзвел() io tteetlleKmuBttoltl влlкорлtсп10lI lrя KotuпliB t!п } o?п.,tblt| l c,y,| l.| 1

5 9 ]  1,9l пхuс. zрuвень.

Не прtttiнлtпtmя упрчв.чittськLLy piruer!b ulot)o опmшчiзацii мереэtсi
.зчtilпiiв ocBitlttt з ol.,t lt i.1, ttu е| teKtltttBtticпtb rпо яKictltb t llJ,t t Ktliot t.| ,Btt tt tt lt

ol;pe| lt lt, ttрLlзвеlо io ttac| lcKtltt lBll0l0 Bll11lp(l| t lll! llrl t;otttttt iB зrl:d.l().| l ! lu c.| ,.| l.| ,

2959,78 muс. zprl (ocBiпtttboi с_убвеttцii  2l)9(),48 !1lllc. zpHI  t< tlutttt iB .чtiсцевtt.,о

бttlDltceпly  869,30 muс, eptt).

i.} . yпpuB,,tittt:bti.i 1litttettlt lt t lцoitl ljclrllll!Dti,letlI lя бtttltbt; iBct,t;oi tt.,tuttttt, яt;ч

t l tteltotltt iit ,tt ipi t loKpuBot, BuiпtltKtt lr0 \up.lyButtttя 0iпteit в ioLuKi,tbttttv

зокlаОttt ocBimu, ttetto.,te: ltcttttt i.ltt ltt iпtopttttz цitt tta пpodyKtttu tapцyBolllrrr,
прuзвоdumь lcl ioDomKoBozo навOнmа)rсенпя на мiськuй бюlлкеm.

llo 0l сiчня 20lб року cTaTTeIo З5 Закон5, Украirrи < Про лоtllк i.rьгtv
octliTr,> >  бr,",lil гtсрс.,tбаtlсlI l) | I (] I l\ I_\ ,. згi.,llt,,, , ,I lioIo батьtttl або особlt. яt; i l'х

:заrtittяtоr,ь, вI tосять I lrIal,), за xlliltI ),B: llI I Iя j liTcii у j lep)I (aBtio\ I ) l,а KoI l) I IalilLI Iol\ 1\

лоtltк i.lt ы tопrу ltаllча| IьliоNl_\ , зrклlлi _r розlriрi, lllo с,гаtIовить tte пteHtltc 60

IОрiПШ!.llОlt
Начсtlьнttк в k)d i,Ll, У прсtвl iнttя Зах idHoecl

,l,I i.: .l ,!t1ll,..t llllttп..,.r.ura,,, i'Герttоtti.tь,ьt; ii,,,i.7ur,ц1 l' . ''''..
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вiлсоткiв (у плiськiй п'ricrtcBoci,i) та не \ { cI I t lre 40 вiдсоr,кiв (ч сiльськiй

r.riсrtевос,гi) вiд вартос,гi харчуl]аI lltя за jleI Ib,

Вiдповiдно до норм частиttи 5 cTaTтi 35 Заr< ону УкраТни < Про ,,tоrш Ki.r btl1

ocBiTy>  вiд 11.07.200l ЛЪ2628I lI  (в релакчii Закону вtд 24.| 2.2015 ЛЬ911VI I I )

батьки або особt,r, якi Тх запriнrоIоть, вI lосять плату за харчування дiтей v

державному l,а lioNlyl laJl ь ttoMy заrtладi llоtrrк iлыtоТ освiти у розп,riрах, ВtlЗLlачеI lи\

органамИ мiсцевогО самоврядуваI tttя абО rliJtповiднимИ органами 1правлiння.
Пiльговi умови оI l.llати харчуваlltI rI  .li,гсiл 1,закJlадах дoutKi: tbttoi сlсtзi't 'tt Д.rя

багатодiтних та малозабезпечеitих сiмей та iнших категорiй, якi потребують

ctltt ia.ltbtt.li пi,гtрttпllсtr. llала| оl bcit l; r plimcltltяJ\ t UргаtlУ пtiсцевttt О Са\ lОttрЯДvl] ; ,llIнЯ

за paxylloк коulтiв Nliсцевого бrолжету.

Вiд плаr,и за харчуl]ання дитиllи звiльltяrоться ба,гькt,t або особи, якi iх

замiнюtоtь. 1 сiпt'ях. ) яt\их с5 к5 t lrtий лохil lta lrO7KHul о ,t ltctta cirt 'T l.r

попереднiй кварта.ц не перевиI I Iував рiвtlя забезпечення прожиткового MiHiMvMr

(l lt11att'l't lt laI lt lt t l rrirrirll,rt1)" яlirlii l] lt lp()li\  вс,гаll()в"lIос,гLcя зilкоtIо\1 llpo

flерхlавний бttrл; ttет, УкрlТrrи лJlя llllзtli] чеrlllя права tta звi.ltьнеtrttя вiд lt.lla't lt За

харччваI Iня литини у держав} lих i коrtуrlэ.,tьrtих закладах лошкiлыtоi освiти. За

харчуванI Iя лiтейсирiт, дir,ей, позбавлених батькiвського tt iклуваttня, пJIа,l,а не

справлясться.
I  I yrrKтoпr ?.]  l tорялliу BcTaltoI ] JIcI lllr1 llлаl,и .цля батькiв за перебування

; rirt,й 1 ,1cp7| illl,} lllI x i Kortvlta.lt,t lltx _,tollttt i_lt,ltиr tа illrcptti,l lllих I l[ lBtlJ.l1,1lи\

закладах, затI ]ерi{ 7ltеного t lаказоNl М i rr iс,I ,срства освiти i rrауки YKpaiнlt Bi.1

2 l .l l .2002 Nl667 перелбачеtIо, що розмiр llJlа,rи зменшусться на 50 вiлсоткiв л:rя

батькiв. у сiм'ях яких трос i бiлыпе дiтей.
llри rlbolt1,, Скалltгськоtt,, llict,Kolo l)ai l(} lo, ottpiпl прийlrяr'тя piLttctIb лро

звi_rыIеttttя Bi,,1 tutrти зll xtptl\ ]Billil| , Tl1 з\ lсI lllIеlrrrя розмiр1' пЛа'гИ на 50%  (t.; tЯ

lli,,lьговrtх каrсгорiil), розrri; l ба,гыtiвськоТ I lJlаl,и за харчуваI lllя \  зак"l] а/ tа.{

лошкiльI IоТ освiт,и та доulкiльних грчI Iах навчалыIовиховного KoNlI I j lcKc\

встаl{ овлено rIa piBHi 60О%  вартос,гi харчування для Скалатського ЗДО та 40О/о

Bap,r,oc,t,i хар.lування,t,tя сi,,rlьсьt< их Зl(О i,,tt lrrricilrbHllx l,pyI l iI itI ] rIаI lьI lовихоВI IоГО

коN{ пJIексу.

TlK. t llrпрI tliлх.1. прlI  I } ] I rlocI i xllptlтBallHя з1l l .teltb Bi:Bi.lr) вlrнttя

дошкiльного закJIаду у 2020 рочi  22,50 грн, батькiвська плата за один деI { ь

вiдвiдуваttttя .llliтrilIolo Скалаr,сt,ttоI ,о ЗflО стаrrови.па l3,50 грrr (60%  BapTocTi ).

.Ulrl ci,tbcbtittx Зri| О i j lottlt; i,,lbltt li I l] ),lI lI  I I it l] чa,ilLlI ()I ] 1.Ix()l] t lOl'() lio\ lI I I tclic\

10,50 lprr (.10%  вар,гостi).

l Iрийrrяr,r,я рilt lенttя Ска.lt: rгськоtо п.licbKoto раJlою щодо встановJtеt{ I lя

розмiру батькiвськоi плати для батькiв дiтей. що не напежать до пiльгови.х

категорiй. за харч\ ,ваlttlя \ ,,l: lli,гlll_,lll\ .totttKiлl,ttoT освiти ,га 
доtI rк i; tыtt.tх гр\ 'I lilх

tt itI t,.taJIblio1} 1.1xoBt1llx tt< ,lпI tt lte Kcitl rra 1lirllri (l0% , .,t '; tя С Kll,,t l't 'l'c t, rio го Зjlо r'a ,'10о.{ ,

J.IJIя сi; rьських ЗflО i лоtttк i.ltьltих гр) I l навчал ыlовихов} iого KoMI lJIcKc),

llризве,tti дtl .10лit ll\ t ll]Ol () ttaBlit1l,ilrlielI I lя ] lal С'lt lutа,гсьI tиij iuiсr,кий ýц1.'1,tlе't зit

перiод з 01.01,201 9 по 30.06.2021 на загальну суму 899,18 тис грн (за 201 9 piK

З98,85 тис. грlI . зl]  2020 pirt  З65,22,гис. грlI  та за I  lriврi,lчя 2021 роrtу
lЗ5,11 тис l,pri BellL,

I t lч L!,l ы! u1; ll il )l) 1.1\ ' l'tt llrtt lt i t t ltя'] ttx it ') tto.1 t

clr| ic.t,Дep: lcotitttпc,t,l,> K,бtt в 7'ерttrtпi,tьськiй обlаспti i ' ''' . Юрii I I t\ '.1tOK'



_i8

KpiM того, порiвнянням чiн придбання продуктiв харчування Вiддiлом
освiти iз середrliми споживчими цiнами на продукти харчування по
Тернопiльськiй областi, iнформаrriя по яких отримана вiд Головного чправлiння
статистики у 1ерноrriльськiй областi, встановлено, що деякi продук,ги
харчування протягоNl 20l92020 poKiB та l пiврiччя 202l року закупJrялись по

цiнах вище середнiх' що с свiдченням неефективного використання бюдже,гних
KorttTiB I la c),\1\ , 128,47,1,1rc l,prr (в 20l9 porti 49.34 r,rrc. грrr, в 202OpoI ri 57,З'7

тис, грн, в [  I riBpi.r.ri 202 l року 2l ,76 
,гlrс грrr).

З.4, Пpttitttяttt i yпpoB..lit lcblii рiшеltttя uqodo tteпoBttoi зоl'lняmоспli
пр а цi в t t uKiB, в сmо н о BJl е н ня с m шчул ю ю ч lLY в u пл а m пр u о б,r, eJK е н uх р е су р с Lt
,lt iсцевоzо бюDэк,еtlt| , r, переi| ,.ttовtlю ioittпtKotto?o llt lBollпto.rlceпlrя ll0 бюi,лtсеttt

z1l o.1t а d tt .

Як всганов.ltеltо провс]еноlо I i холi а5:иrу ревiзiсlо окремих пиlаI ll,

фitlансовогос r lоларс ькоi лiяlrыrосr,i Сttалаr,ськоТ blicbKoi ралll, вi,цповiдttо .1о

бюджетних запитiв та розрахункiв до кошторисiв на вiдповiдний piK. в часгиlli
(lloll'I \  ol1.I : l ГI t ПlrilI I i Cli:1.I : rIcLl\ (llO rtict,ttt lt,.' гil. tOIo в пoltllo\ I ) оtlся li BiLtt.lBi_rt1.1

j to llopNl за Kol lo/ lat] c,1,1]a зatulaltol} atto обов'язкоtli t] иI IJlати (окла/ l, ранг, надбавка
За ВИСЛУГУ poKiB). KpiM тoгo, здiЙсlt tоtза,rlосl, I lJIal{ vl] allI Iя сl,и 1\ lулюrоч 11x виI lJIа,г. а

caNle: ttадбавки зtl iH,l сI tсиtзttiс t l, ttplrtt i l,t rrpclrii, 'I atto; t;  
з.,tiйсI I lоl] il Iocb

I Iланування однiсi матерiальноi допомоги посадовим особам органу мiсцевого
саl\ ,1оврялуваI rrrя в розмiрi ccpe; lt l bo;rt iся.r ttoi заробiтrlоi ttлати.

Рiшеttttяrt Скацатсы< оi rricbKoi рали < Про п,tiсцевtлй бtодлtе.г rla 20 l9 piK>

вiд 20. l2.201 8 Л']1588 затверлжеI lо вида,[ к1,1 lla ol] JtaTy прачi праrtiвr]икiв Micbкol'

ради по КПКВ 0l l0 t 50 < Органiзаrliйrrс, irrформачiйrrоаtlалir,и.ttrс I  а

матерiалыlотехttiчне забезпеченttя дiяльностi обласноi ради, райоI lllоi' радll.
l] ilйolllI ()j ' _r rric ri | ): r ilI  (.r p:rri ri' с I l,UpcI llLl ). rI icbKt,l'. r.,C.,llI I lLlIol'. ci.tbcbKoi' 1.1a.t,, в

cyMi б l20,87 ,l,ис. гриl]еllь.
В 20l 9 роцi з MeToto cBoc.tacltoT вllllла,1,1t заробi,гноi lIлати та I IедопущеtI I Iя

заборгованосr i ]  опJlа,l и прrui. BpilxoB\  Iочи .,Bi_f tt l скttий rrcpio_r,, lJ
встаI lов.,lеllня ма герiальltоi .,1опоNlоги I la озлоровленttя праlLiвникам в розпriрi
ce11e.'1rlt,orlicя'lrroT,lapoбiTttoT tt,.la,t,t l, l] lIoc1.1.пtlcL ,зrtitttt .,lt l поtttiсячttогtl розI ]1.1су,
аС1,1ГНvВаI lL ЗаI 'а,']ыlоI 'О (lorr']Tv бrо,'tхсеr,у, вi: trrоrзi.,lt] о .,] о яких ilLlll l] _\  l] aHI ] rl llLt

оп,rlату праrli з листопала 2019 porq, в cyr,li 55i,lzl тlrc. t,pli I IepeI ieccI io I t i,l

ссрпень 20 l9 року (розllt lряла,сrtttя пlicbKutt_l l,оJlови вiд l3.08.20l9 Лrt92), з

жовтня 2019 року в cyMi 551.14 тис. грн на вересень 2019 року (розпорядження
rlicbKcl1,o голоI ] l..l Bi.,r ]  j .09.20 l9 "Nl l09).

Як rtаслiлоtt, протяt,ом року BtloctlJI lrcb змiни в .lастиtli збiльulсння
виJаткiв lI [ l t lплil г) праI li. зокрсма:

рiшеннялt плiськоi ради вiд 0З. l 0.20 l 9 Ng2090 збiльшено видатки lta
оплатч працi в clrMi 632,00 тис. грI I ;

 рittlеttttяпл Micr,Koi llaillr Bilt 0З.l2.20l9 N,l2З39 збiльшено видатки на
оплатv працi в cl,п,ri 79З,00 Tl1c, грtl;

 рittlеtlням bricbKoT ра,,tи вiл | 7.| 2.2019 Nq2440 збiлыuено видатки на

ll о ч ч t bt t ч к в i r')i i,t| , У п р а Bl i н н я З ах ii t t о,, о
,| ,t.t l,, i I i, l1| 1t..,l|  t.1.1t,:  | ,| ,.,..,tttt..,l.i] l .,,1.] l1l ..|  

, 
.., . lO1lti I l!! . I ll l \ '
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оп.цату праI li в cyN,li 1 ,91 тис, грI I ;

 рiшенням MicbKoi ради вiд 20.12.2019 N!r2525 збiльшено видатки на

оплату працi в cyMi 261,00 тис. гривень.

Рiшенням Скапатськоi MicbKoi рали < Про бюджет MicbKoT об'еднаноi
територiа.lrыrоi гроплади rIa 2020 piK>  вiл 20.12.20l9 Л!2526 затверл)riено видатки

на опла,гу rrрацi ttраtliвникiв л,riськоi раltи по КПКВ 0l l0150 в cyMi
8 676,80 тис. гривень.

В 2020 роцi з метою своечасноТ виплати заробiтноi плати та недопущення

заборгованосr i з оплэ,l rt ttplltt i. Rраховуючи квi.rп1 скний перiол,, га

lJcl: lllolJ.lcllllrl пIalcpilt.tt,ttt,i',l.Ult(,\ lUl,и ll{ l о,t.lороп_lсltttя t lpltt iBttиKarl в розrliрi
середньоплiсячrrоi зарсlбi,гrtоТ tl",raтlt, вI lоси.,lt] сь зпlittи ,,lo ltомiся.ttlогrl розl]ис),
асигlIуваI Iь загалLI lого фонду бrоджеr,ч, вiдповiдl]о до яких эсигн) ваtlllя I { a

оплату працi з грудня 2020 року в cyMi 72З,07 тис. грн перенесено на вересень

2020 року (розпоряджеrllIя мiського голови вiд l4.09.2020 N!l12),
JlK ttаслiдоlt, протяго\1 poK} r вI IосI ]лlIсь злritt l.t в .tас,гllтti збiльI trсltltя

вида tKiB I Iа оплаl) працi, зоltрсrrlа:

рitrlеtlltяп,t мiськоi ради Bilt З0. l l .2020 Л! 12 збiльrrlено видатки на оплат\ ,

npaI ti в cyMi 300,00 тис. грн;

рilttеttt lяпл irlicr,rioT pa,,ltt Bi.tt 17.12,2020 Nl186 збiлыrIено видатки } la

оплату ttpatti rз супri З3 l ,I  З ,гlrс. i,pllbcllb.
РiшеttI tям Скалаr,ськоi пticbKoT рали < Про бtод;кет MicbKoi територiалыlоТ

гроl\ ,1ади rra 202 l piK>  rзi,ц 24.12.2020 Nл273 за,гвер:Iжено ви/ lатки на оплат5 праLii

працiвникiв MicbKoi ради по КПКВ 0110150 в cyMi 8 690,00 тис. грн. Протягом
сi,lltяссI lt lttя l01 I  porlr зltit ltt tr,I ltctlltt i t lи.,;з,t l; iB llil ()l1.1ll t) I I l)1llI i llc вll(| си_lиJь.

Зазttа,tсtrс Clзi,,1,11,,, l, llll() |  ] с. l( )с t lt t t t ic t t, KoI rt,l itз MlicbKcr1,o бtо.1; I tсl,_r ,1_,19

нарахуваtlI lя та виllJIати c,l 1,1M),Jllolotlиx ,| ,а itttt lиx tsиllлат прэцiвttикачl )
встаI { овлеI tих розмiрах, зокреI \1а ма,герiалыlоi допомоги t la оздоровлеI I I lя t]

розмiрi середньомiсячноI  заробiтноI  плати, що зумовило необхiднiсть пошуку

додаlкOвllх J; ltcpc.,l ,tля rltttoT вltп_,lilти. r; .r яtl ttаслiдоli, clIpll(lиlll1.I (J ,lолlllковс
наванта)tсlI llя tta мiсtlевий бtод; ltс,r, tцоt lайпtеt t tt lc lla cyNly, 791,17 ,rлс. t,рп, в

тому числi ССВ  | 12,72 тис. r,plr (рiзrrиrtя Mi;K розпriро] \ l серL,.tllьоNliсячноi
заробiтrrоi п,,] lа,ги I Iосаловоi особи opI ,alI ), rt ict{ eBot,o саNIовря.ll),ваI { ня rlr 'li

посадовим окладом): 2019 piK 257,0Зтис. грн' 2020 piK  З50,52тис. грI I .

ciчcttbcc1lltctrr, 2021 porty l83.,92,гlrс. грl.] l] еllь.

Tart, Bi.,trroBi; lllo.rlo I lop\ I  с,rат"гi 21 Закоttу Уrtраi'rrи < Про с,I l,; riб1 в opI ,ilI Ia\

мiсцевого саI ,Iоврядування) вiл 07.06.2001 NIr2.19ЗI I I  (iз зпrirrапли), t loca,ll()Bl] \ l

особам л,liсцевого самоврядуваI lltrl llадасl,ьсrl Ltlopi,rrra вiдл5,стltа TpltB.l.пicTto _i0

каJIеtlдарl]их днiв, якlllо законами УкраIни не передбачеrIо ,грива.lt ilI tсli'

Пiдпу,rrк,гtlм 3 rlyHK,r,y 2 l lостаtrоrlи [ (абirrету MirricTpiB УкраТlrи 
"I  

Ipil

упорялкування сrрукгури та умов оплагlt rlраui праl_tiвникiв апара,Iу oplaI I iB
виконавчоi влали, оргаttiв лрок),р] тури, с),дiв,tа iнших органits, вiд 09.0З.]006
N!268 (iз змiнами). надано право керiвникам органiв. зазначених у пунктi |  чirТ

Bl:1I l)'c'tLI I , ]  l] I1I l,] iill'ol() i] 1oI l()NI ()l ll iIa ()ЗДОРOlt] lclllI rl у l.] озмlрl I loca OBOI 'O OKjl?;1} '.

\ 1erli| lx ,} а гвеl]1,1; liсl i о I ,() OI l ()l l"I Iати I I al t l lIа,llавitти I  ipatlt l BI l 1.1 кам

l l цчu.lьll u] i Bir)i: l.\ , ! 'лрttвt itt lttt Jal t itto,'Ll
л,1,1,| .Til,,lLl1)lrll1,1.'/ l,'?L1',/ / l, l'| ,Гtl,,] 1l lьiьл'l1l t] 1,1'/ i1lll .',.,' lОрiй IЦ!'.ll{ )h

I  Ioc,l,aI  IOI ]  I l, \
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матерiальну допомогу для вирiшенtIя соцiальнопобутових пита} tь та допоNlогу

для оздоровлення при наданнi щорiчноi вiдпустки у розмiрi, що не перевищус

cepellн boNl iсяч ноi заробiтноТ I lла,I ,и пpalliBI l1,1Ka (мiсячttого гроI I Iового

забезпечеttt.tя Bi йськовос"пуrкбовrti в, осiб ttачал ьн и I Iького с кJlалу ).

От ке, розмiр матерiальноi допомоги на оз.цоровлення для посадових осiб

органiв мiсцевого самоврядування обмежений мiнiмальною i максималыtоtо

межами: допомога на оздоровлення обов'язково виплачуеться у розмiрi
посадо] ]оl,о окладу, а за tIаявI tос,гi KotrtTiB  1, розьliрi. lцо t le леревиI tlчс

середньоплiсячноi зарплати.

Крiпл того, зазttачеtI i управлirrськi рiшlеtttlя tIсI ,ативно вI ]лиllули tta itttrri

гzulузi, фiнансуванлIя яких здiйснюс,гься з пriського бюджету, зокреNlа:

вiдсутнiсть у 2019 фittансового ресурсу та як наслiдок бtолжетних призI IаLIеtiь

(асигrrуваtrь) t la капiталыtиГt pellolrr, ,гро,r,уарiв на в),лиI I rlх Micтa Скалат. lllo в

подальшоI Iу сI lриtlиI lиJIо рял поруI I Iень закоI Iодавства в частинi взяття

бюджеlних зобов'яззllь:  ltаявttiсть зlборгtl t lli ttoc l i по захишених виJагках га. lr зi

< OcBiTa> ; вiдсутнiсть достатнiх фiнансових pecypciB для реестрацii речових
прав на Hep} "xoNle плайltо,гоtlIо.

TttKtt,lt .llllto] l, tteOocпaпtticпtb KotttпtiB .,tt icbKozo бпliltt,спt1, 1.1rl

нар(хуваtlня mа вuплOmu cmшпyJlloluчlLr пч ittшшr вuпллпl прttцiвнuкuм 1,

всmановленrDс розмiраr, зокре,| lо ,ltaпlepitt,l blt t li Dопомоzu на озdоровлеttttлt в

розмiрi сереlньомiсячноi заробimноi плlmu, а не посаDовоео оюtаOу, як це
переdбочеttо llup,| lп.llu cпlaпtttt i 2l Закоttу Укроiнu < I Iро cltyltcбy в ope HLy
iliсцево?о caloBprldyBatttt lt l>  Bii ()7,06,200l ,\ !!2493I I I  (i: l :з.lt itttt.lttt), ty.| rOGц,r0

tteoбxidttictltb 11olarJ,K| , dоdапtл< овu.t i,ltc,epe.l d,tlt tttuKoi' Bllп: lut,ltt, пltl ,lK
наслidок, спрtlчtlнлUlо dоduпtкове llullutlhttDlcellllrl llu мiсцевuй бtоdлсепt,,

неzаmuвttttй вплt!(J lr0 ilttui zплузi, tPiHaHcyBaltHя якuх зdiйспюеmься з ,lt icbKozo
бtоiлtсспt.| , rtl0 t lpu,JBeJo io ttaпpoillt< tllt lBlt l1.1 Blllltpпrrl lt | ()ltuli.| ,clllu( I l0 c.,| ,.lt.l,

791,47 muс. eptt (1liзttчtрt .tt iltt, poз.lt illt l.tt cepeittbo,tticst,tttt li .заробiпtttоi' t l.,llltt lll

пocoitlBoi особu opzatt,1,.ltt icцeBozo cп.,ttotilm i.l,Butr llrl t l10 i|  t lt lcuiotittlt ot< luio.tt).

При зборi iнформаrtii ), Вiддiлi к} ,льтури, туризму та охороI lи кулы,l,рноТ

ctl: l_,ll] t lllllI  ( 'Ka.tlttct,ltt,T пti,.,t,K..li' гiUlи. I lгoI rc.lcltttпl lt lll.t liзоrI  I I I тllгllllх розписitr.
нарахуваI Iь i сплати бухга:rтерiсltl t] iддi.lI у культури сли} lого соtliа: tьttого

внеску, встаtIовлеI Iо, пlо oKperti прзцiвttllt< tt в перiо;r з 01.01.20l9 rro j0.06.]02 l

працювали менше як на повну ставку (на 0,75 ставки,, на 0,5 ставки, на 0,25

ставки ).
'I 'aK, 

c,t,attort rra 30.06.]02 1 rla 0,25 cl,aBKI l lIpaI I Ioc:  l50% , а rra 0.5 сr,авки J696

лрацiвrIикiв бiблiотек та rra 0,5 cTaBKlI  працIос 56(% , а rIa 0,75 ставки l29'n

прачiвlIикiв к; Iубiв та бу,лrrrrrtiв культ),рI i. KpiM чього, у I ] iддiлi куль гури

протягом 4ох poKiB € вакантною одна посада головного спецiалiста, одна
посада зав. вiдлiлом бiблiотеки, три вакансii по 0,25 ставки бiблiотекаря та три
BaKatIcii I ro 0,25 c,I ,aBI ill зав, tt.,l1,боrt.

В ll rцезазна.tсtlе cBi;1.111IL lI l] o ] l,, trto lr,LrliI lic,t,particro Вi.,t.цir} , K),,lLl,),p} l iI c I ]

пoBrlili rripi B)I (lJBaIoTLcя захо,.tt l tIKl,,to збiльtrIL,lI llя пгестI i)+ \ lt,_.'с l i (заробr t ttt,i

Начаl bHtlK t liddil1, Управliння Захidноео
, u f 

, ь L . l,,J, u,, tr, цt t l t, t.r_ l, i, tt в T.,pt t, , 
t i t ьс ьь, i й, l t,t it lt i ЮрiП Шr.'llОh
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плати працiвникаN{  культури), що призвеJIо до вiдсутI tостi працiвI ]икiв бiблiо,гек

та клубiв та до iх тимчасового закриття y,l,pbox I lаселених пунктах громади.

Pa,loM з тиl\ l. нарах) ваltttя i спл: llа с.lиноIо соцiальноl,о BttecK1 iз

заробiтноi плати працiвникiв, якi працюють менше як на повну ставку

(внаслiдок подi;rу ставок), здiйснtосться виходячи iз мiнiмальноi заробi,гноi

плати, шо I le суI IерсчLl,гь ] tito.tcllt),зalKolIo: lall] c1,1]1,YrtpaiHlr, олili'lк  tIризвол} 1l'ь; lО

додаткового навантажеtlня на бtодrке,I , I ,роý,lа] tи ,r,a як ttac.гti.lloK trепроjlукти вних

витрат.
Порiвнянням фактичttого t lарахува1I I tя i сгtлати €диltого соцiальtrого

BI iecK)/  (вiд rrirrir.rалыrоТ заробi,r,rtоI  tI ,t ltr,и) iз ,гt.tьt, якиir був би ttapaxtlBlttttй

(виходячи iз факr,ичrtо зайtrятоi oKpcNlиl\ .1I l t lрацiвtIиками ставки) визI iаtIеI Iо

рiзлrицю лtiя<  ними, яка за перiол з 01.01.20l9 по З0.06.2021 склала

200,бб r,ис. грн, в тому числi за 2019 piK бЗ,97 тис. грI t, за 2020 piK

74,81 тис. грн, за сiченьчервень 202l року  61'88 тис. гривень.

Фак,t,и гtраtlевJIаI I I туI ]аI I I Iя праrlirзrrикiв I la lIeI IoBI Iv cTaI ]K), Bc,I ,alloB.lclIo i в

коNrунальному некомерчiйноп,tу t I  iдrlри спt с,гвi < Скалатська комуналыlа районна
лiкарня>  Скалатськоi MicbKoi ради. Кiлькiс,гь осiб, якi працlовали на неповну

ставку становила на 01.01.2019  1З осiб, на 01.01.2020  8 осiб, на 01.01.202l
5 осiб та lra 0l .07.202 l l2 осiб. Неtrролчrrтивнi витрати пtl спllэr i сilиI lого
соцiалыtогtr BllccI ():  cKJI : IJI tl 52,I6,r,lrc. 1,1llr (20l9 pirt 22,77 11lc.l,plr, 2020 1liK

16,82 тис. грн, перше пiврiччя 202 l 1lolt1, l2,57 r,ис. грll).

TпKtbtt чul!о.| l, tte rr0.,lelrcllu oltltttt.lt ilttt lilt rчпlапllru\  lrotllt lL,it!
Ko,| ly п{ L,l btr uy зuмаdiв кульmурu m0 охоронu зdоров'я, ttсtявпiсmь

tt еобlру t t t ltt lButt ur | llKпtitt ttaпoBttoi зtttitt lttt lt lcttt i ttрвцiвttuкiв, cllrlL'lo

пepeOy,ttoBtlto it liaпtKoBolo ltOBulltпu)tcclrttrl llo бпli; ltcettt zро.лчdu пlч ,lK

HttcltidoK прLlзвело io tt епроiукtlt llBt l lLy вuпц)цttl tto ctt.,tttпli t,dttttozo соцiаlьноzrt
Bllecty ] azu,пoм ttt сулlу 252,82 пt с. zp.r.jettb.

Гitrtltсзlt { . Зittt llt ltзit] littettit lto.,ri,t,lrttr t llo; l() оргrrlliзаttii ,гit j I iя;rt,ltt lcli

коNrуlrальllих llillt lllttcпlc,1,1} , J: lcllt lrt llllI t()ýl 1lt{ llx с С I tа.tt: t,гс ь t la itt ict,K:t 1l: tlt: i,
переваrкrlо opicllToBalla ll1l бloil;Keтlle фillа lI cl,Ba ll llя, lI Io lI c сI Iрия(,

досяfнеllI lю } tети cTBopellrlrt пiдпрllсjrtст,в I }  .rac,I ,иlli оl,римilI llrrI  прибl,r,rtiв,
та € додатковим llаваI lтажеlIням lla бюджет.

ts rlcpio,rti. lll() tt i,t.lяtlttз ll),,llll..l| )(1,I i(,} l\  .l()c.I i.trlclllll{ ). llil гспlI l(lпli'
('Kl.t; ,t lcbKt,T rticbK,эl' rcpиropi.r.r1,1ttli' l] r()\ I il lll Iocll()] itpCl,K\  Liя.tt,нiсtt, ir
забезt,lеченtlя комунальних посJIуг (водопостачаI ]лtя та вивезення TBl t ) та

благоустрою здiйснювали три комунальнi пiдприсмства. а са\4е: MKI l
< < Комуна,пьгtи к> , KI ]  < РемrtlляхбчдСкЕLпат) та КП < БлагоустрiйСкалат> .

Засltо Bt t l.r коп,I  комуltалыI lrх пi; lt lpI tcit lc,t,B (.цалi  KI l) с Сrtалатська пtict,Ka

рада,
I iorI r rtальrti triJttpttt пtcttta здiiiсtllоtllt.lи ctroto _fiяльltiсть I la пi,t,rlrt,i

Стату,гiв, якi затвердяtенi рiшеннями Скалатськоi MicbKoi ради.
Korlrltn.tt,Hi lt ilLtrpиt \ l\  ll,il clli(| pclli I lil r.oпtyltnltt,t liЙ tз.tасttостi СкrлатськоТ

мiськоi pa/ tll з N{ с,гоIо о,l,риI \ tаttttя ltрибу,гку через на.I lа} tI Iя I ] ос.пуг, реrлiзlrtt ilо
Н u,ttt.lbllttt:  lзi)Oi,tl, \ 'прttt:  t it l ttя Зtвiiнrl't l

orhic,1,17cpltt,цl,itt lltc,_t.\ ,.ltt,бu B!'ellttt lt li.lbcbKiй lft lctclпi /  '|  ' Юрii lrr! ', llOh'
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продукцii, виконання робi,г, заловоJIеI lI iя п()l,реб )liи,I ,сJliв СкалатськоТ об't,,l{ ttаtrtrТ

територ ia,r b} loT громади.
Майrrо KII  гrеребувае у комунаJIьнiй власrtостi Скалатськоi MicbKoi ра/ { и та

закрiплене за ними на правi господарського вiдання.

Вiдповiдно до частини l0 cTaTTi 78 Госrrодарського кодексу Украiни
особливостi господарськоi дiялыrостi комунаJlьних унiтарних I liдприсlчtсr,в

визначаються вiдповiдно до вимог, встановлених цим Кодексом щодо
Jiя.lbH,,.,t i .t.,p; t< lllrlI ltx KorteptriйtlI tx lбо кlзсtI ttих пiлприсrtств. l rакож itttttиx

вимог, I lередбачеtIих закtlI lо\ ,1. Частиrtаплtl l,га 2 cTaTTi 75 I 'осподарського
кодексу Украiни передбачеttо складаtiня i викоttаtlня рiчного та з

поквартальною розбивкою фiнаltсового I lлану на кожен наступний piK,

вiдповiдно до якого пiлприсмство отримус доходи i здiйснюс видатки, визнача€

обсяг ,r,a cllprlN,Ivltalillrl t\ ,uI tI ,| ,ilt .I lJl> r lJll| iullllllttя свtrТх (lуrrкI liй протягом року
вiдповiлttо ло ус l ilн()Rч I tx .,tott1 rlett I  itr.

CTaTyтaпtrt КП визI lаtlеI lо, tt lt l KclrI l,t la; lbtti lli] tt lрисмс,гllа cltMoctilttto

планують свою дiяльнiсть, визначають перспективу розвитку, виходячи з

попиту на пролукr] iю, роботи та послуги, з необхiдпостi забезлечення

вltробничого r,a соttiалыlого розвитк), КП, та полаIоть I Iа зi] твсрджсI lня

Засновнику.
Однак, CKa;laTcbKolo мiською pa.tlolo лоNальний нормативний докумеtrт, в

якому б врегульовувалось питаI { I lя порядку розробки та затвердження

фittattcoBtlx п,rаtI iв Kortl,tta.,l1,1lи\  tli: tttpиc,rtc гl]  lIe затверд)к} ,вавсrI .

L] iдпсlBiirrto, ttcirtylt llj tbtti l I illl ll) 11cll cl,Blt С Ka.lI  lt,l,c ы< оi MicbKrli ра; lи (lilt lrtrcot.'i

плани I Iе складаJIи,

В I rcpio,ri. uto пi,t.tяtlttr ii\ ,tиlорсько\ t1 Loc.ri.t,ttcttttt,l. KepiBtttlKtl

вищевказаних комунальних пiдприсмств та / або т.в.о. керiвtлика при]начались

розпоря.,17{ еI I ttяпttl Сl.,tа,гс1,I tоl,о lliсьttого l,o_toBI l (в особi rtiського го.I t.lI ] ll

Саrзончаt;а ГIс,гllа IЗlrclt,tLclBtt,ta). [ (oI tтpeltтtt з ttcl.iBttlt l: ltrl] l _\  I J.l: l,L,lj i l] rl:  1:

березня 202l року, згiдно з якими ltерiвrtики пiдзвiтrri Скалатськiй мiськiй ралi
та MicbKoMy го.тlовi.

!,о обов'язкiв керiвникiв вказаних КП, вiдповiдно до KoHTpaKTiB, входить
зо] iреt{ а:  злiliсttеltttя olIL,l): l I ,1I lillo1,o t; t,piBtttltt trla КП, орt,аrriзаttiя Тх фiнаttсово
господарськоi / { iяJl ы rtlc,r,i, забезttсчсttttя lJrlliotlaltlirl зitl] ;11tI lL, tte1,1c.,tбir,tcttt.lx

Сr,ату,гап.rи;  забезпеLlе} I I Iя tsикоI lанI Iл всl,аltIовJlсliих показtrикiв еtРсктивtrtlсr i

використаI lI Iя Nlal'llla, що зtlаходи,гься на балаlIсi КП, розподiл),та викориcTilllI lя
прибутку. Обов'язковими показниками ефективностi виробничоТ дiялыlостi с

тсl\ lгlI i зрос1,1tttttя обсяt,iв Bltpoбltltt lTBa в I lopiBl I rt j lыil] x цillах, реtl,габеJlыliс l ь

п iлприсrl с,гtза.

Впрtlловrк .] ос.lt iлrкуваlrого rlсрitlл1 tcobl5 lt ltльtti пiлпригrtсr ва оlри\4)lJJ.lи

фiнансовий резуJiьтат у виlтtя; .1i збитку.

loBidKoBo: Харакmерuзус t lрttбуmковiспlь diяльнслсlпi пidпрчслlсlпвLl, .t

l110ti())t(,ttLt: lt; llic,1l1t, _\ lo)t(lll| ,l)Lll1Lit tt i)tt llttr.ttrt llt,Ll Оо BidtltBoltttttя п10 p()зLllLlpalll!rl

вчробl tttt 1пl Btt Krэe| lit liatrп реttлtабе,цьttrлсtпi О ilL,| lbttoctlt i tз idпpltc.ltc tп tзtt.

,Щ.lя розрахунку коефitliснпlу pettпlaбe:tt ltоспli dist,lbttocttti КП BuKopttcпlatto

Мепlоdчц: сlна,,tiзу QliHctHcoBozocпodapcbKoi' 0iя,,tьttt lспli пidпрLtс,ltс tttB

Htlrt цlbttttK в ic')d i,\ , ytlPatl.,t i
t tI  l i c,.l,,'I  е 

1 
t ltt, t lll') t l пt L, l l, lк,бt t rl'l'c 1l t

lttщ Захidttо; 'о
tt lt li tьс,ькii,,б,аr,пti l'. | ' lOpiit I I I !, I IОЬ'
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dерэtсавноzо ceKt1lopy eKottct.1tiKtt, зсtпtверdэtсеt t71 llаказо.| l MitticlllepcmBa QtiHctltciB
YKpalHu Bid 14.02.2()0б М l70.

Коефiцiснт рентабельностi дiя,цьностi у 2020 роцi МКП < < Комчнальникr>

становив 0,002.' КП < БлагоустрiйСкалат>   0,15, КП < РемшляхбудСкалат>  
0,02З, ttto свiлчить про ttеза,цовiлыtу еt| iекти вн ic,r,b / liяльностi КП.

МКП к Ko,tt,1,1t ол hrl чк)
МКП < КомунаJIьник)) утворене t]a коi\лунаJIьнiй власностi CKMaтcbKoi

MicbKoi рали у 2002 poui (згiдно даних Сдиного дер} I iавllоI ,о рессl,ру lоридиtlll14\

осiб. фiзичних ос iбпiлприсм цiв та громадських формувань. дата лержавноi

ресстрацiТ  l6.05,2002. Засttt,lBtt1.1к  Скалатсыtа плicька рада).
У 20l9 porri МКП < Комуна.llыtик) tIадавались ко] \ lуllальl] i ltослуги з

водопостачаI I I Iя та утримаrtня об'сктiв благоустроlо (в тому .tислi:  зoBttitttttc

освiтлення, очищення територiТ Скалатськоi ОТГ та ii озслеtlсtI ttя).

У 2020 роцi та лротягом I  пiврiччя 2021 року МКП < Комунальник)
надавii"rlо коплуttа,llыti llocJiy1,1,1 з BoJlo l lос,гачаI l t lя та ),1,римувало об'скти
благоустр , так як рlшеtltlял.{
Скала,гськоi пlicbKoi ради вiд l5.05.20l9 Л!l834 } 1,ворено КП < Благоустрiй
Скалат> , яке визначено вiлповiлаlыlим Ja ) lримання об'ек,l,iв б,rtагоустроtо, в

частинi очиtllення терит,орii Скалатськоi ОТГ та if озеленення.
А ,t,atio; tt iI il l] llKollilI I lLl poзlloprl; ,lrliel] lI rI  l o.1oI ] tl вiл j  1.0] .] 0]0 Nll7 N4KI  l

< КомуI tальник>  у 2020 porli ,l,a I  пiврiччi 202 l року забезпе.tуваrIо oxopott) tra

< Бiологiчtlих оLlисних спорудах i KI  IC в шl. Скалатi Тернопi.llьськоТ об.; lасr,i

Кубо l00> , якi знаходяться на балансi Скалатськоi MicbKoi рали.
I з отриманого у 2019 роцi чистого лоходу вiл реалiзачii пролукttiТ

(ToBapiB, робiт, lrос,,rуг) в cyMi З 7l5,0 1,1)I ll коlll,fи з Скzulатського мiсьliого
бtоджетч lla викоllаI lliя захо,цiв Г[роr,ралли розl]итку )liитJlоt]окоN,lчI lальllогtl

господарсl,ва ,га благоустроlо I iасс.'lсI iих t lyl.tKTiB CKa; laтcbKoT пlicbKoi pa.,ttr,

об'еднаноi територiмьноi громади на 20t9 piK, затвердженоi рiшенням MicbKoi

рали вiл 20.12.2018 ] ,l,rl586, склали 2 900,2l тис. грн (або 78% ). Тобr,о у
c,r,pl,K,r,ypi j(oxo,,liB MI(ll < < I (clrrvlI : lJlыI lili) t iltcl,lia .1o\o.1iB Bi.1 осtlt,в} lого BI1.ly

дiя,ll ьнос,гi стаltовлlла лиrlrс 22О% .

t lистltЙ дохi,rt вi.ц рсlr.lriзаrlii rrролчкrtiI  (r,oBapiB, робi,r,, rlос",rуг) N4KI  I

< КолIvltа"пьник>  за 2020 piK склав l 764,4 тис. грн (в тому чисlti з CKaltaтcbKoI ,r,l

л,riського бIолжеr,у I Iа lllll,,ollalI llя зltходiв Програлrи llозвrtтк), )I iитлово
KoNlyllaJlыIoI ,o I ,ocI l()rtapcTI ]a ,га блаr,оус,гроlо llaccJlctlиx ttvtrKтiB CKa.itaтcbKtli
мiськоi ради, об'едI Iаrrоi тсриторiа.ltыlоТ громади на 2020 piK, затверлlкеноТ

рiшенllям lt icbttoi ради вiл 03.12.2019 Л92З56 97б,39 тис. грн (55% ));  за l

пiврiччя 2021 року  702,4 тис. грI {  (в тому числi з Скалатського мiського
бtод;кету I Iа вI .iI iоI IаI ] llя зltхо.: liв Програпrll розвtI ,гl(),)tиl,JlовоI iоI IуI lаjlьl] ог!)
гос] lодарс]  l} | t ,I ,1 б.llt t,ol,c,t,1]Olo I I licc] IcI lttx ttYtttt,I ,iB С tt lt,taтc ь t icli lI icblioj ' lllt.,lI l,
об'слttаноi r,ериторiлrьttоi гропrа2lи на 202 l piK, заr,вердлtе} tоi рiulеI t1.1ям MicbKoT

ради вiл 24.| 2.2020 N9277 З35,45 rис. грrr (48% )).

Отрип,rанi з Скалатського мiського бюлжету кошти МКП використано на

заробi1'llу I l'lal,\ :  з I Iарах\ ,вllI lI lяi\ tи, ttрtt.,1баllttя rtlгерiа,riв tal пос.I }  I ,, ol).li_I г)

е] lек'гросlIсрI ,ii (.1.1lя зlбсзrlс(lсlI ltrl lJ\ ,.jLI tlI Io1,o rlсвi,t,,tсllrtя).
I ]  a'lo1b: l uк ll il' )i r.\ ' ! i t llttt lt itt t lя Зttl tt)lt l l.,l l

,,f.t.t liу ..tt,,/ ,r/ . t,,,,; / , Г,l, t,,,,.,r,л;1'l,,l',.1.I ,,t] ll

oto "1LlLlle в часll1lllt l By.| lll| t ltozo освll11,lе] tня

|  __:(.,' _ _. _tорii llI \ . rloh
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Фiнансовим результатом дiяльностi МКП < КомунаJIьник)) за 20 19 piK

бу,ли збитки в cyMi 1З7,2 тис. грн, за 2020 piK  прибутки в cyMi З,2 тис. грн. за I

пiврiччя 202 l року збитки в cyMi 88,2 тис. гривень.

Як зазначено вище, rIa тeptlTopiT Скалатськоi MicbKoT тери,l,орiалыrоТ

гроNlади суб'ектолr господарIовання у сферi t lсttтра.lliзованого водоI lостачаI lI lя

визначено МКП < Комунальник)), яким вiдповiдно до затверджених тарифiв та

укладеI Iих логоворiв надаlоться посJIуги lоридичним та фiзичним особам ш{ оло

цеllтраjl lзоваt{ ого водоI lостаL]аl lI  Iя.

Як встановлено лроведL,tlоIо в xo;ti а),; tит} , ревiзiсrо окрсгt,lих пи,гаI ll,

фiнансовогосttодарськоi дiяrIьttос,t,i Ска.ltа,гськоТ пliськоi ради, lTa балаttсi

СкалатськоТ MicbKoi рали облiковуlоться каtlалiзацiйнонасосrtа станriiя (да.ri

KI lC) T.r очltсtti сttору,l1и, яlti (laK,t,tt,ttto обсл1 t,сlt ll,rоr,ься MI(I l < I { oMytla; I  ыtи к>  l'а

використоI ] уlо,гьсrt дJlя забезt tсчсtt t{ я цен,гралiзоваt tого водовiдведеI t I tя.

При чьоп,lу, незважаючи на фактичtlе фуI Iкцiоrrуваrlrrя КНС та очисlIих

споруд, тарифи на централiзtlване tзоJо вiдведеtttlя lIe за1,1]ерл?куваjl t l с l,,

договори iз споживачами I Iе укладались, Вiдповiднi видатки здiйснювались за

рахуI l оli пt iс ьtttlго бIоjl; I iсr,ч lltJI rlxoI l :

I Iерс,lцачi ксlI I I  t itз N,lI il I  < liorl1,} la,,IbI lиI i> > , як олерrк\ ,I ] ач1, бюд;кстtlrtх
коштiв, на оI Iлату праLti праI .tiвникiв, зlrлiяttих у фyrrKrtiotrl,BatI tt i KI  IC ,r,a

очисних споруд й iншi видаткrI  (KI lKl]  0l l60З0 < Оргаtriзачiя б.lraI ,oyc,r,pcllo

населених пунктiв)  441 ,07 тис.грн (2019 piK  56,З8тис.грн,2020 piK 
219,З(l ,l,ис. r,prr, I  rriврi,r.rя 202 l porty, l65,j3 ,r,ис. грн);

 ollJla,1,1t Micbt< ottl pat.llolo cJlc li,l,ptlc,I  rcpгii, сlIо; ttи,t,оТ l: l.,Iя забезпечеlI llя

функuiончваrrrrя KI lC та очисI I1.1х cI l0pyil (I (I ll(I ]  0l l0l50) 212.0З тис гр,t

(2020 piK  l4] ,25 тис. грн, ci.tettb.ltиltetlb 202 l pclK1, 99,78 ,r,ис. t,pH).

Пунктом 2 частини l стапi 5 Закоrrу УкраТни < Про житловокомчнэл ьн i

посл)rl,i] ) вiл 09.11.20l7 Л92 189VI I l (iз змirrами, далi  Закон JФ2 l89VI I I )
tsизначено. що л,.,,.l1.] ,/ i (l?/ ,tt i llt l.,l.t,,,tt цс пос.,l) ги з I IосlilllаlI I lя гl]  pollt l1.1i.11

природI Iого газу, постачаllI Iя Tll розrrо,,tillу L,Jlск,гричI lоi сrrергii, I lос,l,ачання

тепловоТ енергii. постачання гарячоi води. це t.l гра!r iзовано го во]опостачаlllIя.

центрацiзоваtlого во.,1о вi.цве,цеri l I  я. поволя< ення з поб чтовими вlJlхо.ца1\ ,1и

l] iдlrolli: llro illo tIac,I  I lI I l1 З c,r,a,rтi 24 Закоr11, N!l2 l89VI I I , посJlуl,а з

цеt lTpajt i,;oBaHOt,tl Boлotri.llre.,tcllll)l lla] la( l bc)l зl iлно з ) ] \ IоlJами догоtsор). Ut()

уклада€ться з урахуваttI lя l\ ,1 особливос,t,ей, визначених tlиN{  Законопt. та

вимогаN,lи правил надання послуг з централ iзованого водовiдв.,дс,нI lя! t l{ o

затверл)iylоться Kaбitt.,Torr l\ { irric,гpiB Уrtраiни, якtrlо iHtttc t le перелбачено

заliоllоl\ l.

Вiлllовiдrrо до I I } ,llKl,\ , б I I1laBlr,,r I Iа: lаI I I lя пос.,lvI  J tI ctlt1,1з.tilotзltttttгi.l

волопос,гаttаI tllя та l] еI ll,рп.пiзоваttогtl вtlдовillведсttI iя, затверд)+ (еI Iих поста} iовоtо

Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 05.07.2019 ЛЪ690, надання послуг з

t 1ентра.пiзоваt того Bo.,1oI locTat IaI  lI I r1 та t lcttTpa.r iзо ваr lo t,о во.lо вiдведсlt ttя

злi йс н rtlc гься li l 1 KJl loll I  lo t ta . t,lt t llзipr t t l х ii.lca.I tll\ .

Гlуrrктом 2 частилtи З с,га,r"гi ,1 Закоrrу N!2l89VI I l визначеt]о, шlо j1o

I loBI loBaiiicttb opгalliB lt ictleBtlt о саNlоl] l)я.,(),lJаI I I lя I Ia.lleжllTb BcTaI IoB.itclI tI rI

Н ц,l a,l ь н 1 I  j<  в i iа i"l\ , У п р ов l it t t t я З ах id t t clz о

Lл| t,.t ,. le11,1t, cl,t,o tt lttL,_l.| ,,raj 6'l'cJltt,ltt i_tbc,bt: ttt tx1.1tlcпti ! ' '' '. lОрiП Ц1!,llОЬ'
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шiн/тарифiв па Ko.| lyla,lblti t loc.ttyztt вiдповiдrrо ло закону.

Пiлпунктом 2 пункту < < а>  cl,arтi 28 Закону Украiни < Про MicueBe

самоврядування в YKpaIHi>  t] iл 21.05.1997 Л!280/97ВР (iз зшtiнал,rи)

передбачено. шо до вiдання виконавчих органiв сiльських. селищних. мiських

рад налеiltи,гь Bc,l,atlOts.Jie ll ll я в гlорrlдку i Mcrrcax, визначених за конодавс,tI ] оNl,

тарифiв t la теI Iлову енергirо (у толrу чис.lli i]  виробttицтво, транспортування та

постачання), тарифiв на централiзоване водопостачання та це нl,ралlзо BaI  l е

водовlд веденtIя , на iншi комунальнi посJIуги (KpiM тарифiв на тепJlову енергitо,

ii виробництво, транспортування та постачання, тарифiв на комунальнi послуги,

яlii l] c1,1l I lo B_l IоIо,гьсrI  I lattiotIa.п1,1rolo Konricic: to, I lto здiйсtttt lс:  .: lержавI lе

реI ,у,rllоваI lня у сфсрах с} lерl,с,tики Tit коltlуI I :1лыIих пос;rуг), лобу rrrBi,

транспортtti тa irtmi послуги.
Частиrrоtо 2 cTaTTi 12 Закону Украiни < Про цiни i цiноутворення,, вiд

2 ]  .06.20 l]  Л!r5007VI  (iз злriнапlи ) перелбачсttо, ttto .,lepltaBHi регульованi I t ittи

пttвиtttt i бутtl скоttсlлriчно обгруtr,гоljаI lиNll]  ( зlrбсзt lечува,ги BiдrloBi,.t l licTb t liltи tta

Tol]ap виl,ра,гам на йогсl Bиpoбltt.t ttтtlt,l. I Iро,,lаж (реа;riзаrlilо) r,a lr; ll.tбl"гок Bi.t r,iot,o

rIролапi} , (реал iзаr rii).

Частинами 4 та 5 cTaTTi l0 Закон Лl2 l89VlI l, пунктами l та 2 розлiлу lI

Порялку iнформування спо;кивачiв про HaMip змiни I t iн/ тарифiв на комуна"п ьн i

пос.il),I ,и з обгрt,tlr,уваtI ttялt такоТ t lеобхi,l1tlостi. ззтвсlr,t;кеttого I Iаказоl\ ,1

MilI icTepcTBa регiоtrалыtого розl} иl,ку, будiвrrичтва ,tа жиI ,JIоI ]окоlчI )/нал ьI tого

господарства Украiни вiд 05.06.2018 Л,rl30 передбачено, що виконавцi
комунальних I lослуг здiйснюють розрахунки економiчно обгрунтованих витрат
на BltpoбtrI lI lTBo (I rалаrrrlя) lioxl),I talb] lllx посjlуг i ttojllttoTb Тх для встаttовлс,I llя

т,арифiв оргаt{ ] \ 1) yll0l] lli)lj : lrlicll1,1\ l t jc,l,al lO l] ,: l l() l} l1,I ll ,гltрll(Ьи; llро,гrlI ,оN,l 5 робtl,tt lх
днiв з дня подаI lI lя BiлtttlBiJttttx pt1,1prxvltKiB illr| lорvуlогь ctlo,KttBa.tiB про rrrrlip

зlliйсtlи,гrr змiн1, l,арифiв (або всl,анови,гt,l тарисРи);  5, разi прttйня l t я

уповноваженим органом рiшення про змiну цiн/ тарифiв на KoMyHaJIbHi послуги
викоlIавсI { L у с,грок. I llo lI c, I lcl] L,lllllll),€ l5 ,цlriв ,]  

.: tar] ,I .1 l] всдеI llIя Тх r ,t il.,,

ll(ll,i l(} \ I_I rI l I I l] o I I с cI lll; I .I tI J.llI il\ l t I i()(,l,,j illlllrl\ l .t: t ; ,itt.ctt.t lt I ri,tt,,,t,i l] l1l\  ()pl.t,l; ll,

l'акипt чином., ttеttрийttя,tr,я vtrpatl,littct,littx pitttcttb uto.,lo lli.l.,lаI lt{ я пoc,jl),I , з

центра:t iзованоr,о воlIовiдведеtt ttя tra договiрних платних засадах. як I te

передбачено норN,Iами частини 3 cTaTTi 24 Закону Украiни < Про житлово

Kotrtl,tIalti,lt i ttоспуг1.1) Bi; t 09.11,20l7 N!2 l89VI lI  (iз зпrirrалrr,r), I l),I lк,гу б Прави.,r

I t{ lлаI llI rI  lloc_,lyl l цctlt1llt_lilr_tlrit ll(,l L) l,L,.l(,ll()c li.] llilllll)l lil ttсtltрзtiзоI r.trtt lгtt

водовiдведенI lя, затвердrr(еI tllх l Ioc,l,iil tttBoltl l(ltбittc,r,1, Milric,гpiB УкраТrrи Bi,l1

05.07.20 l9 Nl690; черсз I I сзш вср.,()iс] I ttя екtlt lоrliчtrо обr,рl,rl,говаtI t.tх тариr| tiв llr
вiдповiднi послуги, що належить до вiдання виконавчих оргаrriв мiських ра_] . l ]
Bi_ltIoI li.tI ro t,i,,lcrr t licr l, irllI lt,prrlцiiiltt li' prlбtlt lr iз сltо;киtJJчi,lNtи. t tt icbt; tllo
бrо: l; tе,r,у з,,liijсttсно lI cI lpo; l),K,I ,1.1l] lI l1x I ] иl,ра1, зi] I ,аjlоNl lI ll c\ ,\ I )

441,07 тис. грl| вень.
KpiM тo1,o, як зазtIачсI lо Btllllc, ви/ (.LI ,к il I lil с.,lL,tiIросI I !,ргiIо, I ] иI ioplIc,I ,alI \

для забезпечеrIня функuiоI Iува} lI { я KFlC та очисних спорул, злiйснеrlсl за

pax} ,lIoI ( ttoltl,t,iB rlicbtttlt,.i бttl;ц,tlе,l1, l1() I iI  IKI ]  0 ]  l0150 < ОргаrriзаrtiЙ r rc,

ilrrlopbluuiйrrultt la.litичtre lll lt lt lc; li: .t.t l,tt1_11,:xlti.tttc 3абсtllе,tсttltя .liя,lLltt,.,t i
]  ] ачu: lь| !чк в iOO i: ly \ |  tцlttвl it ltt lt Зцх й)ttcl.,t l

,,| .i,r 1tp" lli)t!1] l\  t| 1l i,t. ,, Т,,гl,..,li ,, , 
1 i i t , , ,'. t , t , 
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обласноi ради, районноi ради, районноi у MicTi ради (у разi ri створення).
rI  iськоi. cc.r и t ш I  tol'. ci.r ьськоi' ра:,,.

Вiдповiдrrо до паспортiв бtод.,кетноi I lрограNlи пriсцевого бIоджету на 2020

piK та 2021 piK по КПКВ 0l l0l50, метою бtолlкетно[  програми с органiзачiйне,
iнформашiйноаналiтичне та пtатерiальнотt,хlI iчI Iе зэбезпечення .t iяльltосl i

Скалатськоi MicbKoi ради, завданням програми  забезпечення виконання
l{ a.taI lI lx зilI ;оlIо. t l]Bc l пoNl llolrll()llllжcl Ib, liilllряl\ lами ltрограми tlргаtriзачiя la

матер i ал ь t lо,rсх t l i ч t te забе:з t t с, tct t t t я.

Завдаtttrями га trапряvкеrtи. якi t ltt ltt lt,tclt i t i I lJcI lUpгax бto,[ ; lt,.,t ltt,i'

програми по КПКВ 0l l0l50, вида,l,ки у сфсрi )l(и гловокоr\ lуllальних посJI ),I ,.

водопостачанtIя та водовiдведення не передбаченi. Виконання мiсцевих
програr{  з да} lого пll,гаlI I Iя v ск,lадi бtодiI tе,гноj програr,lи по КПКВ 0l l0l50 rrc

плаI tувалось.
Таким чиtrом, видатки на otlJlal,y елекl,рое t lepi,iT в cyb,ri 2,12,03 тис. грtl I lo

КПКВ 0l10150, яка використаI lа для забсзtlсчсrrrrя (lункчiоI l),l] ання КI IС la
очисних споруд з метою lLентрал iзован о го водовiдведення. шо у свою чергу с

I ] I Ial,I1OIo I  IocJlvI ,oltr, ,l KtI  llалас,г!)сrt с l lO)lill t iit Ll,tN.t нlt rцогttвiрttи\  умовах, lIpoBerleHo

всупереч I { апрямам бю.цжетноi llроl,ра,\ ,lи чим t lедотримано I lорми частиltи .l

cTaTTi 20 Бrодiкеr,rtого кодексу УriраТни та BiJtlroBiлtto до cTaTтi l l9 Бrодrке,гlrого

кодексу Украirrи с нецiльовим виliорис,га} rням бtолжеt,них кош t iB.

В ходi аулиту вiдlIоrзi,,tt lо : to рittlенtlя СкалагськоТ мiськоi ра.tи rli.t

] 6.10.]02 l "\ !l4l0 л() ] ,оl] оl] ll()\ l\ ,роз] Iоl] rl.I lI I I llt l,бtод;ttсr,ltrlх кtltt l,гiI l Ска.ltаtсl,к iй
мiськiй pa,,1i tta суму t leLti.lr1,ol]oI () викорllс,tlrt lttя бlодrкетttих кош,t,iв зNleI lLlIetlo

видатки по КПКВ 0117461  40,00 тис. грн' по КПКВ 0l l7130  l l8,00 тис. грI l,
по КПКВ 0l l З l40  24,0З тис. гривень.

К П к Блlt zoy с пt р i й С к а.ч а t lt >

КП кБ.irаr,оус,грiйСка;rа,r,>  у,гворсI Iе t la liомуilальltiй власtrосr,i Скала,t,сr,коТ

лliсыtоТ ра.ци у 20I9 porti (рiI I lеrrrrя CKa,llaтcbKoi плiськоt' ралrr rзi,,t 15.05.20l9
N9]  8j4, згiдltо даrlих Слиноl,о дсрrкавliого рессl,ру lориliичttих осiб, фiзичних
осiбпiдприсмцiв та громалських формувань, дата державноТ ресстрацii
19.12.20 l9. Засновник Ска_паr,ська MicbKa рала).

I il I  <  I j,,r а r,оr,с,г1l iiiC rtп,п а,гi>  розI ]оttiI .,Iо cI ]0Io l[ lL,г] t).,li tpc t, t;_r .1iя.l btlicTb 1, 2020

роцi, якиl,t налаtsаJlt] сь cI lorlilllj llllaNl lt,,t lt l,tt i t lt lс.llуг1,1 з виI ]езеI I I rя 'I 'I  lB, а l,ак()),к

)ТРИ\ lilI I llЯ t lб'tttt ill б. tat ,',r с tpotl,,. I J (lilcllllI i rtгttбlllrlrt lt lя. ()lllllцсI lllя lcl)t lI ()l).l'
Скалатськоi О'I 'Г та lT озе.ltенення за рахуI Iок коштiв плiського бюд;кеr,у.

loBiiKotlo:  Розпорлdэl,аltttя,tt CKalatпtcbticl?o.tticbKozo zojloBu Bid ] 6.]  2.20]9
N9]б1 пllttttttsttlto ttct t loc,tt11, t ll,t l.t l. tcepit; tttttcct I { П KБlcl:clllcttt7liйCKa.lttпl> .
Рitltенняlt CKallalпcbKoi' lt icbKlli'11uitt Bid 20 ] 2.20]9 N92530 поzrлt)жеttrl ulпlatltHu[ t

розпчс КП. BiDпoBic)tKl Оо piutettttsr Ctccl.tcttllcbKo|  ,tt icbKcii padu Bid 29,0] .2()2()

Ng2б58 з бапансу МКП < Ко"муналыluкD на баланс КП < БлаzоусmрitiСкаlаm >

безоtl,пtt пl t t t l llellei)ttttt l .| la11llO li().1tr)llu.7lrllo| rз,tctcttocllt i. Piuteltttя,tt CKa._lcttltt,bKt,i

.lt icbKolpcrOtt Bit 30.()'/  202() \ 'у J () Bctttrtttt lB.lcttrl t ltalltt| lll ltu (lLlBaзalllllt ТПВ.
Слiд зазначити, що iз заt,а.llr,ttоТ суl,lи чllс,I ,оl,о ltохо.ц)/  о,гриNlаtlого I iI  I  ),

2020 роцi на суму 192 1,00 тис. грн, 90%  або | 7ЗЗ,]4 тис. грн  коllll,и : ]

Скалатського мiського бюджету на виконаI tlIя заходiв Програrrи розвитк} ,
l /  llI l | 1 l 1,1 1 п li l }  i! i) i, 1\  \ / п|  l ctt ; ,t i l l l tH З] 'х ir)t t t l.,l t

ot| lit_1, _'Ie1l.tlt,itt ilt lпc,Lt,> ti,бtt t i 'I 'ellt l,,tt i tbt,btlt il ,17,,,r,,,,ri /  ,7 /  
lOpiit rI t\  JrOK'
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iк tt,гловокоNlуlt: lл ьно I ,o гос поl{ арс,гва

Скалатськоi MicbKoi ради, об'еднаноi

,l,a б,лагоусr,рою насеJlс} lих
T,ериr,орiальноf громади на

пуllк1,Iв

2020 piK,

затвердженоi рiшенням MicbKoi ради вiд 0З.12.20l9 ЛЪ2З56, тодi як дохiд вrл

здiйснення основноi дiяльностi склав лише 187,26 тис. грн ( 1 0% ).

За l пiврiччя 202 l року частка лоходiв вiд основного виду дiяльностi
(вивезенrrя 'I I3П) склала 25%  (251,0 тис. l,pH), частка дохо.,liв отриманих з

бюд;ttет1, на I ] I JкоI IаI I I Iя Програrtи розвrlтк), житловокомчна"чьtlого

господарства та благоуст,рою населених пунктiв Скалатськоi мiськоI  ра;rи.
об'сдttаноТ територiальноi громали на 2021 piK, затверлженоi рiшенням MicbKoT

рали вiл 24.12.2020 JY9277  75%  (754,0 тис. грll).

При uьоьr1 . c)I \ lJ I } и.,lirltt it l tt lr lаробilll) плэг), ltраuiвtlикапt. задiяttltrt 1

забезпеченнi KoMyI laJI  bll} .lx лосJlуг з t} ивезс,} tI Iя 'ГПВ та адмittiстративного

персоналу у 2020 potli склала 390,77 тис. грн, за I  пiврiччя 202 l року 

З29,5]  l,ис, грli, llto псI lсв] .I I lt),с с\ ,\1} , oll] иNllrttttx .,loxo.1iB lзi.'t осtlовI tсrго I ] и.l1\ '

дiлльносr,i rra 20З,5 1 ,r,I .tc. грtt ,1,1r 78,52 ,гис. l,pll вiдповi.lttо.

Фittансовим результа,l,ом дiялыIосr,i KI  [  < БлагоустрiйСкалат>  за 2020 piK

тa I  пiврiччя 2021 року булtr збlrтки в сl,плi 297,0 тис. грt]  та l64,0 тис. грLi

вiдповiдно.
К П к Pe.v t t t., t lt.r б уdС t, t l:  t tt t l,t ll
КП <  Pcrt tttля хбуltС Klt.lta,t,>  ),,t,BopcI tc I la комуttальнiй впасllосl,t

СкалатськоТ MicbKoi радtl у 20l9 porli (рilлеrrrrя Скацаr,ськоi bricbKoТ pa;ttt вiд

10,04.2019 Л9l800, згiлrtо даlrих Сдиttого lllер)(ав} lого ресстру tори,цичних осiб.

фiзичних осiбпiлприсмuiв та громадських формувань. дата лержавноi
peccтpllt iT 0] .05.]0l9. ЗltctIoBltr.tt<   С Ka,t lt,l,c ь tta rricbKa pa;ta).

'l'ипt 
> tcc рiшtсttltяьt ьriсыiоТ раrlи 1la,I ,1tcpi: l,,ttct ltэ Стат,,r,,г КП < Рсмtлllяхбr,ц

С калат> .

Koпtyttалыtс lt iдгlpttcrIcтBo <  Pcrt I rl,l я хб1, j lC каl а,г) з,liijсttKlc сl} (] I ()

господарську дiяльнiсть з листопада 2019 року.
Bi,,tttoBijtI to / lo CтaT,yтy, кП < Реп,t t ltляхбу:,lСк;чtаr,> >  ),творене на

KoMyHa.,lbHii: t B,,Iacttocтi Скалатськоi пliськоТ рLi/ lи, lli€ у вiдповiдrrосr,i Jto чинltого

законодавства Украiни, надас llосJiуги, реалiзовус I Iрод)кL{ ilо та виконус

роботи, а також задоволыtяс iHttti trо,l,реби ,l,a ilrтереси Засttовника (CKa;ta,t,cbKol'

MicbKoi ради).
\ ' своТй .t iя",tt,trос,гi ] io\ l\  I I ilлl,] I с lli; lt lpttc:rtc,гBo кср) е,tl,ся КоlIстиrуцittо

Украirrи, з!I liоllаI l!l \ / ripattlr.r, iltt ltил,tи l lopl\ { ti,I ,1l l} llo | lpaIJo j{  ll \ I l I  lll\ laI lll, рituеrllt itпtt.i

Скалатськоi MicbKoT ради. iJ викоtrав,ttlt t l KoпriTc г5. розпоряджеl!llя\4и
Скалатського пriського голови та циNI  CTaTl,Tclirt.

Метою дiяльностi комун.цьного пiлприсмства у CTaTyTi визначено

отриNlаilI lя tt1lltб1,,r,Kv llсрсз llil/ llaI lllrl I locJIy1,, рса",liзаtlitо rrpo,,t1 KrtiT га викоI IаllI Iя

робir,, а fако} li за,llоttо.llсI I t lя trогреб ; t iltтe; liB CKa,ta,t,cbKcll' oб't,lt,llt,r,i'
тсриторiапьноi громали, забезtlе.tсtttt lt соцiа,tыllt.х lJ cкollu\ ] iчI1ll\  t lt lt,реб

трудового колективу комунаJrьного пiдприспtс,гва та iHTepeciB Засttовtлика.

Статутний капiтал КП < РемшляхбудСкалат>  затверджено в cyMi

50,00,r,rrc. грrl (вiдобра)I (еI iо за даI IиNlи бl,хгалтерс ько го облiку та фiнансовоi
звiтносr i як зарссстроваltий (ltайrэнtlй) Katti,I  tr.t та BHeccI lo rзiLttоrзi.tнi Bij lorI ,,c,li

I  l t l,t а t ь t t ч к в i) i i 1.1' \  t l р Ll, t l i l t t t я з l\  i о r l о,\  )

,l| ,ii.l .l,/ ,,l_,tt,lt,tt l. 111,'.ц,, [ .1 l, ,] 11 1,,,,,l,ii,,,,,1,1.]1] l .lОрii l!I \ .llOlx
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до единого державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiбпiдприемцiв та

гро\ rалських форплуваr r ь).

Так, вiдповiдно до рiшlення СкалатськоТ MicbKoi ради вiл 29.08.20 l9
N92029 КП < РемшляхбудСкалат)>  як вtIески до стату,гного капiталу суб'с:кr,iв

господарювання (КПКВ 0l 1 7670) видiлено кошти в cyMi 50,00 тис. гриве} lь.

В 2019 potli фактичrlо отриNIано та t] икористаrlо вiдповiлно до Плану

вI ,1корис,1,1] I lllrl бto.,tlcc,t,t t t lx KoutTiB rrа 20l9 pitt, погодженого мiським головою та

затвердженого т.в.о I IачаJIьI lика KII  < РерlrшляхбудСкалат).' кошти в суvi
3 1,1б тис. грrl на придбанttя коплп'ютера, приI lтера, програN,lного забезttеченrtя.

KpiM того, для здiйснення господарськоi дiяльностi КП < Ремшляхбуд

Скалат>  за рitпеннями MicbKoT рали безоплатно передано комутIальне Matiitto

зllI ,: l.: ] o j \ l I Iа c} ,Nl\ I  5 (l7l,1,1 Tllc. t,pl.tBcttb.

Зокрема, вiлповiдrrо ло рituеtI tlя Скала,lськоТ плiськоi рали вiд 07.1 1 .20l9
N!]2ЗЗ7 та вiд 30.03.202l Л11668) з балаttсу МКП < Копrун€Lпьник)) на баланс KI l
< РемшляхбудСкалат>  безоплатно передано автогрейдер BGD 140 балансовою

BapTicTto 2 454.60 тис. грtI , TpaKтQp БелавуЕ.82
З]6,2 l ,гис. r,ptl. rlри.ritt ,грlt tt,tt lpl r l.t й l45,80,r,ис. грн, l lаван,гажуваl{ копновlз

54.00 r,ис. грrr, кiвш 1 1,20 ,r,ис. l,ptt, Bi; lBa",l tt.,t,i,ittttий 23,00 r,ис. гl_]1I  l,оlцо.

Bi; trtoBi.цrro .lцсl 1эitttettb С lta; t a,t,c ь ксlТ rticr,Ktli ра,,tи вiд ] 0. l] .20l9 "Vс25З l ta

вiд 14.05.2020 ЛЪ2872 передано безоплатно з балансу Скалатськоi MicbKoi рали
rta балаI tс КП авт,оллобiль молслi МАЗ 5550СЗ Самосклrд, балаltсоtзото BltpTicTlo

l + + 0,00 Trlc, г| ] I iJ Реrlик: tер ас r| ал ьтобстоl I )1, I ] сl,аноl]леttttй tta tIричiп пrат(;оllrlr'

РА800/07, балансовоtо BapTicтlo 614,50 тис. I ,p} l та роз'€дl{ увач BapTicтto

З,З 7 тис. гривеlIь.

loBidKoBo: Ка:tьку: tяtlit iнi розрахункtt варmосmi робim v 2020 potli н,,

розро(l,ч лt.lttсл п] (l tte з( I l1,1Be!)O)l(.\ ,c( L,ll lcr!,

Каl ьttу,_ttя Lliitt t i 1эt_lзl,,,t ll,ttt,t l cLtl)lllI )\ ,t)li робilп t,lo ttLtdcttttt i ПОL',1)'.' КП
<  Релtut: tяхбуdскапаtп >  заtпверdасеttlt i pitttettttsbtt вLlкоltавчоzо ко.ttit ltеtпч

С к а,ца lll с ь t l lll',tt i с ь к о| ' р ct iu 2 5. () З. 2 0 2 ]  ЛЬ 2 5,

I з загальноi суми чистого доходу, отриманого КП у 2020 poui в cyMi
'l 
0,15.4 r.lrc. I .1lrr 709lu або 7]8,З.1 1,1lc. I pI I  21tlхi.,ц rli.,t l] иlioltalI I l\  робi'l на

] а\ lовлсlll1я rI icl,t,.,l'p.1,1ll, ,\ I lll. l(} l i,ttt l, cttj\ .llli), (I l(l., I c1_1itll.t.,.,> , i tt: , .tр.,tя t i ,.iLt,.

 червня 2021, iз чисl,ого лохолу в cy,rri 49 l ,2 Tl,tc. грtl, лохiд вiл MicbKoi' ра.iи
склав 82О%  (або 402,0 тис. грlr).

Основним дя(ерелом дохолiв вiл реапiзацii пролукuii (ToBapiB, робiт.
послl,г) протягом 2020 port1,,r,a l rriврiччя 202l були I ,1ослуги авr,ол,tобiлыIоlо ta

с I  lсцiа.lt bl toto ,t,exttiKtlto з:  llереl]езеllllя lla} I l,al)I (y (rцебеrrtо, rricK1,, ,1,o1I l() 
i.

розгортання та вирiвнюванttя щебеtltо, t iрибпраrtI tя I r),лиllь вiд сrriг1 . Д

клIоLtовим замовникоNl зазначених послуг була Скала,l,ська MicbKa рада.
Так. аулиторським лослiдженням встановлено. шо Скалатською MicbKoKr

pa.I lolo ,ц,,Iя I lit j ic)tllo1,o ),,I ,рил,tаI lllя об'скr,iв б'ltагоус,грою, а cai\ { e вулиць, дtlрil,
1,oll1o, ) K"la.{ ajll] cb .,lOl,ol] opI ]  з KI  I  < PerI  шlляхб,r,лС кала,I ,> .

Протягоtлt 20l92020 poKiB ,га сiчtlя Llерl] llя 202 l року CKaltaTcl,Kottl

vicbKoKl радою за надаlli llослуги: JBloтpaHclloplo] \ t г: l спсцтехнiкок.l
(перевезеltttя та розвсзсI I I tя пlсбсttю. розгортаtlня та вирiвнювэнtlя BvjIиtlb

l l itч tt. l t,t t tt ь' t ii l,) i. t.y \  t llltt,l,t i l, t t я ] о t tt) t t t l,'t l

oфiq,,| !epr01\ ,illлlc,.1.\ ,.lrбttB'l't1lltorlitbLbгiit с,б.tttеlпi / '" 
"1', lOpin lrt\ .'ttOb,'

500,00 тис. грI I , лорогI l
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щебенем), з прибирання снiгу, з поточttого ре] \ ,1онту вчлицьл по улаштуваI lпIо
дорожнiх знакiв та виготовлення та установлеtlня вказiвних таблиtIь < < Назви

населених пунктiв> , оплачено КП < РемшляхбулСка,,rат)  l 252,08 тис. грн (у

2019 рошi  | 2| .74 тис. грн, у 2020 рочi '728,З4 тис. грн, за I  пiврiччя 2021 року

 402,0 ,l,ис. грн).

Таким чиttопл, КП < Реплttrляхбу,rtСка"rlа,l)) l lерltlо!| ергово заловоjIыlя,ц()

потреби ta it lt.,реси Засновllика в часrинi погреб ;китс.liв lромали (оргаrrilаrtiя

благо1 cTporo I lасе.lених пуtrкгiв). шо lIоряд з неJостатньою кiлькiстtо техrtiки

обl.tеэtстt: lо можливiсть КП бути коtlкуреtlтоспроNlожним на ринку та надавати

пос;tуl,и r,а/або викоtlувати роботи cTopotttt iM замовt{ икам (фiзичним чи

юридиrI  I I I .iI ,l особаrl ) з NtcTolo о1,1]и \ lall I  lя п ; ll l бl"гкr,.

Як rtзс.,ti,tок. фilrlllсовиrr рсз)льI ilt()r\ l .t iяltьносгi I { l{ бllrи tбиtки. якi з.l

2020 piK склаJlи 2З,'/  тис. грн, за l пiврiччя 202I  l8,9 тис. гривень.

С"лiл зазttа.tllтll, що в poзyrrirrrri llopll пуI { кту 20 частини першоi ста,гтi l

Закону Украirrи < Про llублiчнi закупiвлi>  вiд 25.12.20l5 Л9922VI I l (iз зшriнаl,rи).

КП < РемшляхбудСкалат> >  с пов'язаltоtо особоtо iз Скалатською MicbKolo

радою та мiським гоJIоt]ою зокре] \ ,lа. l} iлповiлrrо, Kl I  < Реплш.ltяхбl,дС Ka;la,t >  tte

може бути учасником закупiвель, оголошених Скалатською мiською радою,
Яti tзc,t,attOB.ltcllo llpol] c] (t:  ll(rtt l t l xtrlt i a).,tt1,1,y ревiзiсrо Скалаr,сько ivticbKoi

ра.ци, MicbKoto pallolo як заNIовtlикоьt закуltitзе.ltь, на порушення llopN,I  пуrrкту l

частини перtttоi cTaTTi 31, LlастиI iи ]  cTa,rтi zl0 Закоrrv N!92] VI I I , за t lаявних
пiдстав, визначених у rryHKTi 7 час,гиttи ttершоi c,r,a,rтi l7 Заксltlу Nl922Vlll, rro

трьох процедурах закупiвсль не вiдхилено пропозиuiю (не вiлмовлеttо в ччас t i r

rleperrlllrlprI iii rr1lortc,,t l,pi) I (lI  KI)crlrlt,tяrxб} ,,tCr; ir.r,r I ,,. lj lllt)\ I icI l, ] lt llL, 
j .\ .tьIа,l,аi\ lи

I lрOttедур закуltiвсltь прtlйtlя,t,о pilrlctttt> t I lpo ),li,] lltдcllllrI  доll)вOрits l,а t]

полальI llоl\ ,lу з КП < РемшляхбудСкала,г)) укJIадеI Iо три логовори про t iадаI lliя
послуг загало\1 на cyпly l 23,1,00 тис. грI |  (2020 piK олин ; lot,oBip на cy\ ,l\ 1

485,00 тис. грн, 2021 piK  лва договори на суму 749,00 тис. грrI ).

1'lKo;,tt р.,tliзiсlо Bcl,al{ OBJlcI lo, lt lo за логоllораN,lI ] , ук"па.I1еlI I .1!rи з KI  I

<  Pelt tt lltяхбулС ка.tlа,г>  за рсl] yJlьl,а,га Nl и гlсреговOрlIих I lроце/ { ур закуltit lс: lr,

(NlUД20]10] l80059]0а та NlrUA20]1011200075 lb), rrro ltроведсrti з

пiдстави "двi,ri BiдMiHeHt_l llрuцсrур) вiлкриr,их торгiв через Biлcl,trlictr,

доста,гньоТ кiлькостi тен/ lерних пропозиtliй> , здiйснено оплату послуг з

прибrlраrrrtя cttiI ,1,, ttc,1,1eBc,: ] teI I I t,I  
,] ,il 

розI ,оl] l,аlI I Iя tttcбcttto" якi r| tакr,и.tltо ttадаI ti шс

до iх уttла] lенllя 
,l,a зalt] ерI llеttttя tt i.llttoBi,I lllи\  llроце1,1),р закупiвс.ltь. Зага.rоr,r Kl I

< Рем tt1.1tя хб),,цС Ka,,taT>  I Ia.I1aI lo тilких посJIvI ,. а пlicbKottr pa,lKlto без бlоll;ке 1,1tих

зобов'язаtlь T:l завсршсlIих процс_I }  р зак1 пiвс_rь ) вказано\ Iч псрiо_ti. ] дiйсttсtl,.,,

по,l?льtl] e iх прийI rяття тз оп'lату загало] \ l на с} ,\ { у 247,96 тис. грlI . чиNl

l lс.llо,гр [ li\ lit llO I lopl\ tt]  tIalcl,} .ttt lr 3 c,1,1,rli l79, ч:"lс,r,llltt l 7 с,га,г,гi l 80, .1хс] ,r,,,,t 1 с,га,rтi

l93 Госполарського кодексу Украilrи, с,гаттi 63 l I lивiлыrого кодексу YKpairI rr.
час,гиI ll1 1 ста,гтi 49 Бtод;I tетttого liодекс). УкраТни.

Аналогiчна ситуацiя спостерiгасться i по договорах. якi укла:енi viж
Скалатськоtо пlicbKoto ра,цоIо l,а КП <  Pellt lt.пяхб1,.лС rta,,l ат>  без прове.,lеttttя

I lpОU(J\ l. lll,r tI itr.,_tL (lIL(), l() llil lзllll)r lll] . I_\  l tt,r.tt itt,,t,, l ll,,i\CRc,tL,lll1,1.

Н ач01 ь! luK в iOi i.l.1' )'t lllчtзl it t l tя Зuх iOt t t l.'o

oc] l ic1, !cp,ltc a,l| tt пt с, t1,,lK,бtt B!'epttoпi.,tbc,bKiit Llil.,tчспli 
? 

_ _ tOpii Цl\ '1ЮК



розгортання щебеню та iнших дорожнiх робiт). Сума наданих послуг до

укладсllllя Bi_rltoBi.tllиx .,tt l1,oltollit l. якi l, lI (| .Ia.lbtttoпl1 ltрийtlя,l i га оt1.1ачсtti

l72,80 тис. грtlвень.
KpiM того, ревiзiею встановлеI Iо завиtllення BapTocTi та обсягiв виконаних

КП < РемшляхбудСкалат)) на замовлення MicbKoi ради робiт та посJIуг з

перевезення та розгортаLrня шебеню, прибирання снiгу тощо загалоN{  на cyl!,I y

332,5I  T,lrc. грlll} еll ь.

!,oBidKllBtl;  !] idповidю do сmаtпmi 20 Закоltу YKpal| Hu Kllpo (lлсtzоf с:tпрiit

Hace.qelI lx п\ | l| кпliвD Bid 0б 09.2005 .\ b28()7IV (c')ct.li  Закоrt ,Ys28()7,1L')

ореан LзаlI l ю 0.,lazoycm polo населенuх пyHKtlliB забезпечу юmь OpZaHu \ t lcl| eBOZO

са,llовряdування BidпoBiDttcl Оо повновсtэtсаrь, усmановленuх законо,| 1.

I i,lсt:оус,пцliй зd it icl tюсtltься в обов'язково,,ttу поряdку на всiй перчпlорii
llace,,let tO.?O 11yltK111), (c,e_la, ce,ltttt la. .Ttic,tllct), 4)il!LlltL,),BLllt ltя .lt iL'lPBll.\  llPO:pu1I  'З

бlаzоуспlрсlкl ltQca]elrLlx пyttKtlt it l t1| )овuiLt rп bL,} L зсl palxylloK KoLtttlliB Bidпr.lBiitt tt,t

vt ict1eBttx бtodлcellt iB.

З..idltо з Llac111l{ t la.lll! ] . 2 c,tпcllпlll i ] 5 Закоltl, YKpaiittt < Про (ltаzо.l,сtпрiй
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llLt(,e.,lellllx лyttKпlit >  Bid 06.()9.2005 ^ t )8071| /  (dаli Закоtt ЛЬ2807I I r)

об'скпliв бlаzоl,сtпроtо dерэtсавно|  пlа Ko,I1: '| l1a,l bl lol' B.,tacHoct,tli

() .cll !Lt

,l.t ict| eBoeo са j | logprLdyqal lllrt i| lоэtсуll1ь yll1qoploBut11ll пidпрuс,ltсJцвq d,,tя ytttpu"ltattHyL

У рсtзi
вidсуmносmi mакuх пidпрu€jvсmв op?aчu dержавноi' влаdu mа oplaHu ,ъtiсtlевоео

са.| lовряО.чвоttllя в .1tc,r| | ,o.\  cBoi'.t пl,clll ,Bo,)l(eltb B!lllloI lL!tolll1, ll(l Kolll; ,| ,p(llllx ] ot,.lr).lt,

BiOtlclBiOtto dll,зttt;cllt.1, бalttttca,tпllLt,tt1 ,Btt rt i t l t t t cl K ttx сlб' c t:  t ll i t; . П i i t t l l u c.t t c lt l t: t l l11a

6.1'1 j lli,,sllц''1r ll ,t] 1l, llo.1.,\ l!.'lIC I l] ll1l11tLll!ltrl i \ l{ t,l ltLlL'I t ltt '! p\ : ,\ lL| !!!] !о c1.1 а I  t с оу l l1pLl"\  l ))
о 6' с к lll tt бl а., с,,l,, с t rl 1,л t l кl B.| l а L, l l l l.]  l l l a, l r_,r 0"1 l t ! сlбtl ltrlэк,l,rпtэ на Kol!Kfpctttbt зсtсс.liа.у

за,пучапlu dля tlboeo iHtui пidпрuемсmва, успlановu mа ореанiзаtlil.
Часпlttнсltrl ]  cmtLtllпli ]З Зокоttl, jхгs28071ll вlr,зl1.1| !cl !о, ttp drl об'скпliв

| 'J.'t ll.'()yc,11l| )()ll) ll(lL,L'_l| ,lll!,\  t11 ttKtlt i,:  lll1_1.'.1ll,,t lllt,;

l) mepttlltopil зсl a.l.| lьl l о.о li()l)lrc,пl.| { ] allllrt:  tt) llapt: tt hid7lollapt; tt.,,ll):o11.1l)Kll,

_licotlctpKtt, 110pKlr li| ,.,t I ) l111,11t t tt la rlidtlr1,1lllt li.l,, l1aplill  t lrut'яtltKtt c,adrlric111clllKrtBrl,,,l

.чllспlеl| пlва. спорlпttвнi. оumячi, iсtпорччtti, ttatliottaл blt i, .ve.ltopia.tbHi mа ittutil.

peKpe,ttliйtti ll)l! ll. L,lI .1ll. \ ,l; | < L,] ,tt llIL1 .tt,t it,),ttt,tttt; tt;  t j) tt.ttt '> ttt lt; tt t;y.lbttt l'pttu] ' ttt.t

ictltoptt,tttcll' c:tlctdulttt ttt,, в) .ltсlйduttu, п_li.ltt li, (lу.пьвLrрц, пpocпeKtlttt;  ) Bv_lttt li.

dopoztt, прову.lкu, узвозLt, проiзt)tt, t litttoxii)tt i пtсt Belocttllec)tti dорiэtl,кч:  r) пIя)lсi:

d) к.,tсtdсlвчLца; е) itttui пtc1,1tttlt< )pit ';Ll?LLtl,t lo,o кор 1.1c,l| 1yBal rl lя;  2) прuб),dtt t tKtlt l i
mерumорii';  3) mерumорii' буdiвель t lla споруd iHжettepttoeo захuсmу mepumopiit:
1) пtcllttt ltrllli't lliit lllttt: ,ttctllB, \ ,C] ] l(!ll()B, ()рaill! iзarlI iil lllcl зclt; llit l.,tetti зu t llr,\ lt l

t lt е ptt t lt о р i i' t t ct ) 
| _1 

t о { j Ll х D о z rэ во р1,.

От;ке. спi"цыrоIо сфероlо j liяll ы tос,гi vcix створеI  lих C KalaTcbKoI () M l cl,KoIo

радою комунальних пiдпри€мств € утримання об'ектiв благоустрою.
Бi,,lr,lrrc ,гоl,о1 i(oxOjllt o1,I )1.1I lillllli з Cttlt: lat,ct,ltol,t l пticbt< tlt,t,l бю/ tiке,г), на

у,lриNlаliI Iя об'с:к,t iB б",t а l,t lrc l,poro с осI IоlJtlи} .Iи л()хо: lа] \ lи _r cix Kobtt,Hatt,lI ltx

пiдприсмств, а доходи вiл здiйсttеlttt; t I ,oc llol1apc ькоТ дiя"rьносri з

водопосl,ачання (Miil t < KclMyl llt ltbttttK> ), вllвезсtttrя 'ГПВ (КП < Б;rагоус,iрiii

Скалат> ) таlабо надання послуг iншим споживачам (КП < Ремшляхбул
l!ttчо lbttuK t lit),)i 1.1, Уll1l,:пl littttя jutiittt,,чl

t I l ic,1, Л ep,ltt tt iuлt с,.,t l,,лц,бtt в Tcpt t t ltt i.l ьс,ьк it i oi1,1ц.,пl i ' ,:a' lОрii rI l\ '.llOb'



Скалат> ) HaBiTb не покривЕtли необхiдну потребу в коштах на заробiтну rrлату
задiяних у наданi таких послуг працiвникiв та вiдповiдно адмiнiстративного
персонtl,'I у.

Комунальнi пiдприемства € складовою фiнансового забезпечення ст€ulого

розвитку територiй, оскiльки комунаJIьна власнiсть с економiчною основою
мiсцевого самоврядування. Разом з тим, Ti об'скти призначенi для вирiшення

11овнlстю поглинають
дiяльностi.

,7l

Фiпrцслыd
р1,,ътет rr I  пiлр
:02l polq, rfirTпr _

l6.t,0 тsс rF

24,0о
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житловокомунальних'
населення вiдповiдноi

Фiщцd
рсrулrтт re I  rilp
2йl ;orq rбrпс 
l{ 9пс.гр

28.0о

24

СОЦlаJ'IЬНИХ ПИТаНЬ МlСЦеВОГО ЗНаЧеННЯ, ЗаДОВОЛеННЯ

соцiальнокультурних, побутових та iнших потреб
територll.

За умови забезпечення ефективного функuiонування комунаJ,Iьних
пiдпри€мств вони стають донорами мiсцевого бюджету. За рахунок фiнансових
pecypciB комунальних пiдпри€мств формусться певна частка дохiдноТ частини
мiсцевого бюджету.

Абсолютну ефективнiсть дiяльностi будьякого суб'€кта господарювання
характеризус прибуток.

Олнак., результатом дiяльностi комунацьних пiдприсмств, створених
Скалатською мiською радою' були збитки, оскiльки адмiнiстративнi витрати

i без того незначнi надходження вiд комерцlйноl

liazpaMa 7

faHi u1olo фiнансовоzо резульmаmу mа факmuчноi кiлькосmi
працiвн uкiв коrйунLпьнuж пiОпр uелtсmв

96.0оiJ адмlнl( Iарив
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пе| хонап
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,0о)1 З2
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] J рJtYяох
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кlльхi( tb шt,
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(фнд (Iи(

rpr)

кiлькiсrь{ rr.
праФ8ниfiiа

иiсяrнrй
ФФ{ д (I } ,,c,

,рн)

кiль{ kъшт.
прaцi!хжlв

дiýчЕий
фоlц (rи<

.р} .)

мкп "комунальних" КП'Бла.оустрiА_Скалл' КЛ'Рспшляхбуд.Скала] "

Збиткова дiяльнiстЬ комунаJlьних пiдприсмств с наслiдком неефективноi
органiзачii tx дiяльностi., оскiльки адмiнiстративнi
нiвелюють надходження вiд основноТ дiяльностi, що
прибутки, покращити матерiальнотехнiчну базу та
вливань з мiського бюдж

витрати пlдприемств
не да€ змоги отримати
як наслiдок потребу€

Посада Фактична
кiлькiсть

працiвникiв у

Мiсячнпй
фо,д

оплатп

кiлькiсть
працiвникiв

при

Мiсячнпй
фонд оплати

працi, тис.

Юрiй ШУ,VЮК



праlll, Trlc.

грlI
зкп

1
.R 50J!иректор

125,00JГоловний бухгалтер
22 l4,00Бухгалтер

7]

67.50

7]

фупкцiонувап
lli 1 КП

_{

грн

Всього
адпrill rre соllал

8

l0,0
8,00

l4,00
32,0

50,00Працiвники задiянi у
наданн l пJIатI Iих

50,00

l28,00

lпосл г
Прачiвники,

уl,ри NI),lо,l,ься

pilx),lloli

2l l28,00

бкlлже,t

ToKltlt чuпrt.lt прuйttлttпi yttpaBltittcbt: i 1litttetttt lt tцоiо ctttBope rШ mРЬО.l

KoJlIyltu,lbH u)t пidпрuемспtв з обJllе)tсеl t Lбl I l лlо} tсл Lлвоспlя.ll u прuбуmКОВОi

t:o.1tep ttiГttt о|  diя.,tьносmi, пlо якi зu?п,| l0.| ! opi(rrпoB пi I l0 бюiясепlttе

t llittuHcyBattttя е нее(лекmuвн ll.| lll, mо прuзвелu do непроdукmuвнuх вumрапl rta

yпlplLlluHlrrl ad,ltit t icпtllutllt lBl,0zo llepcol!uj!)l t lo зOatLГlыlу с.у.uу 519,72 l11rlc. ZpH в

piK.

З ос epeiltcett ttst t iо.ltерцiйноi iilt.,t ь t tocttti ttu бttзi oiltt llo Ko.\ l)'lro"'lЫtoZ0

пidпрuеlttсtпв0 mч BLlKul!0!!lrr! lt trl.'ll OeitezoBtttttuc ,tt iською pudoto t llyttKцit1 З

бituzоусплроtо da.to б з.ltоz,| l опmu] ri] .увопlч od.lliHicmpamuBHi вuпlропlLl,
, 

t .t t i t t t t t t t t t t t t| ittttttctlt ltt it c'ttttttt tt iOltptlt.| l(llll] ll l1lп 
'lt;  

ttttc't iOtlK ] | lеtlшuпllt

ll uBorr mqlreI t tt lt ttO:tticbt:uй бюi: ltсепt.

Гiпотеза 5. Недостатlliй KollTpo.llb з боку головних розпорялникiв за

використанням бюджетних KolllTiB та май} Iом призводить до незаконlIого

Tlt t lсефlектш t}  I tol,() l} I I ,1,parl: t ltt lя r| lilt: t ltctlI } llx 1,1t мl,герi: lл blt ttx pecypciB.

R xo;ti a} ,jtI1l,), lI l)t lBL.,l[ ,ll() | rt,rri] i] o окреN,lих пиl,аI tь t} iHartcclBo

господарськоi дiя.rыrостi С'ка.rатсыtоI  rliсыiоТ ради за перiол з 0l .01.20 t9 I to

3l .08.2021, рсзуJIьта,l,и якоi зtrсвiлчиJlи ilсдос,Iа,гtliй контроль за ви корисТаI  lI ] яNl

(liHallcoBttx та платерiальнlJх pec)/pciB, I I Io сl,ало пере.rlчN,tовоtо ii незаконttого.

t tc, rli"lbo tзо t,o lJI lliolll] c,гaI lI I rI  ,] ,а ] lс,,цосl,з(L
't 'aK, в 20l9 porti irr i; r;  С Ka.lta,t,c ыtсl tc,l :vricbKoto ралою (ЗаNIовниI i) в особi

tvticbKo1,o I ,oJl()l] ll Савончака П. В. ,r,a 't 'OB < XyL,ip> ) JI l'/ {  (I  liлря.ltниr< ) в особi

.1иректора ПаJlяниtti Я. А. y,KJtaitelio два лоI ,оIJOри пiлря:tу:

 вiл 06.09.]019 б/ rr j I_I I rl вI lliоtIаlI I rя робiт по проведсI I I I Iо капiтальI lОго

pcl\ luil t,\ , дi,trtttKti 1,ро l),lру I lil lt),] l. l lсза.ltс; tit tt lcL'i в п,t. CKa.ltaT I l i,цво;Iоч ис ь кого

району, Тернопiльськоi об.lrаст,i згiл} lо робочого проскту < Капiтальний реNlоI { ,г

дi.llяttки тротуару на вул. I Iезалс;кttocT,i в bt. CKa"r]aT ГI iдво:tоч исьttого район),
ТернопiльськоI  областi> . BapTicTb робiт визначено в cyMi 750,00 тис. грн;

Tepl\ ,1iI r.цiT.roгoBopr, .ro З1.12.20l9.
l1,1,1ll 1ыl1!] ;  lj i| ),)i,l\ , \  пllit,:  littt llt Зittit 'lltt l.,t l

olI lic,t,,!e1l.эtt,ttt| tttпcL.lэп,бtt в'Герlttlпilьс,ькiit обlч(пi l. / : / '' tОрiй lJl\ . llOK

якl 2l
за

NllcbK()I ,()

210,01)зб 245,5Всього



1э

заI lи,I ,il] , K()lI lгopllcil] , ,iKi б свiлчtlj lи lIpo ll] lаI tув,llI t{ я поl,реби

 вiд 26.1 | ,2019 бlн  для виконаrrня робiт по проведенню капiтального

peNloHly лiltянки ,гротуару I ]a вул. Чорновt1.1tа в bt. Скалат ГI iлвоJtочиськс,lго

району Тернопiльськоi областi. BapTicTb робiт визначено в cyMi 974,84 тис. грн;

TepMirl лiТ логовору *  ло 3 l. l2.20l9.
Перевiркоrо дотри\ ,1aI lI trl t lopNt зllконоllalвсl,ва t l часr,инi в:зя'ггя бtоjl;ке'гttих

зобов'язань встановлено наступ не.

Пунктом 7 час,гини 1 cTaTTi 2 Бюдrrtеr,rtоl,о кодексу УкраI rrи вiл 08,07.2010

J\ г!2456VI  (iз змirrами) визначеI { о, що бюджетне зобов'язанrtя  будьяке

з,,tliйсttеtrе вiдrlовiдно ло бtодlttе,гttого асигI Iування розмiщення замовлення,

укладеllня дul oвop). прилбаrlrlя гOlJ]р). посл) ги чи з.tiйсllсrlrIя it ltt lич

аналогiчttих операчiй протягом бtоджеr,ного перiо: lу, згiдно з якиь,tи trеобхiдtrо

здiйсни,ги платежi проl,ягом цього )lt rlepio: ly або 1,лlайбутllьоI \ I ),.
Абзацом 1 частиIли l cTarTi 48 Бюджетного кодексу Украirrи передбачено,

tI io poзI toprl/ ,ll trt liI .t бtод;,ttсr,t trtx Kottt,t,iB беру,гь бlo/ tlKeTrli зобов'язанI lя ,га

здiйснlоttlть rtла,t,е;кi ,t,i,lt ыtи в rte; ttax бrодiltетlIих асиl,tlуваI iь, вс'l'аllов.lсI Iи.х

KomTopt.lcaN,lll, враховуlочи l1еобхiлtliс,I ,ь виi(оllаllt{ я бtодlttетtIих зобов'язань

мипулих poKiB.

Як встановлеrrо рсвiзiеtо..,lокч\ lенти, зокре] \ ,Iа розрахуI I ки ] 1о бюд;I tеr,н и х

в KoI  I I тах I Iа

зi llисtlенltя каll iтa.,tbHcl1,o peJ\ .,lotl,t,y ,l,poтyapiB на вуJI . l [ еза.lt e;Ktl oc,t,t t а

вул. ЧорrIовола, у Скалатськiй мiськiй ралi вiлсутrri.
Рiшеннями СкматськоТ MicbKoi ради про прийняття бюджету таlабо

внесення ло нього зплiн, бюджетнi призttачеttня на здiйснення таких робir, не

lI lIлaBlIJlись, I ] lдlIовlдtIо 0lол)liс,t,I I I  ac1.I I ,1Iyl] llllI lrI  I ]

пticbKol'p: l.t ll Hil BKatrI ti lt i.ri I le з: ltR(,l]  I )L\  lJil. lll(b.
коlI I торисах CKa.lta,t,cbKol

Такиrt чиllоN,l, I Iа порушсlI llrl I lopN,l абзачу 1 частиrIи l cTaTTi 48

Бюджетного кодексу УкраТни, Скалатською мiською радою в особi мiського
гоJови CaBolt.taKa П. R у 2019 porri yкjlалено логовори пi.,tрялу ,з ТоВ < XуTip,>

_I l] '_l J.Iя ltиKolIallI llt робi r ttt, lIpt)ljc,,tclllllo t; ltt ita.,lt,ttt lx nc\ IollliB гроlrзрiв lt,l

B5,,l. I  lезаltсiкttосr,i l,а By",I . t lopltt lt l< l.,l: t в lvl. Скалат загалоNl lla суму
\  724,81 ,1,11c. грI I . r,обrю l] зя,l,о :зобоtl'я,зttttь бсз вillllовi,,lних бtод* сегних

асигнувань на вказану суму.
Вiдповiлrlо ло I I уllк,г), 20 .tас,гtлни l cTarTi l l б Бrо,.,t lкетrIого ко.цскс)

Yrtpairrrl I ] зятl,я :зобов'язаttь бсз Bi,,l,,ou',,,,,,..t*  бtодлtстtt1.1х аси1,I lчl] atI tь с

порушенI lяNl оlод)iеl ного закоI  lода BcTI ]a.

I }  подалыuому, ТОВ < XyTip>  ЛТД
проведено роботи з капiтального ремонту TpoTyapiB загаJIом

950 5З7._lýЗ гI ] I l, про lllo cK,la,,leI io aI tTtI  прtlйлtаlI lIя BtlKoI IaI I lI x бl,.t iвс,r ь tt ltx робir
фсlllлrи NlKБ] ti, а clrtr:  :

акт приймаtltlя викоI tаtl1.1х бу;tiвелыrих робiт за жовтень 20l9 року б/н

< Капi,гыtьний peNlol]T лiляtlки трог\ар\ /  llil вуJI . Незалеrкностi в м. Ска.ла,r,

Пiдволочиського району Тернопiльськоi областi>  на суму 440,80 тис. грн;

attт lt lэltйпliittt lrl lJllli()I llI lllI x б1,.1irt.,; lt,I t ltx робi,r, зlr j lI ] c1,olIa.'11'p)'.terrr, ] 0l9

роrtl,б/ rt < I { аtti,гальI ttt i't рсrI tlttг ] t i"tяtttt itt Iр()г\  llг\ , I ia I ] ),j i, tIорtttltзtl,t lt tз rl. ('каrlаг

Пiдволсlч иського райоtlr"I ерtlоlri.lьсr,l;оl'rэб: lпс,гi>  I Iа c),\ l), 509.7,1 тис. I ,ривсltь.

poOIT з

на зазначених више об'ектах
на суму

l l ач d. l bl!uli l]  i\  ) l l.\ , ! ' проlз,l

офiсу Дер: ltсаl,dчпl с,lуэюбч в Тер

ittttя Зaxi)ttt l.t l

Hoпijlьcbоiй обласmi L: . 2'' Юрiй llJy.| l ЮК



Зазначенi акти приймання виконаних булiвельних робiт пiдписанi

Пiлрялником та завiзоваtti ФОП Яловirtький Ярослав ffмитрович, яким

вiдповiдно до укладених з MicbKoto pajtolo Jlоговорiв, здiйснювався,гехtti.tt lий
нагляд по гаких роботах (логовiр ttptl зliйсttення гехнiчноt о t lагляrу Bi:
З1.10.20i9 б/н по капiтальному ремонту TpoTyapiB на вул. Незале;кностi  ак,г

приймання виконаних робiт з технiчного нагляду вiд 31.10.20 l9 б/н на суму
6,28 r,ис. t,pH; ,,1оговiр про з.,tiйсltсrrttя ,t,ехttiчttого I lаг,,Iя,llv вiл 27.12.2019 б/н пО

капiталыtому ремонту TpoTyapiB I Iа вул. LI rrрttовола  акт приймаI I I lя викоllilI iих

робiт з технi.I trого lIагля/ lу Bi; t 27.12.20 l9 б/ rl tra супrу 7,26 тис. грн). !,оговори
про злiйснення технi.tного нагrlяду та ак,I ,и приймання вt,lконаних робir, з

технiчного наглялу з стороI Iи п,ricbltoi ради пiлписанi мiським гоповоlо

Савоrlчакоп,r ll. В.
I la актах приймаttttя викоtlаI lих будiвельних робiт форми N!rКБ2в пiдписи

посадових осiб Скала,r,ськоТ п.ricbrtoi ради вiдсу,гrri.

Слiд зазначити, що вказанi договори про здiйснення технiчного нагляду

та aкTtl прийrtаtttlя викоI Iаllllх робiт з техtti.lного I I f,гj lяд\ , r, лI iськiй 1la; ii
Bi.lcy r Hi, t l] l,,lal,a l] o I iих за paxyI Io] i CKlt: ta,t,cbttot,o мiського бlо.tl; t< е,r,1 I Iе

здiйснюва.lIась. Зазtlачеtti ] lOl(),l\ lclI ,гlI  (),1 PlI ] \ l; lI lo д"ля lIol1a.jl ыlJоI ,о опрацюl] i; ] I  lt lя

вiл Управ.тI irrня Слу; ltби безriски УкраТI tи в ТерtIопiльськiй областi (лист вi,r

l 9.05.202 l N969/8 l 406).

Kpilr1,oгo, ,I l( llc,l llll(lllrlcrtt l рсвiзiсtо. робочi прос:ttтtl з каrtiтаjlьI lого
pe\ loHl'y t '1,1o'l'r'ap iB бу.ltt l tзI l t,o,t,t ltr: tclt i, ttройttlJlи еliсI Iср1,1.] зу ,га ,la,гBel1_urte tt i

рiшеtlняrtи Ска.ltагськоj п,tiськоТ pa] tli \ )lic I t iс: tя (lltк,l,и.I I lого l] I ,1KoI ltI iI I lя рOбi1,.

I lри l,оrl} ,, ulo )/1,1oBa\ lI l ;1oгoBopiB, ),l(jt luleI ] llx з'I 'ОI3 < XyT,ip> ,lI 'ГД лередбl,tеrtо Тх

передачу Пiдрялнику, який зобов'язусться розпочати виконання робiт протягоN,l

п'яти .,ltt itз з ] \ 1oMeI lTy oTptt\ IaI I I lrI  rreoбxi; lrroT докугrrсr rr,ацiТ.

lrк. puб.l,rrrii llpocI il Kltttit lt.tt,lt,_lto pc\ lolll) .t i.t ltI tt;и lpol)al1\  I I : l

вул. Незале;кностi в м. Ска.ltаr,I I iдво.rIо,rrrськtlго райоtlу Тсрtlоп i.ll ьськоТ облас,гi,

якtiй виt,отов.llений ТОВ (I  IT ДОРБ\ 'ДПРОЕКТ) tta tliлставi .,tоговорr Bi.l

l 1.02.2020 N04/20Р (Експертний звiт utодо розгляду кошторисttоТ частиllи
ltptlett,гtt lli,,loI t)rrett,t lrt ii Bi.l 1,1.05.20]0 Л120_0 1з8_20). затверлженrtй рiшенtrяпr
Скалатськоi rtiсыtоi ралrl Bi;1 04.08.2020 ЛrЗ292.

Робочий проскт капiгалt,tlоt о | lc\ l()I ll) Li.rяllки тгот\ар\ , t la

вул. Чорновола в N,l. CKa;laт l] ii{ Btl: toчtlct,t iol о pitr"toI l), ТсрtlопiльсыtоТ об,,rзс,r,i.

який виготовлений ТОВ (НТ ДОРБУДПРОЕКТ>  на пiдставi договору Bit

l1,0] .] ()] 0 } I l05,'] 0P ([ :Kcric; l,r rrlrii звi,t, tt lo.,t i., pi.)tl .lrl.,t) Kolu,l(,plIclIoi час1,I lI I i1

ttpocttTttoT до tt1 .rlc t t,l,ацii' Bi.ц 0] .l] .] 0l9 } l456"l119), за,гвсрJ;I ;сt t it i'i рilltсllt lяrI
Скалатськоi мiськоi рали вiд 03.12.20l9 Л92З58.

Враховуючи вiдсутнiсть бtодrrtетtlих асиI ,} lува} lь, бюлNiе,l,нi зобов'язаrtня
та бюдNlетнi фiнансовi зобов'язання Скалатською мiською радою в органах

flep;ttaBrtoi Kltзt ltt чс йс ькоi c.lrvirtбrr Украiни l{ e ресстру Bajl ис ь.

Rрlхtluуrо,tи .,L,_lltytI terli lIopyllleI lllrl. lI i,1Ie)I \ | Iи] \ l .lиttt lrt ltрtlйllя ttt вка tltt,i

роботи та зitiйсttити оплату за paxytloк бtоjl,tсетttих ltoLtlTiB lle являjlося

ТОВ < XyTipu ЛТД пiс"пя попереднього направлення на
l t l,t lt.l bt t ч li t;  ido ill, !:пllав.l i tt t l lt Зlх it)t t o,,ll

,.| ,t,l .li1 ,,.,, r,,,,l, r","ir,, Т,/ , t ltt, t.: 'i,,i,tt",ltt lOpii llll'.7 Юli

можливим.
Як нас;riлок,
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адресу м| сь

розрахунки,

коi ради Jtистiвлрете} lзiй I llo/ lo необхiдI Iостi провести вiдповiднi

якi залиtI Iились I IезаllоI ]оJIен I J \ r и. 25.08.2020 звернчлось .: [ о

Господарського суду Тернопiльськоi областi з позовною заявою до СкалатськоТ

мiськоi ради про стягI tсtI t{ я 950,54 r,ис. гривеtlь.

Рiшенням Господарського сулу 'Герltоп iл ьс ькоТ областi вiд 27.10.2020

(справа Л992l/569/20) позов задоволеllо rlовнiстю та вирiulено стягну,ги з

СкалатськоТ MicbK< li ради на liористь ТОВ < XyTip,) ЛТД коtltти в cr,пti

950,54 тис. грн та l4,26 тис. грн судового збору.

C.:ri.,t Bijtrri,гrl,гlt, llIo вj,lповi,,(ач (Crta,taTcbKa пriська рада) до сулу 1le

з'явився, вi.rurовiдь lIa llo: ]ol] I ty заяl] у I I c го,гуlj: lIв (rrpoтll позову,rtс заrtеречуваtз).

З MeToto виконання рiшенrlя суду, посr,iйноtо Kolticicto з t lи,гань

соцiальноекоtIол.tiчлtого ,га культурtlого розLrитку, п,тануваtIня, бlодiксту та

фirrансiв (протокол засiдання вlд 22.02.2021) рекомендовано внести змiни до
pittterlltя tIp(l \ lic1,I iltй б1,1_1; l,cl lrir ] 0] ]  piri t,,tacrtllt i tаt'вепд)NеlI I lя виДаlкiв lla

вказаrti ui.lri cyrli 950,54,гис, l,prtBeI lb,

Рiшеttttяrt Скалатськоi п,ticbKcli pa.,1lr < I  Ipo вllсссllI { я зrlitr ;1о бю]ut.еt.r

Скалатськоi MicbKol r,ери,t,орiаltьнсlТ lромади rra 2021 piK>  вiл 2З.02.2021 Л!387.
спряN,Iовано lta видатки спецiального фонду по КПКВ 01 1746l кУтримання та

розвl.i,гоli ltB гоrtоб i: t ыtих ltopil,r,a,цopo;Kttbtli irrфраструктури з1,1 paxylloK кошriв
л,tiсцевого бrол;rrе,гу>  коlI I ,1,и l]  cl,пli 950,54,гt.lс. грll за рахунок rrередачi кошr,itr

загалыIого фоrrлу бrолrкету до бIолrке,I ), розвLlтку (cltcllia.ltbttot,o tРоrIду).

В подальшоr,tу на викоtIаl] ttя рiшt,tlня сlлу, Скалатськоttl пtiськ,.rю рaiд()lо
лерераховано ТОВ кХутiр> ЛТЩ коruти в cyMi 950,54 тис. грн (платiжнс

дор),чеtlI lrl Bi: t 22.0j.202 l N!l32 lla c),\ ly 440,80 r,ис. грtt та вiд 20.05.2021 Л!2 l7
I la с) \ ] \  50g.74 |  ис. I ,pI l l.

Порял з I1I .IN,I , коlrtти в cyMi 950,5r1 ,lис, грtl cI l!1calto I la l] 1,1да,гки ус,I ,аI iови
без вiдображення в облiку MicbKoi ради фактичлlо створеного активу  тpo l 1 apiB
(iHBeHTapHa картка не склалсtlа), tцо с поруIхеI lням норм пунктч 2 роз:tilrу I I

I I lt llit ltta.,tt,ttclt,t l I IorIo),licl I t I rr (cтarr; tallr,) бr,х1,lt,,t t,cpcbtio1,o об,rirt}  в : lci] iliaBI  l()] \ ,l)

сек,горi l2l < OclroBrri засоби> , зi] l,вер/ lжеr{ оl,о } tаказол.{  Мiнiстерс,гва фiнансiв
УкраТrrи вiд l2.10.20l0 ЛЪ1202 (iз змiнами), та який вiдпоtзiдно ло I 'l; Iarly

paxyHKiB бухгалтерського облiку в дерх(авноNlу ceKTopi, затверд;кеного наказо] \1

MirricTepcTBa rPirlalrciB YKpailrlr вiд З1.12.201З Nа120З (iз змilrами), та Порялку
зilсl,осуваitlI lя I  lлаrrу paxyrrKiB бyx гit",tTepc bKcl t,o облilt), в ,.tcpiкaBtIo\ l\ /  ccl,,1,on'

(PaxyrroK l0 < OcrtoBrti засоби> ), заl,верlll; l(еI lоI ,о I { аказом Mitticтe pc,r,Ba rPirIartciB

Yttpaitttr вiд 29.12.20l5 Л,rl2l9 (iз зпriналrи), llовиllен об; iковуваr,ись на pax} ''I lK),

10 < OcHoBHi засоби> . Внаслiдок допущеного порушення занижено BapricTb
осI Iовt.lих засобiв lIa суNIy 882,б9 тис, грll (950,54 тис. грн  67.85 тис. грI i

JilllllщclI ll\  обсltI iI l lll lt: l11locri робi I  l lt:LttiliI .1bI lolo pcl\ luI ll}  ). I l Io\ l_\  ,lll\ ,. li }

ря:tку l00l (rlepBicrla вар,гiс,гь ocliot] I lI ] x засобiв) tPirraHcoBoi звi,l,t lостi (lорми
Nl 1дс < Балаllс)). lI l,t i\ {  I lop} ,lllelIo I Io] l\ ] rl I I ),lI lil,r 3 роз;ti: ,l1, [ [ I  I lartioHa.irblroгil
положенtlя (станларт) бухгалтерського облiк5, l < Загальнi виNIоги до cPiHarrcoBti'

звiтttос,гi> , затвсрj{ жL,l] оI ,о I laKilз()NI  MilricTcpc,r,Ba (lillarrciB УrtраТrrи вiл 07.02.20 ]  l
.tVл7З (iз зrl itr а ll lt ).

lJ ач Q 1 bl l1lK | li| )i i 
l.\ , )' правl i t t tt я']о.r iit toltl

сх| iq,lJерl,ц1| 11111сLуас,бч в I 'epttttпi.lbcbKiti с,,б.lаспi ; !_ ,,1',n_' . Юрiti I I !\ '.I lOK



,/ 6

I 1ормами частиlIи 4 cTaTTi 48 БIодrrtетltого кодексу Украiни передбачеtlо

llacTytlt] e:  < Зобов'язанлtя, взятi учасllиком бrолжетного проt{ есу без вiлповi,,tних

бюджетних асигнувань або з перевиLцеI I I Iям повноважень, встановлених цим
Кодексолл та законоtl про f{ ерлtавrrий бюдлtет УкраТrrи (рirrlенняrи про мiсчевий

бюджет), не вважаються бюджетними зобов'язаннями (KpiM витрат, шо
злiйснlоlо,гься вiлповi,цtlо .llo ,lас,I ,1lI Iи tI tocToi rticT сr,аi"гi) i ttc пi.цлягаtоть oli_l; ,i,t i

,] а pax} ,HoI i бtо,l; t iсr,t t l.tx K< lttlT,iI з. [ ] зяrlя llt ittx зобов'я,зltttt, (, I I ()I )\ ,ll] !,I llIя\ l

бюдltетttого закоI lолавства. Виrрirr,и бrо/ l;кс,гy I ia I lокриття таких зобов'язаI tь t le

здiйснюються.
Вимоги фiзичних i юридичних осiб щодо вiдшкодування збиткiв таlабо

шкоди за зобов'liзаtttt lt lчtи, l] зrl,гtlNll1 розI  IорялI lикапли бtоля< сr,tt l.tх ttоштiв бсз

вiдповiлttих бtод;rtс,t,t l ttx ilc11I ,11yBal} lb або : ]  персвиlllсlI liяNl I IoBlIoBililicI ll,,

встаI lовлених цим Колексоl\ {  rа закоiIолI  rtpo f{ cp;I taBlllrй бtод;ttеr, YKpaTlrlr

(рiшенняrr rrpo мriсцевий бrодяtе,r,), сl,яI ,ук)l,ьсrt з осiб, виI .Iлlих у взяттi ,гаких

зобов'язань, у судовому порядку).
BplxoBl,to,tI .t зазI lачсlIс, Бto/ { ltc,t,tt t t lt liолексоNI  Украirrи чit Ktl

pel .I il\ lelIToпilI lo. I I l(l I iI lтга I I l бIo.,t; r:clr lI il I IокгI tI  ] rl tобоtt'я t lttt,. якi tr зlr t i

учасником бюджетноt,о I Iроцесу бсз вiлrrовiдrtих бlо,,l; ttсt,t l} lx асllгtiуваI lL, I le

здiйснtоlоться. Вимоt,и фiзичних i tориllичrtих осiб ulодо вiдl_u кодуваttllя збrrr,к iв

стягуються з осiб, винних у взяттi таких зобов'язань.
'I 'ltt,llrt ,tttttt lll, t lll llopyllleltt lt l I lopý1 iI ilс,I ,иI ltI  

'l с,гlrтi .1Е I jtодrкс,гноlrl
кодексу Украirrи у 202 l porli з Скаltатсыtого tчtiсыtого бtо,ll; ttс,t,), здitiсrrсltо
видатки в cyMi 950154 тис. грll lla покриття зобов'язаttь, якi взятi без

вiдповiдних бюджетних асигI lуваI tь, I te вважаIоться бюлже l t iип,tи

зобов'язаннями, i не пiдлягали оплатi за рахунок бюджетних коштiв.
'l'lttto; tt вtttt lсзАзI I iiчсI lс I Iрl,JзI ] сло / lo ltеобхij lt locтi спла,гll за рахуI Iок

rtict,Kcll'o бrо,'1;rtсr'1' су.: lоt]ого збору в cl,irri 11,26,гI tс. l,pt| , Ll{ o с,га_,Iо лодаlliоlJlIN,I
навантажеI iням tta бtодяtет та I lризI ]еJlо ло t lcl Iродук,l,иt] il их I ] итра1, I ta вказаll),
суму.

KpiM того, перевiркоIо aKTiB приймання виконаних бчдiвельних робiт з

Kartiтaltt,t lot,o peNttlI ll,)/  ,гро,r,уаlliв I lo B\ iJl. I Iезаltе; tittостi il вул. Чорново;tа t,

bt. CKa.ltaT та llровеllсllиNlи liott,l,poJlbll1.1i\ I rl обп,tiрапли t] икоttаних робi,i ,

Bcl,a} IoI ] JlelIo зав1.1lцсllllя Тх обсяr,iв ,t,a ва1l,гос,t,i : tclt,tUl()\ l lla cy\ l), (l7,85 I ,rI c. r pri.,

чиNt завдано збитки MicbKor.ty бюдrriету на вказану cyl!l),.

Так, на порупtеI lt lя норм пуtI кту 6.2.7.4 Правил визначення BapTocTi

бl,лiвrrиц,l,ва ДСТУ БrЩ, 1.1 1:20l3, за,гвердrtсliих lIаказоN{  MirricTepcTBa

регiоrtа,rьного розви,гк),, б1,.+ iвrrlrur,ва та )I iиl,JIовоI iоNl)I I Iа_цыiого господарс l,Ba

Украirrи вiд 05.07.20l3 Nq29З (далi ДСТУ l;  Л. 1,11:20lЗ), до aктa прийпIаrtttя

виконаних будiвельних робiт за жовтень 20l9 року б/н кКапiтальниЙ ремонт
дiлянки тротyарч t la в)/ ,] l. I  lеза_пе;кtt осr,i в пл. Скалат Пiдво_цочисьttого pat: totl1,

1'cptrotri.ltbcbKoT об",rас,гi>  lla clNl)/  440,80 rI ,rc, IpI l ,l,a .,lo llк ,га приirirlltttI tя

викоI lаI lих булiве.lrыIих робiт зlr j l I .1cl,oll ал гр),леr r ь 20 l9 рок1, б/ rr < Капiта.:rt,t t t.t й

peN,loti,t, lli; lяttки тротуару lIa вул, Чорново_rIа в м. Скалат Пiлволочиського

району Тернопiльськоi областi>  на суму 509,]4тис. грн., включено < Витрати на

перевезеI Iня праtliвrrикiв б1,.,liвс,tыr llx оргаrI iзаrliй автопtобiлыrи\ {  траI Iспор,гоNlD

l t tt, t t t l bt t ltt:  t l i, )t) i,'t_l' \ ' tt I ltt i:  t i t,,, lt J Ll,y i t) l t L1.1 l
lx| )i(,\ ,,7(| )1l((l\ r)llпlct1,1rбtlri'lepltt lt litbcbb,tit,u,t,t iпtt ' ll)l,iй tt l!ll| )\ '
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(роздiл V) вiдповiдно на суму 9,00 тис. грн та 9,20 тис. грн, при тому, що'l'Ot]
< XyTip>  ЛТ!. зареестроване та здiйснtос господарську дiяльнiсть у м, Скалат, а

вiдстань до об'сктiв, якi пiдлягали капiтальному ремонту менше З км.

ПровсJlеtlими liоllтроJlыtими обмiрirми робiт з капiтального ремон,гу

дiлянки тротуару по ByJ] . Незалежносl,i вс,гановлено завищенtlя обсяr,у

вкJlюt{ еltих до акта форпrи KI i2B робiт, чI ,1\ ,1 I ] opytl] e} Io I lор\ lи rryHKT1, 6.4.3

ДСТУ Б Д. 1.11:20 lЗ, а caNte: J уJ1.1шl yBi,ll l llя lloKpиlriB з лрiбноро ,lпlilrllц 1

фiгурrлих елементiв моlllення  36 м2; з рiзання лрiбнорозмiрних фiгурних
елеплеrt,l iB  2З5 пл, завиlllс,I lI iя обся1,1, rrаr,срiалiв (плити бсгонrli TpoT.r lрнi

фirурнi)  31 м2.

Провелеtltrми коI lтрол LtI  иl\ l и обпliраr,rи робi,г з кап i,t,a",l ыtого peMoI iTy,

дiлянки тротуару по вуJI . ЧорtIово,ltа tscl,atioBJlcllo заl]ищенtIя обсяr,у вклIочсI lих

до акта форпIи КБ2в робiт з рiзаrtня лрiбrlорозм iрних фiгурних елеменr iB ,

41,1 rl.

Вiдповiлно до проведеI tого t lepepaxyllKy, по акту приймання викоllаI { их

будiвелыrих робiт за } кoBTeнb 20l9 року б/н < Кагriгаllьний релtон,г дiляttки
тротуару на вул. Незалежностi в м. Скалат Пiдволочиського paiioHy
'I 'ернопiльськоТ областi>  I Iа cy] \ ,ly 440,80 тис. грtl, завиIцеI rо обсяг та BapTicTb

рtlбi,l заt,аполl rra З6,06 1,I rc. t,pI I ;  I Iо aI iT), ttриriпlаltrtя BtI I iolI llI I llx будiве.rыrиr

робiт за JIистопалгру.цень 20l9 роI tl,б/ rl < Каtrir,а.llыlиit peмoI ll, j li.lIянки тротуар} ,

lla B),.,l. LIo11ttoBo.; ta в п,t. Скала,г Пillволочиськсlr,о райоtrу'[ 'epttolriльськоi об.'tасr'ir>

на суму 509,74 тис. грн  31,79 тис. гривень.

I }  Lrсрiолi, t llo tt iлltягlltз рсвiзii, Ска.п:rгськоrо пticbKoto pa,I lolo

l,t iйснкlвались заходи ulоло .\ ,I  ри\ ,lаllllя lt I ll1.1c)l(lI t l\ | ) clatli t lr: Iиttь ,3 1trpil'

громади (lI Iляхо1\ ,l розгортання tttебс,tttо l ll lri.,tciI r\ ,),

фtя вказаttих цi:rей BiдrroBillHo ло llt lявI lих у мiськiй ралi первиtttt ltх

документiв протягом ревiзiйного перiоду придбано l156,7 т щебеню рiзних

фракшiii та йоt,о Bi,ltciBl,зal,alloirl lla су] \1у lЗ9.07 r,ис. r,prr (у 20l9 роui  40'1 т rla

cy,rr1. 19,Зб Ttlc. грI l! 1,2020 porri 752,7,г I la c),i\ I ), l09,7l тис. грtt). а cal,tc:

 вiлповiлно до укладеllих ; toгoBopiB з ТзОВ < Кар'ср ГородниtIя>

придбано щебiнь вапняк ,га вiдсiв l] апняI tовиl.l в зага:tыliй Ki.ltbKocтi l002,7 l trе

суму 97,5З тис. грн (у 2019 poui  350 т на cyN4y 16,6l тис. грн; у 2020 роui 
65] ,7 l lt i,l c,\ ,I iy 80,9 l ,гrrс. r,prr);

вiд повi,цtlо ло _vKJlll; lcI lиx ;1ol .lBopitr з l lo: l1,rlaHiBcbKoIo фi.;riсю 
I 'зОl}

< ГiрничоrобllвI Iа про\ l испо BicTb>  1, 2020 porti t lрrtдбаttо ваI ] tlяк в кiлькостi l00 т

на cyivly 28,80 ,гис. грн;

 вiдповiлlrо до укладсI lих договорiв з ТзОВ < Бурлякiвський спеtI кар'ср)
r 2()l91lrlrri tt1lt.t,lбаlit l t iLcбitrt, tr Ki.ltt,Kclc,t,i 5.1 

,t,rra cylry l2,74 l,ис. l,риlJеtlь.

lIp,r.t j; ,,r,rlri tttcJitI t, lil r,i.riit, ()llpll; ,) lKtrlr: llllj ii ll(l llcl i\ , lpJ,\

бух галтерс btto го облiку Скалаr,ськоi MicbKtli раllи в I loBltoMy обсязi.
KpiM того, за даними облiку мiськоi ради, станом на 01 .01.20l9 рахувався

в залишку шебittь та вiдсiв в кiлькостi 1192,4 т на суму 85,45 тис. гривень.

lIроrяI ,оrл 20l92020 por< iB lrрилбаний rltcбirlb тl BijrciB, в гопtr числi iтой,
tцо рах)/вався I ]  за.JIиlI ] к), cl,aHo\ .I  на 01.01.2019, в I loI ] I lol\ ,1), обсязi сI llrсзtlиit t l!

I  l ач tt: t b t t ч к r;  iu) i. t1, \ ' п р чri.t

orfticy Дерlкlауочtпсlухбч в Тер

ittttя 1uti)tto:rl
t t о п il ь с ьк iit сlб.л асm i'( Юрiti Ш).iIЮh
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пiдсипаI I I Iя вчпиць та дорiг гро] \ Iали, про що свiдчать акти lla списання. якI

t li,,tttиcatti копriсiйlrо. lrгвсрд;ttснi пliсr,t..ипr lо.lовою lа в яких зазI lзrIсно кiлькiсть

використаI lого щебенrо та BillciBy, його QlpaKrtiro,гa назву населеtiого пункту.

За .цаtlими бухгалтерськоr,о об_rtiкr, rlicbKoT рали cTat{ oNl на 31.08.]0]  l

цебiнь (вiдсiв) не облiковуються,
R xo.rti ревiзii, 1]  ML,tolo rlсрсlзiрки jtовtlоl,и вiлображеrtttя в облiку MicbKoi

ра/ lи lцебеI I Iо (вiлсiву) tIaI IpaBJleI lo запt,lти llo вi/ tповi.,1них суб'сктiв
госпо.I lарIовання, за резуJt ь,га,гаNt и розг"цялу iI lформацiй яких BcTaI loB.| leHo

наступltе.
ТзОВ < Бурлякiвський спецкар'ер>  надано iнформацiю про вiдвантаження

1,2019 pcltli tt lt I ttarrril'j  octtoBi С t ili,t lt гс ыiiй rI icbttiй } ra,,ti rцебеrtlо в Ki,tbKocti

53.6 т rla cybr1, l2,65 1,ис. l,pI l, за ttK) оl,ри]u: tttt l Bill плiсыirli pa,,1l.t t iошти t;  c.t'lli

12.74Tylc, грн. Станом на 01.09.202 l llo розрахуI I ках з Скалатськоtо lt ict,Koro

ралою наявна кредиторська заборгованiсть в cy,Mi 94,41 гривень. За дагlил,tи

бухгалтерського облiку та фiнансовоi звiтностi СкалатськоТ MicbKoT рали
.,lt,бi,tt l1"lct,rtlt зliбсlllrrlt llttt iс,l l, ll() I lt l,tpilx),l t lia\  : ]  ТзОВ кI iур;rякiвськиt"t сllецкар'Ср'
cl,a] IoM rra 0l .09.20]  l Bi.,1c1,1,11g.

] ';OB < Кар'ер Г'ородrrиця>  ll irt,t,Bepл;Kello в повному обсязi розраху,нки ]

MicbKoto радою щодо вiлвантаженого у 20i92020 роках на t lлатнiй ocHoBi

щебеню та його вiдсiву.
Kpib,l того, l'зО[3 

кКар'с:р Гiiро; lrrиця)) I la/ laнo irrфopмrartiro гlро те, lцо на

заNlовлення MicbKoi рали на безоплатlliй octloBi в 2020 poui налано 230 т

ваI IняковоI ,о вiлсiву BapTicTlo 1,66 тис. l,prr, з } lа.llанняNt Korrii завiрс,ttоi'

вида,гковоi нак"падноi.

Tllio7l;  1: lзlI llllcllo. I I lo у 10i l porti вiлllовiлно ло ) кладеllого з Micl,KotO

радою договору Bi.rt З l ,03.202 l NлЗ7, протягоьt бсрсзtrясерlrrrя 202 1 року
вiлttl,цсttо цебittь ваlttlяковt.tii в K] .rbKclcTj 970 т rra сl,пl1 1D0,0D тис. грн

(нак.; Iалttа вiд 21 .l0.202 l Л! l 8l ), яка tra .цаl,)1 наllаtlI lя iHdlopMartii (22. l 0.2021 )

залI { I iIилась I { еоплаченою.

I  lcl.t l I t lLttit lcLl; t llcl (li: riсro 'I 'OI ]  l]K < < l'iрtI trчо.lобr,вttа проrtис.,tовlсгL,r,

lli_lгBep.,t,,l.cttt l ll lloBHol\ l\  rэбся,li рUзра\ ) lI t\ и з Micbкul,, Pa1olo ulL).1(l

вiдвантаженого на платнiй ocHoBi вапttяку.

KpiM того, ГIолупанiвською фiлiсю TOB ВК < Гiрничодобчвна
промисловiсть)) надано iнформацiю про те, що на замовлення MicbKoi ради на

безоп.;rа,r,rlii.i t lсttс,ltзi яt<  ма,l,ерiа,tыtа ,I lсrlIoNl()I ,a в 2020 porri lla.ltaI lo l l00 т вапlrяку

рiзних фракrtiй BapтicTro 55.09 тис. грtr. в сiчrriсерпrri 202 l року 841.9 r

вар,гiстtо З8.86 тис. грI l з I lа.I1а] llIяlr коltiй завiрених вилаl,I tових накладних, на

яких наявttий пiдпис мiського l,оJlови та llечit,гка MicbKoi ради. 
'l'aKo;,K зазtlачеllсr,

що у 2019 porti мiськiй ралi вiлпчI rlено 34,68 т вапняку на суму 3,66 тис. грtl та v

2020 poLri 50.99 ,г I la cvN,l\ , l:1.(l8,1,1lc, t,ptt. lI ltttй бl,в oI t,,la.tcttltй tttc, tз ] 0 I6]0l7
роках.

I ,ia загIиr,Управлiнttя Захi.llного t l(licy /  [ ержауJtи,гс,,lуiI tби в Тернопiльськiй
об.rасгi,'ГзОI }  < Кар'ср } lовосiлка>  гlовiдомлеrrо, шо на замовJtсння Скалатськtli

l l t lч tt. t t,t t tt к в it\ ) i t l, ! ' п1l,tt; .l i t t t t я J(l.\  il) l l l )al )

rlcflic1,lep,ltca.littпtc,.ll,,lK,бu в !'ерttопi.tьс,ькii oбlactlt i ..| :  ,/ t | ,_' __IОрiй Шr''tЮК
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Mlcbкol рали за листамизверненнями мlського голови, як ма,герlаль} lа допо] \1ога

на безоплатнiй ocHoBi, вiдпущено 4010,7 т вапняку рiзних фракuiй на суму
З2З,47 тис. грн (у 2019 porti  1572,8 т на cyNly 92,70тис. грн, у 2020 porti 
| 151 ,|  ,r I la суму 1zl9,28 тис. грrr, у сiчнiсерпнi 202 l року 740,8 ,г на суму
81,49 тис. грн), з наданням копiй завiрених видаткових накладних, на яких
trпявн tt й t t i_rпис пl icbKo1,o I ,олоI iи,l l]  l lечil I  l{ 1l rt icbKtlT lrа.,tи,

Ревiзiею встановлено, що за ланими бухгалтерського облiку та фiнансовоТ
звi ltrclc,li CKa';ra,tcbKoj' tvricbKtlT parlrl t l,l,риNlаttлtй tta безоtt'lrаr,triй clcHoBi ttteбiHb

(в.I I lt iяк. зi.rlс iB ) rre вi.rtоб paiKa вся.

Вiдповi.цно до пункту l5 частини l cl,a,tTi 2 ljrоляiе,t,ноt,о кодексу УкраТни.

власнi надходження бюдrкетних устаноts  надходження, отриманi в

установленоN,lу порядку бюдrкетними устаI { овами як плата за надання послуг.
викоI IаI I llя робiт та t(iльових захолiв. грall11,и. даlэунки та благодiйнi внески, а

гillio7l{  llа.lхо/ l; l< сltltя tt i.,t pcзlrirartii'B yclJlloBлclIo\4v порялк) пролукI rii' ,lи rtlйHl
та iнпtоТ .,t iя.rыtостi.

CTaTTcto l3 Бtодлtетttого liодексу Украirtи передбачеrtо, rцо блаr,олiйнi
внески, гранти та ларунки I Iалежать ло перurоТ пiдгрупи лругоi групи власних
I  lа,,1ходrliс I I  ь бю/ I lltсr,них )c,laHol] . BilцttoBillrro с ск,lаловоlо частиtlою
с l I  L, l 1 i а JI  ь l i о го (lо r t.,l1, б t o.,uttt,Tl,.

Llaлxo.,l; ttct rttя б",rаголiйrrих BtlecKitr,; tapy,HKiB вiltображас,t ься у Звiтi про
на.lхоJ} I tеllня i викорисr,ання кошtiв. оlримаttих la iншими лжере.lами ts.,lасI lи\

налходжсtlь (tРорпlа .,iф 42.,r. Nl 42пл). rI lt,l ttере.ilбачено Поря.,tкtl\ 1 cK,пa,I lt lHtlrl

бrojl; ltctttoT звiтI tсtс,гi розI  lоряl{ I  l rl KaNl и 1,1l о.,{ с,рrliчва li ам и б lo,ц; tie,l,tt их коltt,гitз,

звiтностi фоrлами зага.ltьttсrобов'язкового держа вtlого соцiал ьного i пенсiйного
страхчва} I I lя, затвердженого I Iаказоýл MirI icTcpcTBa фirrаI rсiв Украirrи Bi11

24.0\ ,20112 Nч44 (iз змiнами).
Такиь,l чиlrом, Скалатсl,коlо пtiськоtо ра.цоIо rla поруI I IеI I rIя норм cTaTTi lЗ

Бtojl; ttc,t,ttt lt,o кOлсI (с), YKpaTttt.t, t lacl,1| lI  l . 3 ra 5 с l,a,r"t,i 9 Заrtоrr1, \ 'r< paTHrr < I  Ip,: l

бу,хга.lI ,I ,срський oб",rirt тl фittltttсовl,звiтrtiстt, в YKpaiHi>  вiд l6.07.1999 Лlr 996
XIV (iз з:иirrами), пyttttTiB i та 4 роз,ri,; rу ll I llrt liоlrалыlого I tоJlожеI lrIя (стаrrларr )

бухгалтерського облiку в державному ceKTopi l2З < Запаси> , затверджеrlого
наказоNI  N'liHicTepcTBa фilIаrrсiв Украirrи Bi,,r 12.10.20l0 N!l202 (iз злtit lаrtlt),
t l1 ttK,t,iB ]  ,га 4 роз,,ti: r1, I , rбзаI t1, o.I lI .1l l.чll1яl,ого I l),I IKTy 2 роз,riлr, I I I  Поря.,tку

сltj lада} tня бюдже,гноi звi,t ttuc li розtttlря.,tltrt lii,t] \ Iи 
,га о;цер)I iувач aN{  и бtодlliс,t,lIих

Koltlt iB. tвiтtlr_lсгi r| lоI trlrtи зltгl. lt,t lообоtl'я lliolt(| lo Ieг)Klll,} llo1,o cotlia.l1,I ll,t,, i

пенсiйного страхуванI rя', затвердженого наказом Мiнiстерс,гва фiнансiв Украiни
вiд 24.01.2012 N!44 (iз змirrlrrlи), ll5,ttttTiB 3 T,a 5 роздi.q), I I I  Нацiоttа"l ьttогtl
I IоJlо)tсI lI Iя (с,гаrrларту) бух t,a: tтepcьttого об",liку t]  дсрl(авI lо\ rу ceK,1,opi l0l
< I lоданtlя фiнансовоi звiтttосl i,,, з" 11з.о.,,,,,.,I IUго t lаказоNI  MirticTepcTBa фirlаrrсiв
УкраТни вiл 28.12.2009 Nll54l (iз змI iI rапли), rlyI lI iTy З розлiлу I I I  Нацiоналыrого
положення (стандарт) бухгалтерського облiку l < Загальнi вимоги до фiHaнcorroj'
звiтttос,гi> > . за,гвеl] .: l7(сI  I ()I o I Iaiii] llo\ l N{ irriс,гсрсr,ва cPirrarrciB YKpairlll вiд 07.0] .] 0l.]
Лл7З (iз зьrirtапtи), за JlaI I lJ\ ,1l1 б),хt,а,t,tсрськоr,о об'lriку ,t,a (littaltctlBoT звiтttос гi ltc

вiдобраяtено отриманий на благодiл] rliй ocrloBi rrtебiнь (ваtI ltяк, вiлсiв) в

Н ltч Ql t 1 1 l|  к B iO i i; ly У пр сtв.l i t t u я З ах id Holo
,,l,ii, J,г,,t, ,lt,lttt lt , tt ltrс,,ir с Г.гll,)пi.lь.ьл,lй,)i_lаLltli : lОрiй lЦl: .'IЮЬ
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кiлькостi 6245,6т насуN,Iу419,07тис.грн(отриманогов20l9роrti 1572,8тна
cyrry 92,70 тис. грll, 1, 2020 porti 3087,1 ,г I Iа с),му 20(1,02 r,ис. r,pH, 1, сiчнi

серпнi 202 l року 1585,7 т на суму l20,З5 тис. грн).

Аналогiчно з пор}  шенням закоllодавства. в частинi того. шо господарськi

операuii повиннi бути вiлображенi в облiкових регiстрах у IoMy звiтному

перiолi. в якому вони були здiйсrrеrri. Сtсалатськоlо шI icbKolo ралою по регiстрах
бух гал,t,ерс ько го облiку ,га 

QlittattcoBtlT звiтttостi ltc вi.rtобра; liеI iо оТриN{ ilI I I lЯ

llротягоN,1 березнясерtlr rя 202 l року rI lcбctrro вiд 'I 'зОВ < Кар'ср I 'ородниuя>  rto

договору вiд З 1 .0З.202 l N9З 7 в кiльttостi 970 т rra суму l00,00 тис. грн

(крелиторська заборгованiсть ло таких операцiях станом на 01.09.202 l

вiлсутrrя);  вiл Полупаrliвськоi t] li,пii ТОВ ВК < ГiрrrlшолобувI lа промисловiсты, ),

20)9 роцi З.1,68 т l] allI lrlli), I la c,\ ,\ l} ,3,66 T,llc. r,l)ll ,] ] а 
),2020 porii 50,99't lia c\ '] \ I )'

l4,68 Trlc. гривеrrь.
При rlьоп,rу, яli Bc,lal] trlJлL,tlo peBi ticI t,,. lltзttа.tсний ,1,orзap (о'гриlrаtlt lЙ t l: r

б:rагодiйнiй ocHoBi rtlебiнь на cyN4y 419,07 тис. грн; отриN,IаI I  ий у 20?l роui Bi,l

ТзОВ < Ка1l'r:р Горо.lrttrt llt>  lttcбittr, lIa c),I t_\ , 100,00 r,lrc. I ,plI ;  отрl,iI lаI tиt,"t Bi.,1

l[ о:rуtlанiвсыtоi фi:riТ ТОВ ВК < Гiрrrи.rолобl,вI tа I lpoMrIcrtoBic,ll,>  1, 20l92020

роках вапrIяк на суму l8,35 тис. грlr), в залиlI ] ку гте облiковусться, документи
про йоt,о списання (коплiсiйнi ак,I ,и I Iро вирiвrtlоваttня вулиLlь гроN{ ади щсбtlслл

тощо) не складались та вiдповiдно в мiськiй радi вiдсутнi. На територii громади

clij] a.lyBililI lя о,l,рI1\1аI Iого tIa бсзоI l,,Iа,гttiй ocrrorзi tt lcбcttto lte здiйсttlсrва.ll()сt, .1,1| я

оI ,": tяд), llc 1l] l!..1c] ,lt l] .,lctto..I { otrlBoprl rtlt :збсрiгlttt llя 1,1] ioI ,o tt lcбctttt l iз c,toputt t irl,t

юридичI tиI \1и чи фiзичними особап,tи CliitJ li.1,1с bl(oto rticbKoto радою не

укладал ись.

Враховуrочи факт вiлсутностi в облiку плiськоi ради та в rrатурi ш{ ебеню

(ваttrrяк1,. Bi: tciB1 ), а fliI (oil\ .tцll;1,srelt,t it l, lцо б r t iл,гвср; l7l(\ /  t] atJlи йогtl вtlкорис'гаtttt lt

(сlrисаrrrrя), с сtзi.ц.tсtltt ltп,t ltpcl (lalt,l,tr,tttt, iit lI ,t) ] lсс,гll(t1, tt tt i: lt,t iclct'i 7j0l,] 7 r ,rr

cr"rl1, 537,,l2 1,1| c. I ,p} i. чI .INl зaB,llaI lO Cl;ala,Ict,t; iii rI icl,r< iii pa.,ti збlгr,к iв } { .l t] t ia ] i: I lI \

суму.

В 2020202|  роках перевезення та розгортання щебеню здiйснювалось КП
< l'спtш:Iяхбч.r{ С KarIaT> . в якоlly в xo,,ti ревiзii проRедено зr,стрiч ttr, звiркч. про

що оtlисано нижче по aк,l,y.

Так, в псрiодi, uto пiдлягав ревiзiТ, КП < РемttIляхбуltСкалат>  вiлгtовi: lttо

до укладених з Скалаrською мiською радою договорiв налавались пос.l)ги l

поточного ре\ lонт\ , By,цI lI ll,. .1орiг, об'ск,r,iв бла гсll,строr< r, y,rIall]TyBa I I  I I lo

доро;кttiх зttаtiiв, llосJlуг1.1 1l t j,г(),l,раt t с l l op1,oNl l,t i cllclft,exl{ iKoIo (tlеревсзсння r'a

розвезеLlI lя tцебеню, розгортанI lя та ви piBtt tоtlанtIя вулиць щебенем., прибирання

с н iгу).

ГIеревiркою свосчасностi., повноти наданих послуг та проведених

розрахl,r r Ki в I ] cTal lot] .Iel Io I  l 1tc l,\ /  Jll I .,,

В 20l9 ptlrti lri; I t С Ka_,tlt,t,c t,Kclto t licыttiltr pll.,tolo ,I ll I iГl ,,Pcrlttt.rltrбl .,l

CKa:lal> >  укладеriо лоr,овiр вiл 04.1I .] 0l9 Л'r:  l, вiдповi,,1ttо itcl якого KI l
< Рем rш.lrяхбудСкалат>  викоI Iувались роботи з t lоточного ремонту вуrrиць пticTlt

Скалат.

lОlliй lll\ ,llOK
l! чч4,ll,} luli сiol)i.'1: ., Уtlpalll ittttя Захir tto.'rl

t I  t i с1., 7 ! е y:,1tt, t l 1|  u п t t,.L t.> tсб t t в Т с р 1 l ! )}  ]  i.1 ьс ь } ;  i й t, i, t rt с' t t l i |  ] ' 
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Вiдповiдно до акта приймаttлtя викоI IаI Iих будiвелыrих робiт форми ЛлКБ
2в за листопад 2019 року Л! 1 , KI l < Ремш:rяхбудСкалат)) виконаI Iо, а

Скалатською мiською радою прийнято та оплачено робiт з поточного ремонту
вулиць зilгаjiо[ ,l lta cyllv l21,7zl тис. I ,риl] сtlь.

Вiдповiдно до згаланого ак,га форпли Л9l(Б2в, Kl'I  < Рем tu.ltяхбу;fСка.lIат>

виKotiyвал1,1cL робоr,ll I lю"(o ),JlаI l1,гуl] аI lllя lt llpit ltt lotзa.,tl,t loгo lI tap), ,]

асфа;r ьтобеr,он Hoi сl,мiшi на окрсNlих дi.ltянtiuх в),; lиць п,ticTa CKa.ltlt,t,, л,lя чоl,о

КП < РемшляхбулСкалат>  придбано у ТМШРБП кМiськшляхрембуд) 34 т

ac(baJbTy, BapTicтto 90,1 7 ,гис, I ,pH (накладна вiд 28.10.20l9 N940, платiжне

доручеI lIJя вiд 08, l l .20I  9 лГ1]  l ).

Проведеllими коI { тролыIими обстехiеttlIями викоI IаI Iих у 20 19 роui робi г

встановлено фактичну наявнiсть на зазначених в згаданому aKтi форми ЛqКБ2в
та логоворi вiд 04.11.20l9 N!l вулиtlях MicTa Скалат частиtl дороги. на яких
з j liii с rrro BaBct]  pe\ rOltl, I lокри,t t lt (JlilтKollllt"l рс rl о tt r,).

I  lровелеrrоtо ttepeBipltoro Bc,| ,allollJlctlu. t llo lIa порушення норм пуI I кту
6.2.7.4 Правил визначення вар,гостi булiвrIичтва ДСТУ БЩ. 1.11:20lЗ,
затверджених наказом MiHicTepcTBa регiонального розвитку, будiвrrицтва та
} кит.тlовокомуI iалыIого госпо/ rlарсl,ва УкраТrrи вiд 05.07,20l 3 Nl293 (ла,,ri

ДС'ГУ Б / 1. l . I  l :20lЗ). ,чо lili,t,lt гtрl.tйлtаlllIя I ] lil(ol] aнttx буltiве;rьrrих робiт, tfiормrи

Л'lКБ2в зll Jlисl,опа.,l 20l9 polil, _\ "l 1 I ]K,,I IotIe[ io < Вtlr,ра,гtt lla I lеревезсI I I lrI

працiвrrикiв б5,дiве:I r,rrих оргаlriзацiй ав,гоплоб iл ьн и\ l l,ранспортом>  (роздiл \ ') rra

суму 7,43 тис. грн, лри тому, що КП кРемшляхбудСкалат) заре€строване та
здiйснlое госполарську дiяпыriсть v bt, Скалат, а вiлстаI Iь ло об'€ктiв (дорiг). якi
lt ill: tяга.ltи peJ\ ,loI ll,y N.,tcI lt lle З кпr, Вi.цrtовi2lrrо 71о Kl,ir,t et t,t,и, якi б свi,,lчили llpcl

перевезеI lI lя працiвlrикiв Bi.,tc1 l rti.

Bttac:tij loK доп),цlеlIих пор)rtlI сI Iь, llo акту t lриймаtI ttя BиKotlllI ilJ\
будiвельних робiт форми ЛqКБ2в за листоI lад 2019 року Л! 1 з врахуваttнял.t

с.цLllIого по/1ll1,1iу l} al] l] I llcll() ll: t1l,гiсть робiт lr: r cyNl} , 7,82 Tlic. грlt! tIиNI  зав.lаI tо

збLl,гки пtict,Koпt1, бto;1; lteтt, lla l] liазаI tу c)JI Iy.

Порушеtlня доll} / t ltеltо особаьtr.t, яtti пiдпlлсали згаданий акт фор:лrи ЛлКБ
2в. Зазttачеttиl"I  ак1, з стороtlи КП < Рспr tr r",lя хб1,1lС ка"rrа,г) I liJUIиcaHo ,г.в.о

начальника Сарабуном С, Й,, а з сторони мiськоI  ради  мiським головоIо
Са воtrчакоrt П. R.

KpiM тoгo, в 2020202 l роках. Kl l < i)емшляхбудСка:Iа,г>  Bi: lttoBiлHt,l .lt l

укладених доl oBopiB надавались llосл) ги автомобiльною ,ta спецiальною
технiкою з перевезення щебеню та вiлсiву щебеню, розгортання щебеню,
вирiвнювання дорiг, прибирання снiгу.

JlK п iлr,вер] lяiеt t l lя цlо/ ]о llадаI lllя Скалатськiй п,riськiй ралi посJlчl,
aBToMoбi.lbllottl r; .t cпctlilt.,lt,ttoIo гсхtI iкоIо J llсрсIJсзсllttя I lteбeHlo Ia lli_Lcitt_r

trtебе} iю. розгортаI I tiя lllебеI I I t l, BиpiBtltotзltt l Hit llopiI ,, прибираrrня сlliгу, [ il I

<  Рем шля хбулС калат> , прелсгавJlено лороlкнi лис,lки тракlориста. дорtl; t,. tri

листки автогрейлериста та полороlкtti листи вантажного автомобiля (МАЗ).
)'доро; lttt iх I I I ] с,гках l,I la lil,optl с,l,а r,a автогрсйдер1.1ста зазI lаtlався ви:t робiт,

кiлькiсr'ь го; lия робо,гll тa rtictle роботIJ (по mricTy, CKa:tar, в I lерева)кI liй бi.,lыlttlс ti

Юрiй lI l!.lЮК
l !цчо,'lь1ll| л, Bll)l)i.] .\ , l, ltpLtB t i 1,1tя ] u.у irlttt l,,Ll

atflicl lepltt,uy,Otttltc,l.y,llt,бtt в Tepllt lпitbc:bKiit обtоспti l .: |
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зазначались назви вулиць; по селах громади вказувалась лише } lазва села).

IнtРоршrачiя lIpo заl\ { овlI I .1ка l,аких послуг, KiltbKicTb перевезеl{ ого, ро] горн),того
шебеню 1вiлсiву). площу вулиltь та лорiг. якi вирiвнrовались. у лорожнiх

листках та в будьяких iнших документах КП < РемшляхбудСкалат>  вiдсутttя.

У подорожних листах вантажного автомобiля МАЗ зазначалась наступна

irIфорrrrаrliя:  I lоI (азI I lJI ( с t l i,,1ort с,r,рэ lrpr.r виIз; li та I loBcpllellHi, rliсце взяття ,га

лосгавки lJalllu)(). rtзйпtеrt1 l1irllня lri.lltrarKy. Kilr,Kiclb i,t_lott. lt lСа Blllt la; lt1 (В

окремих випадках iнфорvаuiя llpo масу lJанl,сжу вiлсугrtя). I lrформашiя про

замовника таких llослуг, рL,I ilt iзити то взр ll oTpat lc I l ор,гI { их I IакладI Iих не

зазначались. Товарнотранспортнi накладнi в КП < РемшляхбудСкыtат>

Bi,,lc),r,r t i .

KlI  ( I )L.\1tll_: ]  я хб,\ ,,l[  С lia,llaT) t l(eбittb (вiдсirl tшсбсtrlt l.) .'l,'tя t] t lKOI lillI t lя

зазначених виrrlе робi,r,не придбавався, tta б'; tаt,одiйrrirj ocrroBi I ie отриМуВаI ]Сrl,

вiдповiдно за даними бухга:I терського об.lliку та фitlаrIсовоi звi,гrrостi TaKi

операчii не вiдобра;кались.
T;lкorli, в КП <  Рсмшr.rrяхбудСкаrа,г>  вiлсутнi ttозвiлыri чи буль якi iHrrri

локумеI il,и (/ к l11учеrrlrя. ловiр.tt iсr,ь lli.t о lри] \ lllI lI tя t lteбertto з Kap'cpiB, зltяВКl,r

Скалатськоi MicbKoi ради lцоло оl,римаllня tt lcбcttrcl ,r,clirto).

Зустрiчною звiркою BcTaltoBJcllo, що в окреr.rих виltалках налаllttя I locJl) I ,

вiдповiдно до умов укладених договорiв та aKTiB прийманняздачi наданих

lIослуг I lc I  I  iдтверllяtу lоться з ltac,I ,yllllиx I lричиI l:

BiLc1 ttt icI t, lto.1ol\o; I illI t\  I it .1op0.1illll\  _I ttctiB lсхttiки в llcl'ir11.

зазначсttий в aliTax приймаtlttязllачi ltаланих пOсJl) l. Lцо с свiдчснняN|  простоtо

технiки у r,акий перiол;

r tевiдповiдrliсть Ki.rbKocTi голtлrt роботи технiки. I tto зазllаtlеl{ а в

I Iо, toPOrlil l l lx l: t.lUI rO; l,t lllx.lI tcl: t\ . lL), 1llllз\ I . rtrti пiдrяга.lIи оплаri вiдповi.'tно : r_l

aKTiB приймаttttяздач i I lалаttих послуг;

 невiдповiдrriсть мiсця (насе.ltеного lryHKтy) робо,ги технiки, що зазI IаLIена

в подорожних та лорожних JIистах, мiсцю роботи згiдно з актом приймання

здачi наданих I lосJlуг.

Заt,lt: tсlпt j lo altтiB ttрttiiлrаtttrя,з,,(ачi lraitlrtrиx I IocI tyI , I ] li.] ll()LIel{ o 630 r,o.,trr rl

робоr,и r,exHiKtl на c),Nl), З] .1,69 r,rlc, I ,pH (2020 piK: МАЗ  f02 годинr.I  на суму
l01,00 тис. грl{ , трактор l 12 r,оllиrr lla суму 50,40 ,r,ис, t,pH, автогрейлер  1.10

годин на суму 96,60тис, грн,202l piK: МАЗ  89 годин на суму З7,10тис. грн,

гракl,оl]   69 го,циtl на сч\ { v 27,З5 тис. грн, автогрейлер 18 r,один на c} ,N,I ),

l2.] 4 Tr.lc. l,prr), rrю / iloI (y\ ] cI ll: l.] l1,1Io llc tt i.,1,t llc] ,,.,uticlro ll: lявlI !] 11[ I  в I { П < РсрrI tt,,lях

бу.lСка.,rа,r,>  JloKyNlel 1,1,aNl 1.1.

TaKl.tM чиttоr{ , I Iа пор\ / tiIеI iI Iя yNloB укJ]а] tсllllх.,tt,lговорitз, lroprr стаr"гi б29

I { ивiлыrого кодексу Украiни вiд I6.01.200З Л! 4З5IV (iз змiнами), частин l ra 2

cTaTтi l 93 ГосполарськоI ,о Kol(e кс} /  УкраТrrи вiл l 6.0l .200З Nq4З6IV (iз

зпriнами), jto aI tTiB п1"l1.1itлl: tttttяз;(а,ti ttа] lаttих I lослуг вклIочеI Iо бЗ0 r,счtиrr робоги
технiки t la cyNly 321,69,гI lс. грlI , що док)/ ] \ ,lеI lтально не пiдтвсрл;ttено наяв} tиI !Iи

в КП кРеплш.lrяхбудСrtалат) доliу] \ { еI  lтltпt и, якi в подальttlоNrу llрийняr,i та

оплаченi мiською радою, чим завдано збитки MicbKoMy бюджету на вказану

с \ ,\  I \ ,.

llo.t.llblttt l,,: i,1,1tlL \  l11,,tt; ,t i1,1,1l Jll\ il)11(1.,, ,. _ ,,__ ,/
t lI iс,t,,'lсllлtt,оlllttпtсtl,эr,бчв'Герtlt,лi,tьс,ькiitобtаспti / ' ; 'z'. lOpiillI \ .I l{ )k'
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Порушеrlня лопущеI ,tо особами, якi пiдписали згаданi акти гtриймання

здачi наданих послуг:  з сторони КП < РемшляхбудСкалат>  пiдписано

начальником Сарабуном С. Й., а з сторони мiськоi ради  мiським головою

Савончакоrl I l. В.
Створеною за розпоряд)fiен ttям пtiського голови вiд 04,10.2021 N,l129

KoMiciclo, I ] роl]елеI Iо обстежеlttlя tцодо t,tаявностi розгорнутого щебенlо

(вiдсiву) в наступних населених пунктах (вулицях) громади:

 п,t. Скалат: ву,rиtli Стецька, Кривоноса, lI I ухевича, Полуботка,

flI свченttа, JlcpпlottToBa, Хрtе.п ьниtlr,кого, Чубинського, Замкова, Малиtrtка,

Об'iзна; с. Криве; с. Зарl,биrrrti;  с. OcтatI 'r: ;  с. ГороJlttиця; с. Г[oBocilrKlr;

с. Старий CKa_ral:  с. Пол1 lllit liBlta.
Проведеним обстеженням встановлено фактичну наявнiсть певноТ

кiлькостi розгорI l} / того lllебенIо I Iа зга.I lаI Iих вулиI lях та I IассJIених пуI lктах,

o,11rlalt вилtiрrl,гtl ,гоt]щlitt), I lac1,I I l),, ,tolI lI y 
.,lol] )l(lrlI )/  'га t lI ltpttI I )' HeNI  o; li"l1.1l]o,

врахов) Iочи перiоличrriсrr, p(,,l(tpl: llI lI )l. rrcpiBttt,пti11tticгt, Насиll). йОГО

хаоt,ичttiсть, ,га яtt ttaclti.10li I ] c tаt{ овитI t tt i.,lt,t< ic,t,b (lактичttо розгорlIуI 'оГt)
щебеню та вiлсiву не являсться п,{ ожливI ,1N,l.

'l'arto;rt 
рсвiзiсlо Bc,l,ilHoBJleHo, rlpo ulo llетitльнitllе зазначено в розлilI i ll

аудиторського звir,у, що заJlиlI I ки невикорис,ганоi субвенчii з державного
бюлх;егу rtiсuевиrt бtод;кетаrt lIa з_liйсI tсttttя raxoJiB шоlо соцiа.tьно

економiчного розвитку окремих ,r,ериr,орiй в cyMi 89,б тис. грн, на порушення

норм пункту 9 Порялку перерахування мiжбюджетних трансфертiв.

] al,Bcpjl)I icI I ()I  () I loc,l,.lI  IовOI il l{ lбirreтr, \ { irric,I ,piB YripaTtttl Bi..l ] 5.1] .20l0 Лl ll32
(iз змiлtаlrtи), пуI lкту 20 I lриr< irrrцевих I loJIo} I teI Ib ЗакоrIу УкраТни < I1po

flеряtавrrий бто,цлtеr,Украirrи rla 2020 piK>  вi,ц l4.11.20 l9 Л9294IХ (iз зшrirrами)

до державrIого бюлжет1, не повернутi. чим завдано Йоплу збиткiв на вказан\ ,

cyNl} .

Kpiпl 1,()I ,o рсвiзiсtо llc,l,aI lol] .JlclIo (llttгll ttcLl,iлt,otrcll t, lJикорис'| 'llt lt lя

бюд;кеr,них коштiв на cyNly 2.12,()3 r,lrc. r,pll;  з.,tiiiсrtсtlt lя вtt.цаткitз tз с\  rli

90,00 r,ис. грI r, якi не вiлttссенi дtr п,tiсtlеви.х бrод;ttс,гiв Бtод;ttетltим кодсксоNl

УкраIни, при наявностi кредиторськоi заборгованостi мiського бюджету за

захиI I iеI I } 1] \ ,lи статтяNIи ви/ iа,гкitз (леталыtо виписано в розлiлi I I  аулиторського

з в iTy).

lIpoпe:ettottl рсвiзiсrо всlаI IоltлеI tо рял rIcлo.1tiKiB та I IopyI I lL,Hb

законодавства про закупiвлi. а саме:

Скалатськоtо irt icbKoro pa;,lolo, ,IK заN,lовникопI  закr гliве.rь, t la порvlI IеI lI Iя

ttopM I lyI tк l,y l час,гиttи ttepurclТ c,r,a,r,r,i З I , час,t,ини З c,r,aтTi 40 Закону ,Ml922VI lI .

за наявних пiдстав, визI lачених у пунктi 7 частини пepttloi cTaTTi l7 Закону

N92] \ 'I I I . I lo I IpoI le.I ()pi Bi_rKlrlllI tx торгiв за.lrГqUА20200508000б96с,Iа
переговорних процедурах за ЛgUА20210218005920а та ЛЪUА202| 04| 2
00075lb, tte Biлxl.t",tello lt llоllозиttitt l (tle t li,цrloB:teI Io R r'I lcri у пср(,говорI tii

lrlltrI tc..,tvpi) I { I  l r,I )еrltt; ..lяхб1,.,tСltl.,lа,r,> l. яtiс, tз 1lозr,rtilttri ttоllлl I l\  I I lil\ ,] 0 ,lac'l t llllt

першtоt cTaTTi l Закону,ф922VI ll с ttt lв'я: ]аtlоtо особоtо iз Скала,гськоttl Mict,ltot,.l

l I  ач аl ь н tt к в idd il1, У пр aB; l iH ня З ах id l юео

tx] lic.t, Дерэttсl),dчпl с1.1, лк,бtt о Тернопi,lьськiй обlаспti / :  l| :  :  _ Юрiй !!r\ ',1lo^ '



радою та мiським головоIо зокреNlа. } "IaToMicTb за результатами проl{ е/ tур

закчгtiвель прийtrято рiutсltttя llpo укJlалення ,tlоговорiв та t]  I lo,'laJr bltroпtv з К[ l
< РемшляхбудСкалат>  укJlадено 

,l,ри договори про на/ lання послуг загаJiоI \ {  на

суму l234,00,гис. rрп (2020 piK  олин договiр на суму 485,00тис. грн, 202 l

рiк, два договори на суму 749,00 тис, грн);

 I ] paxo t] \ ,lo t i I i ),к,'rа.,1сI lI iя .lо.,tа,гко I ] I jx 1,го.l1 вiд 16,1 1,]020 Л!1 та Bi: t

28.01.2021 Лл2,,rо логоllор), lta I Ioc,l,ilr1.1lllIя llрt,lролI IоI ,о газу Bi,,1 28.01.2020 N!0] 
Е20 (lrостачальник  'ГОВ кБ,,tаt,огаз Збу"гl> ) з I Iор),lllеI I I IяNl t lopM tt1,1tK гч 2

часl,ини 4 cTaTTi Зб Закоrrу Л"9912VI I I  (в рс:tаrilliiло l9.0,1.2020), в частlttt i l,.rtt,,

що цiна природного газу збiльшувалась бiльш як на l0olo, за рахунок коштiв

мiського бtо; l; ttе,I ,у злii; iсttсrrо зirйвt.tх виl,ра,г заI ,алоN{  на суму 22,40 тис. l,pll
(2020 piK  l4,18,I ,ис. грtl, 202l piK  8,22 т,ис. r,prr), чt] ] \ ,l завлаI lо пlicbl,,t lпt1,

бюджету збиткiв на вказапу суму;

 через гtегtрийняrr,я Ска.ltа,гсы< оtсl MicbKoto ралоIо ефективttl,tх

управлiнських pitrleHb, а саме не iнiцilовання питання перед ТОВ < Паливторг>

I llодо з\ ]eI l] llettttrl llitt l.t за OjlI .1I llli{ Io llрироjlI Iого гalз). врJ\оt] \ 11)чи il' ] \ IellllIel{ tlя

Hu pllHK) la llJяltI t ictb ,tilltollllиx lt iлc; ltrl _1, 1rl I JllccclI ll)r t,iлtt.llrj.tttих зrlltt I ,r

!оговору постачання I lриродного l,азу, yKJla.ileнol,o за резуJlьтатами процеJури
закуrliвiri за NgUA20t81222000627b, ,з Iч,tiського бюд;кету ,злitiсtrсttо

непродуктивних витрат загалом lla суму 27,8 тис. грн, виходячи iз BapTocTi

I Ipl] po/ tlI ()I  о r а;у Biltt loBi,,lt ltr 1о rtрсйсlt)I I )аlI ,] ,),. розпtiI ttсttолt1, rra < l(lirt iйrroп,r1, сайr,i

I IАК (I  [ афтоI ,ез YKpaTttl.t> ;

I la пор),tl] сtI I tя I lopNI  абзашу, l0 час,l,иttлr t lсршtli c,r,aT,I ,i l0 Закоrrу М9] :
VI I I  (в редакцii до I9.04.2020,1. звir и про викоtlаlllrя договорiв. якi yKtarerli за

результатами процелури закупiвлi за NgUA20l90718000009a (TepMiH лii
договор), до З1.12.2019), за ЛчUА20 l81] 22000627b (Tepпlirr дiТ договорч з

врахуваtit lям дода,гковоi уl,оди  : ro З l .0З.2020) та за NчUА20l9 l2 l6000595b
(r,epпrirl дiТ !ol,oBopy з BpaxyBalI i lя1\ ,I  долатковtjх ),гоl1 З1.0З.202 l. розрах)I lки в

повноr,tу обсязi провелено c,I ,aHoM на 16.06.202 l), та якi повиннi бl,гr.t

оприлюднеtlими протягоl\ l трьох дtliв з лttя закiнчення строку .лii логовор1,,
в} tкоI tа} tl{ я iloI ,ol] opy або Гtого розiрваtrtIя, c,l,attoN,l I Iа llaTy по,rатку рсвiзiТ
(30.09.202 1) взага,,ri не опрlт,пlолнеtli.

TaKoTi ревiзiсlо встаllоlзлеllо, що на поруtllенllя I lopNl частиllи 5 сr,а,l"гi 9

Закону Украiни < Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсr,ь в YKpaiHi>
вiд 16.07.]999 \ 'l 996ХIV (iз зrrirrалrrl). п\ lt l1,1,'в ] ,r,a 4 роз;ti",rl,illоря.lк_r
скjlалання б toi l; tte,t,ttcli звiтtrос,гi ро,tllорrIлllи liil] \ ,1и ,t,a ollep)Ky l} aLlaNlt,l бtоJlяiе,гttих

коштiв. звiтностi фонлами загальtIообов'язкового державI lоt о соцiальн()го i

пенсiйного страхуtsання, за,t,вер/ lженоI о наказом MirricTepcTBa фiнаlrсiв УкраТни
вiд 24.01.2012 N944 (iз змiнами), пунктiв З та 5 роздiлу I lI  Нацiонального
по,по)ксI lllrl ( с,га rr,,tap,l,y) бухr,аlI r,срс ь ttсlго облiку в лер)iавlIоNl1, ceKTopi l01
< I lоJlаtlttя фirrаlrсовоi звilttосt,i,,, з.ll пL,p.,l2iL,lIoI ,o I lаказоNI  1\ 'I irricl,cpcTB:l фirrlllrсiв
УкраТrrи вiд 28.12.2009 Л,rl54l (iз зьlirrаrrи), llyI lKl,), 3 роз,ri,I1, I I I  Нацiональrrого
поJIо)!(ення (cTaH,,rapT) бухr,алr,ерс ыtоt,о об:rirt1, l < Заr,аtьнi tsих.Iоl,и; tо фiнаtrсt,вuТ
звiтностi> , затверllженого наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 07.02.2013

l] чч,t.lьttцli li il l, ) i.l,l l'l t llctc; .tt ltttя Зц,til)ttt l,'ll
,l| ,t it t i1,",tt,tt,t,t!,ll,vl1llll, l'.| ,] l.,l] ! lбibлlil ,цi1.1.,l] ll lOpiit lI l\ . ltOh
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Nл7З (iз змiпами), Скала,rськоIо пtict Kolo радоIо cTatloм на листоI lал 2020 r,a в

перiол ло завершення ревiзii, не вiдображено по регiстрах бухгалтерського

облiку та фiнансовоi звiтrlостi MicbKoi ради кредиторську заборгованiсть по

розрахуlI ках з КГI  к Р еlttt llяхбуdС Kala l11) lla суlп) 4,04 lrluс. ?ptl;  cTaI IoN,I  I la

01.01.202 l та в перiод до 16.06.202 1 , кредиторську заборгованiсть lto

розрахунках з ТОВ кБлаzоzаз збупs; lп сулtу 5,45 tпttc. zprr;  станом rra 01.01.2020

та в перiод ло 21 .02,2020 кредиторську заборгованiсть по розрахуlrках з 7?В
<  Пa,ltlBtltclp:  ll lta c\ ).1l),9,44 пtttc. zplrB€lrb.

l} t,| cllol} K1,1
За резу"; I  ы,ата\ ,1} i ie| lltt,п в t t oztl t| litt tt tt coBozo u.vittttty бюi: ltсепt.| '

Скаллпtськоi MicbKoi mepumopitutbHoi zролtаdu (CKc,taпtcbKozo MicbKtlzo

бtоiэrcепtу) Tcptttlt,t i.lb< ,blit li об,lttt,пti зо перiоi з 01.0I .20l9 по 30.06.202I
вс,lаI iовлсllо пOр}  lI letlb lз tI c: I t l.t itt itз l] : l с.\  \ l\ , | 26 171,1'7 l'I lc. I 'pll. а ctl\ ,ic:

неефективнi улравлirrськi рiшсtrI tя, I ll(l lIризвеjlи до упущених виI ,ол,

недоотриNIаI Iих } tоходiв та I I спроlI lук,гиl] I  t14x ви,грат  17 055,04 Tllc. грlI

(недоотриманi доходи  5 366,86 тис. грн' непродуктивнi витрати

1 l 688,18 r,ис. грrr), ll(o l\ 1o] ,li),Tb llрrlзвести l09 б44,5З ,г!lс. грI I ;  I lорушеI Iь. ulо

lI c прl1,1ltс.lи .[ () lt lpal Ti]  itttt lttx пLrр) lllcllb tI litt ltt lc,lt l,,i' . t I tc I  llt t l l i t l t I

74,6,гис. гривень.

Так, Bttirc.,riлоt<  не I  taJIerlil to го BI .] liopllcl,ilt{ I lrI  оргaltlо\ l l1ictlcBt,t '..,

самоврядування можливостей щодо встановлення допустимих законодавством
poзNlipilr llrIal,I1 ,] : t зеNljI Iо, ttaijotloi ),,lacl,i;  Bttac.rtiдoK безоl I .1tal'ltol't l (бсз

офорпlлсtttrя .rloI ,0I ] ipI1llx вiдlrосlirr) l] икорис,t,хI lltя з[ ,\ | е.lьI lllх Ji.,lяttt,lt l. в lO\1,\ I

числi rriл про€ктними дорогами; I Iедос,га,1,I  l ьоТ роботи щоJlо I Iереукладсння

логоворiв ореllJи ,,cNlcJIb (llриltс.lсlI lIя с,гаlJ()l( UlrcI l.(tIoj 'lIлf,I lt ) tri't llotli.t lt icr t. ,t,',

затверджених), на,цання преферепrtiй окреNlим суб'сктам госполарюваI iня lI (o,,lo

l} clll} I ()l1.1cllI I ir 1эсlзлriI l1,орсil;1I tоТ tttattt, бtо; l; .t iс,гоNl I lpol,яI ,()I r ] 0l9]020 poKiB га I

пirlрiччл 202 l ptlKy l lелоt.l,Ip1,1N,I itt lo po,Jplix),ll liu lJtl ; { oxullilj  I lil t.t lэJlыl), L_\ I1y

5 36б,8б тис. гривепь.
Зволiкання з викоltаlI I lяN.I  llopi\ l пуrtкl,), 2 .tacтltrrи 1 cTaTT,i 3, часt,иtrи l

cTaTTi 5, частини l cTaTTi 27 Закоrrу Украiни < Про державну peccTpauito речових
llpaB lI ii lI cl] \ xOI \ ,lc rlaiitto ,га t 'x обгяt; ttсI tь>  Bi:r 01.07.]00r+  Nlrl95] IV (iз змirrал,r1.1)

la cI : ] lli lN: I lttBi_tblt,,to lio.tctlc_r Уr,1,,;1i',,,, | | l(l.t() p!,l t,j lrilI lil' lll] ill, l,. l: lclloc.i lI .1

зешtельlti .lli.пяtrки та будiвлi, мояiе пl]извес,I ,и llo втрати терrtторiальноt.t

громадою маЙrIа вартiстю l09 024,46 r,пс. l,рu (28,5:1l3 га земеJlь Kor,tyita,itы tc,'i

BJIзCHOCTi нор] \ { ативною гроI I IовоIо ot] iHKoto 71 127 ,12 тис. грн та Hepyx()N,,e

пtайtlо ба,tаttсоl]оlо I ] apl,icl,ro j7 t] 97,04 r,ис, грrr).

Дос:r i] tжеt ttrяN,t llи,гаltllr| Nl ttрlrj lбltttttя зli plt\ ytlUli сlбвеrI rriТ ]  _tc p)KarB lto I 'i)

бlо.,(iкеl,ч пliсtt* ,вим бtо.цrке,гам tt lt зlбсзtiе.tсttltя якiсtiоi', cy.lllcttt lT l,a ,,tocI_\  liI l(,.'

загапьноi ссредньоi освiти KlloBa yKpailtcbKa lllKojla)) меilлiв ;1ля rtl] otзtli

чкраiltськоi tllKoJlи) t] c,гaнoI } j lctlo, lt lo при придбаннi Iuкiльних меблiв Вiлдi:rом
oclзiтtt t tс.цс1,Iрl l ] \ raI  Io Mcтollи.lrt i pcKclirrer Uta rtii I llо,цо оргаlI iзацiТ освir'нього

простор} , I IoBoT yKpaillcbKoi lt itto,,l1.1. яtti заr,вердrI tс.l t i lIаказоrt Мittiс,герст,вlt освiгr t

iнаl,ки YKpairrrr вiд 2З.03.2018 Л,]28З, в часr,иtti зав[ lщен} tя Тх фiзичrrоТ tsilи. il

Юрili lll\ ',1lOK
Н цчаlьllll} i в io() l.t), )' прlкr l

офiс1, !|  е pэtt,ttt itt лt c,t l,: ltсбч в Тер

iнця Зоtiit lо.:о
ttrlпi.lьськiй об] | rспi '] .' 

 

,: / |
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caNte: прилбанi стiльцi BapTicTto 63,9 тис. грlt важать 4170 г, при l,Topivri не

бiльше 4000 г, tt lo свiдчI tть про t leпpollyKTttBlti витрати на вказаI lу суму.

При зборi iнформаuii ч Вiддiлi к),льтури! 1,уризi\ ,rу та oxopollll культурноi

спадщини Скалатськоi MicbKoT ради встановлеI { о:  заниження в облiку BapTocтi

активiв на суму 74,б0 тис. грн (не оприбутковано меморiа,rьний знак 450 poKiB

с. Коло.цil'вка та ко\1I lозI .1I liя з брl,к iвкrl < Прlrлор \ 1Kpai'ttt l з гсрбопr> );  (lart r

оп,lати за сгlоili1.1т), eJlclil,pocllcpl ito c,topottttbr.llo lорилlitI I Iоtо осtrбоrо ('Г/ lА'I '

< Укрпошта> ) на суму 0r3,1,ис. l,pll, Ltим заlзлalltо йоплу збитки на вказану cy] \ ly.

Неефективrri управлiI rськi рiшеtrttя rrtодо оформлеllня/набуття права

власностi, придбаного КНП < Скалатська комунальна районна лiкарня>

Скалатсt,кtlТ r,t icl,Koi ралrl автоьrобiltяt tttви.lltсоТ / lоllоNrогtl (без фак'гичtlоТ iiого
передачiсl,грtlNlilI I llя 1, власttiс,r,ь, а по llовiрсtttэс,l,i, ,гоб,t,о без ресс,грlrtii
транс I  lор,гно I o засобу за KI{ I I ), з I IаявI Iи\1ll в llода"]ьI lIо\ { ),гIроllесуаJIыI } lN,lи

дiями по BiдHotlteHHto ло вliазitt lого автоплобi,,tя, на яклlI 'l lIaKjlalleI Io арешI ,I  1а

який с предметом кримiнального правопорушення, можуть призвести до втрати

автоrtобi.tя з \ ,рах\ ,RalI iI Iя1l BtIoll1,oBalloI ,o l\ 1едиrI ttого об;zrдrtаI lllя на с\ ,\ { у

620,07,гllс. t,plll} cI lb.
Вrrаслiлок неI tале)(llого ана,,li,з1 cllrlly lla,llitI lttrI  об'ск,гаьлtl соцiа",tьноТ

сфери Ска;rатськоi MicbKoT t,ери,гtlрiа"llы loT l,рсlп,tu,ци ctlLliit,tbttllx l1oc_l\  I , iliи,l c",I rl;1

iнtttих насеrrених пl,нктiв, не прийняття управ,тiнських рiшень щодо }  к.падеttня ,]

Li i. l t I t r t l i. l t r I  t rl l t Olll ii lli,lNI ll Nl ic l[ ч lr(} l,(, cil] \ l(,lrl)rll() l1: lllI lrl }  lO,t прL) I lcpc,li1,1) коtttгiв ite

зJliiiсненltя вt.tлаr,кiв, поtз'язаrtих iз I Iаланням таких послуг, у виr "rrядi

мi;кбюл;кетttого трансферту, прrlзвсло до lIеI lрод),к,гi{ внrlх BtlTpaT з

Скалатського плiського бtоджету загалом tta суму 95214 тис. I ,pH, а самс: lie
вiдшкодованi витрати за t lавчанI Iя дiтей ПiдволочиськоТ громади у Скалат,ськiй
,rI tt lt,t iit rlr rtI ,tt liii lI I li(1.1i I li.I t rис. t lr11, I lL, l{ i llllKo. l()lt lllt i tt ltt l] il lI l t il .lit irB:ttlt lя
лtи,l,е'; t iв ittших гропlал в КНП < CKa.lIaTcbKlt KoiuyHalJlbHa райоtrна .tt iKapttrt>

837,26,r,ис. грI l, в тому числi 679,75 тис. грн лчtсличноi субвеrrrlii.
Не привелення наповнюваностi K.taciB ло нормативноi. BilпoBiLtttl ло

Форплули розrrоlti; rу ocBiT,ttboi субвенI tiТ мiж пtiсцевипtи бюдх< етами,

зiI ,1 ! lcl).,lrli(,lloI  llocl,llll()I ] ()Io I iaбirrcr,1, Milric,r,pirr Yrtpltittrl Bi; t 27. l?.] 0l7 Nl l 088 (iз

зплitIаплll) та I Iев)I iI Jlгя г()ловlI I I \ l розпоря,,lI I llliоrt в ttt lt lrt iй пlipi захоltitз t lt,.,.l.r

lабсзtIс,lсtttIя ,| lo1.11r з111111х c,] lettlttt lttoi' rlc1l.,;1; i ilt la.lbllullj lJi lllix зllK.t.l,t it,

призвело до непродуктивI lих виl,ра,г на загаjIьну суму 5 9l lr9l тис l,pH (в ,г.ч:

20l9 piK  З 042,40 грп,2020 piK  2 869,5 1 тис грн). Розрахунок прове.цеI Iо

t] I l\ o lя| I lI  ]  сс| с tI lLого 1111,3rlilr1 оп.I ilI ll I I lrltI i псlitгt,,гi,tttог,}  праlliI ] llикil
CKa.ltaTcbKoi MicbKoi територiа.rtыtоТ гроп,lа; lи Ttl кiлькостi t lеllагогiчнttх cl,al] oK,

яtti пi;рtllга.ltи о tr,ги пл iза lt iT.

Не llрийttяття управлiнських рiшень шодо оптимiзацii' MepeiKi

зпгrлt,ttоосвir lt ix tt ilt l,t lt.t l,ttttx зlt..t1,1] tl. J ог.lя.1\  lt l e(lcttTltllt licTb rз яt: iс tt,

t| 5 ttKtlit lttvtlitrt lrяI  ()l(l] cirtilx ,ri.lli] I lt] (ilj  (t| i: riй) (Зapl,бlrrrcrtr,t it iT (li; rii' COI I I .
Ми,гttицькоТ фiлii COI I I ., Теrt.lliiвсыtоi (li",rii'COI lJ) призвеJlо j lo I { еефскти Bllo1,il

вl] трачаI lI Iя Kotlt,I ,iB осrзir,ньоТ субвсrrцiТ lIa з| lгалыI )/  суму 2 090,,18 т,ис. грu (за

20 1 9 piK  7 17 ,46 тис. грн, за 2020 piK  776, l 7 тис грн, за I  пiврiччя 202 1 року
596,85 ,l,ис I ,prr) ,га lcoltt,l,iB rticlteBot,t,l бtо,цit;етt, I ia заг: lt l> tI l cl,rr1 869,,З() T,rIc. j ,l)iI

llt lч,l t l,,tttr r; lr),lilt ' \  ,i,l,/ ,;  / ] i,/ ,] t 
'lllt i l t,l.',l

rл| licl,,te1llt ltttOttlltL,.l| ,й,бllB'lL1lll1,1ti_tt,c,t,llit it l)lj l| l(l)li ,| ', ,'"' l()рllilll,\ .ll()Л
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(за 2019 piK З14,97 тис грн (оплата праui, комунальнi платежi), за 2020 piK

312,48 тис грн (оплата працi, комунальнi платежi), за I  пiврiччя 2021 року
241,85 тис грн (оплата прачi.' комунальнi платежi)).

Прийняr'r'я рitlеrlt lя Скалатськоtо MicbKoto р&лоtо t llo1,1o встаноt]леI { ня

розмiру, батькiвськоi плати для батькiв iliтей, tцо t le I lале} (ать до пiльгови.ч

категорiй, за харчуван} tя ), заliлltдllх ltоrшкiльrlоi осrriти ,га доrrlк i.ltьних гр} I I Iах

навчальновиховних комплексiв rra piBHi 60О/о  для Скалатського ЗДО та 40%  
для сiпьських З!О i Jottttt i.rt,llltx гр\ ,п I l Аl]чалыIовиховного комппекс_y,

призвеJlо j lo дода1,I iового tIaB: lI | l,a)lielllIя I lll Скалаr,ськttl"r rI iсr,кий бtолrкС'l' За

перiол з 01.01.2019 по З0.06.202 l rta загальttу суп,rу 899,18 Tllc t,pll (за 2019 pirt

398.85 тис. грI l, за 2020 piK j65,22 тис, I ,pI l та зl l rliврi,rчя 201 l pott1,

1З5,11 тис грн).
порiвttяrtняпл цirt при,,iбаttrrяr пролуttтiв харчуваI I I lя Вiллiлом осtзiти iз

середнiпtи с по)к1.1l] t lt l N,l ll цirlапIи llc lll)ол),кти харчуваI I I lя по ТерrIоп i.llbc ькiй

об: lас,гi, irrфорп,rаuiя llo як} Iх о,lриNlаI Iа вiд Головlt,.rt,о 1прав:tirlня стаlисl,ики у
Тернопiльськiil об';rасr,i, Bcl,эll()BJlctlo, rrto лсяtсi продуI { ти харчyванI lя протяI ,ом

20]9]020 poKiB та l пiврiччя 202 l року закуплялись по цiнах више середtliх. ttto

с свi,l,tсttttяrl llttr] lсl; ,гtIвttсlt,t l l] lI ] iopllcl,aI I ] Iя бttl,L; tie,t,lt ltx ttc'ltt lI iB ll| l c\ '\ l,\ '

l28,47,1,ис r 1trr (в 20 l9 porti 19,j.1 ,r,lrc. l,ptl , l]  20201lorii 57,37 ,r,lrc, t,1llr. tr I

пiврiччi 2021 року 2l',76,r^ ис r,pH).

LlсlIа,lея< на оптиллiзацiя mTal,lI llx розпrtсiв KONIvlla.rlLtlI I \  зlк.rззiв куль'г} 'рI .1

та охоро} Iи здоров'я, наявнiсть необгрунтованих фактiв неповtлоi зайнятостi

праuiвtrиltiв, c,l,ajlo t lcpc/ l),NIOlJ()lo; lo] lll,1,1(olJ()I ,() ltalt i: llt,la)licllllrt на бtОдltеr' I 'РО\ lаД11

тa як ttac; ti_lt)K I Ipll_jl] eJlt) ,llo llcllpo.I l)/K,1,1I l] liиx llllll)ll l I l(l cl1.ILl ,i t,i| ttt lt lt 'э

соtliаtьного вI Iеску загаJlоlчl lla c),\ l), 252,1i2 T,I rc. I ,plI l} ellb.

Прийнятi управllirrськi рitLrсttня tцо:to сl,вореltllя lpbox liol,lylI&I  ы l} ,I x

пiдприсмств з обмеженими можливостями прибутковоi комерчiйноi дiяльносr,i, та

яtii зltt,а,tо.rI  opictt,t,t lrзltt r i tta бtодittе,гttс cPittalrcl,tзltttttrt, с trссфек,I ,1.ttзI tlI \ l1.1 та при] ] JС,lи

ло Hel]po] lyK1,1,t Bl tих Btll,pal,tIa ),1,pиrti,l} lI trl rltbtilricTpaтlrBltOгo I lepco} Ia.] l) ' I ta заI 'а"lьir)

счпrч 5l9.72 Tlrc. грнr оскiлl,ки a.tпritt icrplt lttt llI i ttи t1_1l,tt lt I lotllricTto ltог.rинають iбеl
Tot,o He,; lta.tt li I  iадхол)liсl tI  iя Bi,1 riоrlсрцiйrlоТ лiя,; tыtос,I  i (вttролов;t;  лос:ti,,t; tt l'tза t tt l t 'o

перiол1, коtлуналыti пiлприсмства отримуваJIи фiнансовий результат у виг;rяlцi

збиr,r;5;  r,oct} l ir t icr r,r pr,I1,1,itбc] lLllt lcri ,l, ] 020 porli МК[  l Kl{ or,tytra" I  ыltlк)) с'ГаНОвИВ

0,002, КГI  < ij: Iaгoyc,l,piйCKmta,tr>  0,15, КГI  кРелrtr1.1lяхбулСкагrа,t,>   0,02З, tцо

cBi,,1.1 1.,,,,o гrро rtезадовiльну е(iекти Bl t icтr,,lt iя:rыrос гi I iП).
Зосередження комерuiйtrоi дiя.пыtос,t,i rra базi олI iоl,о коNlунаJlыlого

пiлприсмства та викоI Iаl{ I Iя I I l{ l\ I  лелеговаI Iих MicbKoto paloro фуrrкltiГr з

fi..;11,,1 q11,.,1r, 111_11l ,1 it lцll\  (llllll\ lil\  lt,llI l ,l trI it,i.I1',.r tI ttrtt i t,tt ll\ .llll. J\ lil1,I ltI lt

(lirrarlcoBrlii с,гаtt пiдI t} lI tсi\ tс l lll1 Tll яl<  tlltc; tiлot<  зi\ ,lсlllllt,l,и llal} aI l'гar(etlI | } I  lllt

мiський бlод;кеr,.

Проведеною в ходi аудиту ревiзi€ю oKpeMlLy пumань фittаltсtlво
zttcttoittpcb lit li iiя.,tbttoctlt i CKuitппtcbKtli.tt icbKoi put)tt ] n l,repioi з 0L()1.20l9 llo
31.08.202l BcTaI loI ] J!ctl() I IорушсI Iь l,а 11q111l.rtit; ill llt l,il_,| t li\ |  l] a c\N,l\

6 2.1tJ,4{ ,l,ис. грll, а caNlc:  t lopylxclIb, I I to I lризвс,ли j lo в,l,ра,t фiнансових та
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MaTepiaJlbHI .1x активiI ]   l З81,8 l r,ис. грrl (лtе.ltоотримаrt i доходи 89.6 тис. грн,

незаконнi видатки  122,76 тис. гр} l, ttctti: tboBi l] итрil,ги l,a t] и'грати з.riЙсttсtti З

порушсlI I lяN,I  cl,aтTi 85 Бtо.ц;,кетного Kolr(eкc} , Украiни З32,0З тис. l,pH, trедоч rrчi

 5З'7,42 тис. грн);  порушень, що не призвели до втрат та iнших порушень

фiнансовоi дисциплiни  19З7,21 тис. грн; rIеефективнi управлiнськi рiшення,
що I lрldзI ]е_пи ло I IеI Iролук,I ,1] I ] них виl,ра1,  |  271,6 тис, l,pti;  ittшlлх нсдо:riк iв

встаI lовлено на суму l 654,76 тис. гриl]еllь.

Так. неrlрийI irlття 5rправлitlських pittreltb lцоло надан} Iя посл),г з

tцентралiзованого водовiдведенI lя на логовiрних платних засадах, як t le

перс.,1ба,tеttО tIoprlit\ lt l час1,1lI IИ 3 cTITTi 24 Заrtоrrу' УкраТlIи < Про ;ки,l,.,tово

Ktlbty,rtaltt,lt i гlосjlч1,1t) вiл 09.1 l .2017 N,r2 I  89VllI  (iз змirrэпrи), I I \ I lI l"'I 'o\ ,l б Прави.lI

надання послуг з uентра.riзоваI lого l} олоlIостачан ня та I tенlра"riзованого

воловi: lвсдеttI lrl,: ] а,l,вср.:1)iеI I1.1\  постаI Iовоlо Кабiнету Мirliс,цliв Украiни Bi.,t

05.07.2019 Л!690; через незатвердження економiчно обгрунтованих тарифiв на

зi.,1л6зi.'llt i I loc_,l),I ,11. ll{ () lllI j lc,lilll,b.lo Billtt lttя l} lt lioI IaBlIиx opl'arriB lriських pa.'l, Ia

Bi,t.t.lt li.I tt,, tri tc_r ttt i.'tt, ittt il,11,,11.111iiir,t l'r' 1,,,,1,,rI l il t 'I l(l)I illlt: ltI ilYll. ;  t] i.,l,t,,lj  .,

бrоджсrу з/ tiйснено Hellpo11yк,I ,I l I ]FI1.1x l] и,l,ра,г загaI 'Iо\ l I la cyl,l} , 44l,07гис. грll
(вила,I ,ки на oltJla,fy rrрацi lrраrtiвникiв, якi забезпечуюl'ь < рун кuiоtrl'ванrIя

каI lацiзацi йнонасосI IоТ станцii та очисних споруд).
Вt,t,,1а,гttи lia ol1I Ia,[ y e.] t ек,гроеl lерt,iТ в cybli 242,03 r,ис. l,prl по KllKl}

OI ]0150 ,.OplllllilurliйHe. ilrt| toprIurtiйtloilI ll1_1ilиlllic lil rt; .t lcpi; t. lbttoTcxlti'tt lc

забезпечеtI I lя / liяльностi об;tасrtоi рiulи, paliollI IoI  pa,,lt l, райоI I I lоi ), r,riс,гi pa;tlr (1

разi ii с,гворення), tr,t icbKoT, cc.; ttttttttoi, сiльсьtit li pa11,,, яliJ Bll1,optIcTllI Ia .l[ ,lя

забезпечення функuiонування КFIС та очисних споруд з MeToto

цен,гра,tiзовllt iого Bo,,1O3| ,,1ge.,l,clll1я. lll() ) cl] ()lo черI ,у с l] JIa] ,I tolo lIосJlугоlо, яка

I IаJасlLся с | I  Oilit l BartlN1 ttэ ] tot,t llзipttt l\  \  \ IoI } il\ . провсдсltо l] с} I Iсl] сч } tаПрrl\ lа\1

бюлжетноТ програми чим lte;1ol,pи N,t ано I IорNIи час,гиI Iи 4 cTэTтi 20 Бtо/ Iжетtlсrt,о

колексу Украirlи та вiлttовiдttо ло с,l,аlгi l l9 Бlол;ttс,гrlоl,о колскс), YKp.rirttr t

ttецiп ьовим використаliI iям бюлжетlIих KottlTi в.

tI срсз ltcлo,t,pll\ llt iI llrl з| ll] illl_I ltb 1,а I lol] ltoBi: l)t icltb, tsизI lalLlеttих ЧаСТИttОttl 5

cTaTTi 2?, час,гиltоtо l стаrгi 78, .t lI с,I ,иtlоlо 2 сr,аггi l1l Бrод;кс,гrrого колеliсУ

Украiни, Скалатською мiською радоIо I ] a I lорушення норм частиI lи 2 cTaTTi 85

Бrод;кетного кодексу Уrtраirrи (в релакl_tii, що лiяла ло 31.12.2020) за paxy,rroK

коштiв мiського бюлrrtету злiйснено видатки, не вiднесенi до мiсцевих
бt< l.,(; riсгit;  lilt l:  I { o,,(cl;ctlirt. tз cl,rri 90,00 T,rrc. r,prl (в 20I9 polti 85,00 тис. r,prr,

2О20 porli  5.00 ,r,rlc. грн) при ttаяltзlt ilс,l,i ] tрсjll.t,гоl] с L Koi' забор t,o Bal tr_lс,гi rticbKut о

бю,rжеr 1 з]  lli\ иlltеI lими сlаllями tttt] ll KiB.

Залишки tI свикорисl,ано[  субвеrtцii з лержавного бюдже,гу мiсцсвttпt

бкl.,llкетал,t t la здiйсtrсtlt lя захо,,1iв I llодо соцiалыlоеконолtiчного розвиткy
olipe\11.1x TepllTopiii в c1,1li 1l9,(l 1,1lc. l,pll (робо,ги I la об'ск,гI lх. якi пере.,lба,lалось

I t llt\ olla lI l за pll\ ) I l()K Koll1,1 it l c_r бrrctlrt ii'. llrtrcpttlctti;  сltоtttlviя llиllt ll{ .lil tBJ7liillOlIИ

I ia пpolre.llelli проI lе.,1ури зaKyI riBe",lb) } la llоl)уlllсtlня t lopM llytiK1,), 9 Гlорялку

nepepax_vBaI l I Iя llixtбto/ l;Ke,I ,H их r,pal rсфертiв, затверджеI lого постаI Iоt]оI ()

Кабirrету MirricTpiB Уrtраirrи rзiл l5.12.20l0 Nq 1lЗ2 (iз зплiнапли), пчнктч 20

I  Iрrrкilrцевих I Io.1o)icI Ib Заrtоtl1, YKpaTtlr.r < I lpo !срrкавI lий бIод)I tст УкраТrlи на

1: ,r"r,"_,: ., юрii цI \ ,,| I lOK,
! ! rt,t о t ь t t tt к rl iilil i ll, l' п1l,пl t i l t t tя З at iit t rl.,l l

ul)i!|  Лс,| ',ц,l\ lr] llпr1_1,,чi111 tt ГLl1ll.,l11 lbil,Klil ,r',.1,1L1l1i
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2020 piK>  вi.ц l 4,1 l .2019 NI294IX (iз зп,riнами) до державного бюдже,гy не

rroBepHl,Ti, чиN,I  завдано йому збиткiв на вказану суму.
Недостатнiсть KortrTiB мiського бюджету для нарахування та виплати

стим\ .llоlочих та iнtttих ltиllJ| ат llраttiвI lикапl v l] сlановлеlIих розviрах. зокрсl\ lа

t"tа,гсрiальноi лопоNIоги на оз.ilоровjIсttlIя в розмiрi середньо:чI  iся чноТ заробir,ноi

I lJla,l,и. а не llосадовоI ,о oKJlall\ ,, як tlc ltере/ lбачено нормами cTaтr,i 2l Законч

Украirrи < Про службу в оргаtlах мiсцевого самоврядування>  вiд 07.06.200 l

N9249ЗI I I  (iз змirrами). зчN{ ови,qо t lt:oбxijttt icтb поI I ] уку ,I1о,цатковlJх д),керел л.lя

t,alioi BtI lt jt ltTt.t, та яtt tt lic'jt i,t(ll,, cI1I )l1,I I llllI .j().l().ta'гI i()lJc I1all] lllI llt ilic] lI lrt t lir мiсttсtзtlii

бtод;ttе,г, ltсгативгtий впJlив il: l illrrt i r,а.lrузi, tPirtattcy,Batrttя яких злiЙсt trос'I 'Ься З

мiського бtолжету та призвело до llеI lродуl(тивI lих витрат щонайменше на суму

19| ,17 тис, грн (рiзпиця мiж розп,riроI !,l середньомiсячноi заробiтноТ плати

посадовоi особи оргаtlу пticttc,ltottl сl\ Iовгл] l),взltttя та ii поса/ Iовиr{  ок.ltадоtчt).

На rtopyI llelrtIя llopN,I  абзаr11, l .tacl,t ltrи l сr,а,г,l,i 48 Бlo.,t; ttc,r,r to t 'o Ko,1cI ic)'

YKpairrl'l, Скалатською rlicbKcrlo pa.I lolo в особi rticbKoI ,o го,ловl]  CaBoH,raKa I I . В.

1 1019 porri без Bi.lt loBiлttttx бto;utteтttltx acl1I ,I l)] I ] lll{ b уlij lалсI Iо / tоI ,овори пi.lря.rr

з ТоВ ,,XyTip), ЛТД для виконаtlня робiт по проведенню капiтальних peMoHTiB

Tpoтr,lr11iB I lo B\ ] I l. I  Iеза.ltс; tt l toc,l,i тa B1,1r. tIopttoBo,,ra в п,t. CKa.ltar, заI ,а_: lоN,l на cyм,v

l 724,8;1 ,[ llc. грI l" rtt ii tз поjll'; tыriо.\ l), ,]  l} pllx),lrltt lt l; lrt rPaKтtt,lI Io I ] I lI iolIaI tиx рilбir ra

су.цових розг,ltядiв оtt.llачс,нi liоlrl,го\ l r,ricыcolil б t tt,,t lttct,), в cl,rli 950,54 тис. I 'pri.

чи\ I  tIop} ,I tI cI lo lIop\1ll LIас,гI tI I I I  .1 c,t а,t,гi 13 Бtti,,t,rtc,l,rtt)1,o I (O,,teKc), \ 'ttpl,t i't ltI . lз

частинi злiйснення видаткiв на llокриття зобов'язаllь, якi взятi без вiдrrовi.tних

бtо.l; ltс,t ] 1l1} :  iict11,1l),l} llt ll,, llc lJt] il; lill lo,lbc rl бlо,,l; trстtlимl,t зобtrв'rrзаtttlя1,Iи. i llc

llij lj lягatjlи оrr.ltагi за pax),I loK бtол;ttсr,ttrlх коштiв. I ] iдttовiлrtо ло rryrrK,r,1, 20

час,I ,ини l cTaTTi l 16 Бrодrкетrlого колскс\ , Украirlи взя,t,тяl зобов'язаltь без

вiдtl< lвiлrtих бtодже,гних асиI ,ttуваttь с llорушеI llIям бtол;кстtrоl,о закоtIодавсl l] a.

Поряд з ци] \л, кошти в cyMi 950,54 тис. грн списано на видатки устаtlови
бс.з Bi.,toб1lluriclttt lt l;  t lбtiltу lt icbttoi рlulи (l)ак,| ,llчllо cl,t] opeI Io1,o акl I .1t] \  TpLrI \apitJ
(iHBetlTapttlt l(lll] ,гка lie cKJI rjlcHa)" lt lo (, iIop) lI ] сI I i{ я] \1 HopNl ll),llK1,), 2 роз,tirу I l

Гlацiональноrо положенt]я (стаlrдарт,) бyxl,tr.lt,tcpcbKoгo oб:titty t]  лерiliавI lсli\ 1)

сек,горi l2l < C)cHoBHi засоби> , заl,t] ерд)iеI I trI ,о ttаказоNt MitricTcpcтBa фirtаlrсiв
УкраТни вiд 12.10.2010 ЛЪ1202 (iз зллiнами), та який вiдповiдно до П"{ анч

pllx1,1trtirl б5,х t,ал,r,ерсыttrt,о t lбlrit iу l]  ] leprкn liI  Io\ l), (,gцltll)i. зl] тверд; liе l lo I o I lаказOм

lчliriiсгсlэсrва t[ lirrarrcirз YKpaTrrlr Bi: t 31.1] ,] 0lj Л!l203 (iз зьrirlliьrи), ta [ ] t lilя.,1it,r

застос\ ,| tаl I  I  Iя ГIлаtl1 paxvrIKiB бr,хl a:t,lcI )ct,li()I ,o обril;1, в lcl)riilll: } lIo\ I \  rcl., l()I  ;

(Ра,хунок l0 KOcHoBrri засоби> ), за,l,всрл)iенol,о наказом IVliH iс,герсr,ва фirrаirсiв
Украirlи вiд 29.12.2015 N912l9 (iз змiнами), повиI { ен облiковуватись на рахунку
10 < OcrtoBtti засоби> . I ] нас,цiдок JloI1ylltcllo1,o поруI I IенI lя заI Iиrt(сI Iо вар гiсть

осllовI iих засобiв I ta cyNly 882,69 ,гис. l,prl (950,54 ,rис. I ,pI l 67,85 1,ис. l,pit

зilпI !I I lcI lI t\  обt,яliп та RllnToCript,,ii l l KltlI it lt.t l,t lt ll о p(\ t()lll) ).

'Гакоltt виiцезазначене призI ]еJlо / lo rtеобхiлностi сt1.1lати за рахунок
пtiського бtод> rtет1, с),лового зборч в cl,Mri 14'26 TI lc. грн, I l(o cTa.lo додатковtiN,I

I li.lt] all] i.irt icI lllrt lt lli бtо,l,ttс,l, ,l,: l llризlJL,] lо ; (() llLllpo]1),l(,1,1] l] lI I tx l] lll'pa'l' I Iа Bl(a,]atly

суму.
Kpilr r,ого. перевiркоrо aKTiB приtiltаlI tIя вlлкоI lаI Iих бl,лiвельних робir, з

l l,| lчaLlь1 l l ] i l]  il)oi,l), У' пptlt; .,t it t ttя Зuх iilпtllt l
or| l i c,l, Лер ltcatiuпl с,llэrбч в Tepll ()п i. lb(btili об.,l 0сlп i IOpiti I I l) '.7lОh'
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капiталыlого peNlolll,y l,pol,yapit]  I lo ByJi. I I сзалеrI tltостi й вул. Чорновола у
м. Скалат та t lроведеними коtl,гроJlыiими обмiрами виконаних робiт,
встановлено вклIочення до них на порушеI lня норм пунктiв 6.2,7.4 та 6.4.З

Правил визначення BapTocTi будiвництва ДС'ГУ БД. 1.11:20 l3, затверлжених

наказом MiHicTepcTBa регiонального розвитку, булiвниtIтва та житлово

KoI l),I iajlыlol,o госпо/ lарсl,ва Украiни вiл 05.07.20lЗ N!29З, завиrrlенllх обсягiв та

BapTocTi робir, заt,а.ltопл I Iа c)/ r,ly 67,85,1,ис. l,plI , ч1.1\1 завдано збиr,кrt MicbI tolt1

бюджету t la вказаllу суму.
Скалатськоtо мiською радою на порушення норм cTaTTi 13 Бюджетrrого

кодексу Украrrrи, LIacTIJtl 1, З r,a 5 cTaTTi 9 Заrсону УкраТни < Про бухгалтерсLкlrй
облiк т,а (lirrarrcoBy звiтttiс,r,ь в YKpaTrri>  вiл 1(1.07.1999 N! 996XIV (iз зrrilrаrrlи),

пуttктiв l та 4 розлiлу I l l [ artiorra,,lbrloi,o ll()л())tенrrя (с,r,аrrлар,r,) бухгалтерського
об.чiку в .I le pilia Bll oN,Iy ceKTopi l2З < Заttаси> > , затверджеI lого Haкa,]oNl

MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд l2.10.20l0 ,Ф1202 (iз змiнами), пунк,гiв 2,га,1

розлiлу I , абзаrtу o/1t,l lIa.I ll lrl,гоl,о ll)/ I lK,l,y 2 розлiлу I I I  Поря,чку склалitI I I lя

бIо,,tлtеr,ttоi звiтtlостi розI lорялI lикаNtи 1,а о1,1ержуI ]ачаNl и бtо.ц;ttетtrих коttI гiв,

звiтностi фондапли загал ыt ообо в'яlз I tclBo го / .lcp)I (n BlIL) I ,o coLlilrtbHot,o i пeHciirttoгo

страхуваI lI Iя, затверд)tеного наказо] \ ,l MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд
24.01 .2012 Nл44 (iз змiнами), пунктiв 3 та 5 роздiлу I I I  НацiоналыIого
I ] o,,IorlieHI lя (с,I lrr.'lа1l,гr,) бl,х I ,1t,,t,I ,clэc t, tto го об',I irr1, I ]  : { L,i] 7ial] I lo\ t1, cel;Topi l0l
< l I ,.lлаttttя cPiI llt ltcc,lBoi звi I  ltoc ri)). lli l I ] срд; l:сll l.)] ,() I laI (a to\1 М ilriс,гсрс,r,вll (lirrlLrIciB

Украiни вiл 28.12.2009 Лlrl54 l (iз зrrirlалlи), I l),1lK] ,y 3 розлi.llу I I I  I lацiоrrальrrого
поло)iеI I I { я (стаrrларт) бl,х галтерс ь ко го об",liк1, l < Загаrыri вl,iNIоги до фil,rаrrсовоi
звiтностi> ,, затвердженого накrвом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 07.02.20lЗ
,Пll73 (iз зьrittапrrr), : ] it i] llliI ll\ lll бl,xt,l,t lt,t,c,pct,tiol () ()бJlit\ у ,t,lt (litt lrlctrBoT звi,гttt lс,l i rtc

вi; tобр:rжеtrо [ ),l,plliuul{ I I ii ,,,, 5r,.1rr.,iiiirt iir t lcrtt llli Lrleбittt, (lj illllirll,, tri.L. i r t ,l

кiлькос,гi 62'15,6 т I ta cy;r'l)/  1 ] 9,а7 tttLtc,,.7rl/  (о I I )} I } lillIoгo rз ] 0 J 9 porri l57] .E ,i, 
rra

суплу 92,70 тис. ipll, у 2020 poui j087,1 т ila c),Nl)/  206,02,гис. грlr, у ci,rlri
серпнi 2021 року  l585,7 т на суму l20,35 тис. грн).

.\ I tr.rot i,lI to J пор\  lUclI I I )l\ l l: llioI I (l,,lilRcI lj l] . в (Iacltt lt i lt lt u. lllo t(lcllo.,t il] )cbKi

olrcpnrtiT lIul,иlllli б1 lrr вiлобрlut.сtti t l oбliltotlltx l,ct ictlrltx \  IoNIy ,t lliI ll(,\ t.,

перiо.'t i ь якоl\ lv вони б1.1rи зriЙсrrеrri. CKaliltLl,K()l() rlict,Kt,tt l lra,t()l() I l() рr_,l,iсгlrз1
бухга"пr,ерс ького облiку r,a (littatlcoBoT звi,r,rrос,гi ltc вiдобра;tiсI lо oTpIJ\ li,llI llя

протягом березнясерпня 202I  року щебеню вiд ТзОВ < Кар'ср Городниця>  по

лоI ,овор), rзi; r З1.0З.202 I  Л!З7 в lt illbrt.lcL,i 970 ,r, rra су bly l()(),()() mLrc, .,pll
(крслиторська заборговulriс,t ь I lo l,uких uI lсрацiях c,faltoM rra 0l .09.]0]  l

вiлсl,тrrя);  вiл Полупанiвськоi'tРi: riI 'l'OI ]  BI i <  Гiрr rи,rо.tоб1,I ] lI .1 I Ipo\ { llcJloBicr ь,, }

2019 poui 34,68 т ваllняку lta cyNry 3,66 ппrc. lрtl,гау 2020 p< lui 50,99 т lia c),x,l)

] 4,б8 muс, ?plllel tb.

Пi,I t .; r,.lr._r. )lli lJclJll(,I1.1t,lt ir ; r,,1,i ; ir I (,. j ,llllil(lclljI ii rorllp l(llI \ jI \ lillllt li llJ
б,rагодiйrliй ocHoBi ttteбilrb lla cyNI ), 419,07 Trrc. I ,ptt;  отриNliltIлri у 202 l puLti r,i_t

ТзОВ < Кар'ср Горолниltя)) шlебiнь I Iа cyNly, l00,00 тлIс. грI r;  отри]чlаI lий Bi.t

Полупанiвськоi фiлii TОВ ВК < Гiрничолобувна tIромисJIовiсть>  у 20l92020

роках вапняк на суму l8,35 тис. грн), в залишку не облiкову€ться, документи
лро I ".to1,o сtI } tсi.i} tI lя (Kobliciйrri ак,l,и lIpo вирitltI  totlatt t lя I ] yJlиltb гро\ Iади irleбtte1,1

llчч 1bltч] ;  liil)l)l 1_1' \  tt1lttt; ,ltttttя Jttti)ttt l,чl
,,| ,i.t Ji1 ч,.tt,t,,t lt. t.t l ,I t.,.7l,,,, ,i , , .itt ,',t,.,t,t; lОрiй l ll ) ,'ll{ ) h
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тощо) пе складаJlись та вiдповiдно в мiськiй радi вiдсутнi. На територii громали

склалування отриманого на безоплатнiй ocHoBi щебеню не здiйснюваrось *  дJIя

ог"I lяду не пре,цставлеI Iо. Договори t la зберiгаrrtlя такого lцебеI lIо iз сr'оронtliми

юридичниNlи lIи фiзичltипttl особашtи CKarlaTct,Ktllo пticblcoto радоtо I Iе

у кл ада",l и с ь.

Враховуtочи фак,r, вiлсу,r,rrостi в об:rirt1, ьliськоi раllи 
,га в rra,I ,ypi t lleбettto

(вапняку, вiдсiву), а також документiв, що б пiдтверджували його використання

(списанrtя), с сtзiдчеtttlям про фак,trtчttу його tI сстачу в кiлькос,гi 7З0| ,2]  т lta cyNly

537,,12,гис. I ,plI , LlиiчI  завдаllо Скала,гськiii rriсыiii.i pali збrlткiв I Iа L] liазаI l),сулl),.

На порушення умов укладсllих : rоговорiв, rlopпt cTaTTi 629 Цивiльного
кодексу УкраТни вiд 16.0l .200З N! 4З51V (iз зlrirrапrи), ttастиtt 1 та f cTaтr,i 19l

Господарського кодексу УкраТни вiл 1 6.01 .2003 N94З6IV (iз зirtiнапли), до aKTiB

гtрt.lйrtltt ilя,l; lli,t i t lajlattt.tx [ (П к Ptrr rtrlяхбуllС ril.1lar,) l1ос,ц),l, ulo1,lo I lеревсзеI lI Iя
,l,a 

розгор,га1lI Iя tt{ eбcttto, I lрибираrrrlя cltit,y, Blt.lttt,lчerro бЗ0 t,одиtr робоr,лt тсхttiки
на cyN{ y З24,69 тис. грн, шо докуNIента.I IыIо I I с, пiдтверлrttеttо ttаявнипли в KI l
,. Рем ш. tя хбу.f С калат,, док) мсlltапIи. якi lJ lloJaJlbmo\ t1 ltрийttя li ta olt.lt l,,tcl,i

MicbKolo ралою, чим завдано збитки MicbKoMy бrоджету на вказану суму.
I I l I l0l)) tttcllllrl ll()p\ l I I ),llKl,\ , 6.2,7.+  Пllаrзиlr RtlзllllLlсl{ l{ я l} lrlr1llц 1i

б1,; tiвllrruгва ДСl У Б/ | . 1.11:20lЗ. tal,Bcl); lr] ie tLIx I ia] iltзo\1 \ 1irlic,r,cpc,l,Ba

регiоналыlого розвитку, булiвrrиr{ ,гва 1,it )i1.11,.j loI ]oI ioiйyHarlы IoI ,o I ,осI lодарс,I ,ва

Украiни вiд 05.07,20l3 Лg293, до акта приймаrtня виконаних будiвельних робir,

форпrи NлКБ2в за листопад 201 9 року Nл 1 щодо поточного peb,roHT1 lopi l,

вклlоtlсllо < I } иr,ртги нз llерL,lJL,зсllt lя лllаrliвttиttiв булiвсlrыrr.tх оргаrliзацiй
аtзтоплобiлыtи] \ t,гранспортом>  (розлi.lr V) rra сr,пlу 7,4З,r,ис. l,pI l, llри r,orr,Iy, rrKl l{ l I

,.Реrtttt,,lяхбr,,tСкr.lат,,, загегстг()RrI lс rl l,t iйcI ttoг IocI lt lJll11t,l,Kr tiя.,l1,1tictt, _i

м. Скалат, а вiдстань до об'ск,гiв (лорiг), якi лiдлягали ремонту меltше З Kt,t.

Вiлповiдно доку\4ен,|  и" якi б свiдчили про перевезсtlttя праttiвникiв Bi:cvr Hl.

[ Jrrac;riлoK it()l lylllell l.rx I IopyI l] L,lIb. : ]  BpaxyBatlllrlN,l слиtlого ло.I lатку завl.ill] ,ено

BapTicTb робi'г rla cyrr1, 7,82 1,1lc. I ,ptl, t lиNl зав.; lаllо зби,l,ки rticbttt,lMy бtодяtеr,1, t la

вказаtI } ,суI lу.
Скалатськоtо MicbKoKl ралою, як замовником закупiвель, t la порушеI lllя

I Iор\1 п\ ,I lк,г\ , 1 частtlllll псрtlrоТ с,гаr,тi j  1. ,lacтlltrll j  с,га,г,гi '10 Закоttr, "\ '!92] \ 'ITI .
,j il I tarlBtI I ] x tt i.,lcтlttз, l] l.] зI tarlcll1.1x 1, rtyttlt,t,i 7 ,t lc t,tttt ll ltcplrloT c,t,itrтi l7 Зlrtоlr1
N9922VI I I , по I Iроцсд) pi вiдrtрI r гltх горlitз за ЛлUА20200508000696с r,a

переговорILJх процедурах за NIUA202 1 021 8005920a та NgUA202| 04| 2
00075 1Ь, не вiдхилено пропозицiю (не вiдмовлено в участi у переговорнiй
проrrелурi) КП < Perr rt t,r я хб1,,tС кал ат> , яке в розчпritltri I Iopl\ l п} ,I I кт\ ,20.tас,гt.ttt1.1

ltcptttlli c,rarтi l Зltкс,ltt l, Л'л9] ] \ iI I I  с llt lI } 'я: tllI I ()lo clctlбtltt l iз ('Ka.ttlt,l cl,KoI t) tI i.,i,Kt,t,,,

pa;tolo ] ll rticbKrtr.t lojlol] olo : ] oI il] c.\ Ia. lll,r,o;rricTb за рсз)JI I ; lаI it\ lи I lроI tед} ,р

закл,lriвс,; tt, прt,tйtttято 1litttettttя I lpo ),K,,lajleHI l; t логоворiв та I }  подалыllому з KI I
< РемшляхбyдСкалат>  укладено три договори про надання послуг заг€Llом на
cvrtv l 2З,1.00 тис. I ,prr (?0?0 1lili o:tllt l .tогtlвiр I la c\ / \ l\ , ,185.00 r,llc. грrr. 202 l

1lil; ,llt] a .(ol,()lJol)11 llil c),Nl), 7.19,00,r,ис. r,prr):

Враховуtочtл } 1KJli] .I [ cI lI iя i[ o,tiгI ,KoI ] tlx ,r,t,o.,t Bi.,t I6. i l ,] 0]0 Nr I  ,l J Bi r

28.0I  .20]  l Лл2 до доluвор), t la I Ioc,I ,.ltI1lI lI iя I ] риI ] (),,lI Iог(l газ1, Bi: l ] 8.0l .] 0]0 Л!0] ,
I  l ач cLl ь н ttK в id с) i,ly У п р aal i н tt я Зцх id Hotcl

or I  ic,l, ,'|  e 11,1lc at rl t пt c,,l| ,,ycбtt в Tep1ll)] 1i.,lbc:bKiil о().1асmi | |  ' ,/ !,"Z IОрiй !I t! 'ltOK
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Е20 (постачальник  lОВ < < Благогаз Збут> ) з порушенI lям норм пуttктч 2

частини 4 cTaTTi Зб Закону N,r922VI I I  (в релакrtii ло 19.04.2020). в частигti тогсl.

що цiна I lриродного газу збi.lrыtlувалась бi: lыtl як на l0o% , за рахунок KotttTiB

пlicbKot,o бюджету здiйснено зайвих витрат загалом на суму 22,40 тис. грн
(2020 piK  l4,18 тис. грll, 202l piK  8,22 тис. грн), чим завдано мiсыtопtу

бюлжеr,у збиr,кiв I Iа вказаltч cy] \ Iy;

Через неприйttяr,тя Скалаr,сьttt,t lо rticbKoto ралоIо е(lектиrзнt,tх

управлiнських рiшеttь, а caNlL, tI ., ilriцitоваtrня питillt liя перед ] 'ОВ < Паливторг.'>

щодо зменlllення цiни за одиницю природI { ого газу, враховуючи lT зменtшення

llil пиlll"\  гlt lt ltяtltt it, IL t i]KolI llll\  lt i tct,al, ltя I { llcct,I llLl tt i lIL,tli t ltt lx ttI itt t,l

l{ oгoBopy lloc1,11(tllllI tя llptipo.I il lol,() гitзу, )/ l(Jlа/ iсI Iого зlt рез} ,.iILl,аl,аNI  и проltс.] lури

закупiвлi за N,lUA20l 8 l222000627b, з lлiського бrоJt;кету здiйсtlеttо

непродуктивllих ttитрат загало] \ l I la суму 27.8 r I rc. I  prl. виходячи iз BapTocr i

природного газу вiдповiдно до прейскуранту, розмiщеному на офiцiйному сайтi

I iAK < I  Iафr,огаз Украittи> ;
I Ia пopl,tt lctrrI rI  llopI I  абзаrlу l0 час,I ,t.t lttt trcpttIoT cтarтi l0 ЗаltоrIу ] 'Ь9]2

\ rI I I  (в ре,,tакцii ло l9.0: l.] 020), звi,гlr I ] po вtlliоllаlI I tя ; lrtt,otзopiB. якi ),K",la: lt 'lI i за

резуJIьl,атами процедури закуrliв.lt i за ЛлUч\ 20l90718000009а (тeplriri _ti'i

договору до З1.12.20l9), за ЛлUА20l81222000627Ь (TepMiH лii логовору з

вllах\ lваtI I Iя\ l .,lо.,lа,гковоТ } ,годи  .цо 3 l .0З.2020) та за NlUA20l9 12 16000595Ь
(Tepmrirr лiТ j | clгoBopv з Bpaxyitlit lllrl] vl додаl,liоl] lI х ),I ,oi( 31.0j.202 l, розрах\  I I к1.1 в

повtlом1, обсязi llроtsелеttо c,l,; llIoi\ ]  lla l6,06,]02 l ), ,rа яrti гtclBlrtttI i бчти

оlIриJlюлненил,! и I lро,tягом ,t 
рьtlх ltt iB з дlLя закitt.tсliltя clpOt\ ) .lii лclt,.,t,t ipr.

в1.1] iоI tаllilя .fоговору або його розiрваrttrя, cTaI loNr rta да1,), rlочаr,rt1, рсвiзii'
{  i().l,{ ,',_(,]  l,') в r: tt lr.t i ltc Ul lPI  lJllU.'lllcl li.

За доl,оворапли, уliJlадеI IиN,lи з ltП < РешrruляхбудСкшIаr,>  за резул ь] ,а,l,а] \ ,1и

переговорнtlх I lроцед),р закупiвсль (] '(9UA202 10218005920a гrr NlUA202 l
0+ l: 00075 lb,1. uro t lpoBeлclri l t lilсlави ,,лвiчi вiлпrillсllо I lpolle_l)p1 вi.rкр,rrих

торгiв через вiлсутнiсть дос,гатньоТ кiлькостi тендерних пропозиrliй> , здiйснено
l)| l I : l _\  ,(tc.l_\  I  r .t l,tt,ltt l,,.llI I1,1 \ llil\ _ I lcl)eI icJclI lIя I lj  I )(lJ| ()гl: lltt lя ttteбeHttl. ЯКi

факrи,tltо tt l1.Ialli ttte _,to 
'ix rtt.,tз,lcI ltIя la tt lJcpulcI llllt t l i.,tttoBiJltиx llpollj.t.\ p

закуltiвель. Загалом КП < Ремul.гr; rхбудС rta.lta,t,> ) t lалано 1,аких I locJlyl,, а пticbt,tlto

радоrо без бюджетних зобов'язань ,га завершених процедур закупiве'; rь у
вказ:tI tоN,lу перiолi, здiйсrtсttо lIO.rlaJlI> llIe iх прийняття та оплату загалоNl на cv] \ ,1)

247,96r,lrc. l,pll, tI1.1] \ l lI crl(rl,t)llNl1lll() llopNl1.1 час,1,l.t llrt З ста,п,i l79, .tастиtlи 7 с'гаrтi

l 80. час,гrttIи 1 cтaT,r,i l93 lt lcI to.,tapcbKo j \ ]  lio,I { cI icy Украiltи. с,гаrтi бl l

I { ивi",rьttогtl колсliс) УкраТrrи. t litc,гlllt lI  ]  ctal"r i .l9 [ j rilл; liе,t,tt сl1,o коJскс\  \ 'Kpailrrl,
Аналогiчна сиr,уаuiя сrtос,tерiгасться i по договорах. якi 1клаленi vi; rt

Ска.цатськоtо MicbKoTo радоtо та КП < РемшляхбудСкалат>  без провелеtlttя

I Iроцсл),р ,зltt; r,t liBett, (rrlo.1o I iа,цаI I I lя I Iос.I ] \ ,г ,гехнiкоlо з перL'ве,JеI I I Iя.

розгортання tцебеtttо та it ltt lих ло11о;tсttiх робiт). Сума t lа1,1аtIих послуI , .цо

\  li.lit.tclI lIя tri.tI1,1Bi_ttlttx.1tlгtlBtlpitl. якi в пo,ta,ltbttlortr llрttйI tяri r; :  t lllлачснi
l72,80 ,гис. гривеrlь.

Рс,вiзiс,lо oKpe\ tI jx I ] I J,гallb r] l iH а ltсовогос по.,tарс ькоi .riя,rt,ttocTi CKa.,tI tL t,t,ttt,i

rtiсыttli ра.цI ]  I ] c,l,itI lol] _: letIo, lllo lI ll I Iop\ / llIeI I I lя I lopNl I lас,гllI iI t 5 c,r,a,lтi 9 Заr;оllу,

I  l L!,1,1 1 bl l 1lli Biot) i,l.\ , \ : tt llucl t i t t t t lt Зохit') t lo,,o

оr| liсl, lIерrо| чпlс,l.t,wбч B'Гepttllt lilbc,bKili t li1_1ac,лti ; " ,|  
''' ,, _rОрiй IЦ\ '.'llОК'



YKpaiHrr < I  lpo бl,х га.lrтерс ьки й об.ltiк ,га 
фirrаrlсову звiтI tiсr,ь в YKpaTHi>  вi.ч

l6.07.1999 Nc 996XlV (iз змiнапли), пунктiв 2 та 4 розлiлу I  Порялку складаrIня

бюлrкетtlоi звi,гtlосr,i роз| Iоря j lникам и ,Iа одер)куtsачами бкlлlI tетних Kottt гiв,

звiтt,tостi фоrrлами зага;tьнообов'язкоtзоt,о державного соцiыIыlоt,о i пенсiйного

страхування, затвердженого наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд

24.01.2012 Nl44 (iз зллiнапrи), пунктiв З та 5 розлiлу lll I lацiонаrrьного

положення (станларту) бухгалтерського облiку в державному ceкTopi 10l

< По.цаttttя tPitraHcoBoi звiтtlостil,, за1 l] ерд)I iеI lого I Iаказом MirticтepcTBa (lirraHciB

!KpaTtI l.t Bi.r ] 8,1] .2009 N,] l5,1 1 (iз зrrirrarttt). lI1,rrK1,1,3 роз;ti; r1'I I I  I IarticlHaltbtlorrl

поло)iеlI I lя (стаrrлдрт) бухгал,герсыtого обjlili), I  < Заl,аllыti вttNlоI ,и до фiнаlrсовоТ
звiтностi> , затвердженого I Iаказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiл 07.02.20 l3

Nq7З (iз змiнапли), Скалатськоtо пlicbKoro радою станом на листопад 2020 та в

пepiclj l ; lcl завсрll] еltltя рсвiзiТ, } Ic вi,llобра)I iсI lо по pcI ,icTpax бl,х галтерс ь ко го

облirt1, га t| liHarlcoBoT lBi tt lt lcti rticl,KoT pil.I ll li| )с.tигорсl,ку зrборtоtrанiсtt, t1.1

розрах),I tках 
,з [ { П к Pe.tt tt t.,tях(l1,1) C'Kct.lttttt,, t!Ll c"| ,.| l.\ , 4,04 tttuc. J/ rr,,' cl'ali0\ l tt il

01.09.202l крелиторську заборt,ованiсть llo розрахунках з Т'зОВ кКар'ср

Гороdttчtlst>  в cyMi l00,00 тис. грll за поставлсний utебiнь.

пропозиI lI l
З метою пiдвищення якостi формуванttя ,цохiдttоi та вилаr,ковоi час гин

мiського бюджету та ефективностi використання бюджетних pecypciB:

l . Опраrltова,I ,lt pe:} y,,Ibl,il,1 и дер),I iавtlоI о фiнансовсlгtr avjlllTy, бrод;ке г1,

Скалатськоi мiськоТ,гериторiальноi грома/ tи (Скалатськоr,о шtiського бюлжет1')

Тернопiльськоi областi за rlерiол з 01.01.20 l9 по 30.06.202 l та ревiзiТ окремих

питань фiнансовогосподарськоi; tiя: Iьностi Скала,гськоi пlicbttoi раjtи за пelrio_1 J

01.01.2019 по З 1.08.202l.
Забе,ltle.ttt,t,lr llеухи.] l1,1Iс ,r(0,1,plii\ l1lt lllrl зa| i()| lol(lt!} crlla. lli.| trотувати l'а

затвердити I lJlaH ,] ttxol1itl lllollto ),суI lеtI I lя Rllrl] JIс} lих ll()pylllcllb ,t,a гtcдt1.I il; itr i

не.гlопуlцення iх у майбутньоллу,

2. Забезпечити проведення iнвентаризацiI  земель в том) чис"lri пiд

польовиN,lи дорогаNrи, запроекто Batl иIvIи лля лоступч до земельних дiлянок.

розташоl]аI lих у blacttBi ] eлleJlb с ilt ьс bKtl toc ttoilapc ь кого I lризначеFtI tя. з

подальt1.1ою дер} { авноtо pL,cc l,Pal t iClo llpllBa комуналыtоТ власностi, з MeTolo

оцiнки с(lективносr,i Тх використанtIя, виrI I ] Jlеtlня фактичних зем.; tекористч t llt ч itз

га забезпеченI lя ) кладf,lllIя з I lи] \ ] и договорiв оренди вi:повi: ltо _1,.l tsи\ lог

ч t] I I I Iого закоI  Iолati] сl,ва.

Ак,t,ивiзувати роботу I llo; to прllвслсtrtrя розlriрitl за

] о

9з

дlIоLl} 1х лоI оворilх орLlIди зе\ l"л l

opeI lj ll Iol I lла,гll

r, вiдllовiднiстьзеN.{ еjlь} ] l лl.пянки по

заl,верлjкеt tих.

3. З lreToro уникнення можливоТ втрати територiальною громадою \ 1айна.

забезttс,tlt,I ,tt Bi; I ttoBi.ttIo : ,lo I topi\ l за liol i ода вс,гва. ,] oKpe,Nla Закоltч Украiни < I lpcl

дсржавI lу pecc,гpalliIo рсчових прав lta I lcp),xoMc N,lайllо та Тх обr,яlкеttь,l Bi.t

01.07.2004 Л919521V (iз змiI rами) та ЦивiJIьного Колексу УкраIни, державну

юрii l ц \ ,.| llO л

Н uчаlьttttк Biddily Уtзрав.l | н ня ЗаtiDt tozo

t l| lic,.l,: '!e1lltt,ct.t ittпtt: .t.l,,lп,бlt в Tc1lltt ltt ilbc,bKiit ()бlOспli 1 l'z'''
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peccTpal{ llo прав

тощо).

4. Переглянути дiючу мережу закладiв загальноi середньоi освiти, що

утримуються з мiського бюджету, з метою ii оптимiзацii вiдповiдно ло потреб

lIассленllя та привеrtеlIня у вi.tпr.lвiлltiсгь ло ltoprlar ивttо[  | IаповнIоllаНостi K.taciB

та вi,lповi.] но кiлr,косгi ltс.latгогi,lttих cTilI Jol{ .

Привести у вiдповi: lнiс,r,ь до pea:rbHoi гtсlтреби штаr,нi розI lиси
комунальних закладiв (установ), в тому числi шляхом t lедопушення

необгрунтованих фактiв неповttоi зайнятостi з метою уникнеI lня зайвих витрат

на сI ]лат} , сjll{ ного coI llalbHoI ,o вI Iеску.

5. Розробити та затвердити Гlололtення про порядок

затвердження фiнансових tt"laHiB комунаJlы| их lliлltрисмсгв.

посr,i йний контроль за дiяльнiстю коN,IунаJIьних пiдприсмств.
I )озt,; Iянутlл llиl,аI lttя ulоло оптимiзацii Ki.ltbKocTi Ko] \ { yrlaJlыlих

пiдприсплсr,в.

6. Передати t la баланс МКП < Комl,tIаJIьни к)) Karra.lr iзацiйнонасосну

станцiю та очиснi споруди з подальшим затвердженням еконопtiчно

обгрунтоваttlrх тарифiв лля I IалаI I I lя послчг з t lettTpa,r iзоваllого водовiдведеI I I Iя.

Начаlt btt l t tt вiдлiл} , Kol I ,tpo.1llo в гl: rl,зi
оборони, в lIраt} оохороttlIих оргаllах l,а

opl,aнax в.Ltади Управлiння Захiдного o(licy

!ерхlаудитслу;кби в'Гернопi:rьськi й

областi zi 
" 

,,2э, Юрiй ШУЛЮК

B.ltitcltocL,i I ta KoN,lyli.lпыte ьtайrtо (зсл,tе,llьгI i дiляttки, бу.,tiвлi

розробки та

здiйснtова,ги

I  l c!,la.lbl!t lK Bi(')(')i1_1, \ 'пllав.l itt ttя 1цxit)ttttrl

tфic'_l ,7t1l ltt 'tt_v)ttttt( 1\ ')I  бll б l'elltt,lt li tbr,bl; iit (njjucl| | i :  / ,' ' , l()рiй lll\ ,l} Оk
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гро] !I

ДЖЕРЕЛА IНФОРМАЦtI

l. Бtодлtетrtий кодекс Украiни вiд 08.07 20l0 ЛЪ 2456Vl (iз змiнами).

2, Податковий кодекс Украiни вiд 02.12.20l0 Лlr 2755VI  (iз змiнами).

3. Земельний кодекс УкраТни вiд 25.10.200l N9 2768I iI  (iз змiнами).

4. I  { ивiльний кодекс УrtраТrrи вiд l6,01.200З року } q4З5IV (iз змiнами).

5. Господарський кодекс УкраТни 16.01.200З Ns4З6IV (iз змiнами).

6, Закоrr1, YrtpaTrl1.1 < l lpo ; rобровi.,rыtе об'слI tаI lI tя територiа; lыIих

а.ц>  вiд 05.02.2015 NIr157\ / I I I  (iз зrlirrаrlи).

7 . Закоir Украiни < Про ltерrкавrlий бtоджет УкраТни на 20l9 piK> .

8. Закон Украiни < I '[ po лержавний бrоджет Украiни на 2020 pio.
9. Закоtr Украirrи < Про дерrкавttий бtо:,I ; rtет УкраТrlи rla 202 1 piK> ,

l0. _]aKorr YrtplTtttl < I  Ipo rricrtcrtc c.lNlot]prIл),Bltllltrl в YKpai'rri>  вiд

2|  .05.| 997 N!r280/971]P (iз змrirrап,rи).

1 l. Закоrr Уl< раТttи < ,Про дсрrкавtli соцiаqьнi стандарти та лержавнi
соцiальнi гарантii>  вiд 05.10.2000 N!]20 l7I I l (iз змiнами),

12, Закоrl Украirrи < Про ocBiTy>  вiд 05.09.20l7 Nq2145VI I l (зi зr,rirrами),

l] . Закоtt YI tpaitI rl < Про .,1otttt ii,ltыt1, ocBiтy>  вiл l 1.07,200 l ,^ ф]6]8I  I I  (iз

злl iI ta1,1и ).

I .1. Закоrr Yrtpaittrr < I lpcl заI ,аJlыI } /  cepc,,(llIo ocBiTy>  Birr l3.05.1999 ]Ч,65 l
XIV (iз змiнами).

1 5. Закоrr Ук1llТtrи < Про кчJlьтчрч)) вi.ц l4.1 2.20l0 Л!2778VI  (iз зп,riнапrи').

l6. Закоlr УlillаТttи KOctlclBrt заliо I Iолitl] с1,I ] а YKpaTttrr I lpo oxol)oll)
здоров'я>  вiд l9.1 l .l992 Л9280 lXI i (iз зплiнами).

| 7. Закоtt YttpaТtttl < I  Ipo j lcp)iar] rli { lirrartctlBi l,араrr,гil \ IeдI ltI lIoI ,()

обслуговування населення>  вiд 19. i 0.20 l 7 Л92 l 68VI I I  (iз змiнами).
18. Зltl;оrt \ "riраitlи < Про рсl,),] llоl] аlllIя bl iсr,обулiвr roi лiя: tыlосli,, вiд

l7.02.20l 1 Л! ЗOЗ8Vl (iз зrrirIамr,r).

l9. Порядок та у] \ ,1ови llадаllllrI  ocBi,r,Hboi субвенчii з державного
бюджету мiсцевим бtод;кетам, затвер.Ll} кенi постаI Iовоlо Кабirlс,гу Мilriс,грiв
Украiни вiд l 4.01 .20l 5 ,,$6 (iз змiнами).

] (). l] сlllя,lоli ,l,il \ ,] \ 1()l] ll I ii_l; l(alI I I rl ltc.,lt,t.tttoj cvбBcrtrtii з j lepжal] I loI ,o

бlоjl; ltс t,r irliclicBt.tbt бtt1_l; t,ctlt; ,t, з; ,itвс; l.; ; ttt,tt i lIocl| lI loBolo Кабiнеlу' I \ 4irlicтpiB

YKpaTHlr вiл 2З,01.20 l5 Ncl l (iз зшrilrlrмrr,r).

2\ . I Iорядок та умоtsи llалаltllrl субвеrrчii з дерliавllого бtод;rtсту ltt iсцсtrиi,t

бюд;ltетам на пiдтримку розвитку об'еднаних r,ериторiальних громад, затвердженi

постаtIовоIо l{ ltбirrer,1, N,lirric,гpir, Уrtрlirrи Bi,r l6.0j.20 lб .,\ !200 (iз зллiнами).

] j. lIup'l.tOK l: r \ \ tUtJll lllt,(llltI I rl ;_rбtictttriT J .tcp; I i.Ll} ll()I  (}  !] lo.t.liJl.,
\ l; \ ,ц.,в,l\ l бl(ll;LсllL\ I  ll: t t,lilil.ll,1.1l)i r.tхUд.t, lцоJ(l a()lli.l. I1,I l(lcK(lllo\ li,I lI ()I  ()

розвитку окреN,Iих територiй, за,гверл;ttеtti liостаl]оtsок) Кабiнс,r,ч MiHic,r piB

Украiни вiд 06.02.2012 Лл106 (iз зплiнами).

] j. lIоря;tок 1,а ),I \ ,loBll I IаJlаI lI lя субвенrtiТ з / ] ержавllого бюджiету

viсцевиv бto_tri;claM t la t li.ttttKtt.tyttatttt lt lJill] locli ; t iкарських rасобiв t.tя

лiкчваttllя окрсN,lих захворlовf,lIь. зlгIJср/ t),f\ с lli постановоttl Кабirlету Milric,r,piB

Украiни вiд 10.03.2017 Nll8l (iз злriнами).
l]  (1,1 u,l bt 1 ] l)i в il)O i,,l_| , ! ' t lllttBl iH l l> t ] ох ii н t l:o

,lifit,y,'!e11,1ti,,tyittt ltL,1\ ,,nia)l1 l} 'Гellttotli,tt,t,l,Kiit обlttt,пi 1 ' ,| 'z'| ' t()piit IЛ!'.1IОh'
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24. Порялок та } ,\ lови I IадаI I } Iя счбвеrlцii з дсря(авного бlодrкетч

мiсцевим бюджетам на на/ lан} tя Jlep;taBttoT rri/ tтримки особам з особливими

освir,нiми по,гребами, за,гвердиtеrti llос,гаtIовоlо Кабiнету MiHicTpiB УкраТrlи Bi.,1

14,02.2017 Лs88 (iз змiнами).
25. Пос,ганова КабirIе,l,у MirricтpiB УrtраТrtи вiл 22.11.2004 Л!l59l < I iро

затвердженнЯ t iopNr .xapLIyBaI t} lrt у ttaвtlaJlыtиx,l,at Jllt l,rlчих закJlаllах озлоров,,Iеl l llя

та вiдпочинку> .
26. Форr.rl,ла розполiл1, ocBiTttboT сl,бвсrrчiТ, затвсрдriiеtIа постаllовоIо

Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд2'7.| 2.20| 7 ЛЪ1088 (iз змiнами).

27. Поря;tок встаI tоt] JIсI I I tя I ] Jlагtl дJlrI  батькiв за персбчваttrrя дiтсй у
,цср7iiавI I I iх i t;orlyttlгt ы tt.I x ,llotI tKiltLttltx т,а it lгеllt lагI l] 1х ] I | ll] i] lLlы I ] lx '] aK"la.la\ ,

затвердхсений наказом MiHicTepcTBa освi,ги iнауки УкраТrrи вiд 21.11.2002 Л9667.

] 8. Рiшеlrtlя Скалаrськоi мiсы< ,эТ радlr.
29. Рiшеttня виконавчого KoMiTeTy Скалатськоi MicbKoТ ради.
] ll. l)()tllUp)l.t; licllli> . \ licl,t.,.,t,u I (J.1OIJtl,

З l . Ловi; tltа збсlрч ilrrtropMlrrii ч t] i; t,ri; ri t lctli,r l.t CKa;ta,t,cbKtlТ irlict Kt,l' ll.r.tt l.
З] . floBiltKa збору irr(lopMarlii'1 Вiл;ti,,ri K_v.; tl,trpи.,l \ рllзм\  lt l охоi)оI Iи

культурноi спаjltI lи ни СкаlIа,l,сыtоi шt icbKoT ра,,tи.

3з. Довiдка збору iнформачiт в Комунальному некомерчiйному

п iдпрr.r с r,tcTB i < Скаllаз,ська I iоN,lуI IаJIыlа pat: ioI ttta лiкарня>  СкалатськоТ MicbKoi

ра.llи.
31. Ак,г ревiзii окремих пи,гаI Iь фirrаrrсовогосtlоларськоi J{ iяльrrосl,i

СкалатськоТ l,t icbKoT ради за перiод з 0l .0 i .20 l9 гIо 3 l .08.2021

З5. I rrtPopMauiT та розрахункlл Скалатськоi MicbKoT ради та коN,IунаJIьних

пiдпрtrс rtcT,B.

ЗО. lrrформачii Bi] l llilt llри(мсгli. yclJlloB la оргаrri,lаttiй. огриvulti tta

запити Управлitlttя Захiдtlilго офiсу Щерлtау/ tи,гслуrкби в TepHorli: rbc ькiй

об"цас,гi.

Дуduпtорськuit звilll склаdено у mрьох прttпtiрнuках на 96 apKytuax.

IОрiй ШУIЮk
I  I  qч t l.,t ьtt tt к B ir)r) i. tt )' прав.l i н п я Зttx id ttt l,t l

,llцс) J \ ,г ,t,,,!),ll!1] l,, tr чiitt в Тrрп, ,tt i. tbcbb ii ,,б t,b,tп t



протокоJl
узгодження звiту про резулrьт тll державного фiнансового аудиту бюджету

Скалатськоi MicbKoi територiалыrоi гроNrади (Скалатського мiського
бюдясетч) Тернопiльсьittli областi за llерiол з 01.01.2019 по 30.0б.2021

/ /  .р{ { 4{  i02 lp.
, (!ат!)

С] ка.та,гсr,ка lt icbKa ala. Фiнансовий Bi_1.,1 iT t CKaTlaTcbKoi п,I iськоi ради
(HaiiNlcH} ,BaI { Hя об'скта ауrиr,у)

Скалатський мiський голова (] авончаrr lI . В.. нача,тыtttк ф iнансового вiддiлч Скапатськоi

Micbkoi оали Д ацкiв Г. Б..
(псrса: lа. lrрiзвtiI t iе ta iнiцiа; lи керiвltпка об'скта ауrит1,)

з однiсi сторони. та начальник вiддi,пr, кtltt,г пtl.пю в га:rчзi обоDони. в правоохоDонних оDганах

та органах вJI уrIравлiння Захiлltого odl ict, Депяtirули,гслчяtби в Теtэноrri,,lьськiй обласTl

ш люк К). I

(посада. t lpiзBlltttc:  ra iнiцiали керiвника ау,литу)

з iншоi cTopo} I I I . розг,'Iянули та t lбговор иJи I lDo€K,I  звiту про резчльтати леD} кавного

фiнаrI сового ачдитv бгоджеr,у Сь:а.: lагсьttоi lt icbKoT TeprlTop iальноi громади (Скалатського

\ { lського оюдж е,[ \  ) ТеDнопiльськс,i оJ.11с гi

за перiол з 01 сiчня 2019 р. по 30 чсtlвня 2021р

(i] a } 8а 
,I ,c]ul! 

ay_,lL| ,r) )

пlдлис

Iорiй ШУЛЮК
(iнiчiалrl та прiзвище)

Петrэо САВОД!ШК
(iнiчiали та прiзвище)

Галина IB

Без коплентарiв (за1 важень)

I з коментаряп,tи (зауваrкенняьtи)

на,rальник вiддiлу контролttl в

га,tузi оборонlt. в правоохороннI I \
органах та органах влади

Управлiпня Захiдrrого офiсу

,Щерrкаудитслулtби в Тернопiльськitt

областi
(керiвllик ay,rrrTy органу

/ { ержаудI iтслуij(би)

ска,qатський мiський голова
(керiвник об'скта аулиту)

Начальник фiнансового вiлдi,llу

Скалатсьttоi MicbKo'i ради

звiт lIогоджвно

р
)

(лiлrlltс)

(п с)(керiвник об'скта аулиту) (iнiчiалrr та прiзвище)


