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І 

В аудиторському звіті представлено результати державного 
фінансового аудиту фінансово-господарської діяльності державного 
підприємства «Київська лісова науково-дослідна станція» (далі -
ДП «Київська лісова науково-дослідна станція», ДП «КЛНДС», 
Підприємство) за період з 01.01.2015 по 30.09.2018. 

Аудиторське дослідження проведено на виконання п. 1.3.5.1 Плану 
проведення заходів державного фінансового контролю Північного офісу 
Держаудитслужби на III квартал 2018 року, Порядку проведення Державною 
аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами 
державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2006 
року № 361 (зі змінами) (далі - Порядок № 361). 

Аудиторський звіт призначений для керівництва державного 
підприємства «Київська лісова науково-дослідна станція», Українського 
ордена «Знак пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства 
та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького (УкрНДІЛГА). 

Безпосередньо на об'єкті контролю аудит тривав з 24.09.2018 по 
03.12.2018. 

Державним фінансовим аудитом охоплено фінансових та матеріальних 
ресурсів на загальну суму 17 572,06 тис. гривень. 

Аудиторський звіт підготовлено групою аудиторів відділу контролю в 
аграрній галузі, екології та природокористування Північного офісу 
Держаудитслужби у складі головного державного аудитора Загвойської В.Я., 
державного аудитора Жученко О.С. та головного державного фінансового 
інспектора Паніної Л.М. із залученням спеціалістів Державної екологічної 
інспекції Столичного округу та спеціаліста відділу здійснення державного 
контролю за додержанням земельного законодавства та оперативного 
реагування Управління з контролю за використанням та охороною земель 
Головного управління Держгеокадастру в Київській області. 
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І. ВСТУП 

1.1. Інформація про об'єкт та обґрунтування проведення аудиту 

Державне підприємство «Київська лісова науково-дослідна станція» є 
державним науково-дослідним підприємством у галузі лісового господарства 
України, яке засноване на державній власності, створене на підставі наказу 
Державного комітету лісового господарства України від 15.06.2005 №347 
«Про реорганізацію Київської лісової науково-дослідної станції». 
Підприємство підпорядковано Українському ордена «Знак пошани» науково-
дослідному інституту лісового господарства та агролісомеліорації 
ім. Г.М.Висоцького та належить до сфери управління Державного комітету 
лісового господарства України (далі — Орган управління майном). 

Статут ДП «КЛНДС» затверджений наказом Держкомлісгоспу України 
від 16.06.2005 № 357 із змінами, затвердженими наказом Державного 
агентства лісових ресурсів України від 05.08.2011 № 580. 

ДП «КЛНДС» є юридичною особою з дня його державної реєстрації і 
здійснює свою діяльність на підставі Статуту та відповідно до чинного 
законодавства України. ДП «КЛНДС» веде самостійний баланс, має 
розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі 
своїм найменуванням. 

Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті 
немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у 
загальному, господарському та третейському судах. 

Згідно із змінами, внесеними до Статуту у 2011 році, Державне 
підприємство «Київська лісова науково-дослідна станція» є державним 
науково-дослідним підприємством в галузі лісового господарства України, 
яке засноване на державній власності, створене на підставі наказу 
Державного комітету лісового господарства України від 15.06.2005 №347 
«Про реорганізацію Київської лісової науково-дослідної станції», належить 
до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України (Орган 
управління майном) і входить до сфери управління Українського ордена 
«Знак пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та 
агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького (УкрНДІЛГА). 

Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні засоби, 
кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному 
балансі Підприємства. 

Статутний фонд підприємства складає 346 394,00 гривень. 
Майно Підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на 

праві господарського відання. Підприємство володіє, користується і 
розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього 
будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та Статуту. 



Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження Підприємства 
Повне найменування Державне підприємство «Київська лісова науково-

дослідна станція» 
Код за ЄДРПОУ 00152595 
Керівник в.о. директора - Хромуляк О.І. 
Організаційно-правова форма 
за КОПФГ 

Державне підприємство 

Місцезнаходження 07352, Київська обл., Вишгородський р-н., с.Лютіж 
Види діяльності за КВЕД 01.70 Мисливство, відновлювання тварин і надання 

пов'язаних із ними послуг; 
02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому 
господарстві; 
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері 
інших природничих і технічних наук (основний) 

ДП «Київська лісова науково-дослідна станція» створено з метою 
розробки наукових засад сталого розвитку лісового господарства; проведення 
наукових досліджень з лісової селекції, лісознавства та радіоекології лісу в 
лісомисливському господарстві, регульованої рекреації і охорони природного 
середовища; отримання прибутку від зайняття господарською діяльністю. 

Головним завданням Підприємства є здійснення фундаментальних і 
прикладних досліджень з метою одержання новітніх наукових знань, 
сприяння науково-технічному прогресу та соціально-економічному розвитку 
лісового господарства. 

Предметом діяльності ДП «КЛНДС» згідно із Статутом є: 
- створення нових і вдосконалення існуючих систем і способів та 

технологій ведення лісового господарства; 
- лісова селекція, вивчення та збереження генетичного потенціалу 

лісів; 
- методи та способи підвищення комплексної продуктивності і 

стійкості лісових насаджень; 
- лісова радіоекологія; 
- екологія лісу та моніторинг лісових екосистем; 
- ведення мисливського господарства, раціональне використання і 

відтворення біоресурсів та природних комплексів; 
- методи захисту лісу від шкідників та захворювань, способи і 

технологи застосування хімічних і біологічних засобів, оцінка їх впливу на 
навколишнє природне середовище. 

До складу ДП «КЛНДС» входять 4 структурних підрозділи: 
- науковий відділ; 
- радіологічна лабораторія; 
- Першотравневе лісництво; 
- Старопетрівське лісництво. 
Керівником органу з атестації ДП «Київоблстандартметрологія» 

генеральним директором Цибуленком В.В. Підприємству надано Свідоцтво 
про атестацію від 29.01.2013 № 70А-11-13, яке засвідчує, що радіологічна 
лабораторія ДП «Київська лісова науково-дослідна станція» с. Лютіж 

Щ р 



Вишгородського району відповідає критеріям атестації і атестоване на 
право проведення вимірювань у сфері поширення державного 
метрологічного нагляду. Дане Свідоцтво про атестацію чинне до 29.01.2016. 
Наступне свідоцтво про атестацію від 09.12.2015 №70А-95-15 надане 
керівником органу з атестації генеральним директором І.М. Кравченком 
Підприємству та чинне до 31.12.2018. 

Аудит здійснено з метою надання оцінки законності, ефективності та 
результативності використання ДП «КЛНДС» ресурсів, стану фінансової і 
господарської діяльності, її ефективності і результативності, правильності 
ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності. 

Отже, обґрунтуванням проведення аудиту діяльності ДП «КЛНДС» є 
звернення Сергієнка А.М., яке надійшло від Державної аудиторської служби 
України листом від 23.02.201/8 № 41-С-004324/10, а також оцінка ступеня 
досягнення та виконання покладених на ДП «КЛНДС» завдань та обов'язків, 
зокрема розробка наукових засад сталого розвитку лісового господарства; 
проведення наукових досліджень з лісової селекції, лісознавства та 
радіоекології лісу, в лісомисливському господарстві, регульованої рекреації і 
охорони природного середовища; отримання прибутку від зайняття 
господарською діяльністю тощо; визначення ефективності і законності 
використання фінансових ресурсів і майна, інших активів, достовірності 
формування витрат та доходів. 

Аудит ДП «Київської ЛНДС» проводиться вперше. 

2.1. Результати аналізу фінансово-господарської діяльності 
ДП «КЛНДС» в динаміці 

За результатами дослідження фінансових планів установлено, що у 
період, за який проводиться дослідження, фінансовий план Підприємства 
Держлісагентства на 2015 рік був затверджений Головою Держлісагентства 
України В. В. Черняковим від 08.07.2014 (зі змінами затвердженими Головою 
Держлісагентства України О. П. Ковальчук від 22.12.2015), на 2016 рік 
фінансовий план був затверджений Головою Держлісагентства України 
О. П. Ковальчук від 12.06.2015 (зі змінами затвердженими т.в.о. голови 
Держлісагентства України X. В. Юшкевич від 30.06.2016), на 2017 рік 
фінансовий план був затверджений т.в.о. голови Держлісагентства України 
X. В. Юшкевич від 15.06.2016, на 2018 рік фінансовий план був 
затверджений Заступником голови Держлісагентства України В. Н. Бондар 
від 14.07.2017. 

За результатами аналізу інформації, наданої до аудиторського 
дослідження, встановлено, що проекти фінансових планів діяльності 
ДП «КЛНДС» на 2015 - 2019 роки подані до УкрНДІЛГА на розгляд та 
затвердження з дотриманням термінів, визначених Порядком складання, 
затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта 

П. Результати аудиторського дослідження 

З? 



господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205, 
зокрема і проект фінансового плану діяльності на 2019 рік, який направлено 
супровідним листом Підприємства від 22.05.2018 № 114. Однак, на момент 
завершення аудиту затверджений фінансовий план Підприємства на 2019 рік 
УкрНДІЛГА не повернуто. 

Проведеним аналізом звіту про виконання фінансового плану 
Підприємства за 2015 рік встановлено, що планові показники отримання 
доходів перевиконано на 20,08 %, за здійсненими витратами перевиконано на 
19,65 %, показники чистого прибутку перевиконано на 1,82 %. 

Проведеним аналізом звіту про виконання фінансового плану 
Підприємства за 2016 рік встановлено, що планові показники отримання 
доходів перевиконано на 47,50 %, показники здійснених витрат 
перевиконано на 44,58 %, показники отримання чистого прибутку 
перевиконано на 694,12%. 

Проведеним аналізом звіту про виконання фінансового плану 
Підприємства за 2017 рік встановлено, що плановий показник отримання 
доходів виконано на 70,99 %, плановий показник здійснених витрат - на 
71,13 %, показник отримання чистого прибутку — на 14,49 %. 

Проведеним аналізом звіту про виконання фінансового плану 
Підприємства за І півріччя 2018 року встановлено, що плановий показник 
отримання доходів перевиконано на 0,78 %, показник здійснених витрат 
перевиконано на 0,86 %, показник отримання чистого прибутку виконано на 

За результатами аналізу планових фінансових показників встановлено, 
що Підприємством упродовж 2015 - 2017 років і за 1 півріччя 2018 року 
передбачалось зростання доходів та покращення його фінансового стану. 

Упродовж досліджуваного періоду загальний обсяг доходу становив 
53 238 тис. грн., у тому числі у 2015 році - 15 218 тис. грн., у 2016 році -
18 090 тис. грн., у 2017 році - 12 084 тис. грн., за 6 місяців 2018 року -
7 846 тис. гривень. 

Упродовж досліджуваного періоду ДП «КЛНДС» отримало доходів від 
реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) на загальну суму 
46 287 тис.грн., зокрема у 2015 році - 9 109 тис. грн., у 2016 році -
17 647 тис.грн., у 2017 році - 11 879 тис. грн., за 6 місяців 2018 року -
7 652 тис. гривень. 

Структура доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 
видами діяльності ДП «КЛНДС» у 2017 році наведена у діаграмі 1. 

37,5%. 



Діаграма 1 

Структура доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 
видами діяльності ДП «КЛНДС» у 2017 році 
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Витрати ДП «КЛНДС» загалом за цей же період становили 
52 523 тис. грн., у тому числі у 2015 році - 14 932 тис. грн., у 2016 році -
17 672 тис. грн., у 2017 році - 12 077 тис. грн., а за 6 місяців 2018 року -
7 842 тис. гривень. 

За результатами аналізу операційних витрат за економічними 
елементами встановлено, що у 2016 році порівняно з 2015 роком витрати 
Підприємства збільшились на 20,31 %, зокрема: матеріальні затрати - на 
25,58 %, витрати на оплату праці - на 2,48 %, амортизація зросла - на 
30,62 %, інші операційні витрати - на 259,64 %. Водночас відрахування на 
соціальні заходи зменшилися — на 39,29 %. У 2017 році порівняно з 2016 
роком загальний обсяг витрат зменшився на 20,54 %, зокрема, матеріальних 



затрат - на 19,26 %, витрат на оплату праці - на 9,08 %, відрахувань на 
соціальні заходи - на 10,60 %, амортизація - на 16,26 %, інших операційних 
витрат - на 52,43 %. 

Усього за період проведення аудиту ДП «КЛНДС» отримало чистого 
прибутку на загальну суму 440 тис. грн, (за 2015 рік розмір чистого прибутку 
становив 162 тис. грн, за 2016 рік - 270 тис. грн, за 2017 рік - 5 тис. грн,), за 6 
місяців 2018 року - 3 тис. грн (незакінчений фінансовий цикл). 

За результатами аналізу власного капіталу ДП «КЛНДС» встановлено, 
що станом на 01.01.2015 на балансі ДП «КЛНДС» відображено дооцінку 
основних засобів та додатковий капітал на загальну суму 
7 209 тис. грн, станом на 01.01.2016 - 7 388 тис. грн, станом на 01.01.2017 — 
7 432 тис. грн, станом на 30.06.2018 - 7 432 тис. гривень. 

На балансі ДП «КЛНДС» станом на 01.01.2015 обліковується основних 
засобів на 9 445 тис. грн, ступінь зносу яких становив 3 359 тис. гривень. У 
2015, 2016 та 2017 роках первісна вартість основних засобів збільшувалася, а 
ступінь зносу становив 55 %, 69 % та 78 % відповідно. Станом на 30.06.2018 
основних засобів обліковувалося на 10 230 тис. грн, а ступінь їх зносу 
становив 4 574 тис. грн або 45 %. Отже, темпи зносу основних засобів 
випереджали темпи їх оновлення. 

Проведеним аналізом звіту про виконання фінансового плану 
ДП «КЛНДС» за 2015 рік встановлено, що коефіцієнт рентабельності активів 
становить 2,02; у 2016 - 3,15; у 2017 - 0,06; за 6 місяців 2018 року - 0,03. 
Коефіцієнт зростання за сукупними витратами у 2015 році становив - 1,3, у 
2016 - 1,2; у 2017 - 0,68; за 6 місяців 2018 року - 0,04. Відповідно до оцінки 
виконання фінансових планів коефіцієнт зростання отримання чистого 
прибутку становить у 2015 році - 5,06, у 2016 - 1,67, у 2017 - 0,02, за 6 
місяців 2018 року - 0,46. 

Станом на 01.01.2015 на балансі ДП «КЛНДС» обліковується 
дебіторська заборгованість на загальну суму 379 тис. грн, на 01.01.2016 -
264 тис. грн, на 01.01.2017 - 262 тис. грн, та на 01.01.2018 - 354 тис. гривень. 
Отже, динаміка дебіторської заборгованості ДП «КЛНДС» має нестійку 
тенденцію. 

Станом на 01.01.2015 на балансі ДП «КЛНДС» обліковується 
кредиторська заборгованість на загальну суму 634 тис. грн, станом на 
01.01.2016 - 839 тис. грн, станом на 01.01.2017 - 1 572 тис. грн (в тому числі 
36 тис. грн - довгострокові зобов'язання) та станом на 01.01.2018 -
1 538 тис. грн (в тому числі 36 тис. грн - довгострокові зобов'язання). 
Кредиторська заборгованість відповідно до умов договорів складається з 
авансових платежів за лісопродукцію в сумі 522,7 тис. грн, поточна 
заборгованість відповідно до умов договорів на заготівлю лісопродукції 
складає 332,0 тис. грн; нараховані податки за 4 квартал, строк сплати яких 
настає у січні - лютому 2018 р. - 333,0 тис. грн, в тому числі рентна плата за 
лісові ресурси - 195,1 тис. грн, ПДВ - 79,7 тис. грн, податок з доходів 



фізичних осіб — 52,6 тис. гривень. Залишок невиплаченої поточної 
заробітної плати становить 251,6 тис. грн., податок на ЄСВ - 65,0 тис. 
гривень. 

Аналізуючи перевищення кредиторської заборгованості над 
дебіторською потрібно звернути увагу на залишки готівкових коштів на 
рахунках Підприємства, які складають 118,0 тис. грн., а також залишки 
готової продукції та незавершеного виробництва, які складають 
1822,0 тис. гривень. 

Таким чином можна зробити висновок, що Підприємство спроможне 
погашати всі свої зобов'язання за рахунок власних джерел, а також 
приносити дохід та покращувати власний фінансовий стан. 

Коефіцієнт рентабельності активів, який показує розмір чистого прибутку на одну гривню 
активів та характеризує ефективність їх використання, становив за 2015 рік - 2,02, 2016 рік - 3,15, 
2017 рік - 0,06, за 9 місяців 2018 року - 0,03 (оптимальне значення >0, збільшення). У 2017 - 2018 
роках простежується значне зменшення цього показника, що свідчить про значне затримання темпів 
економічного зростання та розвитку Підприємства. 

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу показує частку чистого прибутку у власному 
капіталі. У 2015 році цей показник склав 2,21, 2016 році - 3,65, 2017 році - 0,07, за 9 місяців 2018 року 
- 0,04 відповідно (оптимальне значення >0, збільшення). У 2017 - 2018 роках простежується значне 
скорочення частки чистого прибутку у власному капіталі Підприємства, що свідчить про зменшення 
його прибутковості та інвестиційної привабливості. 

Коефіцієнт рентабельності діяльності, який показує наявність можливостей Підприємства до 
відтворення та розширення виробництва, упродовж 2015 року становив 0,018, 2016 року - 0,015, 2017 
року - 0,000, за 9 місяців 2018 року - 0,000 відповідно (оптимальне значення >0, збільшення), що 
свідчить про зменшення темпів економічного зростання та розвитку Підприємства. 

Коефіцієнт зносу основних засобів у досліджуваному періоді становив: 0,36 - за 2015 рік, 
0,41 - за 2016 рік, 0,44 - за 2017 рік та 0,45 - за 9 місяців 2018 року відповідно, що свідчить про 
значний моральний та фізичний знос основних засобів Підприємства. 

Про залежність Підприємства від залучених джерел свідчить коефіцієнт фінансової стійкості, 
який протягом досліджуваного періоду мав нестійку тенденцію, а саме: у 2015 році становив 8,74, у 
2016 році - 4,81, у 2017 році - 4,95 та за 9 місяців 2018 року зменшився на 1,62 порівняно з 2017 роком 
і становив 3,33. 

Коефіцієнт покриття у 2015 -2017 роках мав тенденцію до зростання, що свідчить про 
збільшення у зазначених періодах оборотних засобів для покриття своїх боргів. А за 9 місяців 2018 
коефіцієнт зменшився на 0,22 проти 2017 року (незакінчений фінансовий цикл) (оптимальне значення 
>1, збільшення). 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності, що характеризує можливість Підприємства ліквідувати 
поточну заборгованість наявними у його розпорядженні грошовими коштами та визначає частину 
поточної заборгованості, яку воно здатне погасити негайно, мав дуже нестійку тенденцію і становив 
0,29 у 2015 році, 1,18 - у 2016 році, 0,08 - у 2017 році та 0,42 - за 9 місяців 2018 року (нормативним 
вважається значення від 0,1 до 0,2), що свідчить про неефективну стратегію управління фінансовими 
ресурсами. Грошові кошти, на відміну від інших активів, не беруть участі у виробничо-збутовому 
процесі, вони не генерують дохід Підприємства. Тому занадто високий показник абсолютної 
ліквідності свідчить про те, що значна частина капіталу Підприємства відволікається на формування 
непродуктивних активів. 

Коефіцієнт співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості у досліджуваному 
періоді становив 0,63 у 2015 році, 0,22 - у 2016 році, 0,36 - у 2017 році та 0,21 - за 9 місяців 2018 року 
(нормативне значення >1), що свідчить про відсутність можливостей розрахунку Підприємства з 
кредиторами за рахунок дебіторів по заборгованості до одного року. 

Таким чином, за результатами аудиторського дослідження встановлено, 
що незважаючи на те, що результатом фінансово-господарської діяльності 
ДП «КЛНДС» впродовж 2015 — 2017 років та 9 місяців 2018 року був 
прибуток, у господарській діяльності Підприємства існує ряд негативних 
тенденцій, про що свідчить зменшення відповідних коефіцієнтів та їх 



коливання. Причинами даних тенденцій є вплив ряду факторів 
ризику, визначених в ході аудиторського дослідження. 

Отже, оцінка ефективності управління ДП «КЛНДС» за фінансовими 
коефіцієнтами та оцінка ступеня виконання фінансового плану, яку здійснено 
відповідно до Методики [4] від 14.02.2006 № 170, має умовно-позитивний 
рівень. 

Зважаючи на вказане, зазначені статті балансу та показники фінансової 
звітності Підприємства потребують аналізу їх складу, структури і оцінки 
факторів, що вплинули на їх динаміку, порівняно з попередніми звітними 
періодами та плановими показниками. 

2.2. Оцінка системи внутрішнього контролю Дії «КЛНДС» 

Відповідно до п. 7.1 Статуту ДП «КЛНДС» керівництво 
Підприємством здійснює директор, який призначається на посаду Органом 
управління майном на контрактній основі за поданням УкрНДІЛГА. 

У досліджуваному періоді посаду директора ДП «КЛНДС» обіймали: 
- Бойко О.Л. - директор з 01.01.2015 по 04.05.2017 відповідно до 

укладеного з ним контракту від 02.07.2010 б/н та контракту від 26.11.2015 
б/н; 

- Шинкаренко О.І. - т.в.о. директора з 08.08.2017 по 02.02.2018 
відповідно до наказу Державного агентства лісових ресурсів України від 
08.08.2017 № 257-к «Про тимчасове покладання виконання обов'язків 
директора ДП «КЛНДС» на Шинкаренка О.І.»; 

- лісничий Старопетрівського лісництва з 08.08.2017 згідно з наказом 
від 01.02.2018 № 44-к «Про увільнення від тимчасового виконання обов'язків 
директора Шинкаренка О.І.» з 02.02.2018; 

- Хромуляк О.І. - т.в.о. директора з 12.04.2018 по теперішній час 
відповідно до наказу Державного агентства лісових ресурсів України від 
05.08.2018 № 152-к «Про призначення Хромуляка О.І. тимчасово 
виконуючим обов'язки директора ДП «КЛНДС». 

Відповідно до посадової інструкції тимчасово виконуючого обов'язки 
директора та вказаних контрактів директор зобов'язаний здійснювати 
поточне (оперативне) керівництво Підприємством, організовує його 
виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує 
виконання завдань, передбачених законодавством та Статутом Підприємства. 

Підприємством розроблені положення про Першотравневе та 
Старопетрівське лісництва, а також про наукову частину і вимірювальну 
радіологічну лабораторію ДП «КЛНДС», затверджені директором 
Підприємства О.Л. Бойко. У Положеннях зазначені основні завдання 
зазначених структурних підрозділів Підприємства, функції, відповідальність, 
права та обов'язки їх працівників. 

До аудиту надано посадові інструкції усіх працівників. З посадовими 
інструкціями ознайомлені всі працівники Підприємства. 



Для регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних 
відносин між адміністрацією та трудовим колективом ДП «КЛНДС» 
укладено Колективний договір на 2013 - 2015, зареєстрований УСЗН 
Вишгородської РДА від 10.02.2014 за № 10. Норми та положення 
вищезазначених договорів є обов'язковими для виконання. 

Довідково: після закінчення строку дії колективний договір, угода продовжує діяти до 
того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено 
договором, угодою. (Частина третя статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5458- VI 
від 16.10.2012). 

Облікова політика ДП «КЛНДС» затверджена наказом Підприємства 
від 08.01.2014 №2. Водночас, в недотримання вимоги п.1. Розділу 2 
Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій 
підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських 
організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, 
комунальної власності, затвердженого Наказом Міністерства фінансів 
України від 19.12.2006 № 1213 облікова політика Підприємства не погоджена 
з Українським ордена «Знак пошани» науково-дослідним інститутом 
лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. 

В ході аудиту надано Положення про облікову політику ДП «КЛНДС», 
затверджену наказом від 03.01.2017 № 1 та погоджену УкрНДІЛГА 
03.01.2017. 

Слід зазначити, що одним із факторів ризику, що впливають на 
діяльність Підприємства є висока плинність кадрів його керівної ланки. 

Так, за період, що підлягав аудиту, посаду директора Підприємства 
обіймали 3 особи: директор Бойко О.Л. - з 01.01.2015 по 04.05.2017; 
т.в.о. директора Шинкаренко О.І. - з 08.08.2017 по 02.02.2018 та 
т.в.о. директора Хромуляк О.І. - з 12.04.2018 по теперішній час. 

Слід також відзначити постійне внесення змін до штатних розписів 
Підприємства, затверджених директором УкрНДІЛГА. Зокрема, упродовж 
періоду, що підлягав дослідженню, до штатного розпису Підприємства зміни 
вносились 11 разів і стосувались переважно збільшення розмірів заробітної 
плати відповідно до чинного законодавства. 

Аудиторським дослідженням встановлено, що на Підприємстві з 
матеріально-відповідальними особами укладено договори про повну 
матеріальну відповідальність. Також щорічно проводилися інвентаризації з 
метою встановлення наявності та документального підтвердження активів і 
зобов'язань Підприємства. 

Отже, враховуючи вищевикладене, слід зазначити, що внутрішній 
контроль ДП «КЛНДС» заслуговує на умовно-позитивну оцінку, а саме: 
система внутрішнього контролю забезпечує виявлення у діяльності 
Підприємства можливих ризиків, проте є недостатньою для попередження 
суттєвих порушень та недоліків, які відображені у відповідних розділах 
аудиторського звіту. 



ІП. Дослідження рнзикових операцій фінансово-господарської 
діяльності ДП «КЛНДС» 

3.1. Залежність від бюджетного фінансування впливає повноту 
виконання функцій передбачених статутом Підприємства. 

Аудиторським дослідженням встановлено, що протягом 2015 - 2017 та 
9 місяців 2018 року ДП «КЛНДС» планувало надходження та одержувало 
фінансування з державного бюджету відповідно до затверджених 
УкрНДІЛГА кошторисів, лімітних довідок про бюджетні асигнування та 
кредитування, планів використання бюджетних коштів, довідок про зміни до 
планів асигнувань, планів використання бюджетних коштів. 

Упродовж 2015 - 2017 років ДП «КЛНДС» отримувало кошти із 
загального фонду бюджету, в тому числі: 

за 2015 рік за: 
КФК 2805060 «Ведення лісового і мисливського господарства, 

охорона і захист лісів в лісовому фонді»: КЕКВ 2281 «Дослідження і 
розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) 
програм - 3 420,0 тис. гривень; 

КФК 2805020 «Дослідження, прикладні розробки та підготовка 
наукових кадрів у сфері лісового господарства»: КЕКВ 2281 «Дослідження і 
розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) 
програм — 60,5 тис. гривень. 

За 2016 рік за: 
КФК 2805020 «Дослідження, прикладні розробки та підготовка 

наукових кадрів у сфері лісового господарства»: КЕКВ 2281 «Дослідження і 
розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) 
програм - 66,0 тис. гривень. 

за 2017 рік за: 
КФК 2805020 «Дослідження, прикладні розробки та підготовка 

наукових кадрів у сфері лісового господарства»: КЕКВ 2281 «Дослідження і 
розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) 
програм - 70,0 тис. гривень. 

За 9 місяців 2018 року за: 
КФК 2805020 «Дослідження, прикладні розробки та підготовка 

наукових кадрів у сфері лісового господарства»: КЕКВ 2281 «Дослідження і 
розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних ) 
програм - 195,2 тис. гривень. 

ДП «КЛНДС» кошти використано згідно з призначеннями відповідно 
до Програми на відповідні роки. 

Впровадження результатів науково-дослідних робіт ДП «Київська 
ЛНДС» згідно з тематичним планом 2010 — 2014 рр. у додатку ]_ до 
аудиторського звіту. 

Відповідно до головних статутних завдань Підприємства та положення 



про його структурний підрозділ - наукову частину основним завданням 
останнього є: 

- здійснення фундаментальних і прикладних досліджень з метою 
одержання новітніх наукових знань, сприяння науково-технічному прогресу 
та соціально-економічному розвитку лісового господарства; здійснення 
нових і вдосконалення існуючих систем і способів та технологій ведення 
лісового господарства; здійснення лісової селекції, вивчення та збереження 
генетичного потенціалу лісів; здійснення методів та способів підвищення 
комплексної продуктивності і стійкості лісових насаджень; здійснення 
лісової радіоекології; здійснення екології лісу та моніторингу лісових 
екосистем; ведення мисливського господарства, раціонального використання 
і відтворення біоресурсів та природних комплексів; здійснення методів 
захисту лісу від шкідників та захворювань, способів і технологій 
застосування хімічних і біологічних засобів, оцінки їх впливу на навколишнє 
природне середовище. 

Однак, в ході аудиту встановлено, що з 8 функцій, передбачених 
головними статутними завданнями Підприємства, науковий підрозділ 
Підприємства виконує лише 3 або 37,5%. 

В ході аудиту встановлено, що тематичний план науково-дослідних 
робіт УкрНДІЛГА доводиться та затверджується наказом Держлісагенства 
України. Відповідно до запланованої тематики лабораторій Інституту 
УкрНДІЛГА визначає керівників і виконавців робіт з-поміж фахівців 
дослідницької мережі, в.т.ч. і ДП «КЛНДС». Тематичний план програми 
науково-дослідних робіт і методику проведення досліджень за темами на 
основі рішення Вченої ради УкрНДІЛГА затверджує директор Інституту. 
Затверджені програми науково-дослідних робіт і методики проведення 
досліджень у вигляді програмно-методичних записок доводяться виконавцям 
робіт ДП «КЛНДС». Щорічно, у першому кварталі поточного року, 
УкрНДІЛГА доводить ДП «КЛНДС» об'єм коштів на проведення 
досліджень. З урахуванням обсягу виділених коштів і затверджених програм 
науково-дослідних робіт розробляється тематичний план науково-дослідних 
робіт станції, в якому вказуються штат виконавців і програмні питання за 
темами. Тематичний план науково-дослідних робіт ДП «Київська ЛНДС» 
щорічно затверджує директор УкрНДІЛГА. 

Об'єм бюджетних коштів, виділених на проведення досліджень 
упродовж 2015 - 2018 рр., не дозволяє утримувати штат наукової частини 
станції на повну ставку. З огляду на вищезазначене для утримання штату 
наукової частини станцією залучаються додаткові кошти отримані від 
виконання науково-дослідних робіт відповідно до договорів, укладених з 
лісогосподарськими підприємствами. 

Отже, залежність ДП «КЛНДС» від доведення тематичних планів 
УкрНДІЛГА впливає на повноту виконання функцій передбачених статутом 
Підприємства. 



3.2. Недоліки у формуванні та здійсненні витрат Підприємства 
призводить до їх збільшення та недоотримання доходів від господарської 

діяльності 

Відповідно до Статуту (зі змінами) облік витрат Підприємство 
здійснює відповідно до вимог чинного законодавства, Положення 
бухгалтерського обліку 16 «Витрати» затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 31.12.1999 № 318. 

Собівартість реалізованої продукції (робіт і послуг) складається з 
планової собівартості (робіт і послуг) та їх фактичної собівартості, 
реалізованої протягом звітного періоду, яка відноситься на фінансові 
результати разом із визначенням доходу від реалізації (робіт і послуг). 

Витрати Підприємства за досліджуваний період становили 
59 024,тис. грн., у тому числі у 2015 році - 14 932 тис. грн., у 2017 році -
17 672 тис. грн. та протягом 9 місяців 2018 року - 14 343 тис. гривень. 

Основними складовими витрат ДП «КЛНДС» протягом 
досліджуваного періоду були собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт та послуг) в обсязі 37 250 тис. грн. (63,11 % від загального обсягу 
витрат Підприємства), адміністративні витрати на суму 7 996 тис. грн. 
(13,55 % від загального обсягу витрат Підприємства), витрати на збут на 
суму 7 779 тис. грн. (13,18 % загального обсягу витрат Підприємства), інші 
операційні витрати на суму 5 972 тис. грн. (10,12 % загального обсягу витрат 
Підприємства) та інші витрати в сумі 27 тис. грн. (0,05 % загального обсягу 
витрат Підприємства). Структура витрат Підприємства наведена в діаграмі 2. 

Діаграма 2 

Струюура втрат Підприємства за 2015 - 9 місяців 2018 року 
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Слід зазначити, що підпунктом 3.1 Статуту Підприємства, 
затвердженого наказом Держкомлісгоспу 10.06.2005 № 557, передбачено, що 
основною метою діяльності Підприємства є отримання прибутку від 
провадження господарської діяльності, а підпунктом 7.2 визначено, що 
директор Підприємства організовує роботу Підприємства, несе повну 
відповідальність за стан справ та результати його діяльності. Крім того, 
підпункт 7 Контракту (2.5 посадової інструкції т.в.о. директора) зобов'язує 
керівника забезпечити виконання показників ефективності використання 
державного майна і прибутку, перелік яких щороку визначається і 
затверджується органом управління майном. 

За результатами аналізу бухгалтерського обліку встановлено, що 
витрати господарської діяльності Підприємства відображаються на рахунках 
90 «Собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт і послуг», 91 
«Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на 
збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності». 

За результатами дослідження понесених витрат з'ясовано, що у складі 
інших операційних витрат Підприємства обліковуються витрати за сплачені 
штрафні санкції, визнані в судовому порядку на загальну суму 
19,1 тис. гривень. 

В ході аудиту досліджено, що основними причинами неналежного 
виконання Підприємством взятих зобов'язань є несвоєчасне проведення 
розрахунків з контрагентами та порушення трудового законодавства при 
оплаті лікарняного листка. 

В результаті несвоєчасної оплати контрагентам коштів за отримані 
товари і послуги (Київобленерго, Київська філія ЦТП № 18 Укртелеком), 
штрафні санкції податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
повернення коштів та штрафні санкції згідно з рішенням ФСС з ТВП, 
несвоєчасної сплати ССВ протягом 2015-2017 років та 9 місяців 2018 року 
здійснені зайві (непродуктивні витрати) на суму 19,1 тис. гривень. 

Картка рахунку 948 у додатку до аудиторського звіту. 
Отже, прийняття неефективних управлінських рішень з боку 

керівництва в частині несвоєчасної виплати коштів за отримані товари і 
послуги контрагентам, несвоєчасну сплату ЄСВ, Підприємством 
здійснено зайві (непродуктивні витрати) на суму 19,1 тис. гривень. 

В ході аудиту встановлено, що протягом періоду з 01.01.2015 по 
30.09.2018 заготівля продукції лісового господарства проводилася із 
залученням інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб-підприємців на 
підставі укладених договорів та за наявності у них Дозволів на виконання 
робіт підвищеної небезпеки, виданих Державним комітетом України з 
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. Виконання робіт з 
заготівлі продукції лісового господарства підтверджується актами 
приймання-передачі робіт при заготівлі деревини, підписаними 
представниками Замовника та Виконавця, та затвердженими керівниками 
обох Сторін. 



Під час аудиту направлено листи-запити до СПД Власов 
Олександр Станіславович, ФОП Карпов Олександр Миколайович, ФОП 
Свердан Микола Богданович, ФОП Терещенко Галина Олександрівна, та 
ФОП Федірко Петро Васильович щодо наявності у них власного або 
орендованого обладнання, транспортних засобів, які використовувалися під 
час виконання робіт, та працівників, з якими було укладено угоди та які були 
залучені до виконання робіт у лісовому господарстві, щодо надання 
відповідних послуг та стану взаєморозрахунків з Підприємством (в частині 
виконання робіт та надання послуг у лісовому господарстві) станом на 
01.01.2015, 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018 та 30.09.2018. Крім того, було 
направлено листи-запити до районних центрів зайнятості щодо надання копій 
зареєстрованих трудових договорів, укладених між працівником і 
вищезазначеними фізичними особами про використання найманої праці, а 
також до державних податкових інспекцій щодо наявності у вищенаведених 
ФОП найманої робочої сили. 

За результатами аналізу інформації, отриманої в ході аудиту у відповідь 
на запити від Рожнятівської державної податкової інспекції Долинського 
управління ГУ ДФС в Івано-Франківській області та Ірпінського управління 
ГУ ДФС у Київській області, встановлено, що в період з 01.01.2015 по 
30.09.2018 ДП «Київська лісова науково-дослідна станція» мало договірні 
відносини та взаєморозрахунки з ФОП Свердан Микола Богданович, 
ФОП Федірко Петро Васильович та ФОП Терещенко Галина Олександрівна, 
які перебувають на загальній системі оподаткування і мали найманих 
працівників, котрі перебували в трудових відносинах з ФОП. 

Запит адресований ФОП Свердан Микола Богданович повернуто за 
відсутності адресата за місцем обслуговування інших відповідей від ФОП не 
отримано. Листи запити та листи відповіді у додатку 3_ до аудиторського 
звіту. 

Випадків перерахування Підприємством коштів за відсутності Актів 
приймання-передачі робіт із заготівлі деревини та фактів неповного 
оприбуткування заготовленої лісопродукції не встановлено. 

3.2.1. Недоліки в управління доходами, що призвели до їх втрат 

Протягом періоду, який підлягав аудиту, Підприємством реалізовано 
лісопродукції в кількості 109307,91 м3, в тому числі на експорт - 8255,95 м3, з 
якої у 2015 році Підприємством реалізовано лісопродукції в кількості 
27415,0 м , в тому числі на експорт - 2114,57 м , у 2016 році реалізовано 

З з лісопродукції в кількості 33462,98 м , в тому числі на експорт - 6141,38 м , у 
2017 році реалізовано лісопродукції в кількості 26129,16 м3, та за 9 місяців 
2018 року реалізовано лісопродукції в кількості 22300,77 куб. метрів. 

Відповідно до даних бухгалтерського обліку Підприємства та даних 
фінансової звітності форми № 2 «Звіт про фінансові результати» чистий 
дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив: за 2015 рік -



9109,0 тис. грн., за 2016 рік - 17647,0 тис. грн., за 2017 рік - 11879,0 тис. 
грн. та за 6 місяців 2018 року - 14073,0 тис. гривень. 

Порівнюючи показники доходу, необхідно відмітити стійку позитивну 
динаміку їх зростання. 

Аудиторським дослідженням встановлено, що внаслідок зростання 
фактичних витрат на заготівлю лісопродукції Підприємством неодноразово 
проводилася зміна ціни на лісопродукцію у бік її збільшення. 

Шляхом аналізу розрахунків та договорів в розрізі суб'єктів 
господарювання встановлено, що умовами укладених договорів поставки не 
передбачено перегляд ціни у разі зміни прейскурантів на лісопродукцію та 
відсутності авансових платежів, внаслідок чого протягом періоду, який 
підлягав аудиту, окремим контрагентам, у яких відсутні авансові платежі, 
відпуск лісопродукції проведено не відповідно до діючих (затверджених) 
ДП «КЛНДС» цін. 

Наприклад, згідно з видатковою накладною від 16.03.2015 
ФОП Данькевич С.М. (договір від 05.01.2015 № 19 ) реалізовано дров'яну 
деревину для технічних потреб сосни низької якості за ціною 144,00 грн. (з 
ПДВ), у той час як згідно прейскурантом, введеним в дію з 03.02.2015, ціна 
на таку продукцію складає 175,00 грн. (з ПДВ). Також згідно видаткової 
накладної від 21.06.2016 Ден-Транс-Ліс (договір від 21.04.2016 № 52) 
реалізовано баланси хвойних порід сі 6-19 за ціною 250,00 грн (з ПДВ), у той 
час як згідно з прейскурантом, введеним у дію з 01.02.2016, ціна на таку 
продукцію складає 320,00 грн. (з ПДВ). Згідно з видатковою накладною від 
08.06.2017 упроваджу вально-виробничій фірмі «Дністер» (договір від 
03.05.2017 № 57) реалізовано деревину паливну твердих порід (береза) за 
ціною 220,00 грн. (з ПДВ), у той час як згідно з прейскурантом, введеним у 
дію з 01.04.2017, ціна на таку продукцію складає 350,00 грн. (з ПДВ). 

Аналогічна ситуація простежується і за результатами аналізу 
розрахунків та договорів з іншими контрагентами. 

Таким чином, невжиття заходів щодо забезпечення перегляду умов 
договорів з урахуванням, затверджених Підприємством цін на 
лісопродукцію, протягом періоду з 01.01.2015 по 01.10.2018 за відсутності 
авансових платежів призвело до упущення вигоди розрахунково на загальну 
суму 51,7 тис, грн., що є одним із резервів збільшення доходів Підприємства. 

Інформація про реалізацію ДП «КЛНДС» лісопродукції за цінами, 
нижчими від прейскурантних, у 2015 - 2018 роках у додатку до 
аудиторського звіту. 

Отже, прийняття неефективних управлінських рішень з боку 
керівництва в частині невнесення змін до договорів поставки лісопродукції 
призвело до можливого упущення вигод розрахунково на суму 51,7 тис. 
гривень. 



3.2.2. Недоліки в організації бухгалтерського обліку щодо 
розрахунків із контрагентами ДП «КЛНДС» можуть призвести до 

неотримання Підприємством доходів та збільшення витрат в 
результаті втрати боржника у зобов'язанні, що впливає на 

достовірність даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності ДП 
«КЛНДС». Повнота ведення претензійно-позовної роботи 

Аудиторським дослідженням розрахунків ДП «КЛНДС» установлено, 
що упродовж досліджуваного періоду кредиторська заборгованість 
Підприємства перевищувала дебіторську заборгованість. 

Співвідношення дебіторської заборгованості та зобов'язань 
ДП «КЛНДС» за 2015 - 2017 рр. наведено у діаграмі 3. 

Діаграма З 

Співвідношення дебіторської заборгованості та зобов'язань 
Д П "КЛНДС" за 2015-2017 роки, в тис. грн 
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Структуру дебіторської та кредиторської заборгованостей станом на 
31.12.2017 відображено у діаграмі 4 та діаграмі 5. 

Структура дебіторської заборгованості станом на 31.12.2017 
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Структура кредиторської заборгованості станом на 31.12.2017 

Діаграма 5 

• Товари, роботи, послуги • розрахунки з бюджетом 

» заборгованість зі страхування *• заборованість з оплати праці 
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В ході аудиту здійснено аналіз достовірності відображеної в обліку 
дебіторської та кредиторської заборгованостей Підприємства засвідчено 
наявність внутрішніх факторів ризику та проведення ризикових фінансових 
операцій. 

Так, установлено, що протягом 2015 — 2017 років ДП «КЛНДС» не 
проводило претензійно-позовну роботу щодо повернення коштів. Разом з 
тим, упродовж 4 місяців, починаючи з червня 2018 року, проводиться 
претензійно-позовна робота щодо стягнення дебіторської заборгованості на 
суму 161,2 тис. грн. та штрафних санкцій на суму 43,5 тис. гривень. 

З і Ь р в щ 



На момент проведення аудиту вищезазначені кошти не стягнуто. За 
даними 4-х справ відкрито судові провадження. За результатами двох справ 
позови Підприємства задоволено частково: у справі ТОВ «Велес Енд 
Компані» винесено рішення стягнути 39 928,76 грн. основного боргу, 
500,75 грн. (3% річних), 2 059,91 грн. (втрат від інфляції) та 1 510,84 грн. 
судового збору; у справі ПП «Метра-К» прийнято рішення стягнути 
3 378,96 грн. основного боргу, та 1319,67 грн. судового збору. У справі 
ФОП Сенчук О.Л. задоволено позов: Підприємства щодо стягнення 
основного боргу у сумі 74 649,19 грн., 9 448,51 грн. пені, 3% річних 
(1 116,67 грн.) та 1 762,00 грн. інфляційних збитків, однак відповідачем 
подано апеляційну скаргу; Розгляд справи ТОВ «Оптімус Вуд Груп» («Біс-
Трейд Компані») триває. 

Слід зазначити, що за трьома справами щодо невиконання умов 
договорів, поданих Підприємством до судових органів, у досліджуваному 
періоді виконавчі провадження не відкривались (інформація на Підприємстві 
відсутня). 

Реєстр судових справ в яких відстоюються інтереси Підприємства в 
додатку ^до аудиторського звіту. 

Крім того станом на 30.09.2018 у бухгалтерському обліку 
ДП «КЛНДС» відображено дебіторську заборгованість, за якою минув строк 
позовної давності (термін виникнення 2011 - 2014 роки) та щодо якої немає 
належного документального підтвердження, на загальну суму 20,9 тис. грн. у 
тому числі за ТОВ «Екопласт Штанцл Україна» (20,0 тис. грн.), ТОВ «Логос 
Київ» (0,9 тис. гривень). 

Отже, незабезпечення наявності підтвердних документів щодо передачі 
продукції та визнання заборгованості суб'єктами господарювання 
унеможливлює проведення належної претензійно-позовної роботи та 
створює передумови до упущення вигод отримання доходів ДП «КЛНДС» у 
подальшому на суму 20,9 тис. гривень. 

Крім того, враховуючи те, що допущені борги є безнадійними до 
стягнення, в активах ДП «КЛНДС» на звітні дати обліковується дебіторська 
заборгованість щодо якої існує впевненість непогашення, чим не дотримано 
вимоги п. 5 П (С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та відповідно завищено 
валюту балансу Підприємства в порушення п. 1 ст. З Закону № 996-ХІУ. 

Відповідно до статті 509 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) 
зобов'язанням є правовідносини, в яких одна сторона (боржник) зобов'язана 
вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, 
виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від 
певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його 
обов'язку. 

Статтею 625 ЦКУ встановлено відповідальність за порушення 
грошового зобов'язання. Частиною 1 цієї статті визначено, що боржник не 
звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового 
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зобов'язання. У частині 2 цього Кодексу зазначено, що боржник, який 
прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора 
зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням установленого індексу 
інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від 
простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором 
або законом. 

Отже, незабезпечення наявності підтвердних документів щодо 
передачі продукції та визнання заборгованості суб'єктами господарювання 
унеможливлює проведення належної претензійно-позовної роботи та 
створює передумови до упущення вигод отримання доходів ДП «КЛНДС» у 
подальшому на суму 20,9 тис. гривень. 

Довідково: рекомендації Мін'юсту «Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на 
підприємстві, в установі та організації» містять практичні та методологічні рекомендації для керівників, 
працівників юридичної служби та інших структурних підрозділів організації щодо ведення претензійної та 
позовної роботи. 

Також встановлено, що згідно з даними бухгалтерського обліку 
ДП «КЛНДС» станом на 30.09.2018 на Підприємстві наявна кредиторська 
заборгованість на загальну суму 4,6 тис. грн., термін позовної давності якої 
минув. 

Під час перевірки кредиторської заборгованості, яка рахується більше 
трьох років, встановлено, що претензії та позови до Підприємства щодо 
стягнення заборгованості не подавалися. 

Реєстр простроченої кредиторської заборгованості в додатку до 
аудиторського звіту. 

Несвоєчасне списання цієї заборгованості призвело до завищення в 
обліку ДП «КЛНДС» кредиторської заборгованості в та упущення вигоди 
щодо отримання доходів на загальну суму 4,6 тис. грн., що є порушенням п.5 
П(С)БО 15 «Дохід». Це, в свою чергу, призвело до викривлення фінансової 
звітності станом на 31.12.2017 та 30.09.2018, що є порушенням вимог п.1 ст.З 
Закону 996 та, як наслідок, заниження доходу Підприємства на відповідну 

Разом з тим, наявність кредиторської заборгованості може призвести до 
застосування контрагентами штрафних санкцій і збільшення витрат 
Підприємства. 

Отже, за результатами проведеного дослідження дебіторської та 
кредиторської заборгованості ДП «КЛНДС» встановлено порушень на 
загальну суму 210,4 тис. гривень: 

по-перше, недоліки в організації бухгалтерського обліку в частині не 
збереження та, як наслідок непідтвердження в обліку первинними 
документами дебіторської заборгованості на 20,9 тис. грн. (термін 
виникнення у 2011 - 2014 роках) не дають можливості достовірно визначити 
доходи та витрати Підприємства; 

по-друге, в результаті несвоєчасного списання кредиторської 
заборгованості на загальну суму 4,6 тис. гри., за якою минув строк позовної 

суму. 



давності, в обліку ДП «КЛНДС» було завищено зобов'язань та упущено 
вигоди щодо отримання доходів на відповідну суму; 

по-третє, існує ризик неповернення дебіторської заборгованості на 
суму 161,2 тис. грн. та ризик недоотримання доходу від надходження коштів 
за перерахування штрафних санкцій на суму 43,5 тис. гривень. 

3.3. Висока плинність кадрів впливає на результат роботи 
Підприємства. 

Одним з факторів ризику в діяльності ДП «КЛНДС» є значна плинність 
кадрів. 

Середньооблікова чисельність працівників Підприємства у 2015 році 
складала 105 осіб, у 2016 році - 93 особи, у 2017 році — 78 осіб. Відповідно до 
штатного розпису та розрахунку потреби чисельності працівників станом на 
01.01.2015 року становила 113 ос., на 01.01.2016 - 106 ос., на 01.01.2017 -
90 ос., на 01.01.2018 року-99 осіб. 

В ході аудиту встановлено, що скорочення посад штатними розписами 
Підприємства не передбачалось. Однак фактична чисельність працівників 
Підприємства протягом 2015 - 2017 років мала тенденцію до зменшення та 
скоротилась на 28 осіб або на 26,6%. Факторами, які спричинили плинність 
кадрів (зменшення чисельності працівників), є не конкурентоспроможність 
заробітної плати працівників Підприємства, розташованого поблизу м. Києва, 
у порівнянні із заробітною платою підприємств лісової галузі Київської 
області. 

Довідково: згідно з даними мережі Інтернет (ЬЯр://<йс1§.кти.§оу.иа/) у 2017 році середньомісячна 
заробітна плата працівників державних підприємств лісової галузі Київщини становила 11,8 тис. гривень. 
Разом з тим у 2017 році середньомісячна заробітна плата по Підприємству становила 4,0 тис. гривень. 

Протягом 2015 року плинність кадрів становила 35,2 %, протягом 2016 
року - 34,4 %, 2017 року - 38,5 % та за 9 місяців 2018 року - 38,5 %. 

Відповідно до наданої інформації станом на 30.09.2018 
укомплектованість кадрів на Підприємстві становить 94,9 %. 

Станом на 30.09.2018 на Підприємстві вакантними є посади інженера з 
охорони і захисту лісу - 1, інженера з лісового господарства - 1 та майстра 
лісу - 2 штатних одиниці. 

Вікова структура кадрів Підприємства в середньому становить до 30 
років - 13,5%; 3 1 - 4 0 років - 24,3%; 4 1 - 5 0 років - 20,3%; 5 1 - 6 0 років -
28,4%; старше 61 року - 13,5%. 

В ході аудиту встановлено що штатними розписами ДП «КЛНДС» 
передбачені та фактично зайняті посади: 

• і/ • • •• • • •• V 

- діловода, якии відповідно до посадової інструкції приимає, реєструє 
кореспонденцію та направляє її директору на підпис за період з 01.01.2015 по 
30.09.2018 та диспетчера АТП, який відповідно до посадової інструкції 
виписує маршрутні листи водіям і трактористам Підприємства, веде 
розрахунок паливно-мастильних матеріалів, складає звіт по руху ПММ в 1С 
та проводить прибирання кімнат для приїжджих за період з 01.01.2018 по 
30.09.2018. 



Слід зазначити, що приймати, реєструвати кореспонденцію та 
направляти її на підпис директору може здійснювати провідний інспектор з 
кадрів (як передбачено посадовими обов'язками); виписку маршрутних 
листів водіям і трактористам головний механік; складання звіту по руху 
ПММ в 1С бухгалтер І категорії. Крім того, прибирання кімнат для 
приїжджих передбачено обов'язками прибиральниці. 

Однак зміни до штатних розписів з метою скорочення даних штатних 
одиниць не вносились. 

За період аудиту з 2015 по вересень 2018 року нараховано заробітної 
плати діловоду в сумі 137 667,27 грн., диспетчеру АТП за 2018 рік в сумі 
42 655,09 грн., та відповідно нараховано єдиного соціального внеску на 
загальну суму 44 174,63 гривень. 

Отже, внаслідок можливого прийняття неефективних управлінських 
рішень керівництва в частині невнесення відповідних змін до штатних 
розписів з метою скорочення окремих штатних одиниць Підприємством 
здійснені непродуктивні витрати) на суму 224,5 тис. гривень. 

Приведення у відповідність штатних розписів до фактично виконаних 
робіт дасть можливість Підприємству отримати економічний ефект від 
скорочення даних посад у 2019 році щонайменше на суму 109,01 тис. грн. (в 
т.ч сплата ЄСВ - 19 657,44 гривень). 

З огляду на вказане, Підприємством недотримано принципу 
економності під час здійснення витрат. На думку аудиторської групи 
покладення вищезазначених обовязків на інших штатних працівників 
Підприємства надасть змогу ДП «КЛНДС» зменшити видатки на оплату 
праці. 

Таким чином, ДП «КЛНДС» здійснюються витрати на утримання 
штатних працівників, які виконують функції, що дублюються, тягне за 
собою додаткові витрати на заробітну плату, що призвело до можливих 
непродуктивних витрат на загальну суму 224,50 тис. гривень. 

Отже, аудиторський дослідженням встановлено, що однією з 
основних причин плинності кадрів є низький рівень заробітної плати в 
порівнянні з іншими підприємствами лісової галузі та близьке 
розташування до м. Києва. 

земельними лісовими ділянками та їх реєстрації у Національній 
кадастровій системі Державного земельного кадастру, які закріплені за 

ДП «КЛНДС» впродовж тривалого часу на підставі матеріалів 
безперервного лісовпорядкування, не гарантує їх повного збереження та 

створює ризики їх можливого вилучення в майбутньому 
землекористувачами або органами місцевого самоврядування 

Відсутність правовстановлюючих документів на право постійного 
користування земельними ділянками створює ризики зловживань щодо 

3.4. Невжиття заходів щодо оформлення права користування 



незаконного заволодіння майном Підприємства сторонніми особами. 
Ліси України є її національним багатством. За своїм призначенням 

вони виконують водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, 
рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції та є джерелом задоволення 
потреб суспільства в лісових ресурсах. 

Відповідно до ст. 125 і ст. 126 Земельного кодексу України від 
21.01.1994 № 3852-ХІІ, право власності на земельну ділянку, а також право 
постійного користування земельною ділянкою виникають з моменту 
державної реєстрації цих прав. 

Право на користування землею регулюється розділом 15 ст. 92 
Земельного кодексу України, відповідно до якого право постійного 
користування землею може бути надане відносно земель, що знаходяться в 
державній або комунальній власності і користувачами такого майна можуть 
бути лише державні або комунальні підприємства. Документальним 
підтвердженням права постійного користування є державний Акт на право 
постійного користування землею. 

При цьому в ході аудиту з'ясовано, що станом на 30.09.2018 на 
Підприємстві відсутні (не оформлені) правовстановлюючі документи на 
земельні лісові ділянки. 

Довідково: в п. 5 розділу VIII Прикінцевих положень Лісового кодексу України від 21.01.1994 
№ 3852-ХІІ передбачено: до одержання в установленому порядку державними лісогосподарськими 
підприємствами державних актів на право постійного користування земельними лісовими ділянками, 
документами, що підтверджують це право на раніше надані землі, є планово-картографічні матеріали 
лісовпорядкування. 

Дослідженням встановлено, що протягом періоду, який підлягає 
аудиту, керівництвом Підприємства не вживалось належних заходів 
(комплексу робіт) щодо встановлення меж земельних ділянок на місцевості 
для подальшого оформлення закріплених земельних ділянок відповідно до 
даних матеріалів лісовпорядкування. 

Враховуючи зазначене, зволікання з оформленням права користування 
землею та реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі 
не гарантує збереження земельних ділянок за Підприємством та може 
призвести до втрати активів Підприємства. 

Пояснення головного лісничого Підприємства засвідчують, що 
виготовлення державних актів на право постійного користування земельними 
ділянками не проводилося, у зв'язку з недостатньою кількістю власних 
коштів Підприємства на проведення робіт по їх виготовленню. Запит, 
пояснення головного лісничого в додатку до аудиторського звіту. 

Під час проведення аудиторського дослідження направлено запит до 
Головного управління Держгеокадастру у Київській області (далі -
Держгеокадастр) щодо надання інформації про статус, розмір та цільове 
призначення земель, які перебувають у власності та/або користуванні 
ДП «КЛНДС». 

Згідно з отриманою від Держгеокадастру інформацією облік 
зареєстрованих земельних ділянок ведеться відповідно, згідно чинного 
законодавства України: за допомогою програмно-апаратного комплексу 



Національна кадастрова система Державного земельного кадастру 
(далі - НКС ДЗК). Водночас НКС ДЗК не містить відомостей про земельні 
ділянки на території Київської області зареєстровані за ДП «КЛНДС». 
Технічна документація із землеустрою щодо проведення нормативно 
грошової оцінки земельних ділянок відсутня, правовстановлюючі документи 
на земельні ДП «КЛНДС» не обліковуються. 

Лист-запит, лист відповідь в додатку до аудиторського звіту. 
Разом з тим, до аудиту представлено матеріали лісовпорядкування, які 

виконані у 2015 - 2016 роках і Проект організації та розвитку лісового 
господарства ДП «КЛНДС», виконаний у 2015 році Українським державним 
проектним лісовпорядним виробничим об'єднанням «Укрдержліспроект» 
Львівської державної лісовпорядної експедиції згідно з даними яких 
з'ясовано, що загальна площа земель лісового фонду Підприємства станом на 
01.01.2015 становить 10 278,0 гектара. 

Таким чином, Підприємством не вжито належних заходів щодо 
оформлення правовстановлюючих документів на землі лісового фонду 
загальною площею 10 278,0 га, а відтак не дотримано вимоги Розділу 15 
Земельного кодексу України у частині своєчасного отримання та 
наявності правовстановлюючих документів на земельні ділянки. 

Крім того, відсутність у Національній кадастровій системі 
Державного земельного кадастру відомостей про зареєстровані земельні 
ділянки на території Київської області, які закріплені за Підприємством 
відповідно до матеріалів лісовпорядкування, не гарантує їх повного 
збереження та створює ризики щодо можливого вилучення в 
майбутньому земель Підприємства іншими землекористувачами та/або 
органами місцевого самоврядування. 

На підтвердження можливості фактів безоплатної передачі у власність 
або фактів самозахвату юридичними та фізичними особами земель 
лісогосподарського призначення аудиторською групою встановлено факти 
самозахватів, наведені в таблиці 1: 

Таблиця 1 

Інформація щодо фактів самозахвату земельних ділянок ДП «КЛНДС» 

Квар 
гал 

Вид 
іл 

Порушення 

Дата 
складання 
протоколу 

(акту) 

Наклад 
єно 

штраф 
У 

Спл 
аче 
но 

Примітка 

42 1 

Встановлена 
тимчасова 
споруда, 

виявлені ознаки 
наявності 

25.10.2018 Особа не 
встановлена 

Матеріали передані до 
Вишгородського ВП ГУНП 

в Київській області 
26.10.2018. для 

встановлення особи 



каналізаційних 
систем 

порушника, або групи осіб, 
та притягнення його (їх) до 

відповідальності згідно з 
чинним законодавством 

Стосовно питань, викладених у зверненні прокуратури Київської області 
від 14.08.2018 № 05/1-245 вих 18 (Лист в додатку до аудиторського 
звіту) 

Відповідно до Планово-картографічних матеріалів лісовпорядкування 
2003 року земельні ділянки з кадастровими номерами: 
3221885200:20:306:6024, 3221885200:20:306:6001, 3221885200:20:306:6002, 
3221885200:20:306:6003, 3221885200:20:306:6004, 3221885200:20:306:6025, 
3221885200:20:306:6015, 3221885200:20:306:6020 відносились до земель 
лісогосподарського призначення і були розташовані в межах 20 кварталу 
Старопетрівського лісництва. 

Відповідно до наданого пояснення головного лісничого ДП «КЛНДС» 
Климка В.О. листи, запити, звернення до органу управління, органів 
місцевого самоврядування щодо факту вилучення земельних ділянок із земель 
лісового фонду не направлялися, оскільки межі та площі лісового фонду 
Підприємства були узгоджені під час проведення лісовпорядкування 2014-
2015 років (довідка управління Держземагенства у м. Ірпені Київської обл., 
від 18 червня 2015 року № 03-07/705, лист управління Держземагенства у 
Києво-Святошенському районі Київської обл. від 17 червня 2015 року за 
№ 19-1012-0.2-1310/02-15, Акт погодження земель лісового фонду 
ДП «Київська ЛНДС», що знаходяться на території Вишгородського району 
Київської обл. від 04.06.2015 м. Вишгород), після чого вилучення земельних 
ділянок із земель лісового фонду не здійснювалися. 

Земельні ділянки з кадастровими номерами 3221885200:20:306:6024, 
3221885200:20:306:6001, 3221885200:20:306:6002, 3221885200:20:306:6003, 
3221885200:20:306:6004, 3221885200:20:306:6025, 3221885200:20:306:6015, 
3221885200:20:306:6020 відповідно до діючих планово-картографічних 
матеріалів лісовпорядкування не відносяться до земель лісового фонду 
Державного підприємства «Київська лісова науково-дослідна станція». 
Пояснення головного лісничого Климка В. О. в додатку 10 до аудиторського 
звіту. 

В ході аудиту залученим спеціалістом відділу здійснення державного 
контролю за додержанням земельного законодавства та оперативного 
реагування Управління з контролю за використанням та охороною земель 
Головного управління Держгеокадастру в Київській області Березовим А.О. 
проведено перевірку дотримання вимог по використанні землі ДП «КЛНДС». 

За результатами вказаної перевірки встановлено, що земельні ділянки з 
кадастровими номерами: 3221885200:20:306:6024, 3221885200:20:306:6001, 



3221885200:20:306:6002, 3221885200:20:306:6003, 
3221885200:20:306:6004, 3221885200:20:306:6025, 3221885200:20:306:6015, 
3221885200:20:306:6020 перебувають у приватній власності громадян та 
мають цільове призначення 07.03. «Для індивідуального дачного 
будівництва». Довідка спеціаліста відділу здійснення державного контролю 
за додержанням земельного законодавства та оперативного реагування 
Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного 
управління Держгеокадастру в Київській області в додатку {]_ до 
аудиторського звіту. 

Разом з тим, попередньою ревізією проведеною Держфінінспекцією в 
Київській області у жовтні 2012 року за період з 01.01.2009 по 01.09.2012, 
(акт від 23.10.2012 № 07-21/42), було встановлено факт несплати коштів за 
відшкодування збитків лісогосподарського виробництва за вилучені лісові 
ділянки протягом 2002 - 2007 років на загальну суму 4 418 639,29 гривні. 

В ході аудиту з'ясовано, що згідно з банківськими виписками 
Підприємству до 27.08.2015 відшкодовано збитки лісогосподарського 
виробництва за вилучені лісові ділянки протягом 2002 - 2007 років на 
загальну суму 4 418 639,29 гривень. Реєстр банківських виписок у додатку 
(сі до аудиторського звіту. 

Таким чином, відсутність у ДП «КЛНДС» державного акта на землю 
(державної реєстрації земельних ділянок та складення документації із 
землеустрою) включає ризики можливого вилучення в майбутньому 
земель Підприємства іншими землекористувачами або органами 
місцевого самоврядування, створює ризики в частіші належного 
збереження земельних ділянок та може призвести до втрат активів та 
надходжень Підприємства. 

3.5. Значні обсяги необоротних активів та високий відсоток їх зносу 
є фактором ризику неефективного їх використання, зростання витрат на 

утримання основних засобів. 

Згідно з даними бухгалтерського обліку Підприємства первісна 
вартість основних засобів станом на 01.01.2015 складає 9 445 тис. грн., 
нарахований знос на суму 3 359 тис. грн. (35,6 %). Станом на 01.01.2016 
первісна вартість основних засобів складала 10 160 тис. грн., знос -
З 686 тис. грн. (36,3 %), станом на 01.01.2017 первісна вартість основних 
засобів складала 10 215 тис. грн., знос - 4 182 тис. грн. (40,9 %), станом на 
01.01.2018 первісна вартість основних засобів складала 10 230 тис. грн., знос 
- 4 491 тис. грн. (43,9 %), станом на 30.09.2018 первісна вартість основних 
засобів складала 10 346 тис. грн., знос - 4 495 тис. грн. (43,4 %). 

За досліджуваний період Підприємством оновлено активи за рахунок 
придбання основних засобів, за рахунок власних коштів, отриманих 
безоплатно, та інших надходжень. Всього придбано 52 одиниці основних 
засобів на загальну суму 1 525,8 тис. грн. а саме; у 2015 році придбано за 

З / 3 р с м . 



власні кошти 22 одиниці основних засобів вартістю 796,2 тис. гривень. 
Коефіцієнт оновлення складає 8,9 %, зокрема, за рахунок нарахованої 
амортизації 4,4 % (390,7 тис. гри.), за рахунок власних коштів 4,5 % 
(405,5 тис. гривень). 

У 2016 році придбано 9 одиниць основних засобів, на суму 
72,8 тис. гривень. Коефіцієнт оновлення складає 0,8 %, зокрема, за рахунок 
нарахованої амортизації 0,8 % (72,8 тис. гривень). 

У 2017 році придбано 9 одиниць основних засобів вартістю 
140,1 тис. грн. (придбано за кошти Підприємства - 8 шт. на 94,7 тис. грн., 
отримано безоплатно 1 шт. на 45,4 тис. гривень). Коефіцієнт оновлення 
складає 1,4 %, зокрема, за рахунок нарахованої амортизації 1,0 % 
(94,7 тис. грн.), та за рахунок інших надходжень 0,4 % (45,4 тис. гривень). 

За 9 місяців 2018 року Підприємством придбано 12 одиниць основних 
засобів вартістю 516,7 тис. грн. в т.ч. придбано за рахунок Підприємства 
10 шт. на суму 50,4 тис. грн. та отримано безоплатно 2 шт. на 466,3 тис. 
гривні, коефіцієнт оновлення складає 5,3 %, зокрема, за рахунок нарахованої 
амортизації 0,5 % (50,4 тис. грн.), та за рахунок інших надходжень 4,8 % 
(466,3 тис. гривень). 

Протягом 2015 року вибуло основних засобів в кількості 18 шт. 
первісною вартістю на суму 66,4 тис. грн., 5 з яких мали залишкову вартість 
на загальну суму - 4 тис. грн., упродовж 2016 року вибуло основних засобів в 
кількості 21 шт. первісною вартістю на суму 27,6 тис. грн., 4 з яких мали 
залишкову вартість на загальну суму - 1,1 тис. грн., протягом 2017 року 
вибуло основних засобів в кількості 55 шт. первісною вартістю на суму 
107,9 тис. грн., 4 з яких мали залишкову вартість на загальну суму - 1,5 тис. 
грн.; за 9 місяців 2018 року вибуло основних засобів в кількості 10 шт. 
первісною вартістю на суму 41,1 тис. грн., 7 з яких мали залишкову вартість 
на загальну суму 13,4 тис. грн. в результаті списання основних засобів. 

Згідно з п.4 наказів Підприємства від 08.01.2014 № 2 та від 03.01.2017 
№ 1 «Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку» при 
нарахуванні амортизації основних засобів застосовується податковий і 
прямолінійний метод її нарахування протягом строку корисного 
використання (експлуатації) об'єкта. 

Так, за досліджуваний період спостерігається тенденція до збільшення 
суми амортизаційних відрахувань основних засобів, а саме: станом на 
31.12.2015 вона складала 3 686 тис. грн. (36,3 %), станом на 31.12.2016 -
4 182 тис. грн. (40,9 %), станом на 31.12.2017 - 4 491 тис. грн. (43,9 %), у 
І півріччі 2018 року нараховано зносу на суму 4 574 тис. грн. (44,7 %). 

Високий відсоток зносу основних засобів призводить до додаткових 
витрат на їх ремонт. 

Залишкова вартість основних засобів станом на 30.09.2018 становить 
5 772 тис. грн., сума зносу 4,9 % (первісна вартість 10 474 тис. грн., знос -
4 702 тис. гривень). 
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Значні обсяги необоротних активів та високий відсоток їх зносу 
є фактором ризику неефективного їх використання, зростання витрат на 
утримання основних засобів. 

Дослідженням встановлено, що у загальній структурі активів 
Підприємства найбільшу частку займали основні засоби, питома вага яких на 
початок 2015 року склала 91,4 %, на початок 2016 року 92,4 %, на початок 
2017 року 91,9 %, станом на 01.01.2018 - 91,6 %. 

Під час проведення аудиторського дослідження встановлено, що 
протягом 2015 року первісна вартість основних засобів у порівнянні з 
початком відповідного року збільшилась на 715 тис. грн. і становила 10 160 
тис. гривень. Протягом 2016 року вона збільшилася на 
55 тис. грн. і склала 10 215 тис. гривень. Станом на 01.01.2018 первісна 
вартість основних засобів збільшилася на 15 тис. грн., порівняно з початком 
2017 року і склала 10 230 тис. гривень. Станом на 30.09.2018 первісна 
вартість основних засобів збільшилася на 244 тис. грн., порівняно з початком 
2018 року і склала 10 474 тис. гривень. 

Показником ступеня зношеності основних засобів є відсоток їх зносу, 
який на початок 2015 року становив 35,6 %, на початок 2016 року - 36,3 %, 
на початок 2017 року - 40,9 %, станом на 01.01.2018 - 43,9 %. Це СВІДЧИТЬ 

про значне моральне та фізичне зношення основних засобів, що в свою чергу, 
впливає на рівень продуктивності праці та фондовіддачу, а також свідчить 
про відсутність дієвої інвестиційної політики, яка б дозволила оновити 
застарілу матеріально-технічну базу, оскільки належний рівень оновлення 
основних засобів потребує значних вкладень коштів. 

Як засвідчив аудит, відсутність належного фінансування на оновлення 
(придбання) техніки та високий рівень її зношеності призводить не лише до 
погіршення її технічного стану, але й динамічного зростання витрат на 
проведення ремонтів для підтримки обладнання в робочому стані. 

За досліджуваний період Підприємством безоплатно отримано 
наступні транспортні засоби: 

№ Наказ 
Держлісагенства 

Наказ 
УкрНДІЛГА 

Хто передав Коли 
передали 

Транспортн 
ий засіб 

Баланс. 
Вартість 
тис. грн. 

1 № 419 від 
14.09.2017 

№ 32 від 
18.08.2017 

ДП «Тетерівський 
лісгосп» 

жовтень 
2017 

Шкода 
Фабіа Комбі 

45,4 

2 № 5 2 від 30.01.2018 ДП «Тетерівський 
лісгосп» 

лютий 
2018 

ВАЗ 21213 8,0 

3 № 613 від 
16.07.2018 

ДГІ «Іванківське 
ЛГ» 

липень 
2018 

колісний 
трактор 
Беларус 82.1 

550,0 

4 № 821 від 
24.09.2018 

№ 47 від 
02.10.2018 

ДП «Тетерівський 
лісгосп» 

жовтень 
2018 

ВАЗ 21214 0,00 

За результатами дослідженням питання здійснення витрат на ремонт» 
автомобілів з'ясовано, що упродовж досліджуваного періоду, що підляга< 



аудиту, Підприємством здійснено перераховування коштів за ремонти 
автомобілів на загальну суму 227,8 тис. грн. (в основному ФОП) без 
зазначення марки автомобіля та державного номера, що призвело до зайвих 
(непродуктивних) витрат Підприємства на відповідну суму. 
Реєстр здійснених витрат на ремонт автомобілів без зазначення марки та 
державного номера автомобілів в додатку ) 3 до звіту. 

Як засвідчили результати аудиту, на даний час загальний стан 
матеріально-технічної бази ДП «КЛНДС», зокрема автотранспорту 
Підприємства, здебільшого має незадовільний стан та потребує значних 
фінансових ресурсів на її ремонт та оновлення. 

Так, в ході аудиту встановлено факти витрачання коштів на технічне 
обслуговування та ремонт наступних транспортних засобів, а саме: 

- автомобіля «ВАЗ 21214 (Нива)» державний номер АІ 3509 ВО, 2008 
року випуску, первісною вартістю 50 200 грн., знос якого уже станом на 
30.09.2018 становив 61,9 % протягом 2015 - 2017 років та 9 місяців 2018 року 
на ремонт та заміну запчастин цього основного засобу витрачено 
133 904,05 грн. або 266,7 % його вартості; 

- автомобіля «Нива Шевроле», державний номер АІ 8927 АР, 2007 року 
випуску, первісною вартістю 88 298,35 грн., знос якого уже станом на 
30.09.2018 становив 10 0%, протягом 2015 - 2017 років та 9 місяців 2018 року 
на ремонт та заміну запчастин цього основного засобу витрачено 
148 902,82 грн. або 168,6 % його вартості; 

- автомобіля «Нива», державний номер АІ 4186 АР, 2007 року випуску, 
первісною вартістю 51 420 грн., знос якого уже станом на 30.09.2018 
становив 89,5 %, протягом 2015-2017 років та 9 місяців 2018 року на ремонт 
та заміну запчастин цього основного засобу витрачено 126 903,13 грн. або 
246,8 % його вартості; 

- автомобіля «КамАЗ 53215» державний номер АІ 1135 АС, 2005 року 
випуску, первісною вартістю 333 542,15 грн., знос якого уже станом на 
30.09.2018 становив 100 %, протягом 2015 - 2017 років та 9 місяців 2018 року 
на ремонт та заміну запчастин цього основного засобу витрачено 
273 941,05 грн. або 82,1 % його вартості; 

- автомобіля «КамАЗ 43101» державний номер АІ 2719 СК, 1989 року 
випуску, первісною вартістю 270 921,06 грн., знос якого уже станом на 
30.09.2018 становив 100 %, протягом 2015 - 2017 років та 9 місяців 2018 року 
на ремонт та заміну запчастин цього основного засобу витрачено 
135 507,20 грн. або 50 % його вартості. 

Довідково: з огляду на середні ціни, розміщені в мережі Інтернет 
(\у\у\у.1ас[аикгаіпе.сот), ціна автомобіля ЬАОА 4x4 становить від 294 000 грн., до 336 000 
грн., в залежності від комплектації. 

Слід зауважити, що ремонти автомобілів дають змогу лише деякий час 
підтримувати їх у робочому стані, що не сприяє їх оновленню, та, як наслідок 
якісному виконанню виробничих завдань ДП «КЛНДС». 



Для прикладу, автомобіль «КамАЗ 53215», державний номер АІ 
1135 АС, 2005 року випуску, ремонтувався в березні 2016 році на суму 
48,2 тис. гривень. Проте вже через два місяці цей основний засіб знову було 
відремонтовано на суму 15,2 тис. грн., та через три місяці відремонтовано на 
суму 92,5 тис. гривень. Також автомобіль «КамАЗ 43101» державний номер 
АІ 2719 СК, 1989 року випуску, ремонтували в березні 2016 року на суму 
9 тис. грн. та вже в наступному місяці 2016 року на суму 126,5 тис. гривень. 
Автомобіль «Нива» державний номер АІ 4186 АР, 2007 року випуску, було 
відремонтовано в лютому 2017 року на суму 9,8 тис. грн., проте вже через 
місяць цей автомобіль було відремонтовано знову на суму 11,9 тис. грн., та у 
вересні на суму 10,3 тис. гривень. Автомобіль «Нива Шевроле», державний 
номер АІ 8927 АР, 2007 року випуску, ремонтувався у травні 2018 року на 
суму 30,6 тис. грн., проте вже через два дні знов ремонтувався на суму 
3,1 тис. грн., також цей засіб знову було відремонтовано на суму 17,1 тис. 
грн. у липні цього ж року. 

Вищевказані автомобілі були закріплені за головним інженером 
(автомобіль «Нива», державний номер АІ 4186 АР, 2007 року випуску), 
головним лісничим («Нива Шевроле», державний номер АІ 8927 АР, 2007 
року випуску) та за помічником лісничого Старопетрівського лісництва. 

Зважаючи на вищевикладене, керівництвом Підприємства можливо 
прийнято неефективне управлінське рішення в частині понесення витрат на 
обслуговування (ремонт) автотранспорту на загальну суму 
819,2 тис. гривень. 

В ході аудиту організації фактичного контролю за збереженням 
об'єктів відповідно до наказу по Підприємству від 17.10.2018 № 53, 
проведено інвентаризацію об'єктів та перевірку їх фактичної наявності 
станом на 17.10.2018. 

За результатами проведеної інвентаризації встановлено наступне: 
у матеріально відповідальної особи - головного механіка 

Назаренка В.М. в транспортному підрозділі встановлено лишки (Диск (обід) 
КАМАЗ К20) у кількості 6 шт., які в ході аудиту оприбутковано на рахунок 
207 «Запасні частини» загальною вартістю 50,04 тис. гривень. 

Протокол та бухгалтерська довідка в додатку []£ до аудиторського 
звіту. 

До аудиту надано пояснення головного механіка Назаренка В.М. 
«Вищевказані лишки виникли внаслідок безоплатного їх отримання від 
гр. Коваля М.М.». Пояснення головного механіка — в додатку /> до 
аудиторського звіту. 

Отже, послаблення внутрішнього контролю за обліком матеріальних 
цінностей спричинило виникнення лишків (Диск (обід) КАМАЗ К20) на 
загальну суму 50,04 тис. гривні. 

Також на балансі Підприємства обліковуються житлові будинки. Згідно 
з укладеними договорами між ДП «КЛНДС» (Виконавець) та власниками 
квартир (Споживач) про надання послуг з постачання холодної води та 
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водовідведення, також договорами про надання послуг з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій укладених Виконавець 
зобов'язується надавати Споживачеві вчасно та відповідної якості послуги, а 
Споживач зобов'язується своєчасно оплачувати надані послуги згідно із 
встановленими тарифами. 

Однак в ході аудиту встановлено, що надавались послуги по 
затверджених тарифах станом на 01.01.2010. При цьому тарифи на 
водопостачання, водовідведення, вивезення та захоронення твердих 
побутових відходів не переглядались з урахуванням фактично діючих. 

Керівнику Підприємства надано запит про надання розрахунку вартості 
відшкодування комунальних послуг по житлових будинках, що знаходяться 
на балансі Підприємства за період з 01.01.2015 по завершений місяць 2018 
року. 

Однак на час проведення аудиту розрахунок Підприємством надано не 
було. Запит в додатку 2£ до аудиторського звіту. 

Наприклад, станом на 01.01.2010 у калькуляції надання послуг з 
водопостачання за наявності лічильника закладено ціну 2,00 грн. за 
Ікуб. м води та водовідведення — 2,20 грн. за Ікуб. м води. Однак, станом на 
01.01.2015 фактично вартість 1 куб. м води складала 2,23 грн., та 1 куб. м 
водовідведення — 2,57гривні. Станом на 01.01.2010 в калькуляції надання 
послуг з водопостачання без лічильника закладено норму споживання на 1 ос. 
6 куб. м води за ціною 12,02 грн., та водовідведення на 1 ос. — 6 куб. м за 
ціною 13,20 гривні. Водночас, станом на 01.01.2015 фактична вартість 
споживання на 1 ос. б куб. м води становить 13,40 грн. та водовідведення 
на 1 ос. — 6 куб. м 15,40 гривні. Вартість вивезення та захоронення твердих 
побутових відходів в розрахунку на 1 ос. станом на 01.01.2010 у калькуляції 
надання послуг закладено 4,00 грн., однак станом на 01.01.2015 фактична 
вартість становить 8,00 гривень. 

(Аналогічне співвідношення простежується і за інші періоди, що 
підлягають аудиту.) 

В ході аудиту станом на 01.01.2015, 01.01.2016, 01.01.2017 та 01.01.2018 
років зроблено перерахунок вартості комунальних послуг відповідно до 
якого Підприємством упущено вигоду в отриманні коштів за надані послуги 
розрахунково в сумі 593 тис. гривень. Розрахунки та перерахунок вартості 
наданих послуг в додатку до аудиторського звіту. 

Таким чином, невжиття заходів щодо забезпечення перегляду цін на 
відшкодування комунальних послуг протягом періоду з 01.01.2015 по 
01.10.2018 призвело до упущення вигоди розрахунково на загальну суму 
59,3 тис. гривень. 

Отже, прийняття неефективних управлінських рішень з боку 
керівництва в частині невнесення змін до розрахунків вартості 
відшкодування комунальних послуг по житлових будинках за період з 
01.01.2015 по завершений місяць 2018 призвело до можливого упущення вигод 
на суму 59,3 тис. гривень. 



В ході інвентаризації встановлено, що на балансі 
Підприємства обліковується свинокомплекс (свинарник, склад, 2 теплиці, та 
2 навіси) загальною площею 932,2 кв. м залишковою вартістю 47,49 тис. 
грн., однак даний свинокомплекс за призначенням не використовується. 
Вищевказана споруда знаходиться в центрі села, у зв'язку з чим 
унеможливлюється її використання за цільовим призначенням. З огляду на це 
керівництвом Підприємства було прийнято рішення використовувати 
територію даного свинокомплексу під розсадник. 

Відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування на Підприємстві 
є постійний лісовий розсадник площею 2,2 га (Старопетрівське лісництво 
кв. 71 вид. 14 площею 1,4 га, Першотравневе лісництво кв. 107 вид. 24 
площею 0,5 га та кв. 118 вид. 1 площею 0,3 га, об'єднані в один) і 0,7 га 
тимчасових розсадників. У 2018 році більша частина посадкового матеріалу 
вирощується на територіях тимчасових розсадників (0,286 га, що складає 
55 % площі). У Старопетрівському лісництві тимчасові розсадники на даний 
час сформовані у кв. 94 вид. 9 площею 0,044 га та на свинокомплексі площею 
0,142 гектара. Концентрацію вирощування у тимчасових розсадниках 
посадкового матеріалу пов'язано із тим, що у кв. 71 вид. 14 у другій половині 
літа пересихає ставок - єдине джерело для його поливу, а у кв. 94 вид. 9 та 
свинокомплексі наявні водонапірні башти, які можуть наповнюватися на 
протязі всього вегетаційного періоду. Вільні площі під тимчасові розсадники 
утворилися із-за зменшення експлуатації наявних площ. Свинокомплекс, 
розташований серед села Лютіж, не використовується у даний час за своїм 
прямим призначенням, тому вільні площі та будівлі використовуються у 
лісорозсадницькій справі. Також у Старопетрівському лісництві у кв. 94 
вид. 9 наявна теплиця загальною площею 0,044 га, де вирощується 
посадковий матеріал із закритою кореневою системою для створення 
клоново-насіннєвих, родинних плантацій та вирощування сіянців. У 
Першотравневому лісництві утворено тимчасовий розсадник площею 
0,1 гектара. Причини його утворення зумовлені можливістю забору води із 
ставка (кв. 87 вид. 5) та звільнення площі, яка використовувалася при 
пилорамі. 

В ході аудиту досліджено звернення Сергієнка А.М. стосовно 
здійснення незаконної забудови території озера с. Мощун. З метою 
дослідження даного звернення 17.10.2018 було проведено обстеження даної 
території та встановлено, що до озера є вільний доступ (Фотофіксація в 
додатку /£ до звіту). 

Підсумовуючи даний фактор ризику можна зробити висновок, що 
значні обсяги основних засобів та високий відсоток їх зносу є фактором 
ризику неефективного їх використання та зростання витрат на утримання 
основних засобів. 

Слід зазначити, що в ході аудиту з метою перевірки питань дотримання 
вимог природоохоронного законодавства було залучено спеціалістів 



Державної екологічної інспекції Столичного округу, якими 
встановлено наступне. 

За результатами перевірки дотримання вимог природоохоронного 
законодавства про охорону, захист, використання та відтворення лісів 
ДП «КЛНДС» під час натурних оглядів лісових ділянок (місць проведення 
рубок) у кв. 105 вид. 13 та в кв. 113 вид. 9 Першотравневого лісництва було 
виявлено пошкодження дерев породи сосни звичайної діаметром 24,8 см, 
24,2 см та 23,9 см у корі біля шийки кореня до ступеня неприпинення росту, 
чим порушено вимоги п.42 Санітарних правил в лісах України та заподіяно 
шкоду в розмірі 2,33 тис. грн (притягнуто 2 осіб за ст.64 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення). Довідка спеціалістів з Державної 
екологічної інспекції Столичного округу в додатку /9 до звіту). 

Дослідженням збереження лісових ресурсів встановлено, що відповідно 
до Контракту директора від 26.11.2015 б/н та Посадової інструкції тимчасово 
виконуючого обов'язки директора, затвердженої Наказом Державного 
агентства лісових ресурсів України від 05.04.2018 № 152-К, директор 
зобов'язується забезпечити ефективне використання та збереження 
лісосировинних ресурсів. 

Проте, протягом періоду, що підлягав аудиту лісовою охороною 
Підприємства виявлено 32 факти незаконної порубки дерев сторонніми 
особами на загальну суму 293,42 тис. грн. (49,7 куб. м), проте відшкодовано 
винними особами збитків лише на суму 55,53 тис. гривень. 

Вищевказаний факт може свідчити про неефективні управлінські 
рішення з боку керівництва Підприємства щодо організації охорони та 
попередження незаконних рубок (за відсутності лісорубного квитка), що 
призвело до нанесення шкоди лісу на загальну суму 237,89 тис. гривень. 

Отже, встановлені факти самовільних рубок сторонніми особами 
можуть свідчити про неефективні управлінські рішення з боку керівництва 
в частині організації охорони та попередження незаконних рубок (при 
відсутності лісорубного квитка), що призвело до нанесення шкоди лісу на 
загальну суму 237,89 тис. гривень. 

Таким чином, за результатами проведеного дослідження даного 
питання встановлено порушень на загальну суму 517,36 тис. гривень: 

- здійснено перераховування коштів, за ремонти автомобілів на загальну 
суму 227,8 тис. грн. (в основному ФОП) без зазначення марки автомобіля та 
державного номера, що призвело до зайвих (непродуктивних) витрат 
Підприємства на відповідну суму; 

- послаблення внутрішнього контролю за обліком матеріальних 
цінностей спричинило виникнення лишків (Диск (обід) КАМАЗ К20) на 
загальну суму 50,04 тис. гривень; 

- невжиття заходів щодо забезпечення перегляду цін на відшкодування 
комунальних послуг протягом періоду з 01.01.2015 по 01.10.2018 призвело до 
упущення вигоди розрахунково на загальну суму 59,3 тис. гривень; 



- під час натурних оглядів лісових ділянок (місць проведення 
рубок) було виявлено пошкодження дерев породи сосни звичайної у корі біля 
шийки кореня до ступеня неприпинення росту, чим порушено вимоги П.42 
Санітарних правил в лісах України та заподіяно шкоду в розмірі 
2,33 тис. гривень; 

- встановлені факти самовільних рубок сторонніми особами можуть 
свідчити про неефективні управлінські рішення з боку керівництва в частині 
організації охорони та попередження незаконних рубок (за відсутності 
лісорубного квитка), що призвело до нанесення шкоди лісу на загальну суму 
237,89 тис. гривень. 

IV. Загальні висновки 

Як засвідчили результати аудиторського дослідження, головним 
завданням діяльності ДП «КЛНДС» є здійснення фундаментальних і 
прикладних досліджень з метою одержання новітніх наукових знань, 
сприяння науково-технічному прогресу та соціально-економічному розвитку 
лісового господарства. 

За результатами аудиту встановлено ряд чинників як зовнішнього, так і 
внутрішнього характеру, що мали позитивний та в окремих випадках (за 
окремими показниками) умовно позитивний рівень впливу на фінансово-
господарську діяльність Підприємства. 

З огляду на істотність впливу на фінансово-господарську діяльність 
Підприємства висновки за результатами дослідження факторів ризику 
згруповані за двома напрямами, а саме: зовнішні та внутрішні. 

Зовнішні фактори 

Залежність Підприємства від доведених тематичних планів УкрНДІЛГА 
впливає на повноту виконання ДП «КЛНДС» функцій, передбачених 
статутом Підприємства та отримання бюджетного фінансування. 

Внутрішні фактори 

По-перше, невжиття заходів щодо забезпечення перегляду умов 
договорів з урахуванням затверджених Підприємством цін на лісопродукцію 
за відсутності авансових платежів призвело до упущення вигоди 
розрахунково на загальну суму 51,7 тис. грн., що є одним із резервів 
збільшення доходів Підприємства. 

По-друге, в результаті несвоєчасної оплати контрагентам сум за 
отримані товари та послуги та несвоєчасну сплату ССВ Підприємством 
здійснені зайві (непродуктивні витрати) на суму 19,1 тис. гривень. 

По-третє, незабезпечення наявності підтвердних документів щодо 
передачі продукції та визнання заборгованості суб'єктами господарювання 
унеможливлює проведення належної претензійно-позовної роботи та 
створює передумови до упущення вигод отримання доходів ДП «КЛНДС» у 
подальшому на суму 20,9 тис. гривень. 



По-четверте, в результаті несвоєчасного списання 
кредиторської заборгованості на загальну суму 4,6 тис. грн., за якою минув 
строк позовної давності, в обліку ДП «КЛНДС» було завищено зобов'язань 
та упущено вигоди щодо отримання доходів на відповідну суму. 

По-п'яте, існує ризик неповернення дебіторської заборгованості на 
суму 161,2 тис. грн. та ризик недоотримання доходу від надходження коштів 
за перерахування штрафних санкцій на суму 
43,5 тис. гривень. 

По-шосте, в результаті невнесення відповідних змін до штатних 
розписів з метою скорочення окремих штатних одиниць, які дублюють 
посадові обов'язки інших працівників, Підприємством здійснені можливі 
непродуктивні витрати на суму 224,5 тис. гривень. 

По-сьоме, відсутність правовстановлюючих документів на постійне 
користування земельними ділянками створює ризики зловживань щодо 
незаконного заволодіння майном сторонніми особами. 

По-восьме, послаблення внутрішнього контролю за обліком 
матеріальних цінностей спричинило виникнення лишків на загальну суму 
50,04 тис. гривень. 

По-дев'яте, в результаті невнесення змін до розрахунків вартості 
відшкодування комунальних послуг по житлових будинках, що знаходяться 
на балансі Підприємства, призвело до можливого упущення вигод на суму 
593 тис. гривень. 

По-десяте, значні обсяги основних засобів та високий відсоток їх зносу 
є фактором ризику неефективного їх використання та зростання витрат на 
утримання основних засобів. 

По-одинадцяте, встановлені факти незаконної порубки дерев 
сторонніми особами можуть свідчити про неефективні управлінські рішення 
щодо організації охорони та попередження незаконних рубок (за відсутності 
лісорубного квитка), що призвело до нанесення шкоди лісу на загальну суму 
237,89 тис. гривень. 

По-дванадцяте, здійснено перераховування коштів за ремонти 
автомобілів на загальну суму 227,8 тис. грн. (в основному ФОП) без 
зазначення марки автомобіля та державного номера, що призвело до зайвих 
(непродуктивних) витрат Підприємства на відповідну суму. 

По-тринадцяте, під час натурних оглядів лісових ділянок (місць 
проведення рубок) було виявлено пошкодження дерев породи сосни 
звичайної у корі біля шийки кореня до ступеня неприпинення росту, чим 
порушено вимоги п.42 Санітарних правил в лісах України та заподіяно 
шкоду в розмірі 2,33 тис. гривень. 

Отже, зазначені внутрішні та зовнішні фактори впливають на 
результати фінансово-господарської діяльності, оскільки ДП «КЛНДС» з 
01.01.2015 по 30.09.2018 років мало змогу додатково отримати дохід на суму 
424,43 тис. грн. та зменшити витрати на 471,4 тис. гривень. 



V. Рекомендації 

Зважаючи на вищевикладене, аудиторська група рекомендує виконання 
наступних пропозицій для більш ефективної господарської діяльності 
ДП «КЛНДС» 

На рівні органу управління: 

1. Розглянути можливість щодо доведення ДП «КЛНДС» науково-
дослідних робіт та відповідно профінансувати проведення досліджень з 
метою ефективного виконання покладених на нього статутних завдань і 
функцій. 

На рівні ДП «КЛНДС» 

1. Розробити план заходів із усунення порушень та недоліків, виявлених 
аудитом, із визначенням відповідальних виконавців, строків виконання цих 
заходів та щоквартального інформування Північного офісу 
Держаудитслужби. 

2. Розробити та затвердити Положення щодо списання дебіторської 
заборгованості, в якому передбачити обов'язковість заходів щодо проведення 
претензійно-позовної роботи та відповідно вжити заходів з приводу 
стягнення дебіторської заборгованості з неплатоспроможних контрагентів. 

3. Визначити відповідальну особу, за організацію контролю за 
здійсненням витрат на обслуговування автотранспорту (ремонт) з метою 
ефективного використання коштів на вказані цілі. 

4. Ініціювати звернення до Держлісагенства (як Органу управління 
майном Підприємства) щодо вирішення питання стосовно можливості 
передачі житлових будинків до відповідних органів місцевого 
самоврядування (враховано під час аудиту). 

5. Вжити заходів щодо внесення змін до договорів поставки 
лісопродукції суб'єктам господарювання в частині доповнення наступним 
пунктом: у період постачання лісопродукції за відсутності авансового 
платежу реалізація лісопродукції буде здійснюватися за цінами, які фактично 
діють на момент здійснення реалізації лісо продукції (враховано під час 
аудиту). 

6. Вжити заходів щодо перегляду тарифів та приведення їх у 
відповідність до фактичних цін та переукласти договори з урахуванням 
затверджених тарифів на 01.11.2018 (враховано під час аудиту). 

7. Вжити заходів щодо приведення у відповідність до норм чинного 
законодавства правовстановлюючих документів на земельні лісові ділянки 
шляхом оформлення права користування ними. 



Додатки 

1. Перелік джерел інформації. 
2. Перелік додатків до аудиторського звіту. 
3. Протокол розбіжностей до аудиторського звіту. 

Аудиторський звіт складено в 4-х примірниках на 33 (тридцяти дев'яти) 
аркушах. 

Головний державний аудитор 
Північного офісу Держаудитслужби ' В. ЗАГВОЙСЬКА 

Примірник аудиторського звіту отримав: 

Т.в.о директора ДП «КЛНДС» / ^ О. ХРОМУЛЯК і .в.о директора д і ї « к л н д с » 
« /О?» 2018 року 

Додатки 

Перелік джерел інформації 

1. Господарський кодекс України від 16,01.2003 X 436-ІУ. 
2. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 № 38520Ш. 
3. Цивільний кодексу України від 16.01.2003 Ш 435-1V. 
4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» від 16.07Л999 М» 996-ХІУ. 
5. Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових 
зобов'язань» від 22.11.1996 Ш 5 43/96-ВР. 
6. Закону України «Про мисливське господарство та полювання» від 
22.02.2000 № 1478-Ш. 
7. Порядок проведення Державною фінансовою інспекцією, її 
територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності 
суб'єктів господарювання, затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 25.03.2006 № 361 (зі змінами). 
8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про стан фінансово-бюджетної 
дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за 
використанням державного майна і фінансових ресурсів» від 29.11.2006 
№ 1673. 
9. Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку 
(доходу) державними, унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.20Н № 138. 
10. «Положенню про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та 
операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і 
господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами 



державної, комунальної власності», затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 19.12.2006 N2 1213. 
11. Методика аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств 
державного сектору економіки, затвердженої наказом Міністерства фінансів 
України від 14.02.2006 № 170. 
12. Інструкція з обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки 
на підприємствах Державного комітету лісового господарства України, 
затверджена наказом Держкомлісгоспу України від 19.12,2003 № 205. 
13. Методичні вказівки з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних 
квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства 
лісових ресурсів України, затверджені наказом Державного агентства лісових 
ресурсів України від 21.01.2013 № 9. 
14. Статут Державного підприємства «Київська лісова науково-дослідна 
станція» затверджений наказом Держкомлісгоспу України від 16.06.2005 
№ 357 із змінами, затвердженими наказом Державного агентства лісових 
ресурсів України від 05.08.2011 № 580. 
15. Контракт та наказ Державного агентства лісових ресурсів України «Про 
призначення тимчасово виконуючим обов'язки директора ДП «КЛНДС»., 
укладений з директорами. Підприємства. 
16. Фінансові плани Підприємства та звіти про виконання фінансових планів 
за 2015-2018 роки. 
17. Фінансова звітність Державного підприємства «Київська лісова науково-
дослідна станція » за 2015-9 місяців 2018 років. 
18. Наказ по Підприємству «Про організацію бухгалтерського обліку та 
облікову політику підприємства» від 08.01.2014 № 2. 

Перелік додатків до аудиторського звіту 

1. Впровадження результатів науково-дослідних робіт ДП «Київська ЛНДС» 
згідно з тематичним планом 2010-2014 рр. 
2. Картка рахунку 948. 
3. Листи запити та листи відповіді. 
4. Інформація про реалізацію ДП «КЛНДС» лісопродукції за цінами, 
нижчими від прейскурантних, 2015 - 2018 роках. 
5. Реєстр судових справ, в яких відстоюються інтереси Підприємства. 
6. Реєстр простроченої кредиторської заборгованості. 
7. Запит, пояснення головного лісничого 
8. Лист та запит до Головного управління Держгеокадастру у Київській 
області лист-відповідь 
9. Лист прокуратури Київської області від 14.08.2018 № 05/1-245 вих 18 
10. Пояснення головного лісничого В.О. Климка. 
11. Довідка спеціаліста відділу здійснення державного контролю за 
додержанням земельного законодавства та оперативного реагування 



Управління з контролю за використанням та охороною земель 
Головного управління Держгеокадастру в Київській області. 
12. Реєстр банківських виписок. 
13. Реєстр здійснених витрат на ремонт автомобілів без зазначення марки та 
державного номера автомобілів. 
14. Протокол та бухгалтерська довідка про оприбуткування лишків. 
15. Пояснення головного механіка В.М. Назаренка. 
16. Запит. 
17. Розрахунки та перерахунок вартості наданих послуг. 
18. Фотофіксація. 
19. Довідка спеціалістів Державної екологічної інспекції Столичного округу. 



ПРОТОКОЛ 
розбіжностей до аудиторського звіту. 

ДП «Київська ЛНДС» 
(найменування об'єкта аудиту) 

за період з 01.01.2015 по 30.09.2018 

Загвойська Віра Ярославівна - головний державний аудитор відділу 
контролю в аграрній галузі, екології та природокористування Північного 
офісу Держаудитслужби 

(ГПП та посада представника органу ДАСУ, що здійснював аудит) 

та Хромуляк Олександр Ігорович - тимчасово виконуючий обов'язки 
директора Державного підприємства «Київська лісова науково-дослідна 
станція» 

(повноважний представник підприємства) 

розглянули та обговорили аудиторський звіт (висновок аудитора) за 
результатами державного фінансового аудиту фінансово-господарської 
діяльності Державного підприємства «Київська лісова науково-дослідна 
станція» за період з 01.01.2015 по 30.09.2018 

(назва підприємства) 

До аудиторського звіту (висновок державного аудитора): зауважень немає / 
зауваження є (потрібно підкреслити). 

Зауваження до аудиторського звіту, які не враховані державним аудитором: 

Головний державний аудитор 
Північного офісу 
Держаудитслужби 

3 . В.Я.Загвойська 

Т.в.о. директора 
Державного підприємства 
«Київська лісова науково-дослідна 
станція» 

О.І.Хромуляк 

«_0І_» грудня 2018 року « С$у> грудня 2018 року 


