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Про результати розгляду звернення

Шановний Сергію Михайловичу!

Держфінінспекцією в м. Києві, відповідно до п. 1.1.2.1 плану контрольно- 
ревізійної роботи Державної фінансової інспекції в м. Києві на III квартал 2013 
року, проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Державного 
підприємства «Національний центр Олександра Довженка» (далі -  Центр) за 
період з 01.05.2012 по завершений звітний період 2013, в ході якої, в межах 
компетенції органів Державної фінансової інспекції, розглянуто питання, 
викладені у Вашому зверненні.

За результатами контрольного заходу встановлено фінансових 
порушень при використанні коштів та майна на загальну суму 
1913642,53 гривень.

Зокрема ревізією встановлено, що Центром (Виконавець) в рамках 
виконання договорів державного замовлення щодо збереження національної 
кіноспадщини, в січні 2013 року укладено Договір з ТОВ «Саламандра- 
Україна» на виконання робіт з виведення матеріалу на негатив загальною 
вартістю 3200000,0 гривень.

При цьому, незважаючи на те, Методичними рекомендаціями щодо 
порядку розміщення державного замовлення в галузі кінематографії, що 
здійснює Державне агентство України з питань кіно, затверджених наказом 
Державного агентства України з питань кіно від 07.10.2011 №22 визначено, що 
при виборі підприємств-підрядників на виконання послуг Виконавець не 
повинен допускати необгрунтованого завищення вартості робіт (матеріалів, 

«послуг), Центром при укладанні договору з ТОВ «Саламандра-Україна» не 
Ініційовано включення до договору умову надання Товариством копій 
підтверджуючих фактичні витрати документів. Як наслідок, проведеною 
працівниками Держфінінспекції в м. Києві зустрічною звіркою в 
ТОВ «Саламандра - Україна» встановлено завищення вартості виконаних робіт,
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в результаті чого Центром безпідставно використано державних фінансових 
ресурсів на суму 1603919,32 гривень.

Крім цього, в вересні 2013 року Центром укладено договір з 
ПП «Світком», предметом якого є визначення вартості необоротних активів 
загальною кількістю 390 інвентарних одиниць, що обліковуються на балансі 
ТОВ «Саламандра Україна». Проведеними ревізійними діями підтверджено, 
що Центром здійснено оплату за послуги з визначення вартості необоротних 
активів, що йому не належать, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) 
державі на суму 10000,0 гривень.

В іншому випадку, Центром здійснено додаткові витрати на оплату 
ТОВ «Інноваційний центр «Бізнес Групп» за надання аудиторських послуг на 
суму 30000,0 грн., необхідність яких не підтверджена та не передбачена 
фінансовими планами на 2012 та 2013 роки.

Водночас, Центром завищено потребу в бюджетних асигнуваннях на 
оплату праці внаслідок невірно встановлених посадових окладів в штатних 
розписах, та відповідно зайво отримано та використано бюджетних коштів, 
чим завдано матеріальної шкоди державному бюджету на загальну суму 
20365,0 гривень.

Ревізією встановлено, що Центром проведено безпідставні витрати 
коштів на загальну суму 188838,84 грн. на оплату земельного податку 
внаслідок того, що бухгалтерією Центру рахунки на компенсацію податку на 
землю орендарям ФОП Мушинській В.В., ПП «Абсолют- Холдінг» та ТОВ 
«Інтершарм» не виставлялись.

Ревізією також виявлено випадки заниження орендної плати внаслідок 
невідповідності фактичного зайняття площ, зазначеним у договорі оренди, 
укладеному з ПП «Абсолют -Холдінг», в результаті чого Центром понесено 
непродуктивні збитки на суму 1692,48 гривень.

Центром при використанні коштів на ремонтні роботи не здійснювався 
контроль за достовірністю включення даних до актів приймання виконаних 
будівельних робіт щодо їх вартості та обсягів, в результаті чого безпідставно 
сплачено ТОВ „Компанія „Сельта” -  15767,18 грн., ПП Фірма «Лука» - 
7274,68 грн. та ПП «Електрошком» - 6224,96 гривень.

Ревізією використання коштів на оплату праці встановлено наступне. 
Проведеним співставленням положень посадових інструкцій, цивільно- 
правових договорів та актів приймання-передачі виконаних робіт, встановлено, 
що роботи в укладених цивільно-правових договорах з фізичною особою 
Микитенко О.М. (підбір та обробка інформації, складання бюджетного 
запиту на 2014-2016 рр., протягом 2012 року здійснювати пошук в архіві 
Центру Довженко даних по заробітній платі, згідно звернень, та надавати ці 
дані у  формі інформаційної довідки) дублюють виконання основних посадових 
обов’язків штатного працівника -  заступника головного бухгалтера 
Микитенко О.М., на яку посадовою інструкцією покладено відповідальність за 
ведення операцій із заробітної плати. Розрахунки з фізичною особою 
Микитенко О.М. Центром проведено на підставі Актів виконаних робіт від 
24.12.2012 та 30.07.2013, при цьому без зазначення та конкретизації в них 
обсягу робіт та одиниці виміру господарських операцій. В свою чергу,
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заступником головного бухгалтера Центру Микитенко О.М. не вчинено 
відповідних дій під час виконання наданих їй службових повноважень, а саме 
не перевірено складені і підписані нею (як фізичною особою) акти виконаних 
робіт (наданих послуг) від 24.12.2012 та від 30.07.2013 на наявність у 
документах обов’язкових реквізитів та відповідність господарських операцій 
діючому законодавству, прийнято їх до виконання, а також не передано 
головному бухгалтеру для прийняття відповідного рішення, як це передбачено 
п. п. 2.15, 2.16 Положення про документальне забезпечення записів у 
бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 
від 24.05.1995 №88.

Зазначене вплинуло на необ’єктивність рішення керівництвом Центру 
щодо прийняття до виконання вказаних актів виконаних робіт, складених з 
порушенням законодавства, та одержання Микитенко О.М. неправомірної 
вигоди у вигляді винагороди на загальну суму 17400,0 грн. (узгодженої між 
сторонами в договорах без номерів реєстрації та дат їх складання), а також 
Центром завдано матеріальної шкоди (збитків) державі на загальну суму 
23437,8 грн. (з урахуванням відрахувань до фондів соціального страхування).

Крім цього встановлено випадок нарахування заробітної плати в грудні 
2012 року юрисконсульту Шевелю І.П. під час перебування його у відпустці без 
збереження заробітної плати, додаткові витрати коштів внаслідок чого склали 
206,09 гривень.

Також встановлено порушення при розрахунках з підзвітними особами, а 
саме: безпідставна оплата проїзду заступнику генерального директора 
Козленку І.В. з Канн до Ніцци на суму 192,53 грн. та Аблякімову P.C. з Ніцци 
до Канн на суму 128,35 грн., безпідставна оплата проживання в м. Порденоне 
(Італія) генеральному директору Федорчук В.О. на суму 3015,0 грн., 
безпідставна оплата поїздки головного бухгалтера Генети І.М. на Міжнародний 
кінофестиваль (м. Одеса) на суму 1780,40 грн., оплата добових в завищених 
розмірах заступнику генерального директора Козленку І.В. при відрядженні на 
63-й Берлінський міжнародний кінофестиваль на суму 799,9 гривень.

Інших порушень з питань, викладених у Вашому зверненні, не 
встановлено.

За результатами ревізії готується вимога керівництву Центру про 
відшкодування порушень, вирішення питання про притягнення до 
відповідальності винних у порушеннях посадових осіб.

Крім цього, матеріали ревізії, відповідно до звернень Головного 
управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби 
безпеки України, у визначені законодавством терміни будуть передані Службі 
безпеки України для розгляду та прийняття відповідного рішення.

З повагою,

заступник начальника

Вірченко Н.В. 
272 - 60-27
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