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Загалом, за результатами проведеного аналізу показників діяльності 
Підприємства та оцінки виконання фінансових планів, ефективність управління 
Міського комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно- 
каналізаційного господарства м. Херсона» за період 2013-2015 роки мала 
незадовільний рівень.

За наслідками проведеного державного фінансового аудиту діяльності 
МКП „ВУВКГ м. Херсона” виявлено ряд чинників як зовнішнього, так і 
внутрішнього характеру, які вплинули на ефективність управління 
Підприємства, а також встановлено окремі порушення і недоліки в частині 
достовірності відображення господарських операцій за даними бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності.

Зовнішні фактори ризику:
При умові затвердження Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері комунальних послуг тарифу на централізоване 
водопостачання та водовідведення на рівні економічно обґрунтованих витрат на 
їх виробництво, які забезпечують беззбиткове функціонування МКП "ВУВКГ 
м. Херсона", дозволило б Підприємству станом на ЗО червня 2014 року 
додатково отримати доходи на суму ЗО 026,69 тис.грн, що сприяло би 
зменшенню обсягу бюджетної субвенції на відшкодування різниці в тарифах з 
наданих послуг населенню на зазначену суму в тому числі: за 2013 рік -  
17 456,38 тис. грн, І півріччя 2014 року -  12 570,32 тис. гривень.

Наслідком недоотримання доходу, через дію збиткового тарифу стало 
збільшення обсягу кредиторської заборгованості та нарахування штрафних 
санкцій та пені за несвоєчасне виконання зобов’язань за умовами договорів та 
сприяло виникненню зайвих витрат.

Так, кошти в сумі 606,7 тис.грн, ДТП у м. Херсон ГУ Міндоходів у 
Херсонській області, стягнуто з рахунку (із спеціальним режимом 
використання) Підприємства не на виконання інвестиційної програми у сфері 
централізованого водопостачання та водовідведення, чим недотримано п. 87.2. 
ст.87 Податкового кодексу. У країни, ст. 18-1 Закону України «Про питну воду 
та питне водопостачання» та п. 7 постанови Кабінету Міністрів України від 
09.10.2013 № 750, що фактично є неефективним використанням коштів, та не 
сприяло виконанню заходів затверджених в Інвестиційній програмі на 2014 -  
2015 роки в частині зниження витрат, а також втрат ресурсів у водопостачанні 
та водовідведенні та заходи із підвищення екологічної безпеки та охорони 
навколишнього середовища у водовідведенні міста Херсон.

Внутрішні фактори ризику
Дефіцит у МКП „ВУВКГ м. Херсона” власних фінансових ресурсів у 

зв’язку із його збитковою діяльністю не надали можливості Підприємству 
виконати повному обсязі заходи щодо утримання в належному технічному 
стані систем питного водопостачання та водовідведення. При цьому, не
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здійснення розрахунку підвищеного тарифу за перевищення рівня вмісту 
забруднюючих речовин у стічних водах та відповідно не проведення в повному 
обсязі нарахування плати за порушення Правил №332, призвело до 
недоотримання Підприємством у 2015 році доходів на загальну суму 97,51 
тис.гривень.

Неналежний контроль з боку відповідальних осіб МКП „ВУВКГ м. 
Херсона” за наявністю у споживачів, де відсутні прилади обліку - об’єктів 
витрат води (газові водонагрівачі), які збільшують норматив споживання води, 
стало причиною неправильного застосування до абонентів категорії 
«населення» тарифів за надані послуги з водопостачання і, відповідно, призвело 
до недоотримання доходів у 2015 році на суму 5,5 тис. гривень.

- недостатня претензійно-позовна робота та відсутність належного 
контролю за станом розрахунків Підприємства призвела до утворення 
безнадійної дебіторської заборгованості на суму 111,99 тис. грн;

- недотримання вимог законодавства щодо списання кредиторської 
заборгованості з простроченим терміном позовної давності призвело до 
заниження доходів Підприємства на суму 112,29 тис. грн;

- Підприємством не були застосовані штрафні санкції та не розрахована 
пеня за не виконання договору, згідно чинного законодавства. До того ж, 
впродовж наступних 6 місяців з дня утворення заборгованості Підприємством 
не було вжито заходів щодо нарахування штрафних санкцій і пені, та 
враховуючи сплину терміну їх стягнення, на загальну суму 4,6 тис. гривень.

- Система внутрішнього контролю є недостатньою для попередження 
суттєвих порушень та недоліків та потребує покращенню з урахуванням 
недоліків встановлених в ході аудиту.

Враховуючи результати дослідження факторів ризику за період 
аудиту Підприємством :

Втрачено доходів від:
Зовнішні фактори ризику:
- не затвердження Національною комісією тарифу на централізоване 

водопостачання та водовідведення на рівні економічно обґрунтованих витрат на 
їх виробництво, які забезпечують беззбиткове функціонування МКП "ВУВКГ 
м. Херсона", не дозволило Підприємству станом на 30.06.2014 додатково 
отримати доходи на суму 30 026,69 тис.грн, в тому числі: за 2013 рік -  
17 456,38 тис. грн, І півріччя 2014 року -  12 570,32 тис. гривень.

Внутрішні фактори ризику
- не здійснення розрахунку підвищеного тарифу за перевищення рівня 

вмісту забруднюючих речовин у стічних водах та відповідно не проведення в 
повному обсязі нарахування плати за порушення Правил №332, призвело до 
недоотримання Підприємством у 2015 році доходів на загальну суму 97,51 
тис.гривень.

- недостатній контроль за наявністю у споживачів, де відсутні прилади 
обліку - об’єктів витрат води (газові водонагрівачі), які збільшують норматив



.зо

споживання води, стало причиною неправильного застосування до абонентів 
категорії «населення» тарифів за надані послуги з водопостачання і, відповідно, 
призвело до недоотримання доходів у 2015 році на суму 5,5 тис. гривень.

- недотримання вимог законодавства щодо списання кредиторської 
заборгованості з простроченим терміном позовної давності призвело до 
заниження доходів Підприємства на суму 112,29 тис. грн;

- не використання права застосовані штрафні санкції та пені за не 
виконання договору, призвело до недоотримання додаткових доходів на 
загальну суму 4,6 тис. гривень.

Проведено витрати внаслідок неефективних управлінських дій:
Зовнішні фактори ризику:
- кошти в сумі 606,7 тис.грн, ДГП у м. Херсон ГУ Міндоходів у 

Херсонській області, стягнуто з рахунку (із спеціальним режимам 
використання) Підприємства не на виконання інвестиційної програми у сфері 
централізованого водопостачання та водовідведення.


