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Про надання інформації 

На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 11.01.2016 
№ 51480/1/1-15 щодо результатів аудиту ефективності використання коштів 
державного бюджету Центральною виборчою комісією Київська обласна державна 
адміністрація повідомляє. 

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації", 
Положення про порядок передачі об'єктів права державної власності, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року №1482, та на 
виконання постанови Центральної виборчої комісії від 09 липня 2014 року № 791 
„Про передачу програмно-апаратних комплексів та обладнання системи 
відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення", зі сфери управління 
Центральної виборчої комісії до сфери управління Київської обласної державної 
адміністрації було безоплатно передано програмно-апаратні комплекси та обладнання 
системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення в кількості 1040 
(одна тисяча сорок) одиниць. 

Згідно з встановленим Кабінетом Міністрів України порядком та розглянувши 
клопотання районних державних адміністрацій, відповідно до розпорядження голови 
облдержадміністрації зі сфери управління Київської обласної державної адміністрації 
до сфери управління районних державних адміністрацій Київської області 
безоплатно передано програмно-апаратні комплекси та обладнання системи 
відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення у кількості 923 (дев'ятсот 
двадцять три) одиниці. Також, безоплатно передано в межах головного розпорядника 
програмно-апаратні комплекси структурним підрозділам Київської обласної 
державної адміністрації в кількості 34 (тридцять чотири) одиниці. 

На балансі апарату Київської облдержадміністрації обліковуються програмно-
апаратні комплекси та обладнання системи відеоспостереження, відеозапису і 
трансляції зображення в кількості 83 (вісімдесят три) одиниці. 

У Київській обласній державній адміністрації Рахунковою палатою України 
було здійснено перевірку повноти оприбуткування та напрямів використання 
обладнання системи відеоспостереження. Згідно акту перевірки від 07 жовтня 2015 
року порушень не виявлено. 

Додаток: копія акта на 4 арк. 

Керівник апарату адміністрації В.І.Назар 

Кіф'як С І 286-15-24 

№150/05 від 04.02.2016
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РАХУНКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

Департамент з питань соціальної політики 

АКТ 
про результати перевірки повноти оприбуткування та напрямів 

використання обладнання системи відеоспостереження 

7 жовтня 2015 року м. Київ 

Відповідно до статті 98 Конституції України, статей 1, 4 і 7 Закону 
України "Про Рахункову палату", в рамках аудиту ефективності використання 
коштів державного бюджету Центральною виборчою комісією, на виконання 
рішення Рахункової палати від 22.09.2015 № 5-1 та на підставі доручення 
Рахункової палати від 29.09.2015 № 07-604 начальником відділу з питань 
видатків на органи державного управління департаменту з питань соціальної 
політики Нікіфоровим Л.А. проведено перевірку в Київській обласній 
державній адміністрації щодо оприбуткування та використання обладнання 
системи відеоспостереження, переданого із сфери управління Центральної 
виборчої комісії. 

Мета перевірки: оцінка своєчасності та повноти оприбуткування 
обладнання системи відеоспостереження на баланс Київської обласної 
державної адміністрації; підтвердження фактичної наявності цього обладнання; 
оцінка обґрунтованості передачі обладнання або окремих його компонентів 
іншим суб'єктам та напрямів подальшого використання. 

Предмет перевірки: програмно-апаратні комплекси та інше обладнання 
системи відеоспостереження, яка використовувалась на звичайних виборчих 
дільницях для спостереження за ходом голосування на чергових виборах 
народних депутатів України у 2012 році; управлінські рішення Київської 
обласної державної адміністрації щодо оприбуткування обладнання системи 
відеоспостереження та його використання; розпорядчі, інші акти та документи, 
які підтверджують факти одержання і використання обладнання системи 
відеоспостереження та обґрунтовують його передачу іншим суб'єктам; 
документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Перевірку розпочато 1 жовтня і закінчено 6 жовтня 2015 року. 
Перевірка проводилась з відома Заступника голови, виконуючого 

обов'язки керівника апарату Київської обласної державнш5==^щшстрації 
Корбана Олега Борисовича, в присутності начальника 
забезпечення - головного бухгалтера апарату Київсько^ 
адміністрації Кіф'як Світлани Іванівни. 

Юридична адреса Київської обласної державної! 

^ ^ ^ ^ ^ 



м. Київ, пл. Лесі Українки, 1. 

З метою ефективного використання державного майна, враховуючи 
погодження Міністерства фінансів (від,. 15.04.2014 № 31-07210-04-22/8596), 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі (від 23.04.2014 № 3214-06/12651-
07) та Фонду державного майна України (від 10.04.2014 № 10-16-4127 та від 
27.06.2014 № 10-16-8236), відповідно до постанови Центральної виборчої 
комісії від 09.07.2014 № 791 із сфери управління ЦВК до сфери управління 
Київської обласної державної адміністрації було передано 1040 програмно-
апаратних комплексів системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції 
зображення. 

Згідно з актом приймання-передачі від 05.08.2014 № 15, затвердженим 
Головою Київської обласної державної адміністрації, до складу кожного із 1040 
отриманих від ЦВК програмно-апаратних комплексів балансовою вартістю по 
6086 грн. стос 10,84 відс.) входили: 
- ноутбук HP ProBook 4540s балансовою вартістю 4917,64 грн.; 
- 2 веб-камери HP 2300 HD - 375,12 гри.; 
- металева шафа із замком - 457,6 грн.; 
- подовжувані, тросик безпеки, настінне кріплення та провід - 335,64 гривні. 

Одержані від ЦВК матеріальні цінності прийняв у підзвіт головний 
спеціаліст відділу господарського забсгзпечення апарату Київської обласної 
державної адміністрації Кушпіль О.М. 

Враховуючи звернення районни:< 
області щодо потреби у забезпеченні 
підрозділів комп'ютерною технікою, 
Міністерства фінансів (від 21.10.2014 ,\ь 31-08020-05-7/26990), Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі (від 24.11.2014 № 3214-06/40871-03) та Фонду 
державного майна України (від 22.1С.2.014 № 10-16-14279), на виконання 
розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 26.12.2014 
№ 469 до сфери управління 25 районних державних адміністрацій передано 
923 програмно-апаратиі комплекси загальною балансовою вартістю 
5617,4 тис. грн., що підтверджено актами приймання-передачі основних засобів 
(таблиця 1). 

Таблиця 1 
Програмно-апаратні комплекси системи відеоспостереження, передані до сфери 

державних адміністрацій Київської 
роботи їх апаратів та структурних 
на підставі отриманих погоджень 

о ~ . . . і Кількість переданих Районна державна адміністрація „ . Т . ґ 

Г П А К , ОДИНИЦЬ 
Балансова вартість, 

гривень 
Баришівська і 

. ,,- , і 
33 200838,0 

Білоцерківська І 53 322558,0 
Богуславська 39 237354,0 
Бориспільська 42 255612,0 
Бородянська , _ 35 213010,0 
Броварська 286042,0 
Васильківська 352988,0 
Зишгородська 182580,0 
Володарська В< ( ДЛЯ ^ \ 2Ш 158236,0 
Згурівська \ % \ ПАКЕТІВ J 

—змь^др- • Ъ= і 
170408,0 



Районна державна адміністрація 
Кількість переданих 

ПАК, одиниць 
Балансова вартість, 

гривень 1 
Іванківська 61 371246,0 
Кагарлицька 39 237354,0 
Києво-Святошинська 39 237354,0 
Макарівська 47 286042І0 
Миронівська 38 231268,0 
Обухівська 34 206924,0 
Переяслав-Хмельницька 39 237354,0 
Поліська 11 66946,0 
Рокитнянська 21 127806,0 
Сквирська 45 273870,0 
Ставищенська 23 139978,0 
Таращанська ЗО 182580,0 
Тетіївська 32 194752,0 
Фастівська 38 231268,0 
Яготинська 35 213010,0 

Всього: 923 56J 7378,0 

Розглянувши подання управління з питань оборонної роботи, взаємодії з 
правоохоронними органами, протидії та виявлення корупції Київської-обласної 
державної адміністрації, на виконання розпорядження Київської 
облдержадміністрації від 04.06.2015 № 192 на баланс вказаного управління 
передано 16 програмно-апаратних комплексів системи відеоспостереження 
загальною балансовою вартістю 97376 гривень. Приймання-передачу основних 
засобів підтверджено актом від 04.06.2015 № 1, затвердженим Заступником 

- голови, виконуючим обов'язки керівника апарату Київської обласної державної 
адміністрації (Корбан О.Б.) та Начальником управління з питань оборонної 
роботи, взаємодії з правоохоронними органами, протидії та виявлення корупції 
Київської облдержадміністрації (Кавулич Б.І.). 

Згідно з положенням, затвердженим розпорядженням Київської 
облдержадміністрації від 16.04.2015 № 121, управління з питань оборонної 
роботи, взаємодії з правоохоронними органами, протидії та виявлення корупції 
Київської обласної державної адміністрації є структурним підрозділом 
Київської облдержадміністрації, бюджетною, неприбутковою державною 
установою. 

Розглянувши клопотання структурних підрозділів Київської обласної 
державної адміністрації, на виконання розпорядження Київської 
облдержадміністрації від 09.09.2015 № 6-аг безоплатно з балансу Київської 
облдержадміністрації на баланси 7 структурних її підрозділів (департамент 
містобудування та архітектури, департамент соціального захисту населення, 
департамент капітального будівництва, департамент економічного розвитку і 
торгівлі, департамент освіти і науки, управління інфраструктури та управління 
з питань власності) передано 14 прогоамно^апаратних комплексів системи 
відеоспостереження (по 2 од. к о ш ^ Г Щ р ^ й л у ) загальною балансовою 
вартістю 85,2 тис. грн., що п і д т в е р д н о актами п&мання-передачі основних 
засобів. //& / \ т§Л 

Як засвідчили положенні|пр<( ) і з Іазначених структурних 
підрозділів, зокрема департамент ^ ^ у д у в а н н Д ^ / р х і т е к т у р и (затверджено 



4 
розпорядженням Київської облдержадміністрації від 18.01.2013 № 20), вони 
входять до складу Київської обласної державної адміністрації, забезпечують 
виконання покладених завдань на території Київської області, є бюджетними, 
неприбутковими установами. 

Згідно з розпорядженням Київської облдержадміністрації від 15.09.2015 
№ 8-аг "Про деякі питання, пов'язані з експлуатацією програмно-апаратних 
комплексів та обладнання системи відеоспостереження, відеозапису і 
трансляції зображення" решта 87 програмно-апаратних комплексів загальною 
балансовою вартістю 529,5 тис. грн. були закраплені за апаратом Київської 
облдержадміністрації та зберігалися на складі. 

За інформацією, наданою начальником відділу фінансового 
забезпечення - головним бухгалтером апарату Київської обласної державної 
адміністрації (Кіф'як СЛ.), на підставі видаткових накладних від 01Л0.2015 
№№ 66, 86 та 87 програмно-апаратні комплекси (у повній комплектності) в 
кількості 40 од. передані із зберігання у підзвіт матеріально-відповідальної 
особи Гетненка В.В. для подальшого використання у роботі структурних 
підрозділів апарату обласної державної адміністрації. Передача програмно-
апаратних комплексів у користування здійснюється на підставі документально 
оформлених розписок користувачів про матеріальну відповідальність за 
програмно-апаратні комплекси. 

Акт складено в трьох примірниках. 

-Від Рахункової палати: Від Київської обласної державної 
адміністрації: 

Начальник відділу Заступник голови, виконуючий 
обов'я^Е^кеглвник апарату 

Л.А. Нікіфоров 

О.Б. Корбан 
Начальник відділу фінансового 
забездочення - головний бухгалтер 

С І . Кіф'як 

Один примірник Акту одержав: 
U 0<f » ^ 2 ^ / g % g - 1 5 р 




