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Гончарук С. М., Приймак С. В., Шот А. П. Обліково-аналітичні аспекти внутрішнього аудиту  
комунальних підприємств

У статті обґрунтовується необхідність посилення ролі внутрішнього аудиту в діяльності комунальних підприємств. Мета їх діяльності – якісне 
обслуговування споживачів комунальних послуг. За сучасних умов господарювання та через вплив кризових явищ підприємства комунального госпо-
дарства є здебільшого збитковими. Для комунальних підприємств є характерним цілий ряд таких негативних тенденцій, як погіршення технічного 
та фінансово-економічного стану, зростання втрат енергетичних, водних та інших ресурсів, а також зниження якості наданих послуг. Ці фактори 
свідчать про необхідність впровадження системи внутрішнього контролю в діяльність таких підприємств. Проаналізовано витрати міського бю-
джету з погашення та обслуговування місцевого боргу в розрізі комунальних підприємств; динаміку кількості житлово-комунальних підприємств 
Львова; структуру видатків загального фонду міського бюджету на 2020 р. Запропоновано алгоритм проведення внутрішнього аудиту комуналь-
ного підприємства, форму робочого документа аудитора з формування інформації про строки та шляхи виникнення кредиторської (дебіторської) 
заборгованості суб’єкта господарської діяльності. Процес внутрішнього аудиту полягає в ретельному вивченні здійснення операцій і являє собою 
не тільки дослідження фактів минулого, але і попередження негативних явищ у майбутньому. Внутрішній аудитор повинен розуміти та вміти 
виявляти і виправляти недоліки, які містять окремі елементи облікової політики комунального підприємства, викривлення в облікових реєстрах і 
звітності, отримувати докази цих недоліків і викривлень та доносити цю інформацію керівництву. Його рекомендації мають сприяти скороченню 
витрат і підвищенню ефективності діяльності комунального підприємства, створюючи умови для реалізації його генеральної стратегії. 
Ключові слова: комунальне підприємство, внутрішній аудит, борги, контроль, оцінка ризиків, аудиторські процедури, реформи, територіальні 
громади.
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Гончарук С. М., Приймак С. В., Шот А. П. Учетно-аналитические аспекты внутреннего аудита коммунальных предприятий
В статье обосновывается необходимость усиления роли внутреннего аудита в деятельности коммунальных предприятий. Цель их функциониро-
вания – качественное обслуживание потребителей коммунальных услуг. В современных условиях и из-за влияния кризисных явлений предприятия 
коммунального хозяйства в основном являются убыточными. Для коммунальных предприятий характерен целый ряд таких негативных тенден-
ций, как ухудшение технического и финансово-экономического состояния, рост потребления энергетических, водных и других ресурсов, а также 
снижение качества предоставляемых услуг. Эти факторы свидетельствуют о необходимости внедрения системы внутреннего контроля в де-
ятельность таких предприятий. Проанализированы расходы городского бюджета по погашению и обслуживанию местного долга в разрезе ком-
мунальных предприятий; динамика количества жилищно-коммунальных предприятий Львова; структура расходов общего фонда городского бюд-
жета на 2020 г. Предложены алгоритм проведения внутреннего аудита коммунального предприятия, форма рабочего документа аудитора по 
формированию информации о сроках и пути возникновения кредиторской (дебиторской) задолженности субъекта хозяйственной деятельности. 
Процесс внутреннего аудита заключается в тщательном изучении операций и представляет собой не только исследование фактов прошлого, но 
и предупреждение негативных явлений в будущем. Внутренний аудитор должен понимать, уметь выявлять и исправлять недостатки, которые 
содержат отдельные элементы учетной политики коммунального предприятия, искажения в учетных регистрах и отчетности, получать до-
казательства этих недостатков и искажений и доносить эту информацию руководству. Его рекомендации должны способствовать сокращению 
расходов и повышению эффективности деятельности коммунального предприятия, создавая условия для реализации его генеральной стратегии.
Ключевые слова: коммунальное предприятие, внутренний аудит, долги, контроль, оценка рисков, аудиторские процедуры, реформы, террито-
риальные общины.
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Honcharuk S. M., Priymak S. V., Shot A. P. The Accounting-Analytical Aspects of the Internal Audit of Utility Enterprises
The article substantiates the need to strengthen the role of internal audit in the activities of utility enterprises. The purpose of their operation is to provide 
quality service to utility customers. In today’s conditions and because of the impact of the crisis developments, utility enterprises are mostly unprofitable. Utility 
enterprises are characterized by a number of negative tendencies, such as the deterioration of the technical and financial-economic condition, the increase in 
consumption of energy, water and other resources, as well as the decline in the quality of services provided. These factors highlight the need to introduce an 
internal control system into activities of such enterprises. The authors analyze the city budget’s expenses for repayment and servicing of local debt in the context 
of utility enterprises; dynamics of the number of housing and utility enterprises in Lviv; structure of expenditures of the general fund of the city budget for 2020. 
An algorithm for conducting an internal audit of the utility enterprise, the form of the auditor’s working document on the formation of information on the timing 
and way of occurrence of payable (receivable) debt of the corresponding entity of economic activity are proposed. The internal audit process consists of a thor-
ough examination of operations and is not only a study of the facts of the past, but also a prevention of negative phenomena in the future. The internal auditor 
must understand, be able to identify and correct deficiencies that contain certain elements of the utility enterprise’s accounting policy, distortions in registers 
and records, obtain evidence of these shortcomings and distortions, and report this information to management. Its recommendations should help to reduce 
costs and improve the efficiency of activities of the utility enterprise, creating the conditions for the implementation of its general strategy.
Keywords: utility enterprise, internal audit, debts, control, risks assessment, audit procedures, reforms, territorial communities.
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Стаття 140 Конституції визначає: місцеве само-
врядування є правом територіальної грома- 
ди – жителів села чи добровільного об’єднання 

в сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міс-
та – самостійно вирішувати питання місцевого зна-
чення [1]. Реформування місцевого самоврядування 
надає територіальним громадам більш розширені 
повноваження щодо розпорядження власними ресур-
сами, але водночас покладає більшу відповідальність 
щодо прийняття рішень у сфері місцевого розвитку. 
За сучасних умов проблема ефективного розвитку ко-
мунальних підприємств передбачає розробку та впро-
вадження фінансово-економічного моніторингу й ін-
новаційних технологій управління підприємством.  
У цих умовах кожне комунальне підприємство повинне 
об’єктивно оцінити свої ресурси, рівень їх використан-
ня для того, щоб ефективно працювати, забезпечуючи 
його прибутковість та фінансову незалежність. 

Діяльність комунальних підприємств регулю-
ється законами «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні» [3] та «Про житлово-комунальні послуги» [4].

В Україні переважна частина комунальних під-
приємств належить до сфери житлово-комунального 
господарства, фінансова діяльність яких має свої осо-
бливості. Мета діяльності комунальних підприємств –  
якісне обслуговування споживачів комунальних по-
слуг. За сучасних економічних умов господарювання 
та внаслідок впливу кризових явищ підприємства ко-
мунального господарства є здебільшого збитковими. 

Характерним для комунальних підприємств є 
обслуговування великих об’єктів – житлових будин-
ків, тепло-, газо-, водопровідних і каналізаційних ме-

реж тощо. Заміна та ремонт цих об’єктів потребують 
великих капітальних затрат. Держава регулює ціни на 
їхні послуги шляхом затвердження тарифів та вста-
новлення граничного рівня рентабельності.

Для галузі також є характерними великі борги 
населення та бюджету, збитковість частини житло-
во-комунальних підприємств, багато напрямів бю-
джетного цільового фінансування: дотації, субсидії, 
відшкодування пільг окремим категоріям громадян, 
субвенції, фінансування капітальних вкладень тощо. 

Цілий ряд негативних таких тенденцій, як по-
гіршення технічного та фінансово-економічного ста-
ну комунальних підприємств, зростання втрат енер-
гетичних, водних та інших ресурсів, зниження якості 
наданих послуг, свідчать про необхідність впрова-
дження системи внутрішнього контролю в діяльність 
підприємств комунальної форми власності.

Сучасні форми та методи фінансового контр-
олю не повністю задовольняють інформацій-
ні потреби керівників комунальних підпри-

ємств, які повинні мати більш якісну оцінку внутріш-
ньогосподарських процесів та можливість своєчасно 
попереджати фінансові зловживання, виявляти фак-
ти шахрайства та помилки. Тому внутрішній аудит 
розвивається на тих комунальних підприємствах, де 
керівники розуміють його сутність і необхідність.

Внутрішній аудит дає можливість комуналь-
ному підприємству досягти поставлених цілей, ви-
користовуючи систематизований і послідовний під-
хід до оцінки та підвищення ефективності процесів 
управління.
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Діяльності підприємств комунальної власнос-
ті, а також контролю за їх діяльністю присвячено 
чимало наукових праць таких фахівців, як Барано- 
ва А. О. [6[, Мамонова В. В. [7], Мельник А. Ф. [9], 
Пшенична А. Ж. [10], Сльозко Т. М. [11], Федосов В. М.  
[12], Юрій С. І. [12] та ін. На жаль, сучасна система 
внутрішнього аудиту в Україні є недосконалою та не 
повною мірою виконує поставлені перед нею завдан-
ня. В Україні майже відсутнє методичне забезпечення 
внутрішнього аудиту, що призводить до зниження 
його ефективності. Тільки використання сучасних ін-
струментів контролю та управління дають комуналь-
ним підприємствам можливість підвищити результа-
тивності їх діяльності. 

Метою статті є аналіз обліково-аналітичних 
аспектів внутрішнього аудиту комунальних підпри-
ємств.

Базові принципи внутрішнього аудиту кому-
нальних підприємств є недостатньо висвітле-
ними в науковій літературі та діючих норма-

тивно-правових актах, що є особливо актуальним у 
зв’язку з процесами європейської інтеграції. 

Комунальне господарство як суб’єкт господа-
рювання, що виконує чимало соціальних функцій, за 
своєю внутрішньою структурою являє собою склад-
ний господарський механізм. Реалізація покладених 
на нього завдань можлива лише за умов постійних 
зв’язків між структурними підрозділами та добре на-
лагодженої системи управління. Важливу роль у за-
значеному механізмі відіграє система внутрішнього 
контролю, яка забезпечує керівництво інформацією, 
необхідною для прийняття управлінських рішень.

Більшість комунальних підприємств Львова є 
збитковими. При цьому прибутки комунальних під-
приємств є дуже незначними, а збитки – досить сут-
тєвими. Найбільш збитковими серед них є львівські 
комунальні підприємства, що забезпечують життєді-
яльність міста. 12 міських комунальних підприємств 
закінчили 2016 р. із загальним збитком у 861,8 млн 
грн. Серед них такі великі міські підприємства-моно-
полісти, як «Львівводоканал», «Львівелектротранс», 
«Львівавтодор», «Львівспецкомунтранс», «Львівте-
пло-енерго» тощо [16].

Витрати міського бюджету у 2017 р. з погашен-
ня та обслуговування місцевого боргу в розрізі кому-
нальних підприємств склали 283,51 млн грн, зокрема:

 ЛМКП «Львівводоканал» – 60,06 млн грн;
 ЛКП «Львівелектротранс» – 54,05 млн грн;
 ЛКП «Львівавтодор» – 162,68 млн грн;
 ЛМКП «Львівтеплоенерго» – 6,72 млн грн [15].

Така тенденція простежується й надалі.
У 2015 р. вступив у дію Закон України «Про від-

критість використання публічних коштів» [5]. Від-
повідно до нього до публічних коштів також нале-
жать кошти, які підприємства комунальної власності 
отримують у результаті своєї господарської діяль-

ності. Інформація про використання цих коштів має 
публікуватися на Єдиному вебпорталі використання 
публічних коштів [14]. Але три комунальні підпри-
ємства Львова, а саме: ЛКП «Львівелектротранс», 
ЛКП «Львівавтодор» і Львівське комунальне авто-
транспортне підприємство № 1 не публікують там 
цієї інформації [14], хоча це є адміністративним пра-
вопорушенням (ст. 212-3 Кодексу України «Про адмі-
ністративні правопорушення») [2].

У Львові зараз триває реформа житлово-кому-
нального господарств, відбувається скорочен-
ня адміністративно-управлінського персона-

лу, зокрема головних інженерів, паспортистів. Зі 43 
житлово-комунальних підприємств має залишитись 
17 (рис. 1). 

Реорганізація розпочалася у 2017 р. з Личаків-
ського району. У цьому районі із 7 комунальних під-
приємств залишилося 3, а надалі планується тільки 1, 
у Галицькому районі із 6 залишиться 3, у Залізнично-
му районі – із 7 буде тільки 3.

Крім того, у Личаківському районі припинена 
діяльність аварійної служби, вона приєднана до од-
нієї з управляючих компаній, яка буде працювати 
на території цього району. У Сихівському районі із 
6 ЛКП буде 3, у Франківському районі замість 8 – 4,  
у Шевченківському – замість 9 буде 3. Для зручності 
мешканців також будуть створені філії. 

У рамках реформи ЖКГ у Львові продовжуєть-
ся процес створення ОСББ і списання будинків з ба-
лансу місцевих рад. На сьогодні із 7674 будинків уже 
списано 4368. Найбільше будинків списано у Сихів-
ському, Шевченківському та Залізничному районах.

Зараз у Львові функціонує 1360 ОСББ, створе-
них у 1442 будинках. Із жовтня 2018 р. було створе-
но 261 ОСББ, 340 будинків обрали самоуправління, 
а 4108 – управляючі компанії. Зокрема, є 81 будинок, 
яким управляють приватні управляючі компанії, яких 
у Львові загалом налічується 12. Однак 3306 будинків 
ще не визначилися з формою управління, тому про-
цес реорганізації триває. 

Бюджетом м. Львів на 2020 р. передбачено, що 
видатки наступного року мають становити 9,7 млрд, а 
доходи – 8,8 млрд, що на 7,5% більше, ніж у 2019 р. На 
житлово-комунальне господарство у 2020 р. витра-
тять 965 млн грн. Ще 250 млн грн витратять на послу-
ги з вивезення сміття. На обслуговування транспорт-
ної інфраструктури запланували 7,5 млн грн. (рис. 2).

На 2020 р. передбачені кошти для програми 
співфінансування ремонтних робіт у будинках, які 
списані з балансу місцевих рад. Згідно з цією про-
грамою 30% коштів вартості ремонту даху сплачують 
мешканці, а 70% – місто, на ремонт ліфтів – 10% меш-
канці, а 90% – місто та ін.

Ця реформа дає можливість оптимізувати ро-
боту комунальних підприємств, сприяє тому, щоб 
ЛКП надавали якісні послуги мешканцям. Але для 
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Рис. 1. Динаміка реформування житлово-комунальних підприємств Львова [8]
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Рис. 2. Структура видатків загального фонду бюджету Львова на 2020 р., тис грн [13]

успішного втілення реформ необхідно постійно здій-
снювати контроль і проводити внутрішній аудит.

В умовах економічної кризи в Україні все біль-
шого значення набувають питання розробки 
нових підходів до засад управління. Одним із 

факторів, що стримують його ефективність, є від-
сутність надійної системи внутрішнього контролю. 
Своєю чергою, це позначається на якості прийня-
тих рішень. Саме тому існує необхідність удоскона-
лення та практичного впровадження такої системи 
внутрішнього контролю, яка була б зорієнтована на 
вирішення актуальних завдань, які стоять перед ко-
мунальними підприємствами, зокрема підвищення 
конкурентоспроможності та зниження збитковості.

Метою внутрішнього аудиту комунальних під-
приємств є забезпечення законності, ефективності та 

економічності використання комунального майна, до-
стовірності звітності, а також обґрунтування пропо-
зицій щодо підвищення ефективності його діяльності.

На службу внутрішнього аудиту покладено такі 
обов’язки [6; 10]:

 проводить експертну оцінку економічної по-
літики за допомогою внутрішніх перевірок та 
аналітичного тестування;

 здійснює детальне тестування операцій, за-
лишків на рахунках і процедур;

 оцінює якість економічної інформації, що 
формується та використовується при при-
йнятті рішень;

 здійснює перевірку та оцінку стану та збере-
ження активів;

 аналізує якість виконання внутрішньосистем-
них контрольних процедур;
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 проводить аналіз ефективності функціону-
вання системи внутрішнього контролю та об-
робки інформації;

 оцінює забезпечення користувачів інформа-
цією про реальний фінансовий стан, досто-
вірність облікової та звітної інформації;

 виконує інші функції відповідно до покладе-
них на неї завдань.

Об’єктами внутрішнього аудиту комунального 
підприємства є: необоротні та оборотні активи, ви-
трати, власний капітал, доходи, зобов’язання та фі-
нансові результати.

Джерелами інформації є: 
 нормативно-правові акти та методичні доку-

менти, які регламентують порядок діяльності 
комунального підприємства; 

 установчі документи; 
 наказ про облікову політику; 
 реєстри бухгалтерського обліку;
 первинні документи; 
 фінансова звітність підприємства. 

Внутрішній аудит рекомендується проводити в 
такій послідовності (рис. 3).

 проведення моніторингу фінансово-госпо-
дарської діяльності;

 страхування ризику на стадії реєстрації фі-
нансових зобов’язань;

 передбачення резервів на покриття ймовір-
них витрат, збитків тощо.

В Україні часто змінюються законодавство, нор-
мативи та інструкції. Це потребує особливої 
уваги, сумлінності, чесності внутрішніх ауди-

торів і, водночас, збільшує обсяг облікових робіт, що 
зумовлює збільшення ймовірності помилок як вна-
слідок недостатнього розуміння суті операцій, так і 
арифметичних неточностей, пропусків інформації 
тощо. Усе це посилює та збільшує ризик для аудито-
ра. Цілі аудиту – це зниження інформаційного й ау-
диторського ризику. Велике значення мають склад  
і кваліфікація працівників бухгалтерії, особливо го-
ловного бухгалтера, а також посадові інструкції та 
розподіл функціональних обов’язків між обліковим 
персоналом. Потрібно виділяти та ретельно аналізу-
вати ті статті активів і пасивів балансу, які є зоною 
ризиків, тобто за якими вірогідність помилки або об-

Внутрішній аудит
коммунального підприємства   

 
 

    

Проведення аналізу управлінських рішень 
 

Попереднє планування, визначення «зон ризику»

Проведення аудиторських процедур, збір доказів    

Оформлення робочих документів    

Розробка робочих документів   

 Узагальнення результатів, розробка пропозицій 

Рис. 3. Алгоритм проведення внутрішнього аудиту комунального підприємства

При здійсненні внутрішнього аудиту та контр-
олю повинна проводитися ідентифікація та 
оцінка ризиків у діяльності комунального 

підприємства. Потрібно аналізувати їх суттєвість 
та можливі наслідки. Ризик – фінансова категорія, і 
на його величину можна впливати. Керівник служби 
внутрішнього аудиту комунального підприємства по-
винен реагувати на певні ризики та здійснювати за-
ходи з управління ними.

Необхідно розробляти та застосувати певну 
систему організаційних методів управління ризиком. 
Це може здійснюватися шляхом пошуку оптималь-
них шляхів його зниження, таких як:

ману більша. До статей високого ризику можна відне-
сти, наприклад, такі як: «Готівка», «Поточні рахунки в 
банках», «Виробничі запаси», «Дебітори», «Кредито-
ри», «Нематеріальні активи» тощо. Тому внутрішній 
контроль має бути зосереджений на статтях з віднос-
но високим ризиком.

В основу оцінки ефективності дій відділу вну-
трішнього аудиту має бути покладене припущення 
аудитора, що існуюча система внутрішнього контр-
олю не зможе виявити допущені суттєві помилки в 
системі бухгалтерського обліку або не зможе запо-
бігти їм.

Правильність документального оформлення 
господарських операцій, їх відображення в обліко-
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вих реєстрах, здійснення аналізу наявної інформації 
та використання отриманих даних для прийняття 
управлінських рішень, контроль за можливим допу-
щенням неточностей або виявленням помилок – це 
шлях до зниження ризику.

Заходи перевірки дієвості системи контролю 
передбачають безперервність їх дій, пристосованість 
до ситуацій, які виникли, актуалізацію завдань і про-
блем, що має розв’язувати внутрішній контроль зі 
зміною стратегії подальшої діяльності комунального 
підприємства.

Усі зазначені напрями оцінки системи внутріш-
нього контролю є надзвичайно важливими, 
оскільки, крім визначення її ефективності та 

ступеня довіри до неї, вони повинні допомогти орга-
нізувати таку систему на належному рівні.

Внутрішній аудитор повинен планувати пере-
вірки, обґрунтовуючи напрями, методи та прийо-
ми, кількість необхідних аудиторських процедур і 
найбільш переконливі аудиторські докази. Мож-
на, наприклад, застосовувати анкети внутрішнього 
контролю. Структура таких анкет і набір запитань 
не є стандартними. Як правило, відділ внутрішнього 
аудиту розробляє базові анкети, які потім конкрети-
зуються аудитором відповідно до кожного конкрет-
ного структурного підрозділу комунального підпри-
ємства. Такі анкети особливо важливі як робочі до-
кументи аудитора під час використання інформації 
внутрішнього контролю.

Результати планування, виконання аудитор-
ських процедур, аналізу помилкових фінансових опе-
рацій і фактів господарської діяльності фіксуються в 
робочій документації аудитора та служать основою 
для висловлення думки про достовірність фінансової 
звітності.

Внутрішні аудитори на комунальному підпри-
ємстві повинні розробляти робочі документи, що 
систематизують результати аудиторських процедур, 
а саме: робочі документи аудитора з формування ін-
формації про строки та шляхи виникнення дебітор-
ської (кредиторської) заборгованості комунального 
підприємства (табл. 1).

ВИСНОВКИ
Таким чином, внутрішній аудит надає науково 

обґрунтовану оцінку господарським операціям і про-
цесам. Процес внутрішнього аудиту полягає в ретель-
ному вивченні здійснення операцій і являє собою не 
тільки дослідження фактів минулого, але і поперед-
ження негативних явищ у майбутньому.

Кваліфікований внутрішній аудитор повинен 
розуміти та вміти виявляти і виправляти недоліки, 
які містять окремі елементи облікової політики ко-
мунального підприємства, викривлення в облікових 
реєстрах та звітності, отримувати докази цих недолі-
ків і викривлень та доносити цю інформацію керів-
ництву. Сьогодні в Україні лише незначна кількість 
комунальних підприємств розуміє необхідність та 
користь у запровадженні внутрішнього аудиту. 

Рекомендації та висновки внутрішніх аудиторів 
повинні сприяти скороченню витрат і підвищенню 
ефективності діяльності комунального підприєм-
ства, створюючи умови для реалізації його генераль-
ної стратегії. Внутрішній аудит надає вищій ланці 
управління комунального підприємства інформацію 
про його фінансово-господарську діяльність, спри-
яє створенню високоефективної системи бухгалтер-
ського обліку та внутрішнього контролю, перешко-
джає виникненню порушень та підтверджує досто-
вірність звітів його відокремлених структурних під-
розділів. Необхідною передумовою контрольних дій 
є наявність норм внутрішнього аудиту та інформації, 
що відображає фактичний перебіг контрольованих 
процесів.

Стан методології та організації внутрішнього 
аудиту ще не дає належного результату в питаннях 
забезпечення збереження власності комунального 
підприємства. У практичній діяльності не завжди за-
безпечується раціональне застосування способів та 
прийомів контролю.                   
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Таблиця 1

Робочий документ аудитора з формування інформації про строки та шляхи виникнення кредиторської 
(дебіторської) заборгованості КП (фрагмент)

Найменування 
контрагента

Дата та підстави 
виникнення за-

боргованості  
(№ договору, дата, 

№ рахунка- 
фактури)

Сума, грн
Дата оплати 

відповідно до-
говору

Строк простро-
чення, дні

Заходи,  
що приймалися 
для стягнення

1 2 3 4 5 6

 ...  ...  ...  ...  ...  ...

Джерело: складено за [6; 10; 11].
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