
Звіт ревізійної комісії ОСББ «32» по вул. Велика Діївська,32 м. Дніпро  
за фактом ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ «32»  

за період з 01 березня 2018 року по 31 жовтня 2018 року. 
 

Ревізійною комісією у складі:Голови комісії – Ольшевської Т.М., членів комісії – 
Капшученко Ж.З., Стадник С.А., Самовика В.В. з відома і в присутності Голови правління 
ОСББ – Завгородньої А.М. і бугалтера ОСББ – Риженко С.М. проведена ревізія фінансово-
господарської діяльності ОСББ «32» за період з березня 2018 року по 31 жовтня 2018 року. 
 
Для проведення ревізії були представлені: 

1. Протоколи загальних зборів ОСББ за період з 01.03.2018р.по 31.10.2018 року:  
Протокол №1 від 11.03.2018р.загальних зборів Об‘єднання співвласників багатоквартирного 
будинку «32», проведених 25. 02. 2018 р. за адресою: м. Дніпро, вул. Ю. Кондратюка, 17-а. 
 

2. Протоколи засідання правління ОСББ «32» за період з 01.03.2018 року по 
31.10.2018 року у кількості 7, на яких розглядалися наступні питання: 

 
Протокол №15 Про затвердження результатів роботи лічильної комісії з підрахунку 
бюлетенів письмового голосування на загальних зборах 25 лютого 2018 р., та листів  
письмового  опитування  співвласників ОСББ «32», яке проводилося з 25 лютого по 11 
березня 2018 року., визначення форми управління, затвердження кошторису ОСББ та інші.  
Протокол №16 Обрання голови правління ОСББ «32» та заступника. 
Протокол №17 Про укладання договорів, необхідних для забезпечення життєдіяльності 
будинку. 
Протокол №18 Затвердження плану робіт, про підготовку до опалювального сезону та інші. 
Протокол №19 Про перерозподіл коштів з Резервного фонду на покриття витрат по 
обслуговуванню будинку, розгляд заявок про самофінансування у 2019 році по заміні вікон 
на металопластикові у двох під’їздах, підготовка документів на участь у Програмі бюджету 
участі на 2019 рік. 
Протокол №20 Про призначення загальних зборів на 15 грудня 2018 року та інші питання. 
Протокол №21 Розгляд і затвердження проекту кошторису на 2019 рік для винесення 
питання на загальні збори. 
 

3. Накази по особистому складу ОСББ за період з 15.03.2018 р.по 31.10.2018 р. у 
кількості 22. 

4. Укладені правлінням ОСББ договори за період з 15.03.2018 р. по 31.10.2018 р. у 
кількості 38. 

5. Фінансова звітність. 
 
В ході проведення ревізії встановлено наступне:  
 

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: 
 
Проведені загальні збори і засідання правління оформлені у вигляді протоколів, які 
пронумеровані і в належному вигляді підшиті у відповідні папки. 
 
Головою та  правлінням ОСББ виконані прийняті на загальних зборах та засіданнях 
правління рішення. 
 
 
 
 



ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. 
 
В ОСББ наявний розрахунковий банківський рахунок у ПАТ ПРИВАТБАНК за 
№26000050268851, який використовується для сплати внесків та платежів співвласниками, 
розрахунків  з постачальниками послуг, фондами соціального страхування, фіскальної 
служби, нарахування заробітної плати, відпускних, підзвітних сум, тощо. До банківського 
рахунку прикріплена розрахункова банківська карта, з якою проводиться  розрахунок з 
постачальниками товарів та послуг. 
 
Станом на 31.10.2018 р. залишок коштів на рахунку складає -139698 грн.78 коп. 
 
За період проведення ревізії поступило на банківський рахунок коштів: - від співвласників 
квартир та нежитлових приміщень  внесків та платежів  -  642583 грн.09 коп. 
 
З держ. бюджету відшкодування пільг та субсидій  --  40294 грн.57 коп. 
 
 
Перераховано коштів з банківського рахунку: 
 
- на виплату заробітної плати 163418 грн.51 коп.  

Заробітна плата нараховувалася у встановлені правилами внутрішнього розпорядку 
ОСББ  терміни, згідно затвердженого штатного розкладу і видавалася за відомостями. 
Порушень касової дисципліни не виявлено. 

 
Перераховано: фіскальна служба – 86621 грн. 40 коп., списано з рахунку банківські витрати 
– 1556 грн. 06 коп. 
 
   

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ. 
 
 
Банківські операції по рахунку підтверджені відповідними документами: платіжними 
дорученнями, фіскальними чеками, виписками банку. 
 
Розрахунки з постачальниками послуг: 
 
Станом на 31.10.2018 р. з усіма постачальниками послуг проведено звірку розрахунків.  
З усіма постачальниками послуг підписані акти звірок. Заборгованість ОСББ перед 
постачальниками послуг відсутня.  
Незначні недоліки, які були виявлені,  в ході перевірки  були усунені. 
 
Розрахунки з співвласниками квартир та нежитлових приміщень: 
 
Заборгованість співвласників квартир та нежитлових приміщень по сплаті внесків та 
платежів станом на 31.10.2018 р. склала – 79276 грн.12 коп. 
 
Субсидії та пільги 
 
За період проведення ревізії 29 квартирам  оформлено субсидію, 32 співвласники 
використовували пільгу.  
Усього отримано відшкодування по субсидії та пільгам 40294 грн.57 коп. Заборгованість по 
відшкодуванню відсутня. 



 
Податки та відрахування. 
 
За період проведення ревізії заборгованість по сплаті податків та відрахувань відсутня. 
Звітність подається у строки, передбаченні чинним законодавством України. 
 
Облік товарно-матеріальних цінностей. 
 
В ОСББ проведена закупівля малоцінних товарно-матеріальних цінностей, в тому числі 
лакофарбові матеріали (на фарбування газової труби), матеріали для ремонтів водопровідних 
та каналізаційних мереж, 
,запчастини на поточні ремонти ліфтів, канцтовари ,тощо  на суму 29433 грн.88 коп. 
 
Так само закуплені основні засоби на суму – 14528 грн. 49 коп. 
 
 
Висновок: Голові правління ОСББ «32» Завгородній А.М. слід вжити заходів по 
оформленню та наданню боржникам попереджень з вимогою сплати заборгованості. 


