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МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ  ЩОДО  ВИКОНАННЯ  

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

 Контрольна робота повинна виконуватись в окремому зошиті, на 

обкладинці якого студент повинен вказати своє прізвище, ім’я та по батькові, 

номер залікової книжки,  номер групи, назву предмета, номери питань і 

завдання. 

 Контрольна робота повинна бути виконана в установлений деканатом 

термін. 

 Перед виконанням студент повинен уважно прочитати зміст 

теоретичних питань і у мови завдання, а потім за допомогою навчальної 

літератури ретельно вивчити необхідний для їх розкриття матеріал. 

 Питання переписуються в зошит дослівно з зазначенням їх порядкового 

номеру. Відповідь на теоретичні питання повинна бути висловлена 

студентом своїми словами. Дослівне переписування матеріалу з літературних 

джерел не дозволяється. У відповіді повинні найти відображення проблеми 

пов’язані з сьогоднішнім станом розвитку економіки та ринкових відносин в 

Україні. Обсяг відповіді на питання не повинен перевищувати 5-7 сторінок 

рукописного тексту. 

 Рішення практичних завдань необхідно супроводжувати повними 

розрахунками та поясненнями. 

 В кінці роботи слід вказати перелік використаної літератури, поставити 

дату виконання та особистий підпис. Необхідно також залишити один –два 

аркуші для рецензії викладача.  

 Виконана контрольна робота здається на кафедру в установлений 

термін для рецензування. 

 Робота оцінюється “Зараховано” і “Не зараховано”. 

 Студенти, які отримали контрольну роботу після перевірки, повинні 

уважно ознайомитися з рецензією, і з урахуванням рекомендацій викладача 

доопрацювати не розкриті повністю питання. 

 Не зарахована контрольна робота виконується студентом знову з 

урахуванням рекомендацій викладача.  

 Зарахована контрольна робота пред’являється викладачу під час 

складання екзамену або заліку. В разі відсутності роботи студент до екзамену 

або заліку не допускається. 

 Номери завдань контрольної роботи визначаються за таблицею 1 

залежно від двох останніх цифр шифру залікової книжки студента. Перетин 

горизонтальної і вертикальної лінії визначає номери завдань, які необхідно 

виконати. При цьому у верхньому рядку зазначено номери двох теоретичних 

питань, а в нижньому – номер практичного завдання. 

 



 

 

Таблиця 1 

Таблиця варіантів контрольної роботи 
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ТЕОРЕТИЧНІ  ПИТАННЯ ДО  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

 

1. Ревізія, як елемент методу економічного контролю. 

2. Види ревізій та їх характеристика. 

3. Інвентаризація, як метод фактичного контролю. 

4. Система контролю і ревізії в Україні. 

5. Організація і планування ревізії. 

6. Етапи підготовки до ревізії. 

7. Першочергові контрольні заходи на об’єкті ревізії. 

8. Ревізія касових операцій. 

9. Ревізія операцій по рахунках у банку. 

10. Порядок ревізії підзвітних сум. 

11. Порядок ревізії товарних операцій. 

12. Порядок ревізії витрат на виробництво. 

13. Ревізія виробничих запасів. 

14. Ревізія готової продукції. 

15. Ревізія роботи автотранспорту. 

16. Ревізія розрахунків з постачальниками і підрядниками. 

17. Ревізія розрахунків з працівниками по заробітній платі. 

18. Ревізія розрахунків з органами соціального страхування. 



19. Ревізія малоцінних та швидкозношуваних предметів. 

20. Ревізія основних засобів. 

21. Ревізія капітальних вкладень. 

22. Ревізія витрат по ремонту основних засобів. 

23. Ревізія собівартості готової продукції. 

24. Ревізія фінансових результатів. 

25. Ревізія реалізації товарів. 

26. Ревізія реалізації робіт (послуг). 

27. Ревізія реалізації готової продукції. 

28. Ревізія стану бухгалтерського обліку. 

29. Порядок оформлення результатів ревізії. 

30. Реалізація результатів ревізії. 

31. Комплексна ревізія фінансово-господарської діяльності. 

32. Ревізія надходження грошових коштів в касу підприємства. 

33. Ревізія вибуття товарно-матеріальних цінностей. 

34. Ревізія надходження товарно-матеріальних цінностей. 

35. Контрольно-вибіркова перевірка якості проведеної інвентаризації 

цінностей. 

36. Порядок складання комплексного плану проведення ревізії. 

37. Економічний контроль, як метод управління. 

38. Методи комплексної ревізії. 

39. Права та обов’язки ревізора. 

40. Організація і проведення інвентаризації цінностей в процесі ревізії. 

41. Ревізія бухгалтерської звітності. 

42. Перевірка документів і записів в регістрах обліку. 

43. Порядок складання акту ревізії фінансово-господарської діяльності. 

44. Інвентаризація грошових коштів в касі підприємства. 

45. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей. 

46. Інвентаризація незавершеного виробництва. 

47. Інвентаризація незавершених капітальних вкладень. 

48. Обстеження об’єктів зберігання товарно-матеріальних цінностей. 

49. Ревізія товарно-матеріальних цінностей що знаходяться на 

відповідальному зберіганні. 

50. Ревізія товарно-матеріальних цінностей що знаходяться в дорозі. 

51. Ревізія переоцінки товарно-матеріальних цінностей. 

52. Оформлення результатів ревізії руху товарно-матеріальних 

цінностей. 

53. Ревізія розрахунків по відшкодуванню завданих збитків. 

54. Перевірка внутрішнього стану контрольно-ревізійної роботи. 

55. Ревізія грошових коштів що знаходяться в дорозі. 

56. Органи та їх функції які здійснюють Державний контроль в Україні. 

57. Функції контрольно-ревізійної служби в Україні. 

58. Функції Державної податкової Адміністрації в Україні. 

59. Порядок інвентаризації основних засобів. 

60. Поняття та функції фактичного економічного контролю. 



 

ПРАКТИЧНЕ  ЗАВДАННЯ  ДО КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

 

ЗАВДАННЯ 1 

 

 В процесі ревізії грошових коштів в касі на поточному рахунку в банку 

ревізором було встановлено, що касові прибуткові ордери не повністю 

заповнені, мають місто виправлення в видаткових касових ордерах. У 

підприємства відкрито три поточні рахунки в банках. На першому рахунку 

залишок коштів склав 500 грн., на другому 385,01 грн. На третьому 2500,00 

грн. В обліку немає розподілу по субрахунках, на рахунку 311 “Поточні 

рахунки в національній валюті” має місце сальдо 300,00 грн. 

 Необхідно встановити порушення, та винних осіб. 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 2 

 

 Ревізор перевіряючи інвентаризаційні відомості виявив, що фактично 

на підприємстві є автомобіль ГАЗ-2410, державний номер 244-01СВ, але дані 

бухгалтерського обліку і данні інвентаризаційних відомостей не збігаються в 

наступному – номер двигуна, номер кузову. Керівництво пояснює це тим, що 

автомобіль був в капітальному ремонті. 

 Необхідно встановити порушення, та винних осіб.  

 

 

 

ЗАВДАННЯ 3 

 

 Під час перевірки наявності ТМЦ на складі підприємства, ревізор 

виявив надлишки робочих рукавиць, спеціальної одежі, та інших цінностей. 

Матеріально відповідальна особа представила звіт і довідку в який 

вказано, що всі цінності оприбутковані, ні робітники підприємства ні зав. 

коморою їм нічого не винен. 

 Встановити порушення та винних осіб. 

 

 

ЗАВДАННЯ 4 

 

 В процесі ревізії ревізором встановлено, що в вересні 1999 року 

ліквідовані основні засоби 1 групи первісною вартістю 30000 грн. 

Недоамартизована сума в розмірі 200 грн. віднесена на рахунок прибутку. 

Одержані матеріали від ліквідації основних засобів на суму 539,52 грн. не 

оприбутковані. 

 Встановити порушення та винних осіб. 



 

ЗАВДАННЯ 5 

 

В процесі ревізії ревізором встановлено, що в вересні 2008 року 

ліквідовані основні засоби 3 групи первісною вартістю 20000 грн. 

Недоамартизована сума в розмірі 1300 грн. віднесена на рахунок прибутку. 

Одержані матеріали від ліквідації основних засобів на суму 500,52 грн. не 

оприбутковані. 

 Встановити порушення та винних осіб. 

 

 

ЗАВДАННЯ 6 

 

При ревізії касових операцій ревізор встановив наступне: 

1.На виявлений в ході інвентаризації каси лишок готівки 20 грн. 

Головний бухгалтер склав кореспонденцію Д-т 301 К-т 372, аналітичний 

рахунок “касир підприємства”. 

2.Отриману з банку готівку 2500000 грн. по чеку № 081436 від 27.05, 

оприбутковано в касі підприємства 28.05. 

3.Прибутковий та видатковий касовий ордер виписує касир 

підприємства. Журнал реєстрації касових ордерів не ведеться. 

4.Платіжні відомості на видачу пенсій працюючим пенсіонерам 

підписані головним інженером підприємства. 

Необхідно встановити порушення та винних осіб у кожному 

конкретному випадку.  

 

 

 

ЗАВДАННЯ 7 

 

Інженер заводу М.П. Іващенко відряджений до міста Біла Церква 

Київської області для монтажу обладнання у ЧП “АГАТ”. Термін 

відрядження 20 днів. У відряджувальному посвідченні є такі відмітки: вибув 

з міста Суми 2 листопада прибув у м. Біла Церква 3 листопада. 

Вибув з м. Біла Церква 17 листопада поточного року, прибув до міста 

Суми 20 листопада. 

До авансового звіту М.П. Іващенка  додано тільки посвідчення на 

відрядження та квиток  на потяг Суми-Київ, від 2-го листопада.  

Необхідно встановити порушення та винних осіб у кожному 

конкретному випадку.  

 

ЗАВДАННЯ 8 

 

Бригадиру інструментального цеху І.І. Іванову   сплачено витрати на 

відрядження до с.м.т. Краснопілля, яке розташовано на відстані 45 км від м. 



Суми і має регулярне автобусне та залізничне сполучення з ним. Період 

відрядження – з 15 – 20 200Х р. Мета відрядження – оформлення заявки на 

запасні частини в малому підприємстві. Бухгалтерія сплатила добові за 6 днів 

– 180 грн.; мешкання в готелі - 100 грн., підтверджуючих  документів немає. 

Проїзд автобусом в обидва кінці без пред’явлення квитків – 25 грн. 

Разом _______________грн. ( визначити правильну суму). 

До авансового звіту додається посвідчення на відрядження, в якому дати 

прибуття та вибуття позначені кутовим штампом. Доповідного запису про 

виконання завдання немає. Місячний оклад бригадира цеху 1200 грн. 

Необхідно знайти порушення і вказати суму, яку слід списати з 

підзвітної особи. 

 

 

ЗАВДАННЯ 9 

 

 Майстер ремонтно-будівельного цеху Ф.Ф. Привало, відряджений до 

районного центру Білопілля,  Сумської області для виконання завдання з 

будівництва складу хімікатів. Термін відрядження – 30 днів ( з 1 березня 

200Х р). у посвідченні є відмітки: вибув з м. Суми 1 березня поточного року, 

прибув до Білопілля 1 березня, вибув з Білопілля 29 березня поточного року, 

прибув до м. Суми 29 березня. 

До авансового звіту, крім посвідчення на відрядження (відмітки про 

прибуття і вибуття стоять трикутні печатки), додано два квитки – до пункту 

призначення і назад автобусом. Вартість квитка 25 грн. Згідно з авансовим 

звітом Ковальову виплачено витрати на відрядження у сумі 1040грн., списані 

бухгалтерією у встановленому порядку. 

Необхідно визначити правильність цих дій та зробити висновки, якщо це 

потрібно. 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 10 

 

Ревізор, згідно з випискою з поточного рахунку, яка не мала ніяких 

виправлень, виявив розбіжність між залишком з обліку заводу на 1 грудня у 

сумі 100 грн. У січні бухгалтерією заводу для ліквідації розбіжності в обліку 

зроблено запис: Д-т рахунка “Фінансові результати”; К-т рахунка     

“Поточний рахунок в національній валюті”. Розбіжності виникли через 

нездачу виручки 10 листопада до банку, яку касир Н.І. Шевченко здала 

інкасатору.  

Потрібно встановити порушення або відповідальну особу. 

 

 



ЗАВДАННЯ 11 

 Згідно розрахунковому чеку з лімітованої чекової книжки підприємства 

на якому проводиться ревізія, сплатило за 20 м
3
 лісу 2 сорту на суму  20000 

грн.  (100 грн. за 1м
3
) . Комплексною   перевіркою підприємства ревізією 

встановлено, що ліс було оприбутковано як ліс першого сорту, ціна за 1м
3
 – 

1200 грн., на суму 20000 грн. 

 Потрібно встановити характер порушень та винну особу. 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 12 

 

 Згідно поданого рахунку ПП “ВІКІНГ” виконала ремонт обладнання 

підприємства яке ревізується. У рахунку вказані слідуючи види виконаних 

робіт: 

 заміна двигуна транспортеру, з ПДВ                                1280 грн. 

 ремонт насосу з заміною запчастин, з ПДВ                       420 грн. 

                            Всього:                                                              1700 грн. 

Роботу прийняв та підписав до оплати зав. цехом №1 Фірсов  М.І. 

 Зустрічною перевіркою нарядів встановлено, що зі складу ПП 

“ВІКІНГ” були відпущені для ремонту тільки запасні частини й обладнання 

на суму 89 грн., а ремонт згідно письмових пояснень слюсарів цеху №1 

Слюсаренко Н.Ф. та Ігнатова Н.П. був зроблений ними. 

 Примітка. Розмір націнки при продажу запасних частин, які доставлені 

на підприємство, складає 20%. 

 Потрібно визначити характер виявлених порушень та винних осіб, а 

також суму переплати. 

 

ЗАВДАННЯ 13 

 

Ревізор перевіряючи інвентаризаційні відомості виявив, що фактично 

на підприємстві є автомобіль ЗІЛ-130, але дані бухгалтерського обліку і данні 

інвентаризаційних відомостей не збігаються в наступному – номер двигуна, 

номер кузову. Керівництво пояснює це тим, що автомобіль був в 

капітальному ремонті. 

 Необхідно встановити порушення та винних осіб.  

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 14 

 

 СП “Маяк” Краснопільського району відпустив підприємству 

лісоматеріал – 6 м
3
 загальною вартістю 5200 грн. Відпуск лісоматеріалів 



оформлено рахунком №79 від 2 жовтня 200Х р. Підприємство на якому 

проводиться ревізія даний рахунок сплатило у сумі 5020 грн. готівкою ( є 

видатковий касовий ордер № 90 від 4 жовтня 200Х р. на 5200 грн.). Гроші 

отримав зам. Директора Вовчок І.М. Лісоматеріали в обліку значаться 

списаними на ремонт цеху № 2. Документів підтверджуючих це немає. 

Проведена господарська операція визвала сумнів у ревізора. Ревізор зробив 

зустрічну перевірку, у ході якої встановив, що СП “Маяк” підприємству 

лісоматеріал не продавало, а рахунок був виписаний фіктивний  на прохання 

Баришнікова І.М. В дійсності готівка (5200 грн.) була передана СП “Маяк” 

Баришніковим та оприбутковані 4 жовтня по касі, а 6 листопада за 

довіреністю ревізованого підприємства ця сума була отримана 

Баришніковим готівкою з каси СП “Маяк” під видом повернення 

кредиторської заборгованості. В письмовому пояснені ревізору 

БаришніковІ.М. зізнався в присвоєнні коштів. Виявити порушення та 

винних осіб.  

  

 

 

 

ЗАВДАННЯ 14 

  Лісопромисловий комбінат відпустив ревізованому підприємству 3 

комплекти деталей житлових дерев’яних домів дачного типу. 

 У наданому рахунку за деталі від 18 березня 200Хр. № 124 вказано: 

стіновий матеріал з струганого брусу розміром 160 х 200 мм – 38 м
3
 за 

ціною 90000 грн. Фактично по залізниці було відвантажено круглого лісу – 

46 м
3
 за ціною 80000 грн. Крім того, у вагоні його оказалося менше ніж   

було вказано в рахунку для дворових будівель, - на 7,5 м
3
 за ціною 4000 грн. 

 Підприємство, що ревізується звернулося до лісопромислового 

комбінату з претензією до лісопромислового комбінату на нестачу 

матеріалів по різниці в ціні стінових матеріалів. Комбінат з претензією 

погодився. 

  Потрібно: 

Визначити суму, що необхідно відшкодувати . 

 

ЗАВДАННЯ 15 

 У касира Савченко О.О. згідно звіту за 29 серпня знаходиться лишок у 

сумі 312 грн., а фактично в наявності 250 грн.. За документами ревізор 

Шутько М.А. встановив: згідно з відомістю про виплату заробітної плати за 

другу половину червня по видатковому касовому ордеру № 235 (без дати) 

головним бухгалтером Кравченко О.М. неправильно списано за рахунок 

нереальної кредиторської заборгованості 100 грн.. 

 За ордером № 240 за липень списано з рахунку 23 фактично видані 100 

грн. Іванову І.І., який не працював і грошей не одержував. Касир пояснила, 

що підпис підробила вона, а гроші видані головному бухгалтеру Кравченко 

О.М. 



 За ордером № 93 від 30 липня оприбутковано за мешкання у готелі 200 

грн. Фактично документів на 190 грн.  

 Визначити порушення та  скласти акт проведення ревізії. 

 

 

ЗАВДАННЯ 16 

 

 За видатковим касовим ордером № 123 від 24 березня, виплачено 

громадянину Коваленко О.О. 500 грн, за виконані ремонтні роботи в коморі. 

В рахунку який був представлений, вказано: номер паспорта гр. Коваленко 

О.О., дата, характер виконаної роботи, сума 500 грн. та підпис пред’явника 

рахунку. Інших даних немає.  

 За видатковим касовим ордером № 245 від 6 квітня видана допомога 

бухгалтеру Коневу А.М. в сумі 1600 грн., з рахунку спеціальних фондів. За 

обліковими даними залишок коштів на рахунку складав на 1 квітня 1000 грн. 

 Визначити порушення та скласти акт проведення ревізії. 

 

ЗАВДАННЯ 17 

  

 За журналом-ордером № 1, згідно зі звітом касира Ковальової Ю.М. за 

вересень по дебету рахунка “Каса” і кредиту рахунка “Поточний рахунок в 

національній валюті” записано і підраховано загальна сума 360 грн. За 

журналом-ордером і виписці з розрахункового рахунка ревізор встановив: 

 з кредиту рахунка “Поточний рахунок в національній валюті” в дебет 

рахунка “Каса” 

 підраховано та дано проводку   - 360 грн. 

 фактично       - 361 грн. 

 з кредиту рахунка  “Поточний рахунок в національній валюті” в дебет 

рахунка “Виробництво” 

 підраховано і дано проводку    - 160 грн. 

 фактично       - 150 грн. 

 Таким чином було підраховано оборот в книзі аналітичного обліку 

витрат виробництва. Підрахунок робив і складав бухгалтерські проводки 

головний бухгалтер Малюкова Н.С. 

 Визначити порушення та скласти акт проведення ревізії. 

 

 

ЗАВДАННЯ 18 

 

 Ревізор встановив, що 17 вересня касир Мозговий О.А. одержав за 

чеком з банку 800 грн. Але по касі їх не оприбуткував. З урахуванням цієї 

суми нестача у касира склала значну суму, конкретно яку ревізор не вказав. 

Касир пояснив, що відповідну суму він передав головному бухгалтеру, який 

вказав, що допустив помилку при підрахунку, а в одержанні грошей 

відмовився. 



 Визначити порушення та скласти акт проведення ревізії. 

 

ЗАВДАННЯ 19 

 

 На дату проведення ревізії банком підтверджено залишок коштів на 

розрахунковому рахунку в сумі 580 грн. В балансі на 1 жовтня по статті 

“Поточний рахунок в національній валюті” вказано сума 570 грн. З 1 по 3 

жовтня по поточному рахунку не було. В головній книзі і журналі ордері по 

рахунку “Поточний рахунок” за вересень відображено такі суми: 

 залишок на 1 вересня   - 140 грн. 

 обороти: по дебету    - 180 грн. 

        по кредиту    - 270 грн. 

 залишок на 1 жовтня    - 500 грн. 

 Журнал-ордер підписаний бухгалтером Гром Г.І. 

 Визначити порушення та скласти акт проведення ревізії. 

  

 

ЗАВДАННЯ 20 

 

 Під час інвентаризації матеріальних цінностей на складах №1 та №2 

підприємства “Гроно” встановлено факт псування матеріалів при зберіганні 

на загальну суму 360 грн., у тому числі в завідуючого складом №1 М.М. 

Сидорова – 120 грн., завідуючого складом №2  А.П. Ступака – 200 грн. 

Матеріально-відповідальні особи відмовились відшкодувати вартість 

заподіяного збитку тому. Що не були створені необхідні умови для 

забезпечення зберігання матеріальних цінностей. Головний бухгалтер 

Скляренко І.І. списав зіпсовані матеріали за рахунок  підприємства. Збитки в 

обліку відображені на рахунку матеріальних витрат. 

  Визначити порушення та скласти акт проведення ревізії. 

 

ЗАВДАННЯ 21 

 Під час інвентаризації продовольчих товарів станом на 15 жовтня у 

завідуючого складом №1 Гнатенко П.Ф. встановлена нестача продовольчих 

товарів на 300 грн. та лишків  на суму 310 грн. Останній суму нестач товарів 

не визнав, а зажадав, щоб було здійснено перекриття нестачі лишками у 

повному розмірі. Поряд з цим завідуючий складом Гнатенко П.Ф. пред’явив 

накладну №5 про відпуск товарів на склад №1 завідуючого складом Бережа 

Г.Г. на суму 250 грн. На накладній відсутні підписи керівника підприємства 

Гнатюк В.П. та головного бухгалтера Петренко С.П. 

Визначити порушення та скласти акт проведення ревізії. 

 

ЗАВДАННЯ 22 

 

Сумському молокозаводу за платіжним дорученням від 28 травня 

перераховано 2000 грн. В рахунок майбутніх постачань молочних виробів. 



Взаємозвіркою  з молокозаводом встановлено, що товари від молокозаводу 

одержала завідуюча відділом гастроному “Сумський” Петрова І.П. за 

рахунком від 28 травня в сумі 2000 грн. Вони не були оприбутковані 

Петровою І.П. і не передані під звіт іншим матеріально-відповідальним 

особам і в товарних звітах не оприбутковані. Петрова пояснила, що ці товари 

на повну суму передані 28 травня за розпискою на склад (завідуючий 

коморою Василенко З.І). останній їх не оприбуткував, а передав для 

реалізації без документів до відділу молочних продуктів підзвіт продавцеві 

Клименко З.В. Але вона не підтвердила цієї операції. Зустрічною перевіркою 

ці данні з сумою виторгу, що здала в касу за цей день Клименко З.В. 

встановлено, що здано виторгу більше ніж надійшло товарів за цей день в 

сумі 2340 грн. 

Визначити порушення та скласти акт проведення ревізії. 

 

ЗАВДАННЯ 23 

 

Під час ревізії первинних і зведених документів по магазину №20 

(завідуючий магазином Муромов В.В.) за ревізійний період встановлено 

недоліки в організації бухгалтерського обліку і контролю. За накладними від 

30 серпня та  №25 від 25 травня здійснені безтоварні операції. Накладні не 

оформлені належним чином. 

В товарних звітах за досліджений період мають місце виправлення в 

документах про надходження і вибуття цінностей. Вони не обумовлені 

підписами осіб, які їх зробили. 

Визначити порушення та скласти акт проведення ревізії. 

 

ЗАВДАННЯ 24 

 

Для підприємства (директор Кравчук В.В., головний бухгалтер Павлюк 

О.О.) у березні місяці куплено і введено в дію вантажний автомобіль 

вартістю 80000 грн. з терміном експлуатації 5 років. Проте в квітні 

автомобіль ліквідовано, а його вартість 80000 грн. Головним бухгалтером 

Павлюком О.О. списана на собівартість продукції. При цьому за термін 

експлуатації автомобіля сума амортизаційних відрахувань склала 80000 грн. 

Передчасна ліквідація автомобіля була з причини аварії, що сталася у 

березні того ж року з вини колишнього водія цього автомобіля Волова Т.М. 

Службове розслідування не проводилось, демонтовані матеріали не 

оприбутковані, позов на колишнього водія Волова Т.М. не подавався. 

Визначити порушення та скласти акт проведення ревізії. 

 

ЗАВДАННЯ 25 

 

Ревізор Кравчук В.В. станом на 15 листопада виявили, що на 24 

одиницях основних засобів немає інвентарних номерів. Іншим 23-м 

одиницям основних засобів, які придбані в жовтні цього року, інвентарні 



номери написані крейдою, що у березні цього року ліквідовані як старі і 

повністю зношені. Крім того, в актах ліквідацію основних засобів не вказані 

інвентарні номери. 

 Визначити порушення та скласти акт проведення ревізії. 
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