УКРАЇНА
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
16.04.2020

№92

Звіт директора КП «Комунальні системи»
Заслухавши звіт директора комунального підприємства «Комунальні
системи» Енергодарської міської ради Гринька А.В., виконавчий комітет
міської ради відмічає, що за 2019 рік дане комунальне підприємство
спрацювало з прибутком 68,41 тис.грн. Директором підприємства вживаються
всі необхідні заходи щодо ремонту та обслуговування електроустаткування та
електричних мереж, ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі, об’єктів
благоустрою та утримання міського кладовища.
Керуючись пп.3 п.а ст.29 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет Енергодарської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Звіт директора комунального підприємства «Комунальні системи»
Енергодарської міської ради Гринька А.В. взяти до відома (додається).
2. Комунальному підприємству «Комунальні системи» Енергодарської
міської ради (Гринько А.В.):
1) до кінця поточного року виконати ремонтні роботи по об’єктах ЗТП,
проводити регулярні огляди та ремонти вуличного освітлення для забезпечення
життєдіяльності міста у темний період доби, проводити своєчасні ремонти
світлофорів для створення комфортних та безпечних умов для учасників
дорожнього руху м.Енергодара, а також провести роботу щодо розширення
міського кладовища та виділення земельної ділянки під нове міське кладовище;
2) надати управлінню комунальної власності міської ради інформацію
про проведену роботу щодо виконання п.1) у строк до 04.12.2020.
3. Управлінню комунальної власності міської ради (Гордевич О.І.)
надати узагальнену інформацію про стан виконання рішення міському голові
до 11.12.2020.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови Курдю І.І.

Міський голова

Павло МУЗИКА

ЗВІТ
директора КП «Комунальні системи»
Комунальне підприємство «Комунальні системи» (надалі – КП «КС»)
створено згідно з рішенням Енергодарської міської ради від 29.01.2016 №26 та
діє на підставі самофінансування і фінансування з державного та місцевого
бюджету. Власник підприємства – Енергодарська міська рада.
Основними цілями підприємства на даний час є:
- утримання та експлуатація електричного устаткування, у т.ч. систем
зовнішнього освітлення 1, 2 мікрорайонів, закладів освіти та світлофорних
об’єктів;
- утримання та ремонт вулично-дорожньої мережі та об’єктів
благоустрою;
- надання ритуальних послуг населенню;
- інші види діяльності не заборонені законодавством.
На балансі підприємства знаходиться штучне озеро, системи
світлофорного господарства та зовнішнього освітлення, об’єкти ЗТП,
центральні дороги та автобусні зупинки, внутрішньоквартальні дороги
м.Енергодара та міське кладовище.
Комунальне підприємство «Комунальні системи» за 2019 рік отримало
прибуток у розмірі 68,41 тис.грн (плановий показник – 4,85 тис.грн).
Дохід підприємства за звітний період становить 51 174,33 тис.грн
(плановий показник складає 30 918,25 тис.грн):
1) дохід (виручка) від реалізації послуг (робіт, продукції) (надання
ритуальних послуг фізичним та юридичним особам) – 338,50 тис.грн;
2) асигнування з місцевого бюджету на утримання даного
підприємства – 48 083,20 тис.грн:
- оплата праці – 15 357,50 тис.грн;
- відрахування на соціальні заходи – 3 279,30 тис.грн;
- інші доходи (послуги банку) – 28,80 тис.грн;
- витрати на електроенергію – 6 323,20 тис.грн;
- витрати на предмети та матеріали – 3 531,80 тис.грн, у т.ч. придбання:
- ПММ – 1 566,35 тис.грн;
- спецодягу – 99,97 тис.грн;
- запчастин – 75,19 тис.грн;
- матеріалів, інвентарю та обладнання – 598,48 тис.грн (для ритуальної
служби – 36,34 тис.грн, для дільниці з обслуговування електроустаткування та
електромереж – 562,14 тис.грн);
- канцтоварів – 57,27 тис.грн;
- господарчих товарів, матеріалів та інвентарю – 52,30 тис.грн;
- носіїв ключової інформації – 4,82 тис.грн;
- протиожеледних матеріалів – 1 048,84 тис.грн;
- погашення кредиторської заборгованості за придбані спецодяг, меблі,
матеріали та інструменти – 28,58 тис.грн,
- послуги сторонніх організацій – 3 776,50 тис.грн:

- послуги з поточного ремонту внутрішньоквартальної дороги за адресою
пр.Енергетиків, 9 – 449,23 тис.грн;
- послуги з поточного ремонту внутрішньоквартальної дороги за адресою
пр.Енергетиків, 10 – 137,63 тис.грн;
- поточний ремонт ямковим способом дорожнього покриття автодороги
№3 від ТЕС до міста – 199,00 тис.грн;
- послуги з поточного ремонту електроустаткування та вуличного
освітлення – 409,58 тис.грн;
- поточний ремонт нежитлового приміщення на вул.Лісовій, 19 –
162,75 тис.грн;
- комунальні послуги – 380,54 тис.грн;
- послуги з розробки проєкту землеустрою щодо виділення земельної
ділянки для розташування кладовища – 49,63 тис.грн;
- послуги з виготовлення проєктної документації «Однолінійна схема
зовнішніх електричних мереж 10кВ 1-го та 2-го мікрорайонів» – 29,84 тис.грн;
- поточний ремонт, укладка кабелю – 311,61 тис.грн;
- поточний ремонт світлофорного об’єкта – 97,96 тис.грн;
- видалення дерев на території проспекту Енергетиків – 65,12 тис.грн;
- погашення кредиторської заборгованості – 1 352,78 тис.грн;
- послуги з пломбування та перевірки лічильників – 9,71 тис.грн;
- та інші послуги – витрати на Інтернет, обслуговування оргтехніки,
супроводження 1С, вимірювання та випробовування електрообладнання,
експертизи та атестації робочих місць, калібрування та повірка
електротехнічного обладнання, навчання, оплат довідок – 121,12 тис.грн;
- витрати на відрядження – 4,10 тис.грн;
- поточний ремонт інших об’єктів (ямковим способом за кошти державного
бюджету) – 491,40 тис.грн;
- кошти спеціальних цільових фондів (будівництв інших об’єктів комунальної
власності,
капітальний
ремонт,
придбання
основних
засобів)
–
15 290,60 тис.грн:
- будівництво інших об’єктів комунальної власності - освітлення тротуару
на вул.Молодіжній, 51-55 з стовпів на сонячних батареях – 173,83 тис.грн;
- реконструкція ЗТП 10/0,4 кВ №1, 8, 18 – 125,53 тис.грн;
- капітальний ремонт освітлення тротуару на вул.Молодіжній, 51-55 з
стовпів на сонячних батареях – 10,95 тис.грн;
- капітальний ремонт кабелю живлення від ЗТП 8 до ЗТП 22 –
57,79 тис.грн;
- на придбання основних засобів – 14 922,50 тис.грн (у т.ч.: придбання
екскаватора-навантажувача – 3 000,00 тис.грн, придбання автомобіля
спеціального підмітально-прибирального – 8 514,00 тис.грн, придбання
автомобіля вантажного тентованого – 1 226,00 тис.грн, придбання
газоаналізатора – 10,08 тис.грн, придбання обладнання для укомплектування
кабельної електротехнічної лабораторії – 379,80 тис.грн, придбання
оргтехніки – 198,99 тис.грн, придбання трансформатора – 915,85 тис.грн,
придбання приладів для дільниці електротехнічної лабораторії – 68,60 тис.грн,

придбання дорожнього контролера уніфікованого – 61,68 тис.грн, придбання
ваг – 8,30 тис.грн, придбання кленів гостролистих – 539,20 тис.грн),
3) компенсовані витрати УПСЗН на поховання незатребуваних
громадян – 11,50 тис.грн,
4) дохід від безоплатно переданих основних засобів – 2 741,13 тис.грн.
За звітний період 2019 року об’єм наданих послуг по підприємству
становить 1 342 од. (плановий показник – 1 343 од.).
Основною статтею доходів підприємства є цільове фінансування з
місцевого бюджету. Фактичний показник доходної частини фінансового плану
на 2019 рік більше запланованого на 20 256,08 тис.грн.
Це відбулось, головним чином, за рахунок того, що за звітний період з
місцевого бюджету профінансовано коштів на утримання підприємства більше
на 17 749,24 тис.грн, ніж було передбачено у фінансовому плані КП «КС» на
2019 рік. Крім цього, у фінансовому плані КП «КС» на 2019 рік передбачалось
проведення за рахунок коштів місцевого бюджету розширення Енергодарського
міського кладовища та реконструкцію і поточний ремонт огорожі на загальну
суму 3 108,68 тис.грн, які у 2019 році не були реалізовані.
Компенсовані витрати УПСЗН на поховання незатребуваних громадян
менше на 48,11 тис.грн запланованого на 2019 рік показника.
За звітний період 2019 року отримано більше на 15,06 тис.грн доходу
(виручки) від реалізації послуг (робіт, продукції).
Крім цього, збільшено на 2 539,89 тис.грн, відносно до показника
фінансового плану підприємства на 2019 рік, показник за статтею «Інші
доходи» (дохід від нарахованої амортизації на безоплатно передані та придбані
з рахунок бюджетних коштів основні засоби).
Витрати за 2019 рік склали 51 105,92 тис.грн (плановий показник –
30 913,40 тис.грн):
1) прямі витрати – 40 148,86 тис.грн:
- матеріальні витрати – 3 336,75 тис.грн;
- витрати на оплату праці – 7 204,77 тис.грн;
- відрахування на соціальні заходи – 1 501,94 тис.грн;
- амортизація – 2 601,90 тис.грн;
- оплата електроенергії – 6 323,20 тис.грн;
- послуги сторонніх організацій – 3 522,80 тис.грн;
- витрати на комунальні послуги – 70,50 тис.грн;
- витрати на відрядження – 0,90 тис.грн;
- поточний ремонт інших об’єктів (ямковим способом за кошти
державного бюджету) – 491,40 тис.грн;
- будівництво інших об’єктів комунальної власності – 299,40 тис.грн;
- капітальний ремонт – 68,70 тис.грн;
- придбання основних засобів – 14 715,10 тис.грн;
- компенсовані витрати на поховання незатребуваних громадян –
11,50 тис.грн;
2) загальновиробничі витрати – 3 723,22 тис.грн:
- матеріальні витрати – 119,60 тис.грн;

- витрати на оплату праці – 2 871,60 тис.грн;
- відрахування на соціальні заходи – 635,02 тис.грн;
- витрати на відрядження – 1,70 тис.грн;
- послуги сторонніх організацій – 80,70 тис.грн;
- придбання основних засобів – 8,40 тис.грн;
- витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів – 6,20
тис.грн;
3) адміністративні витрати – 7 233,84 тис.грн:
- матеріальні витрати – 96,20 тис.грн;
- витрати на оплату праці – 5 500,43 тис.грн;
- відрахування на соціальні заходи – 1 164,96 тис.грн;
- амортизація – 130,13 тис.грн;
- інші адміністративні витрати (витрати на службові відрядження,
послуги сторонніх організацій, консультаційні та інформаційні послуги,
витрати на охорону праці, придбання основних засобів, банківські послуги,
податок на прибуток від звичайної діяльності) – 342,12 тис.грн.
Фактичний показник витратної частини фінансового плану на 2019 рік
більше запланованого на 20 192,52 тис.грн. Перевиконання фактичних
показників від планових відбулось, головним чином, за статтями:
«Амортизація», «Оплата електроенергії», «Послуги сторонніх організацій».
Підприємство отримало прибуток у розмірі 68,41 тис.грн за рахунок
надання ритуальних послуг.
Середньооблікова чисельність працівників за 2019 рік складає 117 чол., з
них: керівників, спеціалістів та службовців – 28 чол., робочих – 89 чол.
Середньомісячна заробітна плата склала:
- АУП – 16 370,33 грн;
- робітники – 9 434,80 грн.
Кредиторська та дебіторська заборгованості станом на 01.01.2020 по
підприємству відсутня.
Фахівцями підприємства проведено роботу щодо внесення відповідних
змін у Порядок функціонування місць поховань в м.Енергодарі та розрахунок
нових економічно-обґрунтованих тарифів на надання ритуальних послуг.
Рішенням виконавчого комітету Енергодарської міської ради від
17.10.2019 №288 встановлені тарифи для комунального підприємства
«Комунальні системи» Енергодарської міської ради на окремі види ритуальних
послуг, рішенням виконавчого комітету міської ради від 21.11.2019 №327
затверджено Порядок функціонування місць поховань у м.Енергодарі, що в
майбутньому повинно позитивно відобразитися на результаті фінансовогосподарської діяльності підприємства.

Директор КП «Комунальні системи»

Андрій ГРИНЬКО

