УКРАЇНА
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
16.04.2020

№96

Звіт директора
КП «Міська молочна кухня»
Заслухавши звіт директора комунального підприємства «Міська молочна
кухня» Енергодарської міської ради (надалі – КП «ММК» ЕМР) Лабяк Н.І.,
виконавчий комітет міської ради відмічає, що за 2019 рік дане комунальне
підприємство спрацювало беззбитково.
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 КП «ММК» ЕМР Лабяк Н.І. взяти до відома
(додається).
2. Комунальному підприємству «Міська молочна кухня» Енергодарської
міської ради (Лабяк Н.І.):
1) протягом року забезпечити потребу населення у послугах, пов’язаних
із виготовленням молочної продукції власного виробництва;
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.)
спільно з комунальним підприємством «Міська молочна кухня» Енергодарської
міської ради (Лабяк Н.І.) надати пропозиції щодо розміщення на території міста
додаткового приміщення для роздачі молочної продукції.
4. Управлінню комунальної власності міської ради (Гордевич О.І.)
надати узагальнену інформацію про стан виконання рішення міському голові
до 11.12.2020.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови Курдю І.І.

Міський голова

Павло МУЗИКА

ЗВІТ
директора КП «Міська молочна кухня»
Комунальне підприємство «Міська молочна кухня» Енергодарської
міської ради (надалі – КП «ММК» ЕМР) засновано рішенням Енергодарської
міської ради від 04.11.2011 №60, належить до комунальної власності
територіальної громади м.Енергодара і діє на підставі самофінансування,
фінансування з державного та місцевих бюджетів. Власником майна
підприємства є територіальна громада м.Енергодара.
Основною метою діяльності підприємства є задоволення потреб фізичних
та юридичних осіб у послугах, пов’язаних із виготовленням та реалізацією
готової продукції дитячого харчування власного виготовлення, та роздрібною
торгівлею продовольчими товарами.
Відповідно до статутних завдань КП «ММК» ЕМР забезпечує дітей до 3-х
років, а також інших мешканців міста молочною продукцією власного
виробництва, яка виготовляється з натуральної та якісної сировині і відповідає
діючим санітарним нормам та правилам.
Підприємство за звітний період спрацювало беззбитково.
Кількість відпущеної молочної продукції за звітний період складає
1 065 742 одиниць. Запланований показник відносно до фінансового плану
підприємства на 2019 рік – 645 282 одиниць, тобто фактичний показник більше
від запланованого на 420 460 одиниць молочної продукції.
За звітний період дохід по підприємству становить 6 428,20 тис.грн, з
них:
- реалізація продуктів дитячого харчування – 2 331,90 тис.грн;
- утримання молочної кухні (місцевий бюджет) – 3 986,40 тис.грн (у т.ч.
кошти спеціального фонду місцевого бюджету на придбання основних засобів –
86,95 тис.грн);
- інші операційні доходи (амортизаційні відрахування (знос) безоплатно
переданих основних засобів) – 109,90 тис.грн.
Відбулось перевиконання планового показника доходної частини на
1 715,28 тис.грн. Це зумовлено, головним чином, за рахунок того, що відбулось
перевиконання показника доходу від реалізації продукції на суму
946,30 тис.грн. Разом з цим, з місцевого бюджету фактично профінансовано
більше асигнувань, на 738,89 тис.грн, ніж було передбачено у фінансовому
плані КП «ММК» на 2019 рік.
Витрати підприємства за звітний період складають 6 428,20 тис.грн, у
тому числі:
1) прямі витрати (сировина) – 2 264,10 тис.грн;
2) загальновиробничі витрати – 1 907,30 тис.грн:
- матеріальні витрати – 73,10 тис.грн;
- витрати на оплату праці робітників – 1 008,60 тис.грн;
- відрахування на соціальні заходи – 235,00 тис.грн;
- амортизація – 109,90 тис.грн;

- інші загальновиробничі витрати (обслуговування холодильного
обладнання, оренда основних засобів, вивіз та захоронення відходів, плата за
комунальні послуги, мед.огляд, т/о автоматичної пожежної сигналізації та
вогнегасників, дослідження проб молочної продукції, повірка лічильників та
вимірювальної техніки, опломбування лічильників, поточний ремонт
стерилізаторів та пляшкомийної машини, придбання електрообладнання та
комплектуючих, витрати на господарські потреби, ремонт пожежної
сигналізації, придбання меблів та аналізатора молока) – 480,70 тис.грн;
3) адміністративні витрати – 2 256,80 тис.грн:
- витрати на оплату праці АУП – 1 707,30 тис.грн;
- відрахування на соціальні заходи – 386,30 тис.грн;
- інші адміністративні витрати (витрати на службові відрядження,
витрати на зв’язок, послуги пошти, витрати на страхування, нотаріальні
послуги, витрати на охорону праці, оренду автомобіля, медичний огляд водія,
програмне забезпечення Медок, 1С: Бухгалтерія, послуги банка, т/о та ремонт
оргтехніки, придбання канцтоварів, оренда абонентської скриньки, придбання
сейфу, штампів, оргтехніки) – 163,20 тис.грн.
Середньооблікова чисельність працівників за звітний період склала 19
чол., з них: керівників, спеціалістів та службовців – 8 чол., робочих – 11 чол.
Середньомісячна заробітна плата склала:
- АУП – 17 784,00 грн (при плані – 12 051,00 грн);
- робочих – 7 641,00 грн (при плані – 5 858,00 грн).
Збільшення фонду оплати праці відбулось за рахунок змін у штатному
розкладі з 01.01.2019, які не було враховано в фінансовому плані підприємства
на 2019 рік.
Дебіторська та кредиторська заборгованість за 2019 рік по КП «ММК»
ЕМР відсутня.
Протягом минулого року на підприємство зверталися громадяни для
придбання молочної продукції, кількість відпущеної молочної продукції за
звітний період складає 1 065 742 одиниць, а саме: молока – 324 082 порції; сиру
кисломолочного – 260 485 порцій; кефіру – 287 233 порції; кефіру солодкого –
193 942 порції.

Директор КП «ММК» ЕМР

Наталія ЛАБЯК

