УКРАЇНА
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
16.04.2020

№97

Звіт директора КП «Чисте місто»
Заслухавши звіт директора комунального підприємства «Чисте місто»
Енергодарської міської ради Попова І.М., виконавчий комітет міської ради
відмічає, що за 2019 рік дане комунальне підприємство спрацювало з
прибутком.
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 «Чисте місто»
Енергодарської міської ради Попова І.М. взяти до відома (додається).
2. Комунальному підприємству «Чисте місто» Енергодарської міської
ради (Попов І.М.):
1) до кінця поточного року вжити заходи щодо продовження подальшої
експлуатації полігону ТПВ, здійснити підключення полігону ТПВ до
електричної мережі, відновити контейнерний парк підприємства, придбати
сміттєвози та самоскид;
2) продовжити якісне надання послуг з поводження з побутовими
відходами на території м.Енергодара;
3) надати управлінню комунальної власності міської ради інформацію
про проведену роботу щодо виконання п.п.1), 2) 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 комунального підприємства «Чисте місто»
Комунальне підприємство «Чисте місто» ЕМР (надалі – КП «ЧМ» ЕМР),
створене рішенням Енергодарської міської ради від 15.03.2018 №23, здійснює
свою діяльність на підставі Статуту, затвердженого рішенням міської ради від
12.04.2018 №19.
Одним із основних напрямків господарської діяльності підприємства є
надання послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів
підприємств, установ, організацій та населення міста Енергодара.
Комунальне підприємство «Чисте місто» за 2019 рік отримало прибуток у
розмірі 196,36 тис.грн (плановий показник – 14,29 тис.грн). Відхилення
фактичного показника від планового пояснюється безоплатним надходженням
основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів, а саме
введення в експлуатацію контейнерів оцинкованих, отриманих від КП «ПКВ»
ЕМР, верстатів – від КП «Місьзеленбуд» ЕМР, теплових мереж,
внутрішньоквартального водопроводу та каналізації бази РЕП – від КП «ТВК»
ЕМР.
Фактично підприємство розпочало надавати послуги з поводження з
побутовими відходами з 01 червня 2019 року.
З метою задоволення потреб фізичних та юридичних осіб у комунальній
послузі з поводження з побутовими відходами, забезпечення необхідного рівня
та якості комунальних послуг, враховуючи визначення 13.05.2019 конкурсною
комісією з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів у
м.Енергодарі комунального підприємства «Чисте місто» Енергодарської
міської ради виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, рішенням
виконавчого комітету міської ради від 23.05.2019 №143 визначено виконавцем
послуг з поводження з побутовими відходами комунальне підприємство
«Чисте місто» Енергодарської міської ради. Згідно з конкурсною
документацією встановлено розмір тарифу на надання послуг з вивезення
побутових відходів.
Рішенням виконавчого комітету міської ради від 14.08.2019 №237 «Про
встановлення тарифів на комунальні послуги з поводження з побутовими
відходами» з 01.09.2019 встановлено тарифи для комунального підприємства
«Чисте місто» Енергодарської міської ради на комунальні послуги з
поводження з побутовими відходами у частині захоронення побутових
відходів.
Обсяг реалізованої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) за
звітний період складає 78 535,50 м³.
За 2019 рік дохід підприємства складає – 10 425,18 тис.грн, (плановий
показник – 17 154,81 тис.грн). Основними джерелами доходів підприємства є:
- чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) – 6 826,00 тис.грн;
- інші операційні доходи (доходи від безоплатно отриманих активів) –
1 828,60 тис.грн;

- цільове фінансування – 1 770,58 тис.грн (у т.ч. кошти спеціальних
цільових фондів – 195,00 тис.грн).
Фактичний показник доходної частини менше запланованого на
6 729,63 тис.грн.
Доходну частину фінансового плану недовиконано у зв’язку з тим, що за
звітний період отримано менше на 2 807,16 тис.грн доходу (виручки) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – головною причиною зменшення
обсягів наданих послуг з поводження з побутовими відходами населенню
м.Енергодара стало створення ОСББ, які, всупереч діючому законодавству,
відмовились від послуг КП «Чисте місто» ЕМР, віддаючи перевагу приватному
перевізнику.
Крім цього, фактичний показник за статтею «Цільове фінансування»
менше на 5 751,07 тис.грн (у т.ч. за рахунок коштів спеціальних цільових
фондів – на 5 496,18 тис.грн), відносно до показника фінансового плану
підприємства на 2019 рік. Головною причиною не освоєння бюджетного
фінансування є скасування адміністративною колегією Антимонопольного
комітету України з питань розгляду скарг про порушення законодавства у сфері
публічних закупівель придбання гусеничного бульдозеру для КП «Чисте місто»
ЕМР.
Витрати підприємства за 2019 рік склали 10 185,72 тис.грн (плановий
показник – 17 137,38 тис.грн), з них:
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний
період складає 6 577,19 тис.грн (показник, відносно до фінансового плану
підприємства на 2019 рік – 7 829,09 тис.грн).
Прямі витрати – 5 465,79 тис. грн, розподілені таким чином:
- матеріальні витрати – 1 972,47 тис.грн;
- витрати на оплату праці – 1 055,64 тис. грн;
- відрахування на соціальні заходи – 238,53 тис.грн;
- амортизація – 1 763,05 тис.грн;
- інші операційні витрати (послуги, екологічний податок) –
436,10 тис.грн.
Загальновиробничі витрати – 1 111,40 тис. грн, з них:
- матеріальні витрати – 188,02 тис.грн;
- витрати на оплату праці – 533,40 тис.грн;
- відрахування на соціальні заходи – 115,73 тис.грн;
- амортизація – 161,99 тис.грн;
- інші загальновиробничі витрати (послуги) – 112,26 тис.грн.
Адміністративні витрати – 2 864,11 тис. грн, з них:
- матеріальні витрати (у т.ч. МШП) – 109,46 тис.грн;
- витрати на оплату праці – 1 855,56 тис.грн;
- відрахування на соціальні заходи – 415,93 тис.грн;
- амортизація – 64,14 тис.грн;
- інші адміністративні витрати (витрати на службові відрядження,
витрати на зв’язок, організаційно-технічні послуги, консультаційні та
інформаційні послуги, витрати на охорону праці, витрати на підвищення

кваліфікації та перепідготовку кадрів, обслуговування оргтехніки, пожежна
сигналізація та інші) – 419,02 тис.грн.
Витрати на збут – 547,51 тис.грн, з них:
- матеріальні витрати (канцтовари) – 46,85 тис.грн;
- інші витрати (витрати на зв’язок, комунальні послуги, послуги
Інтернет) – 33,34 тис.грн;
- витрати на оплату праці – 381,30 тис.грн;
- відрахування на соціальні заходи – 83,77 тис.грн;
- амортизація – 2,25 тис.грн.
Інші операційні витрати (лікарняні за рахунок підприємства,
відрахування на соціальні заходи, штрафи за несвоєчасну реєстрацію
податкових
накладних,
перерахування
ЄСВ,
заробітна
плата
військовослужбовця, матеріальна допомога на поховання, плата за подання
скарги до антимонопольного комітету) – 196,91 тис.грн.
За звітний період спостерігається зменшення фактичного показника
витрат на 1 251,90 тис.грн, відносно до запланованого на 2019 рік. Це
відбулось, головним чином, за рахунок зменшення витрат на паливо мастильні
матеріали, у зв’язку зі зниженням обсягів надання послуг з поводження з
побутовими відходами та за рахунок економії фонду оплати праці.
Податок на прибуток за звітний період складає 4,31 тис.грн.
Штатний розпис підприємства, затверджений на період з 01.01.2019 по
31.05.2019, складав 6 одиниць адміністративного персоналу; з 01.06.2019 по
31.12.2019 – 80,5 одиниць, у тому числі: 55 одиниць – робочого персоналу та
25,5 одиниць – керівного складу, спеціалістів та службовців.
Фактично у 2019 році на підприємстві працювало 60 працівників, у тому
числі: 21 – керівники, спеціалісти, службовці, 39 – працівники робочих
професій.
Звільнилося з початку року 29 працівників, один звільнений від роботи у
зв'язку з призовом на строкову військову службу.
Середньомісячна заробітна плата за період січень-травень 2019 року
складала 12 524,67 грн, за червень-грудень 2019 року – 8 214,67 грн (АУП –
10 796,47 грн, робітники – 6 824,47 грн).
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 склала 2 171,39 тис.грн
(у т.ч. за товари, роботи, послуги – 2 108,10 тис.грн). За звітний період
спостерігається тенденція збільшення дебіторської заборгованості у зв’язку з
відсутністю платежів від споживачів послуг.
Споживачами послуг з поводження з побутовими відходами є: фізичні та
юридичні особи, комунальні та бюджетні установи, організації, підприємства,
релігійні організації тощо. Основним споживачем послуг є населення.
З метою забезпечення 100% сплати населенням за комунальні послуги
постійно проводиться така робота:
- організовано приймання платежів від населення в офісному
приміщенні КП «Чисте місто» за адресою пр.Будівельників, 40;
- регулярні звернення до населення щодо сплати через засоби масової
інформації;

- щомісячно направляються листи-звернення боржникам;
- безпосередня щоденна робота зі споживачами послуг в офісному
приміщенні в процесі звернення населення щодо надання пільг, нарахувань;
- надана можливість населенню здійснювати сплату за послуги через
термінали самообслуговування;
- відкриті рахунки для приймання платежів в AT «Приватбанк», AT
«Ощадбанк», AT «Альфа Банк».
Велику занепокоєність викликає відмова створених в місті ОСББ щодо
укладання з комунальним підприємством «Чисте місто» ЕМР договорів на
надання послуг з поводження з побутовими відходами. Ця ситуація призводить
до зменшення обсягів надання послуг та, як наслідок, недостатністю
надходжень.
Кредиторська заборгованість комунального підприємства «Чисте місто»
ЕМР на кінець 2019 року складає 2 860,19 тис.грн, у т.ч.:
- заборгованість за товари, роботи та послуги становить 1 028,10 тис.грн
(один із основних кредиторів є – ТОВ «ЗОГ Рітейл» за паливо);
- заборгованість із заробітної плати станом на 31.12.2019 становить
414,19 тис.грн;
- заборгованість перед бюджетом з податку на доходи фізичних осіб в
розмірі 18% – 80,86 тис.грн;
- заборгованість перед бюджетом з військового збору у розмірі 1,5% із
заробітної – 6,71 тис.грн;
- заборгованість перед бюджетом з єдиного соціального внеску,
нарахованого на заробітну плату – 103,25 тис.грн;
- заборгованість з екологічного податку становить 152,03 тис.грн.
У підприємства недостатньо коштів на виплату заробітної плати,
відрахувань із заробітної плати та єдиного соціального внеску, розрахунків за
пальне, мастильні матеріали, послуги та інше. Недостатність коштів також
призводе до нарахування податковою службою штрафів за несвоєчасне
перерахування податків, зборів та обов’язкових платежів та несвоєчасну
реєстрацію податкових накладних, а також втратою персоналом страхового
стажу.
Комунальним підприємством «Чисте місто» ЕМР за 2019 рік з метою
підвищення ефективності діяльності здійснені такі заходи:
- постійно проводяться регламентні роботи з підтримки транспортних
засобів у належному стані, а саме: технічний огляд та обслуговування,
поточний та капітальний ремонти;
- придбано та встановлено в сміттєприймальні камери 50 контейнерів для
твердих побутових відходів;
- розроблено проєктну документацію на електропостачання та виконано
роботи з підключення бази РЕП до електричної мережі;
- проведено підготовчу роботу з реконструкції полігону твердих
побутових відходів м.Енергодара (коригування проєкту та розробка робочої
документації 1 черга, експертиза проєкту).
Враховуючи вищевикладене, основними цілями підприємства на даний

час є:
- якісне надання послуг з поводження з побутовими відходами;
- підготовка до участі у конкурсі з визначення виконавця послуг з
вивезення побутових відходів;
- придбання нового бульдозера;
- придбання нових сміттєвозів;
- придбання самоскиду;
- відновлення контейнерного парку підприємства;
- розробка проєктної документації на електропостачання полігону ТПB;
- підключення полігону TПB до електричної мережі та проведення
пусконалагоджувальних робіт (електричних випробувань та вимірів);
- продовження роботи щодо вилучення земельної ділянки лісового фонду
ДП «Кам’янсько-Дніпровське лісове господарство» для подальшої можливості
зміни її цільового призначення, а саме під будівництво полігону твердих
побутових відходів та відведення її у постійне користування;
- розробка проєкту нового полігону з урахуванням подальшої обробки та
видалення безпечних та небезпечних відходів.

Директор КП «Чисте місто» ЕМР

Іван ПОПОВ

