УКРАЇНА
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
16.04.2020

№98

Звіт директора
КП «Єдині інформаційні системи»
Заслухавши звіт директора комунального підприємства «Єдині
інформаційні системи» Енергодарської міської ради Кучеренка С.О.,
виконавчий комітет міської ради відмічає, що за 2019 рік дане комунальне
підприємство спрацювало з прибутком 15,80 тис.грн.
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 «Єдині інформаційні
системи» Енергодарської міської ради Кучеренка С.О. взяти до відома
(додається).
2. Комунальному підприємству «Єдині інформаційні системи»
Енергодарської міської ради (Кучеренко С.О.):
1) забезпечити розробку та виконання проєкту «Будівництво
інформаційних систем та центру обробки даних (ЦОД) міста Енергодар»;
2) до 01.06.2020 надати пропозиції та розрахунки щодо функціонування
центру обробки даних;
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 КП «Єдині інформаційні системи»
Комунальне підприємство «Єдині інформаційні системи» Енергодарської
міської ради (надалі – КП «ЄІС» ЕМР) створено згідно з рішенням
Енергодарської міської ради від 15.03.2018 №25 і діє на підставі
самофінансування та фінансування з місцевого бюджету. Власник підприємства
Енергодарська міська рада.
Підприємство створено з метою:
- створення мережі внутрішнього зв’язку (відеоспостереження та ІРтелефонії);
- комп’ютерного програмування, консультації з питань інформатизації;
- діяльності з керування комп’ютерним устаткуванням та його
обслуговування;
- збору даних та контрольних функцій у сфері інформаційних технологій
та кабельних та інших мереж;
- надання представницьких, інформаційних, рекламних, маркетингових,
посередницьких послуг з купівлі-продажу товарів, цінних паперів, валюти,
нерухомого майна та здавання в найм, в оренду, в прокат без вираженої
спеціалізації;
- обробки даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов’язана з цим
діяльність.
Комунальним підприємством «ЄІС» ЕМР у 2019 році забезпечено:
- утримання, технічне обслуговування, забезпечення ефективної та
безперебійної експлуатації системи відеоспостереження міста Енергодара;
- підготовку роботи, збір даних та їх аналіз з метою реалізації проєкту, що
дозволить зробити підприємство єдиним центром обробки даних, інструментом
вирішення проблемних питань в сфері інформатизації, розвитку електронного
управління, захисту інформації, аналізу стану реалізації завдань міських програм,
створення та запровадження інновацій та електронних сервісів.
У майбутньому, основними напрямками діяльності КП «ЄІС» ЕМР є:
- будівництво та впровадження на території міста Енергодара
інформаційних систем та центру обробки даних, що включає такі складові: центр
управління серверами та обладнанням; центр управління та консолідації
програмного забезпечення комунальних підприємств; головний інформаційний
обчислювальний центр (включаючи білінгову систему житлово-комунальних
послуг, вебресурс та особистий кабінет користувача); центр керування
відеоспостереженням;
диспетчеризацію
міського
відеоспостереження,
світлофорів, ліфтів, центру обробки звернень громадян; медична інформаційна
система; освітня інформаційна система, що включає інформаційне програмне
забезпечення для вчителів, учнів, батьків та систему обробки та управління
даними безпеки; запровадження електронного документообігу;
- реалізація проєктів громадського бюджету;
- забезпечення
ефективної
та
безперебійної
роботи
системи

відеоспостереження міста Енергодара;
- розробка та реалізація проєктів з розширення системи відеоспостереження
міста Енергодара, облаштування додатково територій та об’єктів міста камерами
відеоспостереження для створення більш комфортних та безпечних умов
перебування на території міста, створення безпечного середовища на вулицях
міста та автомобільних дорогах, забезпечення збереження майна комунальної
власності та інших об’єктів на території міста; попередження аварійних ситуацій,
дорожньо-транспортних пригод, пожеж, інших небезпечних подій на території
міста, профілактики правопорушень та злочинів, забезпечення умов для їх
швидкого розкриття, забезпечення порядку та публічної безпеки на вулицях та у
місцях великого скупчення людей, забезпечення умов для швидкого реагування з
боку міських та рятувальних служб, правоохоронних органів, медичних установ у
разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, аварій, катастроф, у разі
необхідності надання термінової медичної допомоги;
- підвищення ефективності виробництва на основі прогресивних
технологічних процесів, автоматизації з метою раціонального використання
матеріально-енергетичних ресурсів;
- забезпечення ефективного управління, використання та збереження
комунального майна та інше.
Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності КП «ЄІС» ЕМР
встановлено, що за 2019 рік підприємство спрацювало з прибутком у розмірі
15,80 тис.грн.
Доходи по підприємству за звітний період 2019 року склали –
2 319,90 тис.грн, у тому числі:
1) фінансування з місцевого бюджету – 1 271,00 тис.грн:
- заробітна плата працівників – 846,40 тис.грн;
- відрахування на ЄСВ – 186,20 тис.грн;
- банківські послуги – 1,70 тис.грн;
- придбання канцтоварів – 5,10 тис.грн;
- обслуговування оргтехніки – 3,15 тис.грн;
- супроводження програмних забезпечень – 1,80 тис.грн;
- оплата комунальних послуг – 27,30 тис.грн;
- поточний ремонт освітлення та електрозабезпечення напругою 220В
(офісні приміщення в будівлі №105 на вул.Молодіжній, приміщення №143) –
199,35 тис.грн;
2) капітальний ремонт офісних приміщень в будівлі №105 на
вул.Молодіжній, капітальний ремонт системи опалення, холодного та гарячого
водопостачання, каналізації та внутрішні загально-будівельні роботи
(приміщення №143) за рахунок коштів місцевого бюджету – 861,40 тис.грн;
3) дохід від нарахованої амортизації по придбаних за бюджетні кошти
основних засобах складає 111,50 тис.грн;
4) дохід від операційної оренди активів – 76,00 тис.грн.
Плановий показник доходної частину фінансового плану підприємства на
2019 рік складає 789,00 тис.грн (фактичний показник більше за плановий на
1 530,90 тис.грн).

Це відбулось, головним чином, за рахунок того, що за звітний період з
місцевого бюджету профінансовано коштів на утримання підприємства більше,
на 1 353,00 тис. грн, ніж було передбачено у фінансовому плані КП «ЄІС» на
2019 рік.
У фінансовому плані підприємства не передбачалось проведення
поточного та капітального ремонтів офісних приміщень підприємства. Крім
цього, штатна чисельність за фінансовим планом КП «ЄІС» на 2019 рік
передбачала штатну чисельність у кількості 4 од., фактично з грудня 2019 року
штат підприємства збільшено за виробничою необхідністю, у зв’язку з чим
відбулось збільшення видатків на заробітну плату працівників підприємства та,
як наслідок, збільшення видатків на відрахування на соціальні заходи та
видатків на послуги банку.
Витрати КП «ЄІС» ЕМР за 2019 рік склали – 2 304,10 тис.грн, а саме:
- матеріальні витрати (канцтовари) – 6,10 тис.грн;
- витрати на оплату праці – 856,40 тис.грн;
- відрахування на соціальні заходи – 196,10 тис.грн;
- банківські послуги – 3,00 тис.грн;
- амортизація – 122,60 тис.грн;
- витрати на зв’язок – 13,90 тис.грн;
- організаційно-технічні послуги – 5,40 тис.грн;
- юридичні послуги та послуги нотаріуса – 1,30 тис.грн;
- комунальні послуги, електроенергія – 27,30 тис.грн;
- інші адміністративні витрати (проведення ремонту системи опалення,
холодного та гарячого водопостачання, каналізації, внутрішні загальнобудівельні роботи, проведення ремонту освітлення та електрозабезпечення у
приміщеннях підприємства) – 1 068,50 тис.грн;
- податок на прибуток – 3,50 тис.грн.
Плановий показник витратної частину фінансового плану підприємства
на 2019 рік складає 789,00 тис.грн (фактичний показник більше за плановий на
1 515,10 тис.грн).
Перевиконання фактичних показників від планових відбулось, головним
чином, за причиною не передбачених у фінансовому плану підприємства на
2019 рік видатків на поновлення основних фондів, поточний ремонт.
Штатна чисельність працівників за період січень-листопад 2019 року
складала 4 чол., за грудень 2019 року – 7 чол.
Середньомісячна заробітна плата за період січень-листопад 2019 року
складала 15 309,00,00 грн, за грудень 2019 року – 26 114,00,00 грн.
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 склала 4,00 тис.грн
(поточна дебіторська заборгованість – 199,70 тис.грн); кредиторська
заборгованість 19,20 тис.грн. Простроченої дебіторської та кредиторської
заборгованості до місцевого і державного бюджетів немає.

Директор
КП «Єдині інформаційні системи» ЕМР

Сергій КУЧЕРЕНКО

