
 

ЗВІТ 

керівника підприємства про виконання показників ефективності 

використання комунального майна і прибутку. 

 

 
За підсумками роботи підприємства у 2020 році було вивезено побутових 

відходів в обсязі 2613,5 тис.м3 в тому числі для населення було вивезено побутових 

відходів - 1963,3 м3 (ТПВ – 1834,7 м3 ; ВГВ – 1028,6 м3 ), в порівнянні до аналогічного 

періоду 2019 року показники з вивозу побутових відходів (2380,6 тис.м3)  зросли та 

склали 109,6%. 

За надання послуг з вивезення побутових відходів Підприємством було 

отримано доходу на загальну суму 319 863,6 (з ПДВ) тис. грн., в тому числі від 

населення було отримано коштів в сумі 262 406,3 тис.грн, (питома вага -82%) 

Валовий дохід підприємства склав 355 991,6 тис., валові витрати становлять 

301 848 тис.гривень. 

Чистий дохід підприємства склав 833 тис.гривень. 

Середня заробітна плата одного працівника в порівнянні до попереднього 

періоду зросла на 8% та склала 10 544 гривень.( 9 755 грн.) 

Фактична середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 

складає 494 одиниці, що перевищує фактичні показник 2019 року на 43 одиниць (451 

одиниця) з яких 38 одиниць робітників, до складу якого увійшли. 

В 2020 році було введено в експлуатацію капітальних інвестицій на загальну суму 

42 412 тис.грн., а самеː 

За рахунок власних коштів 5 284 тис.грн. у тому числі:  

- матеріальні активи, будівлі не житлові – 66 тис.грн.; 

- машини обладнання та інвентар – 1 487 тис.грн.;  

- транспортні засоби –610 тис.грн.;  

-  інші необоротні матеріальні активи – 813 тис.грн. 

За рахунок бюджетного фінансування 37 128 тис. грн. у тому числі: 

- машини обладнання та інвентар – 827,0 тис.грн., 

- транспортні засоби – 31 992 тис.грн., 

- інші необоротні матеріальні активи – 4 294 тис.грн. 

- комплект системи опалення – 15 тис.гривень. 

Слід зазначити, що відповідно до затвердженого кошторису на 2020 рік були 

здійсненні капітальні витрати за КПКВ 1217670 «Внески до статутного капіталу 

суб’єктів господарювання» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» в сумі 46 991,35 тис. гривень.  

Фактичне використання коштів було направлено на придбання 790 од. 

оцинкованих контейнерів для збору ТПВ (8 347,14 тис.грн.), 8 од. комп’ютерної 

техніки  (253, 93 тис. грн.) та спеціалізованої техніки - 3 од. сміттєвозів заднього 

завантаження МАЗ-4381СО,  7 од. сміттєвозів заднього завантаження Ford Trucks,  2 

од. навантажувачів телескопічних Monitou MT-X 625 ( 38 390,28 тис.грн.), 

В 2020 році статутний капітал Підприємства склав 254 393 тис.грн., матеріальна 

база Підприємства була зміцнена на 23% в порівнянні до 2019 року (207 402 тис.грн). 

Капіталізація Підприємства є показником покращення фінансового стану в цілому 

та характеризує фінансову стійкість Підприємства. 
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