ПРОЕКТ

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від
№
м. Краматорськ
Про результати фінансово-господарської діяльності КВП «Краматорська
тепломережа» міської ради за 2018 рік

Заслухавши довідку про результати фінансово-господарської діяльності КВП
«Краматорська тепломережа» міської ради за 2018 рік, з метою покращення і оптимізації
роботи підприємства, керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Визнати фінансово - господарську діяльність КВП «Краматорська тепломережа»
міської ради за 2018 рік задовільною.
2. КВП «Краматорська тепломережа» міської ради (Безкоровайний):
1) забезпечити виконання якісної підготовки обладнання та мереж до опалювального
сезону 2019-2020 року;
2) забезпечити роботу із споживачами щодо погашення дебіторської заборгованості за
отриману теплову енергію.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Боєвського С.О.

Міський голова

А.В.Панков

ДОВІДКА
про результати фінансово-господарської
діяльності КВП «Краматорська тепломережа» міської ради за 2018 рік
КВП «Краматорська тепломережа» міської ради є комунальним підприємством,
основна діяльність якого - виробництво, транспортування та реалізація теплової енергії всім
категоріям споживачів.
На балансі підприємства знаходяться 19 джерел теплової енергії, 22,6 км теплових
мереж та ГВП, будівлі, споруди, автотранспорт та інше обладнання. Загальна встановлена
потужність теплових джерел становить 139,1 Гкал. Станом на 01.01.2019 р. первісна вартість
основних засобів на підприємстві склала 35 872,5 тис. грн., залишкова вартість основних
засобів – 20 809,2 тис. грн.
Фактична середньооблікова чисельність за 2018 рік становить 147 чол. Фактичний
фонд оплати праці за 2018 рік по підприємству становить 12 879,8 тис. грн. Середньомісячна
заробітна плата штатних працівників за 2018 рік становить 7 302,0 грн. Заборгованість по
заробітній платі на підприємстві відсутня.
Тарифи на послуги централізованого опалення та теплову енергію підприємства
протягом року змінювались двічі. Підвищення тарифів відбувалось в основному за рахунок
підвищення цін на основні складові тарифу такі як газ, електроенергія, вода, підвищення
мінімальної заробітної плати та податків.
Останнє підвищення тарифу відбулося у зв’язку зі зміною цін на природний газ на
загальнодержавному рівні, що призвело до підвищення тарифу зокрема для категорії
«населення» на 15%, категорії «релігійні організації» більше 60%. Крім того для категорій
«бюджетні організації» та «інші організації» тариф зменшено на 14%.
Станом на 01.01.2019 року рішенням виконкому тарифи на теплову енергію та
централізоване опалення відкориговані та становлять:
для населення – 1 814,60 грн. /Гкал та 53,78 грн/кв.м.;
для інших категорій споживачів – 1997,92 грн./Гкал.
Реалізація тепла споживачам за 2018 року склала 65 105 Гкал, у тому числі
населенню – 56 156 Гкал, організаціям і установам — 8876 Гкал, релігійним організаціям - 73
Гкал.
Доходи від реалізації теплової енергії за 2018 рік склали 88 402,8 тис.грн. без податку
на додану вартість.
Доходи від іншої діяльності підприємства складають 6 610,3 тис.грн., в т.ч. дохід від
списання кредиторської заборгованості (списані штрафи, пені НАК «Нафтогаз України і ДК
«Газ України») – 5 483,4 тис. грн., дохід від безоплатно отриманих активів – 681,9 тис. грн.,
дохід від оренди комунального майна – 144,5 тис. грн., отримані штрафи, пені – 22,0 тис. грн.,
інші доходи – 278,5 тис. грн.
Витрати на виробництво і реалізацію теплової енергії за 2018 рік складають 91 677,7
тис. грн. при плані – 91 364,5 тис. грн.
Питома вага енергоносіїв у загальних витратах підприємства за 2018 рік склала 81 %.
Інші витрати підприємства складають 2 524,2 тис.грн., в т.ч. невиробничі витрати
(турбаза, профспілка) -306,9 тис.грн., визнані штрафи, пені, неустойки за природний газ та
його транспортування – 1 889,7 тис. грн., списання безнадійної заборгованості–120,0 тис.
грн., інші витрати -207,6 тис. грн.

КВП «Краматорська тепломережа» міської ради від реалізації теплової енергії за
2018 рік отримала валовий прибуток в сумі 1 792,5 тис. грн. Прибуток по балансу
підприємства складає 811,2 тис. грн.
У звітному періоді населенню нараховано платежів до оплати за споживання теплової
енергії – 58 357,1 тис.грн. з податком на додану вартість, сплачено – 39 042,6 тис. грн.
Нараховано субсидій на суму – 26 973,5 тис. грн., сплачено – 30 579,7 тис. грн
Нараховано пільг на суму – 1 655,4 тис. грн., сплачено– 1 444,8 тис. грн.
Рівень платежів населенням без урахування нарахованих пільг та субсидій за
2018 рік становить 67 % від нарахованих платежів у звітному періоді.
Рівень відшкодування пільг станом на 01.07.2018 року становить 87 %. Заборгованість
по пільгах на 01.01.2019 р. склала 742,9 тис. грн.
Рівень відшкодування по субсидіях – 113%. Заборгованість по субсидіях на
01.01.2019 р. становить 4 892,4 тис. грн.
Негативно на фінансове становище підприємства впливає дебіторська заборгованість
споживачів за теплову енергію. Основний споживач послуг – населення (81 % від
загального обсягу).
Так, станом на 01.01.2019 року заборгованість населення за послуги теплопостачання
складає 56 688,0 тис. грн.
Загальна сума заборгованості за теплову енергію на 01.01.2019 року становить
62993,3 тис. грн. Постійне зростання дебіторської заборгованості обумовлено відсутністю
діючих важелів стягнення боргів на державному рівні.
На підприємстві з неплатниками постійно ведеться роз’яснювальна та претензійно позовна робота. За 2018 рік підприємством направлено 199 позовів до суду на суму 3 799,9
тис. грн., розглянуто судом 159 позовів на суму 3 231,3 тис. грн., знаходиться на виконанні в
органах юстиції 4920 виконавчих листа на суму 9 063,5 тис. грн. В результаті роботи служби
юстиції отримано за звітний період коштів 680,7 тис. грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року склала 87 170,3 тис. грн.
Основні кредитори підприємства – енергопостачальні компанії, а саме:
- НАК «Нафтогаз України» за газ - 80 868,4 тис. грн., (з них: «небаланс» складає –
42 677,3 тис. грн.), в т.ч. штрафи і пені – 1859,4 тис. грн.;
- Краматорське УГГ ПАТ «Донецькоблгаз» за транспортування газу – 2151,5 тис. грн.;
- ДК «Газ України» -2 033,1 тис. грн.
Зростання кредиторської заборгованості відбувалось за рахунок того, що на
підприємстві, до прийняття рішення виконкомом Краматорської міської ради про
встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги централізованого опалення та
теплову енергію, діяли тарифи, які не відшкодовували фактичну собівартість наданих
підприємством послуг теплопостачання, у зв’язку з чим підприємство повинно постійно
сплачувати заборгованість та штрафні санкції за енергоносії минулих періодів.
З метою
погашення
кредиторської
заборгованості
за
природний
газ
підприємством укладені договори реструктуризації з НАК «Нафтогаз України» та ДК
«Газ України» відповідно до законодавства на загальну суму 2081,0 тис. грн. Погашення
заборгованості підприємством виконується в повної мірі та згідно затвердженого графіку.
Прострочена заборгованість за електричну енергію та послуги водопостачання та
водовідведення на підприємстві відсутня.
За 2018 рік КВП «Краматорська тепломережа» міської ради було перераховано
податків та зборів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 9 609,9 тис. грн., в т.ч.:
- податок на додану вартість – 3 630,6 тис. грн.;
- єдиний соціальний внесок – 2 909,6 тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб -2 409,2 тис. грн.;

-

податок на землю – 289,0 тис. грн.;
військовий збір – 199,6 тис. грн.;
рентні платежі – 85,1 тис. грн.;
пенсійний збір –74,1 тис. грн.;
оренда комунального майна – 12,7 тис. грн.

У 2018 році капітальні інвестиції КВП «Краматорська тепломережа» міської ради
склали 1 488,0 тис. грн. , з них:
- підприємством отримано фінансування з місцевого бюджету на загальну суму 304,1
тис. грн. на придбання фольгоізоляційного матеріалу (шкарлупа ППУ) та роботи по
реконструкції ділянки теплових мереж.
- за рахунок коштів підприємства виконані проектні роботи на встановлення теплових
лічильників, роботи по реконструкції ділянок теплових мереж, придбано модеми, теплові
лічильники, котельне та теплове обладнання.
Крім того, за рахунок коштів підприємства виконані роботи по поточним ремонтам
обладнання котелень, мереж та теплових камер на суму 1 212,5 тис. грн.
Для безаварійного та безперебійного функціонування підприємства постійно
проводиться профілактика теплового обладнання та приборів теплового господарства.
Голова комісії,
заступник міського голови

С.О. Боєвський

Члени комісії:

Я.С. Рубайло
О.В. Бахмєтьева
Г.І. Безкоровайний
О.К. Андрієнко
Н.М. Логвіна

СКЛАД
комісії з підготовки питання на засідання виконкому міської ради
«Про результати фінансово-господарської діяльності КВП «Краматорська
тепломережа» міської ради за 2018 рік»

Боєвський
Сергій Олександрович

- заступник міського голови, голова комісії
Члени комісії:

Рубайло
Ярослава Сергіївна

- начальник відділу економіки та інвестицій

Бахметьєва
Олена Володиміровна

- начальник відділу транспорту, зв’язку та енергетики

Безкоровайний
Григорій Ілліч

- директор КВП «Краматорська тепломережа»

Андрієнко
Олександр Кімович

- заступник директора з виробництва КВП «Краматорська
тепломережа»

Логвіна
Наталія Миколаївна

- заступник директора з економіки КВП «Краматорська
тепломережа»

Заступник міського голови

С.О. Боєвський

