
                                                                                           
 

           
КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА   

Виконавчий комітет  
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
 

від 21.10.2020  № 1001 
м. Краматорськ 
 
Про результати господарської та 

фінансової діяльності Комунального 

автотранспортного підприємства 052810 
за 9 місяців 2020 року 
 

Заслухавши довідку про результати господарської та фінансової діяльності 

Комунального автотранспортного підприємства 052810 за 9 місяців 2020 року, 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 господарську та фінансову діяльність Комунального автотранспортного 

підприємства 052810 за 9 місяців 2020 року задовільною. 
 
2. Комунальному автотранспортному підприємству 052810 (Мисник): 
 
1) розширити напрями діяльності підприємства у сфері поводження з відходами з 

метою збільшення доходів; 
2) забезпечити роботу із споживачами щодо погашення дебіторської заборгованості за 

надані послуги з поводження з твердими побутовими відходами. 
 
3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Боєвського С.О.  
 
 
 

Заступник міського голови                                                                С.Є.Ніконенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
 
        ДОВІДКА 
про результати господарської  та фінансової 
діяльності Комунального автотранспортного  
підприємства 052810 за 9 місяців 2020 року 
 
 

Основний вид діяльності Комунального автотранспортного підприємства 052810 – 
надання комунальних послуг з поводження з твердими побутовими відходами на території 

міста Краматорська. Підприємство надає послуги підприємствам, бюджетним організаціям і, 

головним чином - населенню. 
Дохід від реалізації  послуг з поводження з твердими побутовими відходами за 9 

місяців 2020 р. склав 25 524,9 тис. грн., що на 832,2 тис. грн. нижче в порівнянні з 

фінансовим планом на 9 місяців 2020 року, за рахунок систематичного зменшення кількості 

споживачів за даними підприємства. Станом на 01.10.2020 року загальна кількість 

споживачів склала 162,4 тис. осіб, що на 6,9 тис. менше  ніж передбачено Договором від 

01.06.2017 на надання послуг з вивезення та розміщення твердих побутових відходів на 

території міста Краматорська, укладеного між КАТП-02810 та Відділом комунального 

господарства Краматорської міської ради. 
Дохід від надання послуг з благоустрою міста за 9 місяців 2020 року склав – 1 611,6 тис. 

грн., що на 5,2 тис. грн. менший ніж запланований на звітний період. 
Дохід від реалізації послуг з вивезення рідких побутових відходів за 9 місяців 2020 року 

склав 167,2 тис. грн., що на 626,4 тис. грн. менше ніж заплановано у звітному періоді. 

Зниження доходу пов’язано з припиненням на початку 2020 року надання відповідних 

послуг КЕВ м. Луганськ на підставі тендерної закупівлі. 
Доходи від надання послуг спецавтотранспортом підприємства за 9 місяців 2020 року 

склав 584,8 тис. грн., що на 595,7 тис. грн. нижче запланованого доходу. Зниження доходу 

відбулося у зв’язку зі зменшенням робіт у зв’язку через введення карантинних заходів. 
Доходи від іншої діяльності складають 5 191,9 тис. грн., в тому числі: дохід від оренди 

комунального майна  - 14,4 тис. грн., відшкодування раніше списаних активів – 266,2 тис. 

грн.,  дохід від безоплатно отриманих оборотних активів  - 3 621,0 тис. грн. (3004,3 тис. грн. 

– дохід від нарахування амортизації основних засобів та МНМА, отриманих за бюджетні 

кошти, 602,8 тис. грн. – визнаний дохід від вхідного податку на додану вартість за бюджетні 

кошти, інші доходи пов’язані з отриманням цільового фінансування – 13,9 тис. грн.), дохід 

від реалізації інших оборотних активів – 2,5 тис. грн., отримані штрафи, пені, відсотки – 83,7 
тис. грн., , фінансові доходи – 63,0 тис. грн., інші операційні доходи  – 1 051,7 тис. грн. 

(погашена дебіторська заборгованість за рахунок резерву сумнівних боргів), дохід від 

реалізації готової продукції (вторинної сировини) склав – 89,4 тис. грн. 
 Витрати за 9 місяців 2020 р. склали 35 977,4 тис. грн., що на 3 569,6 менше ніж 

заплановано на звітний період. У тому числі: матеріальні витрати склали – 5 336,4 тис. грн., 

що на 1 796,6 тис. грн. менше ніж заплановано; фонд оплати праці склав – 15 459,2 тис. грн., 

що на 2 437,8 тис. грн. менше запланованого (зменшення відбулось за  відсутності 

преміювання робітників підприємства, скорочення посад згідно штатного розкладу, також на 

зменшення фонду оплати праці вплинуло те, що з 01.07.2020 не відбулося підвищення 

заробітної плати передбаченої вимогами міжгалузевої специфіки); нарахування на заробітну 

плату склали – 3 003,3 тис. грн., що на  933,7 тис. грн. менше ніж заплановано у звітному 

періоді; амортизаційні відрахування склали – 3 924,8 тис. грн., що на 1 515,8 тис. грн. більше 

ніж заплановано (збільшення пов’язано зі змінами з нарахуванням у звітному періоді 

амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА), у зв’язку зі змінами 

вартісного критерію МНМА з 23.05.2020 (вартість основних засобів змінилася з 6,0 тис. грн. 

на 20,0 тис. грн.)); інші операційні витрати склали – 8 253,7 тис. грн., що на 82,7 тис. грн. 

більше, ніж заплановано.    
Витрати на утримання полігону ТПВ, який знаходиться на балансі підприємства за 9 

місяців 2020 року склали – 944,4 тис. грн. з ПДВ. Компенсовано за рахунок бюджетних 

коштів - 379,9 тис. грн.  з ПДВ 



Загальна дебіторська заборгованість на 01.10.2020 р.  складає  16 616,6 тис. грн. з ПДВ, 

в т.ч.: населення – 15 567,3 тис. грн., бюджетні установи – 117,7 тис. грн., інші організації – 
931,6 тис. грн.  

Впродовж 9 місяців 2020 року на підприємстві проводилась претензійно-позовна 

робота з боржниками щодо стягнення дебіторської заборгованості за спожиті комунальні 

послуги з поводження з побутовими відходами. За 9 місяців 2020 року населенню 

(споживачам-боржникам) направлено більше 5 тисяч листів-претензій на загальну суму 

7 499,4 тис. грн.  За звітний період в суд направлено позовні заяви на загальну суму 

524 740,38 грн. Всі позовні заяви задоволено в повному обсязі. Стягнуто за рішенням суду на 

розрахунковий рахунок підприємства 343 112,47 грн. (65,39%). На примусовому виконанні 

залишається 181 627,91 грн. (34,61%). 
Позовна робота була ускладнена введеним карантином, та обмежувальними заходами, 

направленими на заборону припинення житлово-комунальних послуг, обмеженою роботою 

судів та органів примусового стягнення, а також внесенням змін до процесуальних кодексів, 

що передбачали відтермінування набрання чинності судовим рішенням до моменту 

закінчення карантинних заходів. 
Кредиторська заборгованість населенню (отримана передплата) станом на 01.10.2020 

складає – 1 128,3 тис. грн., передплата підприємствами складає -  45,4 тис. грн., розрахунки з 

оплати праці – 648,5 тис. грн., єдиний соціальний внесок  – 155,3 тис. грн. 
Прострочена заборгованість за отримані комунальні послуги на підприємстві відсутня. 

Поточна заборгованість сплачується згідно договірних умов.  
Проведено списання основних засобів з балансу підприємства на загальну суму 116,7 

тис. грн. (списання непрацездатного автомобілю КО 431 – 108,7 тис. грн., списання 

(передача) контейнеру для збору ТПВ – 8,0 тис. грн.). 
За 9 місяців 2020 року Комунальним автотранспортним підприємством 052810 

сплачено до бюджетів всіх рівнів  податків та зборів на загальну суму 7 910,9 тис. грн. 

Станом на 01.10.2020 простроченої заборгованості з оплати податків та зборів підприємство 

не має.  
Кредитних договорів у звітному періоді підприємством не укладалось. 
За 9 місяців 2020 р. підприємство отримало збиток у сумі 2 580,4 тис. грн., що на 

4 214,6 тис. грн. менше ніж було заплановано на звітний період. На зменшення збитків 

вплинули в першу чергу економія на зменшенні фонду оплати праці, обмежене проведення 

капітальних ремонтів транспортних засобів (здебільшого проводиться  аварійний ремонт) та 

економія на енергоносіях.  
 

Голова комісії, 
заступник міського голови       С.О. Боєвський 
 
Члени комісії:        Я.С. Рубайло 
 
          Я.В. Сердюк 
 
          В.М. Мисник 
 
          О.М. Малєєва 
 
          О.О. Проніна 
 
 


