
КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від 02.12.2020 № 1084
м. Краматорськ

Про результати економічної та
фінансової діяльності підприємства
за 9 місяців

Заслухавши довідку про результати економічної та фінансової діяльності КВП
«Краматорська тепломережа» міської ради 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 економічну та фінансову діяльність КВП «Краматорська тепломережа»
міської ради за 9 місяців 2020 року задовільною.

2. КВП «Краматорська тепломережа» міської ради (Безкоровайний):

1) забезпечити якісне проходження опалювального сезону 2020-2021 року;
2) забезпечити роботу із споживачами щодо погашення дебіторської заборгованості за

отриману теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Безсонного А.О.

Міський голова О.В.Гончаренко



ДОВІДКА
про результати економічної та фінансової
діяльності КВП «Краматорська тепломе-
режа» міської ради за 9 місяців 2020 року

Основний вид діяльності КВП “Краматорська тепломережа” – виробництво і реалізація
теплової енергії споживачам. Підприємство реалізує теплову енергію підприємствам,
бюджетним організаціям і, головним чином, населенню (86 %).

Дохід підприємства за 9 місяців 2020 року від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) склав 43 317 тис. грн. Доходи в порівнянні з 2019 роком та планом на 2020 рік
знизились за рахунок зменшення нарахувань за теплову енергію для населення на виконання
постанови КМУ від 24.12.2019 № 1082 (перерахування газової складової тарифу). Інші
доходи склали 1 744,4 тис. грн., в т.ч. дохід від оренди комунального майна - 44,9 тис. грн.,
дохід від безоплатно отриманих активів - 391,5 тис. грн., дохід від реалізації матеріалів та
послуг – 132,4 тис. грн., отримані штрафи, пені – 20,0 тис. грн., відсотки отримані – 936,30
тис. грн., інші доходи – 219,3 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції за 9 місяців 2020 року склала 41 446,2 тис. грн., що
майже на 25 % менше ніж у 2019 році та в порівнянні з плановими показниками. Зниження
собівартості відбулось в основному за рахунок зменшення ціни на природний газ та
нездійснення планового підвищення заробітної плати у зв’язку з відсутністю фінансової
можливості підприємства.

Інші витрати складають 5 130,1 тис. грн., в т.ч. адміністративні витрати – 3 128,5 тис.
грн., витрати на збут – 1 302,4 тис. грн., собівартість реалізованих запасів, послуг та
виготовлених матеріалів – 46,8 тис. грн., списання необоротних активів – 28,7 тис. грн., інші
витрати операційної діяльності – 386,5 тис. грн., списання безнадійного боргу – 80,9 тис. грн.,
визнані штрафи, пені, неустойки – 156,30 тис. грн.

За 9 місяців 2020 року підприємство отримало збиток в сумі 1 514,6 тис. грн., що в
порівнянні з 2019 роком менше майже на 60 % та планом на 3 квартал менше на 10 %. Це
відбулося в основному за рахунок нездійснення планового підвищення заробітної плати та
зниження ціни на природний газ.

Загальна дебіторська заборгованість на 01.10.2020р. складає 69 138,2 тис. грн., в т.ч. за
теплову енергію - 63 203,5 тис. грн.: населення – 63 056,3 тис. грн., інші організації – 117,2
тис. грн., релігійні організації – 30,0 тис. грн.

Впродовж 9 місяців 2020 року на підприємстві проводилась претензійно-позовна
робота по розрахунках населення за теплову енергію. За звітний період в суд направлено 105
позовів на загальну суму 2 599,4 тис. грн. Розглянуто судом – 81 позов на суму 1 952,3
тис.грн. Отримано в результаті роботи юстиції – 655,2 тис. грн.

Загальна кредиторська заборгованість на 01.10.2020р. склала 118 599,2 тис. грн.
Зростання кредиторської заборгованості відбувається за рахунок того, що підприємство
повинно постійно сплачувати заборгованість та штрафні санкції за природний газ минулих
періодів.

Прострочена заборгованість за електричну енергію та послуги водопостачання та
водовідведення на підприємстві відсутня. Поточна заборгованість сплачується згідно
договірних умов.

Загальний фонд оплати праці за 9 місяців склав 12 665,31 тис. грн. Середня заробітна
плата на підприємстві - 9 772,61 грн.

За 9 місяців 2020 року капітальні інвестиції склали 2 327 ,0 тис. грн. (роботи по
диспетчеризації котельні, меблі для абонентського відділу, проектні роботи на технічне



переоснащення котелень, капітальні ремонти та реконструкції ділянок теплових мереж,
придбання котельного та теплового обладнання та ін.).

За 9 місяців 2020 року КВП “Краматорська тепломережа” сплатила до бюджетів всіх
рівнів податків та зборів на загальну суму 9 130,7 грн., в т.ч. місцевий бюджет – 2 948,0 тис.
грн.

Підприємством за 9 місяців 2020 року проведено 5 тендерних процедур:
- на закупівлю електричної енергії на 2020 рік на суму 5 236,4 тис. грн., яку розпочато у

2019 році. За результатами аукціону укладено договір з переможцем торгів (відкриті торги);
- на розподіл електричної енергії на суму 2 126,6 тис. грн. Укладено договір

(переговорна процедура скорочена);
- 2-і закупівлі труб та відводів на суму 623,9 тис. грн., перша не відбулася, друга

завершена укладанням договору з переможцем торгів (відкриті торги).
- закупівля труби та супутні вироби на суму 476,4 тис. грн., завершена укладанням

договору з переможцем торгів (відкриті торги).
Бюджетне фінансування підприємством в звітному періоді не отримувалось. Не

укладалось також кредитних договорів чи договорів оренди.

Голова комісії,
заступник міського голови А.О. Безсонний

Члени комісії: Я.С. Рубайло

С.В Вовколуп

О.К. Андрієнко

Н.М. Логвіна
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