
 
КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  

Виконавчий комітет  
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
 

від  06.10.2021 № 1254 
м. Краматорськ 
 
Про результати фінансово-госпо-
дарської діяльності Комунального 

автотранспортного підприємства 

052810 за   6 місяців  2021року 
 
 
 

Заслухавши звіт про результати фінансово-господарської діяльності  Комунального 

автотранспортного підприємства 052810 за 6 місяців 2021 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. Прийняти до відома звіт про результати фінансово-господарської діяльності 
Комунального автотранспортного підприємства 052810 за 6 місяців 2021 року. 

 
2. Комунальному автотранспортному підприємству 052810: 
 
1)  вживати дієвих заходів щодо уточнення бази даних абонентів (фізичних і юридич-

них осіб)  з метою збільшення дохідної частини підприємства; 
2)  активізувати претензійно-позовну роботу для погашення дебіторської заборгова-

ності підприємства; 
3)   проводити заходи  щодо економного використання паливно-мастильних матеріа-

лів. 
 
3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом повноважень.  
 
 
 

Міський голова        Олександр ГОНЧАРЕНКО 
 



ЗВІТ 
про результати фінансово - господарської   
діяльності Комунального автотранспортного 
підприємства 052810 за 6 місяців 2021 року 
 

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

міста Краматорськ. Підприємство надає послуги  підприємствам, бюджетним організаціям та 
населенню. 

Загальний дохід по підприємству за 6 місяців 2021 року склав 20 850,3 тис грн., що на 

70,8 тис грн. менше ніж  за 6 місяців 2020 року. 
Дохід від реалізації послуг з вивезення та розміщення ТПВ за 6 місяців 2021 року склав 

16961,2 тис. грн. що на 9,6 тис.грн більше ніж за 6 місяців 2020 року.  Незначне збільшення 

доходу пов’язано з наданням послуг населенню с. Дмитрівка з лютого 2021 року. 
Дохід від надання послуг з благоустрою міста склав 649,7 тис. грн., що на 

191,7 тис.грн. менше, ніж за 6 місяців 2020 року (841,4 тис. грн.), в тому числі: 
- дохід від реалізації послуг з прибирання стихійних звалищ – 418,9 тис. грн. ( 6  

місяців 2020 р. – 624,5 тис.грн.); 
- дохід від реалізації послуг санітарної служби (регулювання чисельності 

безпритульних тварин ) – 166,4 тис.грн.(6 місяців  2020 р.- 156,3 тис.грн.); 
- дохід від виконання робіт по обслуговуванню та ремонту контейнерів – 34,8 тис.грн.  

( 6 місяців  2020 р.- 54,1 тис.грн.); 
- дохід від обслуговування громадських вбиральнь – 19,1 тис.грн.  Громадські 

вбиральні введені в експлуатацію у квітні 2021 року; 
- дохід від обслуговування біотуалетів – 7,8 тис.грн. (6 місяців  2020 р.- 6,5 тис.грн.); 
- дохід від обслуговування зоокомплексів – 2,7 тис.грн. (6 місяців  2020 р.- 0 тис.грн.); 
- дохід від утримання звалищного полігону  -  260,6 тис.грн.  ( 6 місяців   2020 р.- 

158,5тис.грн.). 
Дохід від надання автопослуг склав 53,2 тис. грн. ( 6 місяців 2020 р.- 453,7 тис.грн.). 

Значне зниження доходу пов’язано з тим, що у 2021 році не було укладено договір з КП 

«Ритуальна служба» на послуги з прибирання кладовищ. 
Дохід від реалізації послуг зі збирання та вивезення рідких відходів склав 84,7 тис.грн, 

що на 46,2 тис.грн менше ніж у І півріччі 2020року, тому що основний замовник  КЕВ 

м.Луганськ уклал договір з іншим перевізником. 
Дохід від реалізації  готової продукції (реалізація склобою, макулатури, пластику, 

металобрухту) – 51,6 тис. грн. ( 6 місяців 2020р. – 61,5 тис.грн.). 
Інші операційні доходи  за 6 місяців 2021  року склали 1276,7 тис.грн. (6 місяців 2020 

року – 859,1 тис.грн.), у тому числі: 
- відкориговано резерв сумнівних боргів на суму погашеної дебіторської заборгованості  

у розмірі 644,9 тис.грн., що на 90,5 тис.грн. більше, ніж за відповідний період минулого року 

(6 місяців 2020 року – 554,4 тис.грн.).Зростання доходів сталося через збільшення обсягу 

погашеної дебіторської заборгованості в результаті регулярного проведення претензійної 

роботи з населенням; 
- відшкодовано раніше списаних активів (оплата заборгованості споживачів поза 

терміном позовної давності) – 211,5 тис.грн.; 
- отримано дохід від реалізації оборотних активів (продаж матеріалів від господарської 

діяльності (акумуляторів (утиль), мотлоху, брухту  чорних металів,  зношених шин ) – 
265,7тис.грн. ; 

-  повернено суми судового збору, страхове відшкодування – 16,0 тис.грн.; 
-  отримано дохід від операційної оренди – 10,4 тис.грн. (6 місяців 2020 року – 

9,6тис.грн.); 
-  отримано дохід від списання кредиторської заборгованості – 2,6 тис.грн.; 



-  донараховано дохід на суму дооцінки до справедливої вартості б/о Ромашка на суму 

125,6 тис.грн. 
Інші фінансові доходи ( виплата відсотків згідно депозитного договору) за 6 місяців 

2021  року  склали  11,9 тис.грн. (6 місяців 2020 року  - 46,2 тис.грн).  
Інші доходи  (від безоплатно одержаних активів) за звітний період -  1500,7 тис.грн. 

(6місяців 2020 року – 1418,2 тис.грн.), у тому числі: 
- дохід від цільового фінансування при нарахуванні амортизації по сміттєвозах, 

контейнерах , ін..– 839,7 тис.грн.; 
-  дохід від огорожі для контейнерів для сміття та контейнерів для сміття переданих по 

авізо від Біленьковської селищної ради – 315,0 тис.грн.; 
-  дохід від контейнерів для сміття переданих по авізо від Дмитрівської селищної ради 

– 270,0 тис.грн.; 
- визнаний дохід від вхідного ПДВ від контейнерів – 61,5 тис.грн; 
- визнаний дохід від пакетів для зоокомплексів – 13,0 тис.грн. 
 
Витрати підприємства за 6 місяців 2021  року склали 24297,0 тис.грн.,  що на 

1 243,1тис.грн. (або на 5,4%) більше, ніж за 6 місяців 2020 року.  
Матеріальні витрати – 3552,9 тис.грн., що на 224,2 тис.грн. (або на 5,9%) менше, ніж 

за 6 місяців 2020 року (3777,1 тис. грн..), в тому числі: 
- витрати на паливо (ГСМ)  в порівнянні з 6 місяцями  2020 року збільшились на 

33,7 тис.грн. та склали  2703,3 тис.грн.  ( 6 місяців 2020 року – 2669,6 тис.грн.). Збільшення 

витрат, головним чином , пов’язано зі стрімким зростанням  вартості газу метану ( 15,28 грн. 

за куб.м з ПДВ на 1 січня 2021 року та 19,92 грн за куб.м без  ПДВ на 1червня 2021 року). 
- витрати на запчастини склали 388,5 тис.грн., що на 281,6 тис.грн. (або на 42%) менше, 

ніж у відповідному періоді минулого року ( 6 місяців 2020 року - 670,1 тис.грн.);  
- витрати на сировину та матеріали – 379,7 тис.грн., що на 91,3 тис.грн. (або на 31,7%) 

більше, ніж за 6 місяців 2020 року (288,4 тис.грн.); 
- витрати на спецодяг склали 43,1 тис.грн. (6 місяців 2020 року – 63,2 тис.грн.); 
- витрати на малоцінні та швидкозношувані предмети – 27,4 тис грн. ( 6 місяців 2020 

року -74,2 тис.грн.); 
- витрати на матеріали з техніки безпеки та охорони праці склали 10,8 тис.грн.  

(6місяців 2020 року – 11,6 тис.грн.).  
Витрати на оплату праці  за 6 місяців 2021  року склали  10942,0 тис.грн., що на 

645,1 тис.грн. (6,3%) більше, ніж за відповідний період минулого року (6 місяців 2020 року – 
10296,9 тис.грн.). Витрати зросли  у  зв’язку з приведенням заробітної плати у відповідність з 

мінімальними обов’язковими гарантіями згідно прожиткового мінімуму. Так за період з 

1січня 2020 року по 30 червня 2021 року мінімальний прожитковий мінімум збільшився з 
2102 грн до 2270 грн.   

Нарахування на заробітну плату  за  звітний період – 2079,4 тис.грн., що на 

71,5 тис.грн. більше, ніж  за  6 місяців 2020 року (2007,9 тис.грн.). При збільшенні витрат на 
оплату праці нарахування на зарплату відповідно зросли. 

Амортизаційні відрахування за 6 місяців 2021  року склали  1934,8 тис.грн. (6 місяців 
2020 року  - 1682,9 тис.грн.). Сума амортизаційних відрахувань змінилась  у зв’язку з 

введенням у експлуатацію огорожі (для контейнерів для сміття) та контейнерів для сміття, 

які передані від Біленьківської селищної ради  (315,0 тис.грн.) та контейнерів для сміття  які 

передані  від Дмитрівської селищної ради (270 тис.грн.). 
Інші витрати за 6 місяців 2021  року склали  5788,0 тис.грн., що на 498,8 тис.грн. 

(9,4%) більше, ніж за 6 місяців 2020 року (5289,2 тис.грн.), та зокрема складають: 
- резерв сумнівних боргів – 2634,5 тис. грн.. що  на 118,7 тис. грн. більше, ніж за 

6місяців 2020 року (2515,8 тис.грн.); 
- послуги з прийому твердих побутових відходів (КП "ДРЦ поводження з відходами") – 

1167,1 тис.грн.  ( 6 місяців 2020 року -1064,7 тис.грн.); 



- електроенергія – 439,7 тис.грн. (6 місяців 2020 року  - 276,5 тис. грн.); 
- формування Єдиної бази даних житлово-комунальних послуг споживачів для друку 

первинного платіжного документу  - 120,5 тис.грн. ( 6 місяців 2020 року – 128,9 тис.грн.); 
- вода, стоки – 13,9 тис.грн.  (6 місяців 2020 року – 18,9 тис.грн.). 
 

Структура фактичної собівартості   за 6 міс.  2021р.

Паливо

11,1%

Запчастини

1,6%

Спецодяг

0,2%

Сировина та 

матеріали

1,6%
Інші витрати

23,8%

Витрати на оплату 

праці

45,0%

Амортизаційні 

відрахування

8,0%

Нарахування на 

заробітну плату

8,6%

МШП, матеріали з 

ТБ

0,2%

 
За 6 місяців 2021 року  підприємство сплатило до бюджетів всіх рівнів  податків та 

зборів на загальну суму 3750,4 тис. грн., в т.ч. місцевий бюджет 883,1 тис. грн.  
Загальна дебіторська заборгованість (за товари, роботи та послуги) з урахуванням 

резерву сумнівних боргів на 01.07.2021р.  складає 17 819,3 тис. грн., в.т.ч. : населення – 
17 006,7 тис.грн, бюджетні установи – 158,9 тис.грн, підприємства – 612,3тис.грн., інші 

організації – 41,4тис.грн. 

Загальна кредиторська заборгованість на 01.07.2021р. склала 6333,7 тис. грн. (за товари, 

роботи та послуги – 1331 тис.грн., розрахунки з оплати праці 673,3 тис.грн., зі страхування 

158,9 тис.грн., перед бюджетом 328,4 тис.грн., інші поточні зобов’язання - 3842,1 тис.грн)   

За 6 місяців 2021 року капітальні інвестиції склали 537,46 тис. грн. ( контейнери для  
збору ТПВ – 396,86тис.грн, токарно-гвинторізний верстат 169 К20 – 120 тис.грн,  інвентар 

для роботи підрозділів підприємства – 20,6тис.грн). 

Проведено списання основних засобів з балансу підприємства на загальну суму 

536,16тис.грн. (списання автотранспортних засобів – 353,04 тис.грн, будівлі, споруд та 

свердловини бази відпочинку «Ромашка» - 156,99тис.грн., токарно-гвинторізного  верстата 

ДІП-200 – 5,3 тис.грн, електроні контрольно-касові апарати  - 20,82тис.грн). 

 Збиток за 6 місяців 2021  року склав 3447 тис. грн., за відповідний період минулого 

року  - 2133 тис.грн. 
Підприємством протягом 6 місяців 2021 року було проведено 3 відкриті тендерні 

процедури на придбання за кошти місцевого бюджету, в тому числі:  

- на послуги з регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами 

(стерилізація, вакцинація, кліпсування) на суму 379,75 тис. грн.; 



-2(дві) процедури на закупівлю контейнерів для збирання ТПВ обсягом 0,5 куб.м 

загальною вартістю 1 543,73 тис.грн. 

Прострочена заборгованість за отримані комунальні послуги на підприємстві відсутня. 

Поточна заборгованість сплачується згідно договірних умов. 

Кредитних договорів чи договорів оренди у звітному періоді не укладалось.  

 

 

Голова комісії, 
заступник міського голови       Андрій БЕЗСОННИЙ 
 
Члени комісії:        Олена БАХМЕТЬЕВА 
 
          Олександр РОГАНОВ 
 
          Едуард ТОНКОШКУР 
 
          Оксана ГОЛІК 


