
                                                                                                                                  
 
 
      

 КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
 
                                                
від 17.11.2021  № 1417 

м. Краматорськ      

 
 

Про результати господарської та 

фінансової діяльності за 9 місяців 

2021 року КП «Краматорське 

трамвайно-тролейбусне управління» 
 
 

Заслухавши звіт про результати господарської та фінансової діяльності КП 

«Краматорське трамвайно-тролейбусне управління», 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 господарської та фінансової діяльності  
КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» за 9 місяців 2021 року (додається). 
 

2. КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» забезпечити: 
 
            - надання якісних послуг населенню з пасажирських перевезень міським 

електротранспортом та внутрішніх перевезень на міських автобусних маршрутах загального 

користування; 
- виконання заходів з розвитку та вдосконалення муніципального авто- та електро- 

транспорту на території міста Краматорська. 
 

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

згідно з розподілом повноважень. 
 
 
 
Міський голова                Олександр ГОНЧАРЕНКО 
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ЗВІТ 
Про результати господарської та 

фінансової діяльності за 9 місяців 

2021 року КП «Краматорське 

трамвайно-тролейбусне управління» 
 

            Комунальне підприємство «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» є 

власністю територіальної громади м. Краматорська, основний вид діяльності – це надання 

транспортних послуг по перевезенню пасажирів та їх багажу міським електричним 

транспортом та автомобільним транспортом згідно Закону України «Про міський 

електричний транспорт» від 29.06.2004 р. № 1914-ІV та Закону України «Про автомобільний 

транспорт» від 05.04.2001 р. № 2344-III. Також надання послуг по перевезенню 

регламентуються згідно Договорів з виконавчим комітетом Краматорської міської ради «Про 

організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом» 

та «На перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування».  
 
            Щорічно згідно рішень виконавчого комітету Краматорської міської ради «Про 

міський бюджет» КП «КТТУ» затверджуються компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян та фінансова підтримка. 
            Відшкодування витрат підприємства, пов'язаних із забезпеченням перевезень 

пільгових категорій громадян в обсягах, передбачених міським бюджетом, здійснюється на 

підставі Договорів з Управлінням праці та соціального захисту населення Краматорської 

міської ради «Про здійснення компенсаційних виплат за перевезення пільгових категорій 

громадян міським електротранспортом та автомобільним транспортом». 
 
            За рахунок компенсації та фінансової підтримки підприємство виплачує заробітну 

плату робітникам, сплачує обов’язкові платежі, витрати на електроенергію.  
            За 9 місяців 2021 року КП «КТТУ» було отримано коштів з міського бюджету у 

розмірі 57908,6 т.грн., а саме: 
- компенсація за перевезення пільгової категорії громадян у розмірі 20671,2 т.грн. на виплату 

заробітної плати та оплату за спожиту електроенергію; 
- фінансова підтримка на виплату заробітної плати у розмірі 27900,0 т.грн. 
- фінансовий лізинг на 9 тролейбусів з автономним ходом у розмірі  9337,4 т.грн., з них:  
тіло -  6266,1 т.грн. 
винагорода -  2381,5 т.грн. 
страхування -   689,8 т.грн. 
 
            На сьогоднішній день на балансі підприємства 19 автобусів та 47 тролейбусів (у т.ч. 2 
од. на консервації). Щодня підприємство обслуговує 14 маршрутів: 4 автобусних та 10 

тролейбусних забезпечуючи перевезення жителів і гостей нашого міста. 
            Середньодобовий випуск рухомого складу на лінію склав 46 од., з них: 
по тролейбусу 29 од., на 3 од. більше ніж в 2020 році; 
по автобусу 17 од., на 3 од. більше ніж в 2020 році. 
            За 9 місяців 2021 року підприємство перевезло 8,0 млн.чол., з них 5,8 млн.чол.- 
пільгової категорії громадян та 2,2 млн.грн. - платної категорії. Перевезення платної 
категорії громадян збільшилося на 208,8 т.чол., на 10,4%. 
            Загальний пробіг рухомого складу склав 2309,4 тис.км., збільшився на 521,7 тис.км., 

зростання на 29,2%. 
            Середньооблікова чисельність склала 363 чол., зменшилася на 29 чол., на 7,4%.                   
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            Середньомісячна з/плата склала 11251 грн., збільшилася на 781 грн., на 7,5%.   
            Собівартість перевезення 1 пасажира склала 10,35 грн., збільшилася на 0,18 грн., на 

1,8%. 
            Затверджений тариф на перевезення: по тролейбусу 8,00 грн., по автобусу 10,00 грн.,  
підвищення відбулося з 08.06.2021 року, до цього тариф складав по тролейбусу 5,00 грн., по 

автобусу 6,00 грн.    
                                     
Підсумки роботи підприємства за 9 місяців 2021 року:  
            Доходна частина підприємства склала 74,3 млн.грн., що на 8,0 млн.грн. більше ніж в 
2020 році, зростання на 12,1%, з них: 
- доходи від перевезення пасажирів 14,8 млн.грн., що на 4,4 млн.грн. більше ніж в 2020 році, 

зростання на 42,7%, за рахунок нового тарифу: по тролейбусу 8,00 грн., по автобусу 10,00 

грн., збільшення випуску р/складу; 
- компенсація за перевезення пільгової категорії громадян та фінансова підтримка 48,6 
млн.грн., що на 1,7 млн.грн. більше ніж в 2020 році, зростання на 3,6%; 
- інші доходи 10,9 млн.грн., що на 1,9 млн.грн. більше ніж в 2020 році, зростання на 21% (за 

рахунок реконструкції мийно-прибирального комплексу, придбання нової техніки – дохід 

пропорційний амортизації безкоштовно отриманих активів). 
 

            Витратна частина підприємства склала 87,4 млн.грн., що на 8,2 млн.грн. більше ніж в 
2020 році, зростання  на 10,4%, з них: 
- електроенергія 10,5 млн.грн., що на 2,6 млн.грн. більше ніж в 2020 році, зростання на 

33,4%, за рахунок росту тарифу; 
- ФОП з нарахуванням 46,1 млн.грн., що на 0,8 млн.грн. більше ніж в 2020 році, зростання на 

1,7% за рахунок збільшення розміру мінімальної з/плати; 
- паливо-мастильні матеріали 5,5 млн.грн., що на 1,5 млн.грн. більше ніж в 2020 році, 

зростання на 37,7% за рахунок росту цін та збільшення випуску на лінію; 
- амортизація 14,7 млн.грн., що на 0,8 млн.грн. більше ніж в 2020 році,  зростання на 5,5% за 

рахунок введення нових основних фондів; 
 
            Фінансовий результат підприємства за 9 місяців 2021 року – збитки у розмірі 13,1 
млн. грн. 
 
 КП «КТТУ» фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету і фінансовий 

результат безпосередньо залежить від отриманої компенсації за перевезення пільгової 

категорії громадян та фінансової підтримки. 
 
            Вся робота КП «КТТУ» направлена на розвиток підприємства, на покращення 

показників якості послуг, які надаються населенню, та безпеки руху. Постійно ведеться 

робота з водіями, проводяться інструктивні наради, посилений контроль на лінії. 
 
            З метою зменшення навантаження на міський бюджет КП «КТТУ» запровадило 

заходи які дозволять скоротити додаткове фінансування для підприємства до кінця 2021 року 

на 8 543,8 т.грн., а саме: 
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- оптимізація чисельності підприємства (на 01.01.2021 року чисельність штатних працівників 

440 чол., станом на 01.10.2021 року 315 чол., менше на 125 чол.), це дозволить скоротити 

ФОП з нарахуванням на 2580,0 т.грн.; 
- впровадження заходів по зменшенню витрат на використання електроенергії, 

водопостачання та водовідведення  (у зв'язку з реорганізацією диспетчерської служби 

припинено використання будівлі диспетчерської), проведено оптимізацію опалення 

майстерень тролейбусного депо з заміною паливного котла, трубопроводів та радіаторів 

опалення, які дозволять скоротити витрати на 577,5 т.грн.;  
-  підвищення тарифів на проїзд з 08.06.2021 року в тролейбусі до 8,00 грн. в автобусі до 

10,00 грн. дозволить збільшити доходи на 4350,0 т.грн.; 
- реалізація металобрухту, збільшення доходів на суму 1036,3 т.грн. 
 
           Було відкрито новий автобусний маршрут №33 «смт.Шабельківка - НКМЗ» з 

07.01.2021 року. 
            
            За 9 місяців 2021 року виконані заходи спрямовані на соціально – економічний 

розвиток підприємства, а саме: 
 

№ 
п/п 

ЗАХОДИ Витрати, 
т.грн. 

1. Роботи по технічному переоснащенню твердопаливної котельної 357,3 

 
2. 

Ремонт покрівлі в приміщенні в'їзних воріт, центрального складу, 

тягової підстанції №3) 
294,5 

3. Ремонт кабінету комерційного бюро технічного відділу 45,3 
4. Ремонт приміщення центральної диспетчерської 47,8 
5. Придбання кондиціонерів, встановлення та сервісне обслуговування 37,4 
6. Утеплення адміністративної будівлі, встановлення металопластикових 

вікон у кількості 9 одиниць 
37,4 

7. Заміна вузла обліку води 6,4 
8. Ремонт кімнати відпочинку водіїв 38,3 
9. Встановлення жалюзі на вікнах у кількості 11 одиниць 9,6 
10. Перенесення та монтаж проводки в приміщенні серверної 1,1 
11. Облаштування та ремонт освітлення території депо та майстерні 

електриків  
6,4 

12. Модернізація мийки рухомого складу 71,6 
13. Точковий ремонт асфальтового покриття плацу стоянки рухомого 

складу 
120,0 

14. Покупка нового автомобіля  374,9 
15. Реконструкція системи відео нагляду, оновлення комп'ютерної техніки 

та програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку 
60,0 

Всього  1 508,0 
 

 
Заступник міського голови                               Андрій БЕЗСОННИЙ                                                                                                                                                                          
 
 
Директор КП «КТТУ» Андрій ТАТЬЯНКО                                                                                                                


