
Аналіз фінансового стану Помічнянського  ККП  за 2019 рік  .

Структура комунальних підприємств складається із слідуючи підрозділів і цехів :

1. Санітарна очистка
2. Ремонтна група
3. Ритуальні послуги
4. Благоустрій міста
5. Водопостачання
6. Житловий фонд

            Доходи за 2019рік  склали в сумі 2898,1 тис. грн. без урахування ПДВ.

            Витрати за 2019 рік склали 2951,1 тис. грн.

            Підприємства отримали за 2019 рік збиток в сумі  53,0 тис.грн.

Виконання за 2019 рік  по цехам  становить ( тис.грн. )

Доходи Собівартість  Прибуток/Збиток

Водопостачання 360,6 455,8 -95,2

Житловий фонд 14,7 35,7 -21,0

Рем група 1421,4 1039,9 381,5

Санітарна очистка 518,1 621,7 -103,6

Благоустрій 382,3 426,9 -44,6

Ритуальні послуги 201,0 371,1 -170,1

Всього 2898,1 2951,1 -53,0

Провівши  аналіз роботи підприємства по структурним підрозділам можна зробити
висновок, що підприємство в цілому спрацювало зі збитком, прибутковим залишилася
рем група.

Збиток отримано в зв’язку з тим, що підприємство сплачує ПДВ, а також матеріали
придбані але не реалізовані повністю .

Також підвищення тарифів востаннє відбулося на послуги по вивезенню твердих
побутових відходів було в квітні 2015 року а на послуги по водопостачанню в травні 2018
року. Заробітна плата наглядачів кладовищ не перекривається навіть реалізацією
ритуальних послуг та готової продукції.



Міська рада на 01.01.2020 року заборгувала підприємству за електроенергію по
зовнішньому освітленню 12,6 тис. грн.

Помічнянська ЖЕК № 2 протягом року сплатила не в повному обсязі послуги по
ущільненню сміття, яке вивозилося на міське сміттєзвалище від населення , організацій та
з несанкціонованих сміттєзвалищ.

Фонд заробітної плати штатних працівників за 2019рік склав – 1067,3 тис. грн.

Середня заробітна плата по підприємству за  2019 рік склала 5231,9 грн. грн. при середньо
обліковій чисельності працівників за  2019 рік – 17 чоловік.

Заборгованість по заробітній платі станом на 01.01.2020р. склала – 143,0 тис. грн., а по
фондам не має..

Помічняньким ККП були надані такі  послуги та виконані роботи:

1. Вивезення сміття від населення та організацій, прибирання території міста,
вивезення гілля та несанкціонованих сміттєзвалищ на суму 518,1 тис. грн.,

2. Поточний ремонт піщаного покриття доріг м. Помічна , с. Червоний Розділ,
с. Новопавлівка та с. Помічна  ( грейдерування та поточний  ремонт піщаного
покриття доріг з додаванням матеріалу для їх підсипки  - 383,3 тис. грн.

3. Підсипка доріг в ожеледицю та прогортання доріг від снігу  – 108,6 тис. грн.
4. Обслуговування вуличного освітлення – 357,8 тис. грн.
5. Відшкодування витрат за електроенергію по зовнішньому освітленню та за

приєднання нових КТП – 216,7 тис. грн.
6. Захоронення безрідних  - 5,1 тис. грн.
7. Реалізація ритуальної атрибутики та послуг поховання – 195,9, тис. грн.
8. Встановлення пожарного гідранту в ДНЗ № 2  – 9,9 тис. грн.
9. Встановленню люків по вул.. Перемоги  – 5,0 тис. грн.
10. Встановлення дорожніх знаків по м. Помічна  - 46,7 тис. грн.
11. Підключення міського стадіону до центрального водогону Знам`янського БМЕУ-3 –

26,3 тис. грн.
12. Ремонт вікон у відділі освіти – 22,5 тис. грн.
13. Встановлення урн та лавок  -21,1 тис. грн.
14. Поточний ремонт каналізаційної системи в ЗОШ № 3 – 30,7  тис. грн.
15. Поточний ремонт ганку в приміщенні будинку творчості – 7,7 тис. грн.
16. Встановлення спортивно – ігрових  майданчиків  - 66,5 тис.грн.
17. За оренду нежитлових приміщень та відшкодування  витрат за  електроенергію в

цих приміщеннях – 225,4 тис. грн.
18. Постачання води населенню  та організаціям – 360,6 тис. грн.
19. Утримання будинків та прибудинкових територій – 14,7 тис. грн.
20. Надання транспортних послуг – 274,6 тис. грн.
21. Реалізація готової продукції  - 0,9 тис. грн.



Витрати по підприємству :

1. Заробітна плата з урахуванням резерву відпускних  - 1060,8 тис. грн.
2. Нарахування на заробітну плату – 238,9 тис. грн.
3. Податки та збори ( ПДВ, екологічний, надра, спецводокористування, земельний) –

114,5 тис. грн.
4. Придбання матеріалів, запчастин, палива – 1008.0 тис. грн.
5. Електроенергія, за приєднання нових  КТП та повірка лічильників  - 498,4 тис. грн.
6. Інші витрати ( придбання канцтоварів, відсотки банку за користування кредитним

лімітом та за обслуговування банківського рахунку, послуги по доставці матеріалів
та запчастин Новою поштою, обов’язкове страхування автотранспорту, послуги СЕС)
– 30,5, тис. грн.

Головний бухгалтер            _______________                Анзенко О.В.


