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Відповідно до чинного законодавства  України КП «ЧЕТС» здійснює
перевезення  пільгових  категорій  громадян  згідно  визначеного  переліку.
Ефективна  господарська  діяльність  (беззбитковість)  підприємства  КП
«ЧЕТС»  залежить  від  своєчасного  надходження  коштів  за  виконану
транспортну роботу від замовника.  Розрахунки за виконану транспортну
роботу  (кошти за пільгове перевезення окремих категорій громадян та
різницю  в  тарифах  між  затвердженим  та  економічно-обґрунтованим)
проводяться  щомісячно  згідно  фактично  понесених  витрат  (рахунки  по
спожитій електроенергії, фактичне виконання плану з праці підприємства).

Річна  сума  визначається  згідно  затвердженого  річного  фінансового
плану КП «ЧЕТС». 

Ризик прибутковості підприємства. 

Збитковість   підприємства  виникає  внаслідок  невиконання  норм  Закону
України «Про міський електричний транспорт» в  частині  оплати послуг з
перевезення  окремих  пільгових  категорій  громадян,  встановлення
економічно обґрунтованого тарифу та його компенсація.

 Згідно ст.8 Закону України «Про міський електричний транспорт» місцеві
органи  виконавчої  влади,  органи  місцевого  самоврядування  забезпечують
реалізацію державної політики у сфері міського електричного транспорту, а
також встановлюють тарифи на проїзд та порядок оплати за проїзд.

Ризик підвищення ціни і тарифів на електроенергію 
Індекс зростання ціни на електроенергію та індекс цін виробників по 
рекомендаціям Міністерства Фінансів України враховується при складанні 
фінансового плану на наступний рік.

Не  рівні  умови  конкуренції з боку  автомобільного  пасажирського
транспорту в частині дублювання маршрутів міського електротранспорту. 

Податковий  ризик  -це  ризик  додаткових  виплат  у  бюджет  у  результаті
незапланованого  скасування  податкової  пільги  по  сплаті  ПДВ  згідно
ст.197.1.8  Податкового  Кодексу  України;  сплати  штрафних  санкцій  за
несвоєчасну сплату податкових зобов'язань;  розрахунків для відшкодування
фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до
пунктів «б»- «з» ст.13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», пунктів
2-8  частини  другої  ст.  114  Закону  України  «Про  загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування».

Соціальний  ризик –  У  разі  несвоєчасного  надходження  коштів  від
замовника  за  виконану  транспортну  роботу  можливі  затримки  у  виплаті
заробітної  плати,  як  наслідок  соціальна  напруга  в  трудовому  колективі.
Основним  документом,  що  регулює  питання  соціальних  гарантій,  пільг,



компенсацій,  норми  оплати  праці  є  Галузева  угода  між  Міністерством
інфраструктури України та Центральним комітетом профспілки працівників
житлово-комунального господарства. 

Внутрішні ризики:

Ресурсний ризик  - зношеність транспортних засобів підприємства з причин
несвоєчасного оновлення і відновлення рухомого складу, тягових підстанцій
та  інших  об’єктів  інфраструктури:  74%  тролейбусів  відпрацювали  свій
нормативний  ресурс  експлуатації  і  підлягають  списанню.  Інфраструктура
підприємства катастрофічно зношена.

КП «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради» щороку надає запит з
економічним  обґрунтуванням   щодо  доцільності  використання  коштів  на
виконання  заходів  (оновлення  рухомого  складу,  капітальний  ремонт
тролейбусів,  капітальний  ремонт  контактної  мережі,   тягових  підстанцій,
тощо) зазначених в «Програмі розвитку міського електротранспорту у місті
Черкаси на 2017 -2020 роки». 

Кадровий  ризик  – відсутність  достатньої  кількості  кваліфікованих
працівників, спеціалістів; міграція працівників за кордон; небезпека втрати
персоналу  в  результаті  зниження  вмотивованості,  напруженого  та
інтенсивного графіку роботи. Мінімізація кадрових ризиків на КП «ЧЕТС»
проводиться  за  рахунок  підвищення  кваліфікації  працівників,  рівня
заробітної плати.

КП  «ЧЕТС»  ефективно  здійснює  господарську  діяльність,  враховуючи
можливі ризики при прийнятті управлінських рішень, забезпечує адаптацію
діяльності  підприємства  до  мінливих  умов  зовнішнього  та  внутрішнього
середовища. 
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