
Звіт про результати 
роботи 

за  9 місяців 2019 року 

    Комунальне підприємство                     

«Черкасиелектротранс»
                            Черкаської міської ради»
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Черкаська міська рада



9 місяців 2018 р. 9 місяців 2019 р.

53448

64746

40447
46272

13001
18474

Всього доходи

Доходи від пільгових пере-
везень окремих категорій 
громадян та оплати різниці в 
тарифах між  діючим та 
економічно обгрунтованим

Власні доходи

Динаміка  доходів підприємства за 9 місяців 2018-2019 р. р., тис. грн.

Динаміка  витрат підприємства за 9 місяців 2018-2019 р. р., тис. грн.



Структура доходів підприємства за 9 місяців 2018-2019 р.р., тис. грн.
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Власні доходи від перевезення платних пасажирів

Власні інші доходи

Доходи від пільгових перевезень окремих кате-
горій громадян та оплати різниці в тарифах між 
діючим та економічно обгрунтованим

Всього: 64746  Всього: 53448



 
Джерела “Інших доходів” за 9 місяців 2018-2019 роки, тис. грн.

1. Розміщення обладнання 84,2 89,5

2. Оренда 160,1 159,9

4. Перевезення осіб з інвалідністю машиною 
спецпризначення «Інва-таксі»

243,2 339,1

5. Використання опор 176,2 225,7

6. Амортизація  шин безкоштовно отриманих
від Черкаської міської ради

392,9 347,5

7. Інші (монтажні роботи, обслуговування 
кабелю, утилізація металобрухту, стружки 
металу, кол.металу)

233,5 528,5

           Всього:                                                        1290,1               1690,2

 №п/п                                      Статті                         9 місяців                 9 місяців 
                                                                                     2018 року                2019 року



Структура витрат підприємства за 9 місяців 2018-2019 р.р., тис. грн.
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Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)
Матеріальні витрати крім електроенергії
Електроенергія
Інші операційні витрати, фінансові 
витрати
Амортизація

Всього: 66522 
Всього: 53426

9 місяців 2018 року 9 місяців 2019 року

*

*В результаті вжитих  підприємством заходів судового захисту по зведеному  виконавчому  провадженню  зменшені   витрати по виконавчих зборах та  
проведених  виконавчих діях  в сумі  5,5  млн. грн.

 -
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Фінансовий результат діяльності підприємства, тис. грн.

Збиток

Прибуток

2019 р.

2018 р.

Фінансовий результат за 9 місяців
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             9 місяців 2019 р.:             9 місяців 2019 р.:

Сплата податківСплата податків

  14,5 млн.  14,5 млн.

До 
державного 

бюджету

До 
державного 

бюджету
 7,2 млн.

До 
місцевого 
бюджету

До 
місцевого 
бюджету
  7,3 млн.

  11,0 млн.  11,0 млн.

До 
державного 

бюджету

До 
державного 

бюджету
  5,5 млн.

До 
місцевого 
бюджету

До 
місцевого 
бюджету

    5,5 млн.

            9 місяців 2018 р.:            9 місяців 2018 р.:



      Закупівля товарів, робіт , послуг для потреб підприємства здійснюється у відповідності з нормами Закону 
України “Про публічні закупівлі”, рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 22.09.17  № 985 
“Про здійснення публічних закупівель”.

      Закупівля товарів, робіт , послуг для потреб підприємства здійснюється у відповідності з нормами Закону 
України “Про публічні закупівлі”, рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 22.09.17  № 985 
“Про здійснення публічних закупівель”.

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ      ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ      

За 9 місяців 2019 р. укладено 499 договорів на суму 33088,9 тис. грн.

Виконано договорів за 9 місяців 2019 року на суму 21329,1 тис.грн. 

 
Закупівля товарів, робіт , послуг для потреб підприємства проаналізована за двома критеріями: ефект публічних 
закупівель та маржинальність.  

              Позитивний результат та економічний ефект доведено конкретними розрахунками.  

Сумарна економія від закупівлі товарів, робіт, послуг для потреб 
підприємства за перше півріччя 2019 року склала 398,0 тис. грн. 
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НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ЧЕРКАСИЕЛЕКТРОТРАНС» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

9 місяців 2019 року

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:
За 9 місяців 2019 року 5 працюючих 
на підприємстві водіїв закінчили 
курси з підвищення кваліфікації з 3 
на 2 клас. 

НАВЧАННЯ:
У лютому 2019 року 9 учнів закладу  
закінчили навчання,7 осіб з яких 
приступили до роботи водіями 
тролейбусів в КП “ЧЕТС”
Розпочато навчання наступної групи з 
липня 2019 року.



Директор КП “Черкасиелектротранс” Черкаської міської 
ради”, заслужений працівник транспорту України

 
Кучер П. С.
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