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1 півріччя 2019 р. 1 півріччя 2020 р.

30954

16471

12451
22637

Фінансова підтримка для за-
безпечення роботи підприєм-
ства в період карантину

Власні доходи

Доходи від пільгових перевезень 
окремих категорій громадян та 
різниці в тарифах між  діючим та 
економічно обгрунтованим

Динаміка  доходів підприємства у 2019-2020 р. р., тис. грн.

Динаміка  витрат підприємства у 2019-2020 р. р., тис. грн.

Всього: 43405

6418

Всього: 45526



Структура доходів підприємства, тис. 
грн.

Черкаська міська рада

1 півріччя 2019 р. 1 півріччя 2020 р.
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роботи підприємства в період карантину
Доходи від пільгових перевезень окремих 
категорій громадян та різниці в тарифах 
між діючим та економічно обгрунтованим

Всього: 45526
Всього: 43405 

1154



 
Джерела “Інших доходів” за I півріччя 2019-2020 роки, тис. грн.

1. Розміщення обладнання 59 66

2. Оренда 104 119

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

226 179

5. Використання опор 146 193

6. Амортизація  шин безкоштовно отриманих
від Черкаської міської ради

286 95

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

348 502

           Всього:                                                        1169              1154   

 №п/п                                      Статті                        1 півріччя              1 півріччя   
                                                                                     2019 року                2020 року



Структура витрат підприємства, тис. 
грн.

Черкаська міська рада

2019 р.: 57,7 %
2020 р.: 58,1 %

2019 р.: 11,1 %
2020 р.: 10,9  %

2019 р.: 21,7 %
2020 р.: 21,0 %

2019 р.: 9,5 %
2020 р.: 10,0 %

1 півріччя 2019 р. 1 півріччя 2020 р.
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Всього: 43386,0



Структура витрат підприємства за I півріччя 2019-2020 р.р., тис. грн.
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-10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

3582 3317

-4982

1917
11489 9010

3467 1782

4807
5636

25023 29963 Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)
Матеріальні витрати крім електроенергії
Електроенергія
Інші операційні витрати, фінансові 
витрати
Амортизація

Всього: 51625 Всього: 43386

1 півріччя 2019 року 1 півріччя 2020 року

*

*В результаті вжитих  підприємством заходів судового захисту по зведеному  виконавчому  провадженню  зменшені   витрати по виконавчих зборах та  
проведених  виконавчих діях  в сумі  4,98  млн. грн.

 -
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Фінансовий результат діяльності підприємства, тис. грн.

Збиток

Прибуток

2020 р.

2019 р.

Фінансовий результат за півріччя



Черкаська міська рада

               I півріччя 2020 р.:               I півріччя 2020 р.:

Сплата податківСплата податків

    10,5 млн.    10,5 млн.

До 
державного 

бюджету

До 
державного 

бюджету
  5,5 млн.

До 
місцевого 
бюджету

До 
місцевого 
бюджету
   5,0 млн.

 9,3 млн. 9,3 млн.

До 
державного 

бюджету

До 
державного 

бюджету
 5,3 млн.

До 
місцевого 
бюджету

До 
місцевого 
бюджету
   4,0 млн.

             I півріччя 2019 р.:             I півріччя 2019 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      

В I півріччі 2020 р. укладено 261 договір на суму 27134,1  тис. грн.

Виконано договорів за перше півріччя 2020 року на суму 12224,9 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 2020 року склала 28,0 тис. грн. 

Черкаська міська рада



Директор КП “Черкасиелектротранс” Черкаської міської ради”
 

Кучер П. С.
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