
Проект

Від ______________ №116

Про фінансово - господарську діяльність 
КП«Житловик» за 2015 рік

На виконання рішення Бурштинської міської ради від 28.01.2016 № 05/06 - 16 «Про 
план роботи Бурштинської міської ради на 2016 рік», заслухавши звіт про фінансово- 
господарську діяльність КП«Житловик» за 2015 рік, враховуючи рекомендації комісій з 
питань бюджету та економічного розвитку, з питань будівництва,архітектури та ЖКГ,з 
питань законності та етики, міська рада

вирішила:

1.Звіт про фінансово - господарську діяльність КП«Житловик» за 2015 рік взяти до 
відома.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови В.Р.Гулика.

Міський голова Роксолана Джура



З В І Т
про фінансово-господарську діяльність КП «Житловик»

за 2015 р.

Комунальне підприємство «Житловик» є юридичною особою.Підприємство здійснює 
свою діяльність на підставі Статуту, затвердженого рішенням сесії Бурштинської міської 
ради від 07.03.2001р. № 45/16-01 з доповненнями. Відповідно до Статуту, предметом
діяльності КП “Житловик ” є:
- надання послуг для населення і підприємств міста та за його межами;
- експлуатація житлового фонду з метою підтримання житлових будинків в справному 

технічному стані, забезпечення безперебійної роботи інженерного обладнання; 
утримання прибудинкової території;

- забезпечення робіт по благоустрою території міста;
- надання послуг теплопостачання та обслуговування тепломереж;
- надання послуг водопостачання та водовідведення на території міста та за його межами, 

підтримання в належному технічному стані обладнання та комунікацій водопровідно- 
каналізаційного господарства;

- вироблення та реалізація власної продукції;
- аналіз рівня цін і тарифів на продукцію, роботи, послуги;
- ведення технічної та облікової документації;
- контроль виконання квартиронаймачами умов договорів;

Майно підприємства є комунальною власністю і належить йому на правах 
оперативного управління. Джерелом формування доходів є грошові доходи, одержані від 
наданих послуг, виконаних робіт, реалізації продукції та інших видів господарської 
діяльності, а також фінансування та дотацій з бюджету.

За 2015 р. підприємство одержало 31660,0 тис. грн. доходів, в т.ч. 28248,0 тис. грн.. від 
надання послуг, реалізації продукції та виконаних робіт, що на 2404,0 тис.грн. менше, ніж у 
минулому році.

Витрати за цей період склали 34333,0тис.грн. (у2014р.-36859,0 тис.грн). Таким чином, 
збитки від господарської діяльності за 2015р. становлять 2673,0тис.грн. ( за 2014р. -  
2795,0тис.грн.)

Склад операційних витрат за 2015р. характеризується наступними даними:
2015р. 2014р.

матеріальні витрати (тис. грн.) 16672(48,6%) 16466 (44,7%)
витрати на оплату праці (тис. грн.) 11963 {34,8%) 12423 (33,7%)
відрахування на соц. заходи (тис. грн.) 4333 (12,6%) 4473 (12,1%)
амортизація (тис. грн.) 115 (0,4 %) 890 (2,4 % )
інші операційні витрати (тис. грн.) 1250 (3,6 %) 2607 (7,1 % )

Стаття “матеріальні витрати” включає витрати, пов»язані з використанням палива, 
електричної та теплової енергії, а також матеріалів, запасних частин,купованих 
комплектувальних виробів та інших матеріальних ресурсів,необхідних для забезпечення 
роботи підприємства по наданні послуг з водопостачання, водовідведення,теплопостачання,а 
також утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Основну питому вагу у цій 
статті займає вартість покупної теплової енергії.На протязі 2015р. підприємством закуплено 
65163 Гкал теплової енергії на суму 11539,1 тис.грн.,що на 659,1тис.грн більше від 
попереднього року.(у 2014р.-61441 Гкал теплової енергії на суму 10880,0 тис.грн.).3атрати 
підприємства з використання електроенергії становлять 2572,0тис.грн.,що на 607,1тис.грн 
більше,ніж у попередньому році.Ріст витрат відбувся як за рахунок збільшення обсягу 
споживання електроенергії ( 2297,9 тис.квт. у 2014році та 2335,5тис.квт.год у 2015р.) так і за 
рахунок збільшення її вартості.Так,середня вартість Іквт.год. електроенергії в цілому по



сметву збільшилась від 0,855 грн. у 2014 р. до 1,1013 грн. у 2015 році. Витрати
лємства з придбання паливно-мастильних матеріалів становлять 688,0 тис.грн (у2014р.- 

I тис.грн.)Таким чином, витрати матеріальних ресурсів для забезпечення основних 
оологічних процесів,а також підготовки до роботи в осінньо-зимовий період,проведення 

ланових ремонтних робіт є досить незначними (1872,9тис.грн.) і недостатніми для 
забезпечення належного і безперебійного надання послуг та виконання планових робіт. За 
2014р.вказані витрати склали 2934,0 тис.грн.

Фонд оплати праці за звітний період становить 11958,5тис.грн.(за2014р.- 12458,0 
тис.грн.),в т.ч. фонд оплати праці штатних працівників -  11785,8тис.грн. (2014р.- 12410,8 
тис.грн) Зменшення витрат з оплати праці у порівнянні із 2014 роком пояснюється відміною 
із березня м-ця виплат по преміюванні, перебуванням працівників у відпустках за власний 
рахунок,відміною індексації заробітної плати, а також зменшенням чисельності працівників. 
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за 2015р. становила 2782грн.(у 
2014р.- 2803грн.). Середньооблікова чисельність штатних працівників у звітному періоді 
становила 353 чол.(за 2014р.-369чол.).

Заборгованості із виплати заробітної плати станом на 1.01.2016 р. немає.
Основну долю збитків підприємство одержало від надання житлово-комунальних 

послуг населенню.На протязі звітного року змінені тарифи на послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення ,а також з вивозу та захоронення твердих побутових 
відходів. (Ріш.виконавчого комітету №146від 26.08.15р. та рішення міськради №09/62-15 від 
15.10.15р) На кінець звітного року рівень відшкодування собівартості тарифами для 
населення наступний :

водопостачання - 63,1 %
водовідведення - 65,0 %
теплопостачання - 99,2 %
обслуг.житла - 52,7 %

Тарифні доходи за 2015 рік характеризуються наступними даними:

Показники 2015р. 2014р.
Тарифні доходи

Теплопостачання 13467,6 13236,3
Водопостачання 3766,1 3544,6
Водовідведення 5116,7 4937,7
Обслуговування будинків 2609,1 2606,3

Разом тарифних доходів 24959,5 24324,9
Витрати з надання послуг 

- теплопостачання 13379,9 12883,6
- водопостачання 3697,6 3655,6
- водовідведення 5092,9 5391,3
- обслуговування будинків 4847,3 5194,9

Разом витрати на надання послуг 27017,7 27125,4
Результат роботи , -2058,2 -2800,5

Аналіз даних свідчить,що у 2015р.відбувся незначний ріст загальної суми тарифних 
доходів,так як зміна тарифів відбулась наприкінці року.Коефіцієнт зміни тарифних доходів 
становить 1,026 в порівнянні з минулим роком.Ріст тарифних доходів відбувся за 
рахунок:

- збільшення загального обсягу наданих послуг з теплопостачання;
- зміною тарифів з централізованого водопостачання та водовідведення.

Витрати з надання послуг в цілому по підприємству за звітний рік становлять 
27017,7тис.грн.,що на 107,7тис.грн. менше від попереднього року.Коефіцієнт зміни 
тарифних витрат становить 0,996. Причинами зменшення тарифних витрат є :

- зменшення витрат з оплати праці;



зменшення нарахувань на фонд оплати праці;

їм чином, у зв»язку із незначним ростом тарифних доходів та зниженням тарифних 
.рат, збитки від надання житлово-комунальних послуг зменшились на 742,3 тис.грн. у 

рівнянні із минулим роком. Збитковими є послуги з утримання будинків,споруд та 
дрибудинкових територій. Від надання вказаних послуг підприємство одержало 2238,2 
тис.грн.збитків.

Всього на протязі 2015 року від господарської діяльності підприємством одержано
2673,0 тис.грн. збитків.(за 2014р-2795тис.грн.)

Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства в цілому наступна:

2008р 2009р. 2010р. 2011р 2012р. 2013р. 2014р. 2015р.
Прибуток - - - - - -
Збиток 1829,8 3428,0 5112,0 5783,0 3803,0 2244,0 2795,0 2673,0

Отже, збитки у звітному році зменшились, проте збитковість підприємства 
знаходиться на досить високому рівні.

Дебіторська і кредиторська заборгованість станом на 01.01.2016 р. наступна :
Д т -  7216,0 тис.грн.
К т -  33818,0тис.грн.
Динаміка заборгованості наступна:

1.01.09р. 1.01.10р. 1.01.11р 1.01.12. 1.01.13. 1.01.14р. 1.01.15р. 1.01.16р.
1 Дт | 5873,8 . 7040,0 7957,0 9327,0 10256,0 11502,0 8859,0 7216,0
| Кт і 7128,1 11432,0 17460,0 23608,0 27897,0 31412,0 32872,0 33818,0

Наведені дані свідчать про зростання величини кредиторської заборгованості як до 
попереднього періоду, так і перевищення її розміру над дебіторською.Це свідчить про 
незадовільний фінансовий стан підприємства. Грошова платоспроможність підприємства є 
дуже низькою.

Для більш детального аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства та 
визначення шляхів покращення фінансового стану, треба проаналізувати роботу окремих 
господарств та підрозділів.

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО.
Водопровідно-каналізаційне господарство є структурним підрозділом КП «Житловик» 

та діє у відповідності до « Положення про водопровідно-каналізаційне господарство КП 
«Житловик».Предметом діяльності господарства є:
- забезпечення міста тепловою енергією, надання послуг з опалення та гарячого 

водопостачання;
- надання послуг водопостачання та водовідведення на території міста та за його межами, 

здійснення роботи по розробці артезіанських свердловин для забезпечення питною 
водою міста, підтримання в належному технічному стані обладнання та комунікацій 
водопровідно-каналізаційного господарства;

- ведення систематичного контролю за очисткою питної води і фекальних рідин;
- здійснення експлуатації та ремонту всього комплексу очисних споруд,насосних 

станцій,машин та механізмів;
- забезпечення надійної роботи обладнання;

Джерелом формування доходів господарства є грошові доходи, одержані від наданих 
послуг, виконаних робіт та інших видів господарської діяльності.

За 2015 р. господарство одержало 23273,6 тис. грн. доходів, в т.ч. 22350,4 тис. грн. від 
надання послуг,що на 433,2 тис.грн.менше, ніж за попередній рік.(зменшення обсягів 
виконаних робіт).



итрати за цей період склали 
/дарської діяльності за 2015 р. по 

,1 тис.грн.)
Склад операційних витрат за 2015р.

матеріальні витрати (тис. грн.)
в т.ч. покупнетепло 

електроенергія (тис.грн) 
витрати на оплату праці (тис. грн.) 
відрахування на соц. заходи (тис. грн.) 
амортизація (тис. грн.) 
інші операційні витрати (тис. грн.)

22583,4 тис.грн. Таким чином, прибуток від 
господарству становить 690,2 тис.грн. ( за 2014р. —

. характеризується наступними даними:
2014р.

12260,9 (52,9%) 
10880,0
1734,8 (7,5%)
4743.4 
1709,2
747.4 
1979,1

(20,5%) 
(7,4% ) 
(3,2 %) 
(8,5 %)

2015р.
12205,0(54,0%)
11539,1
2247,6(10,0%)
4662.2 (20,6%)
1687.3 (7,5%)
69,7 (0,3%)
1711,6 (7,6%)

Стаття “матеріальні витрати” включає витрати, пов»язані з використанням теплової 
енергії,а також матеріалів, запасних частин,купованих комплектувальних виробів та інших 
матеріальних ресурсів,необхідних для забезпечення роботи дільниці по наданні послуг з 
водопостачання, водовідведення,теплопостачання,а також виконання робіт. Основну питому 
вагу у цій статті займає вартість покупної теплової енергії.На протязі 2015р. підприємством 
закуплено 65163 Гкал теплової енергії на суму 11539,1 тис.грн(у 2014р -64441 Гкал теплової 
енергії на суму 10880,0 тис.грн.), що на 659,1 тис.грн більше від попереднього року.Затрати 
господарства з використання електроенергії становлять 2247,6 тис.грн.,(у 2014р.- 
1734,8тис.грн),що на 512,8 тис.грн більше,ніж у попередньому році.Ріст витрат відбувся як 
за рахунок збільшення вартості електроенергії, так і за рахунок збільшення 
кількості.Середня вартість Іквт.год електроенергії в цілому по ВКГ у 2015р. становила 
1,3302грн.,а у 2014р.-1,035 грн.Обсяг споживання електроенергії по господарству в цілому у 
звітному році становив 1689708 квт.год., у 2014р.- 1675915 квт.год.

Усі три структурні підрозділи господарства 
(водопостачання,водовідведення,теплопостачання) по підсумках роботи за звітний рік є 
прибутковими, проте прибуток досить незначний.Хоча на протязі звітного року тарифи на 
послуги з централізованого водопостачання та водовідведення переглядалися, проте тарифи 
для населення і надалі не відшкодовують їх собівартості.(Тариф з централізованого 
водопостачання відшкодовує лише 63,1% собівартості, а водовідведення -  65,0%.)

Тарифні доходи по ВКГ за 2015 г ;к характеризуються наступними даними:

П оказники 2015р. 2014р.
Тарифні доходи

Т еплопостачання 13467,6 13236,3
Водопостачання 3766,1 3544,6
Водовідведення 5116,7 4937,7

Разом тарифних доходів 22350,4 21718,6
Витрати на надання послуг 

- теплопостачання 13379,9 12883,6
- водопостачання 3697,6 3655,6
- водовідведення 5092,9 5391,3

Разом витрати на надання послуг 22170.4 21930,5
Результат роботи +180,0 -211,9

Коефіцієнт зміни тарифних доходів становить 1,029 в порівнянні з минулим роком,що 
означає їх незначний ріст.Загальний ріст тарифних доходів відбулося по всіх, без 
виключення,послугах. Це відбулось внаслідок:

- збільшення загального обсягу наданих послуг з теплопостачання;
- зміни тарифів з водопостачання та водовідведення.



грати з надання послуг за звітний рік становлять в цілому по ВКГ 22170,4тис.грн.,що 
>9,9тис.грн. більше ніж у попередньому році.Основна причина- ріст витрат на 

доносії. Крім наданих послуг,господарством виконано робіт на суму 
у  і ,7тис.грн.Загальна сума прибутку по ВКГ становить690,0тис.грн,із яких 180,0 тис.грн із 

.адання послуг.
Т епл опостачання
Основну питому вагу у доходах господарства займає дільниця теплопостачання. 

Теплову енергію для послуг опалення і гарячого водопостачання КП “Житловик” закупляє у 
ПАТ «ДТЕК Західенерго». Система теплопостачання двотрубна, тупікова, відкрита, в 
основному підземна, в непрохідних каналах. Загальна протяжність трубопроводів в 
двохтрубному вимірі складає 15,0 км, з них ветхих та аварійних -  4,6 км.. Система гарячого 
водопостачання приєднана по відкритій схемі. Рік здачі в експлуатацію -  60-70 роки. 
Розрахункове теплове навантаження системи теплопостачання складається з навантажень на 
опалення і гаряче водопостачання.

Показники 2015р. 2014р.
Закуплено, Гкал 65163 61441
Реалізовано, Гкал 55463 54528
Втрати, Гкал 9700 6913
в т.ч. в межах нормативу 7563 6913

зверхнормативні 2137 -
% втрат за рік 14,89 11.25

Аналіз даних по теплопостачанні говорить про те, що кількість реалізованої теплової 
енергії у 2015р.збільшилась( за рахунок збільшення реалізації населенню).По бюджетних та 
комерційних споживачах обсяги споживання зменшились.

За звітний рік суттєво збільшились втрати в мережах,а зверхнормативні складають2137 
Гкал,що у вартісному вимірі становить 454,1тис.грн.

Проте,основними проблемами дільниці з теплопостачання і гарячого водопостачання 
залишається: - відкрита система теплопостачання;

- незадовільний стан теплової ізоляції мереж;
- втрати тепла через відсутність утеплення будівель міста.

Динаміка закупленої і реалізованої теплової енергії наступна:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Закуплено Г кал 87487 84865 89112 75757 73358 70184 61441 65163
Реалізовано
Гкал

62189 60093 64381 60332 58765 60478 54528 55463

Втрати Гкал 25399 25298 24731 15425 14594 9706 6913 9700
% втрат 28,54 28,9 27,8 20,4 19,9 13,8 11,25 14,89

На протязі 2015 р. доходи за надані послуги та виконані роботи по дільниці 
теплопостачання становили 13590,8 тис.грн., з них за надані послуги -  13467,6 тис. грн., з 
яких від населення 10700,3 тис.грн (2014р-10290,6 тис.грн.), бюджету -  1875,7тис.грн. 
(у2014р.- 1982,6 тис.грн.), інших юридичних споживачів -  891,6тис.грн(у2014р.-963,1 
тис.грн.) Виконано робіт на суму 123,3 тис.грн. (у 2014р.-972,3 тис.грн.)

Витрати при наданні послуг і виконанні робіт становили 13436,8 тис.грн (у2014р.- 
13580,9 тис.грн.,) в т.ч.13379,9 на надання послуг (у2014р.-12883,6 тис.грн.).Найбільшу 
питому вагу у витратах на послуги теплопостачання займає вартість покупної теплової 
енергії, яка становить 86,2% (у 2014р.- 84,4%) від загальних витрат.



Склад витрат дільниці з теплопостачання наступний:

2015р. 2014р.

теплова енергія _  11539,1 т.грн 10880,0т.грн.
матеріальні витрати -  139,6 т.грн. 723,1 т.грн.
електроенергія - 1 ,9  т.грн. 1,5 т.грн.
оплата праці -  747,2 т. грн . 720,0 т.грн.
нарахування на оплату праці -270 ,1  т. грн. 260,0 т.грн.
транспортні витрати -2 2 1 ,3  т. грн. 294,5 т.грн.
амортизаційні відрахування -  2,5 т. грн. 137,1т.грн.
загально-цехові -  356,5 т. грн. 362,6т.грн.
адміністративні -  155,5 т. грн. 144,3т.грн.
інші витрати - 3,1 т.грн 3,8 т.грн

Загальна сума прибутку,одержаного від господарської діяльності дільниці становить
154,0 тис.грн., в т.ч. за рахунок надання житлово-комунальних послуг -  87,7 тис. грн.(За 
2014р.- 628,0т.грн. та352,7 т.грн.відповідно)

Фактична собівартість 1 Гкал за рік становила 241,08 грн. (за 2014р.-236,40грн.), 
планова собівартість -  223,53 грн.Ріст фактичної собівартості 1 Гкал теплоенергії відбувся, в 
основному, за рахунок збільшення фактичної кількості покупної теплоенергії.Із загальної 
суми матеріальних витрат (139,6 тис.грн) на виконання робіт,які проводились за рахунок 
бюджетних та інших коштів,затрачено 87,0 тис.грн.,тобто матеріальні витрати, які включені 
у собівартість послуг теплопостачання складають лише 52,6 тис.грн (у 2014р.-102,4 
тис.грн.).Можна зробити висновок,що через відсутність коштів, планові та біжучі ремонти 
тепломережі,які мають виконуватись за рахунок коштів підприємства виконуються 
недостатньому тариф закладеної 10,9 тис.грн)

Водопостачання

Основні показники господарської діяльності підприємства у сфері водопостачання 
розраховані в наступній таблиці.

Показник Факт за 2015 рік. Факт за 2014 рік.
Піднято води ,мЗ 1043785 1085204
Подано в мережу,мЗ 1043785 1085204
Втрати,мЗ 246547 274723
Втрати нормативні,% 26,316 26,0
Втрати фактичні,% 23,621 25,3
Реалізовано,мЗ 797238 810687
Коеф.пит.витр.електроен.,квт.год/мЗ 1,105 1,125
Факт.пит.енергоспож.,квт.год/мЗ 0,773 0,769

Воду підприємство отримує з артезіанських свердловин двох урочищ: “Коростовичі” і 
“Корчево”.“

Всього протяжність водопровідних мереж складає 39,2 км, з яких 4,7 км ветхих і 
аварійних.

Подача води споживачам забезпечується цілодобово.
Загальна сума доходів за виконані роботи та надані послуги за рік становить 4071,1 

тис.грн.(за 2014р- 3759,9тис.грн.) в т.ч. за житлово-комунальні послуги -
3766,1тис.грн.(за2014р,- 3544,6 тис. грн.) з яких від населення -  637,3 тис.грн.(за 2014р.- 
601,2тис.грн.), бюджетних організацій -104,4тис.грн(2014р- 107,6 тис.грн.), інших



лчних споживачів -3024,4 тис.грн (2014р.- 2835,8тис. грн). Витрати операційної 
«ності за цей період становили 3882,6 тис.грн (2014р.- 3655,6 тис. грн.),в т.ч.

2015р. 2014р.
матеріальні витрати -  323,3 тис. грн. 129,0 тис.грн.
оплата праці -  1024,2тис.грн. 1049,4тис.грн.
нарахування -  377,7 тис. грн. 378,4 тис.грн.
амортизація -4 7 ,9  тис.грн. 136,6 тис.грн.
електроенергія -  964,9 тис. грн. 763,7 тис.грн.
транспортні витрати -  398,5 тис. грн. 374,2 тис.грн.
загально-цехові витрати -  492,0 тис грн. 541,7 тис.грн.
адмін. упр. витрати -  213,7 тис. грн. 215,0 тис.грн.
інші витрати -  40,4 тис. грн. 67,6 тис.грн.

Ріст витрат по статті «електроенергія» в порівнянні з минулим роком на 201,2 
тис.грн.пояснюється збільшенням питомого використання електроенергії та ростом її ціни. 
Середня вартість Іквт.год. у 2014 році становила 0,916 грн,а в 2015 р. зросла до 1,1962 грн 
Коефіцієнт питомих витрат електроенергії на видобуток води в звітному році зріс і становив 
0,773 (в 2014р.-0,769 ) при плановому 1,105. Збільшення питомого споживання 
електроенергії є одним із факторів,який впливає на фінансовий результат господарської 
діяльності.За звітний період дільниця одержала 68,5 тис.грн прибутку від надання послуг 
водопостачання,фінансовий результат від всієї діяльності по дільниці -  188,5 тис.грн 
прибутку .Доходи за виконані роботи 290,2тис.грн., орендна плата -  14,9 тис.грн.(За 2014р.- 
виконані роботи'- 202,1тис.грн. та оренда -  13,2 тис.грн.)

Водовідведення
Протяжність каналізаційних мереж становить 36,9 км, з яких 4,5 км в аварійному стані. 

Основні показники господарської діяльності дільниці за 2015 рік характеризуються 
наступними даними:

Показник Факт за 2015р. Факт за 2014р.
Пропущено СТОКІВ.мЗ 874744 905963
Очищено СТОКІВ,мЗ 874744 905963

в т.ч. від населення 297779 314927
бюджету 34575 38042

інших споживачів 542385 552994
Коефіцієнт питомих витрат електроенергії 1,20 1,30
Фактичне питоме енергоспоживання 0,994 0,912

Загальна сума доходів дільниці -  5611,7 тис.грн (2014р.- 5738,0 тис. грн.), в т.ч. за 
послуги -  5116,7 тис.грн ( 2014р.-4937,7 тис. грн.)
Виконано робіт на суму 495,0 тис.грн (2014р -801,3 тис.грн.)
Витрати становлять 5264,0 тис.грн (2014р.-5829,5 тис. грн.),в т.ч. з надання послуг - 

5092,9тис.грн.(2014р.- 5391,3 тис.грн.) За 2015р.дільниця одержала188,5тис.грн.прибутку, в 
т.ч.від надання послуг -  23,8 т.грн.(3а 2014р.- 91,6тис.грн. збитків.)Основним коригуючим 
фактором витрат є електроенергія,яка у собівартості послуг займає25%.Постійний ріст 
вартості електроенергії не дає можливості вчасно відобразити її у тарифах.Так,середня 
фактична вартість електроенергії за 2015р.у витратах водовідведення становить 1,453грн за 
кВт.год ( у 2014р. -1,154 грн.)

Структура витрат дільниці з водовідведення в цілому наступна:
2014р. 2015р.

матеріальні витрати _  384,1 тис.грн. - 186,9т.грн



оплата праці 
нарахування 
амортизація 
електроенергія 
транспортні витрати 
загально-цехові витрати 
адмін. упр. витрати 
інші витрати

1707,5тис. грн. 
628,5 тис. грн. 
469,9 тис. грн.
953.1 тис. грн. 
317,8 тис. грн.
857.1 тис грн.
345.7 тис. грн.
165.8 тис. грн.

- 1690,2т.грн
- 619,6 т.грн
- 11,7 т.грн

- 1263,3т.грн
- 233,2 т.грн
- 820,4 т.грн
- 352,4 т.грн
- 86,3 т.грн

ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО.

Житлово-експлуатаційне господарство є структурним підрозділом КП 
«Житловик» і складається із трьох структурних підрозділів :

- дільниця з обслуговування будинків та прибудинкових територій;
- дільниця з вивозу та захоронення твердих побутових відходів;
- дільниця з ремонту житла і надання послуг населенню;

Загальна сума доходів,одержаних господарством за звітний період становить 4056,6 
тис.грн.(за 2014р.- 3964,5 тис.грн).Витрати операційної діяльності -  6488,2 тис.грн.(2014р.-
6800.0 тис.грн).По підсумках роботи за 2015р.господарство одержало 2461,6 тис.грн 
збитків.(за 2014р. -  2835,5 тис.грн.).

Аналізуючи результати господарської діяльності житлово-експлуатаційного 
господарства,слід відмітити,що найбільшу питому вагу у витратах займає оплата праці з 
відрахуваннями, так як основний її вид діяльності -  послуги з обслуговування. Тому, саме 
відповідність нормативів чисельності та норм обслуговування,врахованих при розрахунку 
діючих тарифів з обслуговування житла їх фактичній кількості, є найбільш вагомим 
фактором,що впливає на витрати господарства.

На момент встановлення діючих тарифів,чисельність обслуговуючого 
персоналу для утримання житла,розрахована на основі норм часу та норм обслуговування 
які затверджені наказом ДКУ по ЖКГ №59 від04.08.97р. Із 23.01.2014р.діє наказ Мінрегіону 
будівництва та ЖКГ №603 від 25.12.2013р.,яким встановлені норми часу та матеріально- 
технічних ресурсів та норми обслуговування,яким передбачено розрахунок чисельності 
персоналу на послуги,які фактично надаються та витрати праці робітників,які 
розраховуються з використанням норм часу,норм обслуговування та періодичності їх 
надання і є обов»язковими при розрахунку чисельності.

Крім того,на момент встановлення діючого тарифу з утримання 
житла,мінімальна заробітна плата становила 960 грн.коефіцієнт росту до діючої у 2015 р. 
становить 1,269,що при незмінних доходах веде до значних збитків.

Стосовно витрат на освітлення сходових кліток,слід відмітити,що у діючому 
тарифі вартість електроенергії закладена на рівні 0,203 грн. за кВт. Узвітному році вона 
змінювалась тричі і у другому півріччі 2015 р її вартість уже була 0,6575 грн за кВт. Таким 
чином,ріст вартості електроенергії дав додатково за 2015 рік 137233 грн. збитків.

У проекті тарифів,які подані на розгляд та встановлення у вересні 
2015р.вказані зміни враховані.

і

Дільниця з обслуговування будинків та прибудинкових територій.

Дільниця обслуговує 82 багатоквартирних будинки загальною площею 203444 м2, з 
яких 40600,5 м2 обладнано ліфтами (10 будинків) та один будинок-«соціальне житло». На 
даний час експлуатується 20 ліфтів.У житловому фонді налічується 4448 квартир,з яких 
3292 квартири приватизовані ( площею 162507 кв.м.). Загальна сума доходів за звітний 
період становить 2796,2тис.грн.(2014р.-3250,4 тис.грн.), в т.ч. доходи від обслуговування 
житла -  2609,1 тис.грн.(2014р.-2606,3 тис.грн.), за виконання робіт -187,1 тис.грн.(2014р.-
644.0 тис.грн.)

Витрати по дільниці становлять 4983,5тис.грн.(2014р- 5403,8 тис. грн.), із них витрати 
на надання послуг з обслуговування будинків та прибудинкових територій -  4847,3тис.грн.



р.-5194,9 тис.грн.). Збитки дільниці за звітний період складають 2187,3 тис.грн, від 
.ння послуг з обслуговування будинків - 2238,2 тис.грн. (за 2014р.-2153,4 тис.грн.та 

.>8,6 тис.грн відповідно)

Структура витрат з обслуговування будинків наступна:

оплата праці 
нарахування 
матер-ні витрати 
електроенергія 
транспортні витрати 
адм.-упр. витрати 
інші витрати (ліфт) 
амортизація 
заг.цехові витрати

2015р. 
2121,3 тис. грн.
746.6 тис. грн.
125.2 тис. грн.
225.7 тис. грн.
751.2 тис.грн.
433.7 тис. грн.
58.2 тис. грн. 
5,9 тис. грн. 
371,6 тис. грн.

2014р.
(43,8 %) 2251,6 т.грн.(43,3%)
(15,4% ) 778,8 т.грн. (15,0%)
( 2,6 % ) 301,9 т.грн. (4,2 % )
(4 ,7 % ) 146,1 т.грн. (2,8% )
( 15,5 %) 774,5 т.грн. (14,9%)
( 8,9 %) 450,6т.грн.(8,6 % )
(1,2% ) 56,7 т.грн. (1,1 % )
(0,2% ) 58,6 т.грн. (1,1 %)
(7,7 %) 376,1т.грн. (7,2 %)

Отже,власні витрати підприємства на протязі року були зменшені по всіх статтях,а 
вартість витрат електроенергії та обслуговування ліфтів від підприємства не залежить,а 
формується на договірних умовах з виконавцями цих послуг(ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 
та ПП СРБУ «Прикарпатліфт»)

Із загальної суми витрат, затрати ліфтового господарства складають за рік 
250,8тис.грн.(за 2014р.- 231,2тис. грн.) Крім того,витрати електроенергії по
гуртожитках(вт.ч.соціальне житло)становлять 180015 квт,або 57,5 тис.грн.,що є прямими 
збитками.

Собівартість утримання будинків та прибудинкових територій (квартплата) в 
розрахунку на 1 кв.м загальної площі у 2015 році становить 1,8823 грн.за м2 (у 2014р -  
2,034 грн.) у будинках без ліфтів і 2,3976грн за м2 у будинках,обладнаних ліфтами (у2014р.- 
2,509 грн.) Таким чином, відшкодування витрат становить 52,7 % .

Основними причинами збитковості дільниці з обслуговування житла є :

- відсутність 100%-го відшкодування тарифів населенням;
- ріст вартості електроенергії;
- перевищення витрат по утриманні ліфтового господарства над плановими;
- витрати на технічне обслуговування внутрібудинкових електромереж та 

електрообладнання значно перевищують нормативні;
- перевищення фактичних витрат на технічне обслуговування внутрібудинкових 

систем тепло-водопостачання та водовідведення над нормативними;

Д іл ьн и ц я  з р ем он ту  ж итла і надання п осл уг н асел ен н ю

На протязі 20,15 р. виконано робіт та надано платних послуг населенню на суму503,2 
тис.грн.(за 2014р.- 285,9 тис.грн ).Витрати за цей період становили 1005,8тис.грн. (2014р.- 
879,8 тис.грн).Склад витрат наступний:

2015р. 2014р.
зарплата -  359,9 тис. грн. 397,9тис.грн.
нарахування -13 4 ,5  тис. грн. 149,3тис.грн.
матеріали —371,1тис.грн. 165,6тис.грн.
амортизаційні відчисл. -  4,6 тис. грн. 10,5 тис.грн.
загально-цехові витрати -  63,0тис. грн. 66,8 тис.грн.
інші витрати -  72,7 тис. грн. 89,7 тис.грн.

Таким чином,дільниця одержала 502,6тис.грн.збитків (2014р.-593,9 тис.грн.збитків.).



Джерелом доходів дільниці з вивезення та захоронення твердих 
побутових відходів є кошти,одержані від надання послуг з вивезення 
та захоронення ТПВ,а також виручка від продажу вторинної 
сировини,одержаної внаслідок роздільного збору сміття.На протязі 
звітного року загальна сума доходів дільниці складає 
7 57,2тис.грн.,в т.ч. з вивезення ТПВ -465,9 тис.грн.,від здачі 
пляшки -31,4тис.грн.,макулатури-42,бтис.грн.,плівки- 
10,Отис.грн.,корка-0,5тис.грн.,виконання робіт - 206,8тис.грн.(за 
2014р-доходи- 428,2тис.грн.,в т.ч.з вивезення ТПВ -306,От.грн,від 
здачі пляшки-16,Отис.грн.,макулатури-53,2тис.грн.,плівки- 
7,7тис.грн.,виконання робіт- 4 5,Зтис.грн.)Витрати дільниці за 
звітний період складають94 0, 7тис.грн.,із яких441,7тис.грн.є 
прямими витратами із вивозу побутового сміття від багатоквартирних 
будинків і, таким чином,прямі витрати дільниці складають 
499,Отис.грн.Фінансовий результат господарської діяльності за 
звітний рік -258,2тис.грн прибутків.Це є наслідком збільшення 
обсягу виконаних робіт,а також збільшення доходів у зв»язку із 
зміною тарифів у вересні 2015р.(Витрати за 2014р. -990,5тис.грн.,з 
яких 474,1тис.грн- витрати із вивозу побутового сміття від 
багатоквартирних будинків.Прямі витрати дільниці- 516,4 
тис.грн.Фінансовий результат дільниці за 2014р- 88,2тис.грн 
збитків)

пз вивозу та захоронеиня твердих побутових відходів.

Загальна картина результатів господарської 
діяльності ЖЕГ за 2015 рік наступна :

Обслуговування житла 
Дільниця з рем.житла та 
надання платних послуг 
Дільниця з вивезення 
побут.відходів.

Доходи Витрати Результат

2796,2 4983,5 -2187,3

503,2 1005,8 -502,6

757,2 499,0 +258,2

4056,6 6488,3 -2431,7

ГО С П О Д А РС Т В О  Б Л А Г О У С Т РО Ю

Господарством благоустрою на протязі звітного періоду виконано робіт та надано 
послуг на суму 2242,8 тис.грн (2014р.- 2984,8 тис.грн.),чистий дохід становить 1869,0 
тис.грн. (2014р.- 2484,8 тис.грн). Готівкові кошти на утримання об»єктів міського 
благоустрою складають 1306,8 тис.грн.(за 2014р.-74,0тис.грн) Структура доходів 
господарства благоустрою наступна:

виручка від прання 
реалізовано плитки

2015р. 
15,0 тис. грн. 
0,3 тис. грн.

2014р. 
18,9 т.грн. 
3,0т.грн.

виконано робіт 
фінансування

1853,7 тис. грн. 
1306,8тис.грн.

2462,9 т.грн. 
74,0 т.грн.

Витрати за цей період становили 3511,3 тис.грн (2014р.-4151,4 тис.грн).



Структура витрат господарства благоустрою в цілому наступна:

оплата праці 
нарахування 
матеріали
транспортні витрати 
амортизація 
електроенергія 
інші витрати 
загально-цехові витр.

2015р.
- 1775,4 тис.грн.
-  657,3 тис. грн.
-  449,2 тис. грн.
-  372,2 тис. грн.
-  5,7 тис. грн.
-  3,9 тис. грн.
- 14,4тис.грн.
- 233,2тис.грн.

2014.
1930,5 тис.грн.
706.8 тис.грн. 
751,7 тис.грн. 
505,2 тис.грн. 
9,4 тис.грн. 
4,9 тис.грн.
7.8 тис.грн. 
235,1 тис.грн.

Збитки за звітний рік по господарству складають 335,5 тис.грн.(за 2014р.- 
1592,6тис.грн.)

Показники господарської діяльності по підрозділах господарства 
благоустрою наступні:

Доходи Фінансування Витрати Результат
Дільн.з приб.терит. 240,4 1056,9 1639,5 -342,2
Озеленення 1150,3 93,9 798,6 +445,6
Дільн.з обсл.вул.осв. 209,1 142,3 378,7 -27,3
Пральня 15,0 - 87,1 -72,1
Дільн.з виг.плитки 254,2 3,6 589,1 -331,3
Рит.служба - 10,1 18,3 -8,2

Разом : 1869,0 1306,8 3511,3 -335,5

Г ол.економіст І.С.Башук


