
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
29.05.2020р.   смт Ємільчине №49 
 
Про аналіз економічної діяльності 
та фінансового стану підприємств, 
що перебувають у комунальній 
власності 

 

 
           Керуючись ст.17, п.2 ч.«а» ст.27, п.2,3 ч.«а» ст.29, п.1 ч.«а» ст.30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.78 Господарського кодексу, з метою 
здійснення контролю за виконанням фінансово-господарської діяльності підприємств, які 
належать до комунальної власності територіальної громади Ємільчинської селищної ради 
Ємільчинського району Житомирської області,  виконавчий комітет селищної ради  

В И Р І Ш И В: 

1. Інформацію начальника відділу економічного розвитку, інвестицій, транспорту, 
комунальної власності селищної ради Соляннікової О.В. про результати аналізу економічної 
діяльності та фінансового стану підприємств, що перебувають у комунальній власності 
територіальної громади взяти до відома (додається). 
 
2. Керівникам комунальних підприємств «Благоустрій» та «Водоканал» ретельно планувати 
та аналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства та результати щоквартально 
надавати до відділу економічного розвитку, інвестицій, транспорту, комунальної власності  
селищної ради із звітом про виконання запланованих показників, а також постійно вживати 
дієві заходи щодо: 
1) забезпечення беззбиткової діяльності підприємства; 
2) недопущення заборгованості з виплати заробітної плати; 
3) забезпечення стовідсоткових розрахунків по виплатам до бюджетів усіх рівнів; 
4) зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємстві; 
5) недопущення на підприємстві нещасних випадків. 
 
3. Відділу економічного розвитку, інвестицій, транспорту, комунальної власності селищної 
ради проводити постійно моніторинг стану: 
1) виплати заробітної плати на комунальних підприємствах; 
2) сплати внесків до Пенсійного фонду та податків до бюджетів усіх рівнів. 
 
4. Координацію робіт щодо виконання цього рішення покласти на начальника відділу 
економічного розвитку, інвестицій, транспорту, комунальної власності селищної ради 
Соляннікову О.В., контроль - на першого заступника селищного голови Євтуха В.П. 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 



 ДОДАТОК 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 29.05.2020р. №49 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про результати аналізу економічної діяльності та фінансового стану підприємств, що 
перебувають у комунальній власності територіальної громади  

за 2019 рік 
 

             Відділом економічного розвитку, інвестицій, транспорту, комунальної власності  
селищної ради, на підставі документів фінансової звітності підприємств (Баланс (Форма №1), 
Звіт про фінансові результати (Форма №2)), а також звітів про виконання фінансових планів, 
проаналізовано роботу комунальних підприємств за підсумками 2019 року та зроблено 
наступні висновки.  
               Зведені показники діяльності за цей період додаються. Протягом 2019 року у 
територіальній громаді працювало 2 комунальних підприємств – надавачі житлово-
комунальних послуг: КП «Водоканал» та КП « Благоустрій». Після проведення конкурсу на 
виконавця послуг з вивезення побутових відходів, послуги з вивезення побутових відходів з 
01.08.2016 року надає єдиний заявник щодо участі у конкурсі КП « Благоустрій», яке 
займається розміщенням побутових відходів на сміттєзвалищі та виконує послуги з 
благоустрою селища. 
               За результатами діяльності комунального підприємства КП «Водоканал» за 2019 
рік: 
-  сума чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього склала 2676,0 
тис.грн., що на 8,3 % (на 243,0 тис.грн.) менше, ніж у минулому році (2919,0 тис. грн.). 
                Відповідно до звіту про фінансові результати діяльності комунального 
підприємства у 2019 році КП «Водоканал»  має збитку 197 тис. грн., (за попердній 2018 рік – 
прибуток 18 тис. грн.) 
                Станом на 01.01.2020 р. дебіторська заборгованість по  КП «Водоканал» становить 
151,0 тис. грн., що на  55,6 % (189 тис.грн.) менше ніж на початок року.  
                Найбільші суми дебіторської заборгованості:  
- населення -109 540 грн.; 
- приватні підприємці: 
Кафе «Духмяна піч» -5 067 грн., 
ПСП «Восток-Запад» -5 925 грн,, 
М-н «Продукти» Козюн С.Г. – 4 178 грн., 
ТОВ «Ємільчино-Льон» - 3 460 грн., 
Бар «Городок» ФОП Огороднік – 3 035 грн., 
ФОП Самчук В.С. – 2 058 грн., 
Лазня Климчук В.Ф. – 1 989 грн., 
Бар «Міраж» Ніцевич – 1 060 грн., 
Прокуратура Житомирської області – 1 018грн., 
АТ КБ «Приватбанк» - 1 925 грн., 
М-н «Сибір» - 889 грн., 
ТОВ «Ємільчинське АТП 11852» - 821 грн., 
М-н «Чистий дім» - 730 грн., 
ФОП Омельченко Людмила Миколаївна – 657 грн., 
Бар-магазин «Едем» - 609 грн., 
ТОВ «Пеллет-Енерго Ємільчине» - 889  грн. та ряд інших дебіторів. 
              Кредиторська заборгованість також зменшилась і станом на 01.01.2020 року 
становить 87 тис.грн., що на 332 тис. грн. (73,8%) менше ніж у минулому році.  



              Суми кредиторської заборгованості у розрізі кредиторів:  
ТОВ «Ємільчине-Льон» - 9 104 грн., 
ТОВ «Логіка-Ленд» - 1 260 грн., 
ФОП Прокопов М.В. - 2 753 грн. 
ФОП Гарбар В.А. - 2 165 грн., 
ФОП Лугина Р.П. - 1 374 грн., 
ТОВ «Електрофорс» - 16 629 грн., 
ФОП  Жилюк М.Р. – 51 605 грн., 
М-н «Добрий господар» - 2 165 грн. 
 
            Загальна сума надходжень КП «Водоканал» за надані послуги протягом 2018 року - 
3 439 838 грн.; протягом 2019 року – 3 075 822 грн.; 
 
- витрати на заробітну плату на 2018 рік та – 1 200 446 грн. 
- витрати на заробітну плату на 2019 рік – 1 526 299 грн. 
 
- загальні витрати на покращення матеріально-технічної бази підприємства за 2018 рік -
2097103грн. 
- загальні витрати на покращення матеріально-технічної бази підприємства за 2019 рік – 
183312грн. 
 
          У рамках Програми розвитку житлово-комунального господарства Ємільчинської селищної 
ради на 2018-2020 роки протягом 2019 року з селищного бюджету було виділено 152 849 грн., 
з них: 
- на придбання запчастин та проведення ремонту автомобілів 31087грн., 
- на придбання засипки для станції знезалізнення води -36750 грн., 
- на оплату виконаних робіт з гідродинамічної очистки каналізації 29719 грн., 
- на придбання насосів – 55293 грн. 
 
              Кількість працюючих на підприємстві у 2018році – 20 штатних працівників повної 
зайнятості;  у 2019 році -20 штатних працівників повної зайнятості. 
 
            Середня заробітна плата одного працівника у 2018 році - 4856 грн., у 2019 році – 6261 
грн., що на 28,9% (1 405 грн.) більше. 
             Довідково: за даними Головного управління статистики у Житомирській області 
середньомісячна заробітна плата штатного працівника по області на 01.01.2020р. становить 
8562 грн. 
              За результатами діяльності комунального підприємства КП «Благоустрій» за 2019 
рік:             
-  сума чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього склала 971,6 
тис.грн., що на 19,7 % (на 190,9 тис.грн.) більше, ніж у минулому році (780,7 тис. грн.). 
                Відповідно до звіту про фінансові результати діяльності комунального 
підприємства у 2019 році КП «Благоустрій»  має збитку 48 тис. грн., (за  2018 рік – збиток 
131,9 тис. грн., на 83,9 тис. грн. зменшено порівняно з аналогічним періодом попереднього 
року) 
                Станом на 01.01.2020 р. дебіторська заборгованість по  КП «Благоустрій» становить 
20,7 тис. грн.(населення), що на  43,1 % (15,7 тис. грн.) менше ніж на початок 2019 року- 36,4 
тис. грн. (в т.ч. 29,1 тис. грн. – населення; 7,3 тис. грн. установи та організації). 
              Кредиторська заборгованість (передана заборгованість населення за вивезення 
сміття КП «Водоканал») також зменшилась і станом на 01.01.2020 року становить 14,9 
тис.грн., що на 2 тис. грн. (11,8%) менше ніж на початок року (16,9 тис.,грн.).  



            Загальна сума надходжень КП «Благоустрій» за надані послуги протягом 03-12.2018 
року – 746,9 тис грн.; протягом 2019 року – 916,0 тис. грн.; 
 
- витрати на заробітну плату за 03-12.2018 рік  – 466,9 тис грн.(в т.ч. ЄСВ -89 тис. грн.) 
- витрати на заробітну плату на 2019 рік – 633,8 тис.грн.(в т.ч. ЄСВ - 117,7 тис.грн.) 
 
- загальні витрати на покращення матеріально-технічної бази підприємства (03-12 м-ць 2018 
року -364,8 тис.грн. ( в т.ч. вагончик – 37 тис. грн.) 
- загальні витрати на покращення матеріально-технічної бази підприємства за 2019 рік –  
340,6 тис.грн. 
 
          У рамках Програми розвитку житлово-комунального господарства Ємільчинської селищної 

ради на 2018-2020 роки протягом 2019 року з селищного бюджету було виділено 281 тис. грн., 
з них: 
- на придбання трактора та комплектуючих до нього -207,7 тис.грн., 
- техогляд МАЗ – 38,3 тис. грн., 
- на оплату заробітної плати – 15 тис. грн., 
- на придбання паливно-мастильних матеріалів – 20 тис. грн. 
 
              Кількість працюючих на підприємстві у 2018 році – 12 працівників;  у 2019 році -10 
працівників  (з них: 4 чоловіки - штатні працівники; 6 чоловік- за договором ЦПХ). 
 
            Середня заробітна плата одного працівника у 2018 році - 3149 грн., у 2019 році – 4301 
грн., що на 26,8 9% (1 152 грн.) більше. 
             Довідково: за даними Головного управління статистики у Житомирській області 
середньомісячна заробітна плата штатного працівника по області на 01.01.2020р. становить 
8562 грн. 
 

 
Начальник відділу економічного 
розвитку, інвестицій, транспорту,  
комунальної власності 

 
 
Оксана СОЛЯННІКОВА 

 
 
 
 




