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Комунальне підприємство «Спортивний комплекс «Будівельник» Черкаської
міської ради» - підприємство, профілюючим видом діяльності якого є організація та
проведення масових заходів, фестивалів, спортивних турнірів, створення
сприятливих умов для проведення учбово-тренувальних занять, масових спортивних,
культурно-масових та видовищних заходів, які сприяють підвищенню престижу
міста.

Спортивний комплекс “Будівельник” є
однією з найкращих спортивних арен не
тільки Черкащини, а й України.

Головні спортивні новини підприємства
Спортивний комплекс «Будівельник» активно
використовується для потреб громади міста й області.
Протягом 2016 року ми провели 132 масових
заходи (в порівнянні з 2015 роком - 112), прийняли
35336 учасників змагань, 39971 глядачів і 39588
учасників тренувального процесу, з них:
33 чемпіонати міста;
22 обласних заходи;
59 всеукраїнських змагань.
В червні 2016 року прийняли чемпіонат
Європи з карате серед дітей, юнаків, молоді та
дорослих, в якому брали участь 270 учасників та 400
глядачів. В липні 2016 року - міжнародний турнір зі
стрільби з пневматичної зброї. Налагоджена співпраця
з Федерацією баскетболу України, про що свідчить
проведення щороку навчально-тренувальних зборів
різних вікових груп. 2016 рік, також не є виключенням,
проведено 3 НТЗ (2015 – 3, а за 1 півріччя 2017р.-2).

Найбільш масовими подіями стало проведення фестивалів з сучасного
танцювального спорту, таких як “Весняний вітер”, “Танцюючий листопад” “Orion
Dance Festival”, “Flying Dance”, в яких беруть участь до 2000 учасників та до 1000
глядачів.

Яскравими заходами є організація і
проведення:
- відкритих чемпіонатів міста з художньої
гімнастики до Дня захисту дітей, Дня визволення
міста;
- чемпіонату області з художньої гімнастики
пам’яті тренера Насінник Л.І.;
- турнірів з бальних танців “Кубок Жемчуга”,
“Золота осінь”, “Зимова феєрія”, “Кубок Алегро”,
“Перлина сезону”, “Закриття сезону”, “Данс
Майстер”,
в яких беруть участь до 1500 учасників і
глядачів.
В спорткомплексі “Будівельник” також
культивується організація і проведення змагань з
різноманітних видів боротьби як то:
дзюдо, самбо, таеквондо, хортинг, грекоримська боротьба, українська національна
боротьба Алиш.

За перше півріччя 2017 року вже
проведено 94 заходи, з яких 29 міських, 16
обласних,
40
всеукраїнських
та
3
міжнародних.
Завдячуючи тривалим перемовинам, в
цьому році вдалося повернути на паркет
нашого міста волейбол. Так, в квітні ц.р. був
проведений НТЗ та 2-й раунд відбіркового
турніру Чемпіонату Європи з волейболу
серед молодіжних збірних команд України,
Белорусі, Угорщини, а в червні – НТЗ
національної жіночої збірної України та
Чемпіонат
Східно-Європейської
волейбольної зональної асоціації серед
молодіжних збірних команд Грузії, Латвії,
Литви, Естонії та України.
Плануємо прийняти:
- в вересні – Чемпіонат Європи з
пауерліфтингу, ЧУ з самбо серед ветеранів,
Гала - показ до 30-річчя міхової фабрики
“АНТ”,
- в жовтні - Супер Кубок України з
волейболу серед жіночих та чоловічих
команд.

Капітальні інвестиції.
Для забезпечення якісного надання послуг підприємство постійно оновлює
матеріальну базу та основні засоби, проводить поточні ремонтні роботи.

В 2016р. за кошти бюджету розвитку були придбані 2 розсувні трибуни
загальною місткістю 112 місць на суму 180,0 тис.грн.

в 2017р. – 2 світлодіодних екрани для інформаційного супроводження
змагань на суму 697,0 тис. грн.

Кадрова політика.
Над виконаннями основних завдань підприємства працює колектив
чисельністю 21 особа.
Середня заробітна плата за 2016 рік становить 3313 гривень. Основна
заробітна плата забезпечується за рахунок коштів міського бюджету,
стимулюючі виплати (премії, надбавки, матеріальні допомоги) – за рахунок
коштів від здійснення господарської діяльності.

Офіційно відзначені досягнення.
Діяльність трудового колективу підприємства неодноразово відзначалася
подяками, грамотами від організаторів змагань за зразкову підготовку та
проведення заходів.
За національним рейтингом якості товарів та послуг підприємство
отримало нагороду “Зірка Якості 2016 року” згідно з фінансово-економічними
результатами діяльності.

Фінансові результати діяльності за 2016 рік
Доходи
Фінансовим планом КП “СК “Будівельник” на 2016 рік передбачалось
отримання доходів на рівні 1718,6 тис.грн, фактично отримано 1714,4 тис. грн., що
становить 99,8% від запланованого, в т.ч.:
-від комерційної діяльності : план – 603,3 тис. грн., факт – 711,4 тис. грн.;
-від місцевого бюджету : план – 1098,9 тис. грн., факт – 982,6 тис. грн.;
-інші операційні доходи : план – 1,9 тис. грн., факт – 3,0 тис. грн.;
- інші доходи : план – 14,5 тис. грн., факт – 17,4 тис. грн.

Витрати
За результатами діяльності підприємства у 2016 році фактичні витрати
становлять 1711,1 тис. грн., в т.ч. :
- витрати на паливо та енергію – 349,9 тис. грн. (міський бюджет–140,0 тис. грн.,
комерційна діяльність-209,9 тис. грн.);
- заробітна плата з нарахуваннями – 1010,6 тис. грн. (міський бюджет–812,1 тис. грн.,
комерційна діяльність-198,5 тис. грн.);
- амортизація основних засобів та МНМА – 82,1 тис. грн.;
- інші операційні витрати (витрати на утримання, податки, інше)-267,8 тис. грн.;
- податок на прибуток – 0,7 тис. грн.
За результатами фінансово-господарської
підприємство отримало прибуток у сумі 3,3 тис. грн.
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Протягом 2016 року поточних податків, обов’язкових платежів до
державного та міського бюджетів сплачено у сумі 388,4 тис. грн.
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Перспективи розвитку.
В 2017 році за рахунок коштів міського бюджету передбачені кошти в
сумі 1350,0 тис. грн. на виготовлення ПКД та будівництво багатофункціональних
майданчиків, де можна буде проводити як всеукраїнські так і міжнародні
змагання в літній період. Вважаємо, що створення умов для розвитку і
популяризації вуличних ігрових видів спорту буде сприяти зростанню іміджу
міста, як одного з сучасних спортивних центрів, поліпшенню умов для
проведення НТЗ національних збірних, розширенню бази олімпійської підготовки.
На даний час працюємо над розробленням проекту землеустрою.
Просимо вишукати можливість і виділити в наступному році кошти на
систему кондиціювання. Створення комфортних умов для організації та
проведення спортивних заходів надасть можливість стимулювати інвестиційну
діяльність, так як вважаємо, що спортивні заходи мають прямий вплив на місцеву
економіку.

Дякую за увагу!
Директор КП “Спортивний комплекс “Будівельник”
Черкаської міської ради – Бондар Світлана Анатоліївна

