
Звіт про роботу за 2018 рік 
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Комунальне підприємство 

«Спортивний комплекс «Будівельник» 

Черкаської міської ради» створено 

рішенням сесії Черкаської міської ради від 

27.09.2001 р. на базі палацу спорту 

«Будівельник», введеного в експлуатацію в 

квітні 1978 року. КП «Спорткомплекс 

«Будівельник» - 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. 
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Спортивний комплекс є однією з найкращих 

спортивних арен не тільки Черкащини, а й 

України. 

Основний вид діяльності та програмні 

завдання підприємства: 

створення сприятливих умов для  організації і 

проведення навчально – тренувальних занять та 

змагань міським дитячо – юнацьким спортивним 

школам, командам майстрів спорту, спортивним 

клубам; утримання в технічно надійному стані 

спортивної споруди, забезпечення повної безпеки 

для глядачів та учасників при проведенні 

загальноміських, Всеукраїнських та міжнародних 

змагань з різноманітних видів спорту. 
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Спортивний комплекс «Будівельник» з 

жовтня 2001 року є базою олімпійської 

підготовки національної збірної команди з 

волейболу, а з грудня 2010 року ще й 

баскетболу та греко – римської боротьби. Цей 

статус підприємство підтверджує кожний 

олімпійський цикл.  
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КП «Спортивний комплекс «Будівельник» Черкаської міської ради» 



Зала ігрових видів 
спорту 

 

Розрахована на 1469 
місць 

Площа 1546,1 м2 

Проводяться змагання з: 

волейболу; баскетболу; 
футзалу; спортивних бальних 
танців; художньої гімнастики; 
дзюдо, карате, греко-римської 

боротьби і т.д.. 

Зала дзюдо 
 

Площа 199,1 м2. 

Щодня тренуються спортсмени 
КДЮСШ «Вікторія» у 

відділеннях боротьби дзюдо та 
самбо, а також проводяться 

чемпіонати міста та  КДЮСШ 
«Вікторія» з цих видів спорту. 

Використовується для проведення 
змагань зі спортивних і бальних 

танців, проведення майстрів-
класу та семінарів. 

Зала боксу 

 

Площа 165 м2 

Щодня тренуються 
спортсмени КДЮСШ 

«Вікторія» у відділенні 
боксу, а також 

проводяться чемпіонати 
міста та  КДЮСШ 

«Вікторія». 
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Виробничий потенціал підприємства 
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.  

Роздягальні 

 

Площа 235,6 м2.  

Спорткомплекс обладнано 7 
роздягальними з туалетами та 

душовими кімнатами для 
відвідувачів та спортсменів 

Кафе 

Площа 103,9 м² 

Розташоване на 2-у поверсі 
фойє спорткомплексу   

    

   
Гардероб 

 

Розташований на 1-у поверсі 
фойє спорткомплексу, на 520 

відвідувачів  
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Зал для занять танцями та фітнесом 
 

В 2018 р. для занять танцями було обладнано приміщення з роздягальнею 

площею 54,6 м за власні кошти підприємства від здійснення фінансово – 

господарської діяльності 
 

 



Головні спортивні новини підприємства 
 

 

    Спортивний комплекс «Будівельник» активно використовується для 

потреб громади міста й області. Протягом 2018 року проведено 186 масових 

заходи, з них: 
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- з футзалу; 

- з волейболу; 

- з баскетболу; 

- з дзюдо; 

- з художньої гімнастики –  відкриті 

чемпіонати міста до Дня визволення міста від 

фашистських загарбників та до Дня захисту дітей; 

- Відкритий турнір міста з панкратіону пам’яті 

героя АТО Тарасюка В’ячеслава; 

- з  греко – римської боротьби; 

- зі стрільби з пневматичної зброї; 

- танцювальне шоу «Великі люди маленького 

міста» 

Чемпіонати міста – 49, зокрема:   
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- з дзюдо ; 

-  футзалу; 

-  художньої гімнастики -  відкритий чемпіонат 

області пам’яті тренера Насінник Л.І.; 

- зі спортивних бальних танців «Кубок 

Жемчуга», «Зимова феєрія», «Жемчужина 

сезону», «Весняна феєрія», «Золота осінь», 

«Закриття сезону», «Cherkassy open»; 

- спартакіада колективу ТОВ НВФ «Урожай»; 

- з фут залу серед ветеранів; 

- кубок області з баскетболу 
 

Чемпіонати області - 30, зокрема:   
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- Всеукраїнські турніри з футзалу серед юнаків 2008, 

2009р.н. «Новорічний Кубок ДЮСШ «Дніпро -80»; 

- «Кубок міста Черкаси» зі спортивних бальних танців; 

- матчі Кубку України з баскетболу; 

- ЧУ з баскетболу Супер Ліга Парі Матч; 

- ЧУ з баскетболу серед команд вищої ліги; 

- Кубок України з волейболу серед чоловічих і жіночих 

команд; 

- Всеукраїнський турнір з дзюдо «Естафета поколінь»; 

Чемпіонати України, Кубки України та Всеукраїнські змагання – проведено 85 

змагань, зокрема:   

- Супер Кубок України з гандболу; 

- ЧУ з футзалу серед чоловічих команд I та II 

ліги, команд ВНЗ; 

- Всеукраїнський турнір з дзюдо «Естафета 

поколінь»; 

- Чемпіонати України, Всеукраїнський турнір з 

греко-римської боротьби серед юнаків та 

дорослих; 

- ЧУ зі стрільби з лука серед кадетів; 

- Фінал ЧУ з футзалу серед жіночих команд 

- ЧУ та КУ з пауерліфтингу  та багато інших 
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- Відбірковий турнір ЧЄ з волейболу 

серед жіночих U 17 команд Греції, 

Латвії, України, 

- Відбірковий турнір ЧЄ з волейболу 

серед чоловічих U 18 команд Греції, 

Туреччини, Угорщини,України; 

- Відбірковий турнір ЧЄ з волейболу 

серед жіночих збірних команд U17 

Ісландії, Кіпру, Швеції, України; 

-Відбірковий етап до ЧЄ з футзалу 

серед жіночих збірних команд 

Білорусі, Польщі, Хорватіїї, України; 

-Товаристський матч з футзалу між 

жіночими національними збірними 

командами України та Польщі; 

-Кваліфікаційний раунд кубку FIBA 

з баскетболу; 

-3 матчі кубку FIBA з баскетболу; 

-Турнір зі стрільби з пневматичної 

зброї 

 
 

Міжнародні змагання: в 2018р. проведено 11, зокрема:   

 Проведено 3 навчально-тренувальні збори:  

- національної жіночої збірної команди з волейболу; 

-  національної жіночої збірної команди  з футзалу – 2. 
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Рік Кількість виділених 

коштів з міського 

бюджету (тис. грн.) 

Кількість проведених заходів Кількість залучених 

людей (осіб) 

заплановано проведено відсоток 

виконання 

учасники 

змагань 

глядачі 

2016 982,6 90 132 146% 35336 39971 

2017 1565,1 130 167 128% 40923 50578 

2018 1985,2 168 186 111% 37388 51908 

Аналіз виконання міської «Програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси»  

                       за 2016-2018 роки 

 

Аналіз проведених спортивних заходів за 2016-2018 роки 
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За сприяння в підготовці та 

організації змагань протягом 2018 

року колектив підприємства 

відзначений подяками: 

- Подякою Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту Черкаської ОДА 

«Спортивне сузір’я Черкащини 2018»; 

 -Подякою Асоціації футзалу 

України; 

- Подякою Федерації волейболу 

України; 

 - Подякою Федерації греко-римської 

боротьби України; 

- Подякою Асоціації спортивного та 

естрадного танцю; 

- Подякою благодійного фонду 

«Мирне майбутнє України»; 

- Подякою федерації художньої 

гімнастики Черкаської області 

 

Офіційно відзначені досягнення.  
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      Аналіз  доходів та видатків від фінансово-господарської діяльності  

  
Виконання за  

2018 рік 

Виконання за  

2017 рік 

Виконання за  

2016 рік 

 Доходи всього,  в т.ч. за видами:  
 

3259,0 

 

2536,2 

 

1714,4 

1. від міського бюджету  1985,2 1565,1 982,6 

2. від комерційної діяльності 1256,0 956,8 711,4 

3. інші операційні доходи 
11,4 8,8 

 

3,0 

4. інші доходи 6,4 5,5 

 

17,4 

Видатки всього, в т.ч. за видами 
3251,9 2464,9 

 

1711,1 

1. Витрати на оплату праці з 

нарахуваннями 2187,3 1645,1 

 

1010,6 

2.Витрати на паливо та енергію 541,1 473,0 

 

349,9 

3. Інші операційні витрати 326,0 186,0 

 

267,8 

4. Амортизація 
193,6 144,9 

 

82,1 

5. Витрати з податку на прибуток 
3,9 15,9 

 

0,7 

Фінансовий  результат  7,1 71,3 3,3 

збиток     

прибуток 7,1 71,3 

 

3,3 
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      Аналіз  доходів від комерційної діяльності за 2016-2018 роки                    тис.грн 

  2018 рік 2017 рік 2016 рік 

Дохід від комерційної діяльності, в т.ч.  1525,0 1162,5 874,0 

- від тимчасової оренди приміщень 1438,5 1115,3 833,6 

- від реалізації квитків 68,7 32,9 20,0 

- відсотки банка 11,3 8,8 2,8 

- благодійна допомога 6,3 5,4 17,4 

- дохід від лікв. осн. засобів 0,2 0,1 0,2 

  2018 рік 2017 рік 2016 рік 

Футбол 496,0 412,2 229,2 

Баскетбол 406,1 292,1 302,9 

Інші (тренування та змагання з пауерліфтингу, ярмарки, 
спартакіади колективів, оренда кафе, оренда під рекламні 
конструкції, змагання з художньої гімнастики та стрільби із 
лука) 

189,7 181,2 150,5 

Танці 121,4 111,1 89,8 

Різні види боротьби  100,4 71,8 61,2 

Волейбол, гандбол 124,9 47,2 0,0 

      Основні орендарі за видами спорту за 2016-2018 роки                                тис.грн.  
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Кадрова політика.  
 
 Штат підприємства станом на 01 січня 2019р. складається з 29 штатних одиниць при 

штатному розписі в 30 одиниць, в т.ч. посади керівних працівників -  2 ставки; посади спеціалістів 

– 5 ставок; посади медичного персоналу – 1 ставка; посади обслуговуючого та технічного 

персоналу – 22 ставки, а саме: 

- директор – 1,0 ( середня з/п –20083 грн.) 

- заступник директора з господарських питань – 1,0 ( середня з/п – 10484 грн.) 

- головний бухгалтер – 1,0 ( середня з/п – 13267 грн.) 

- бухгалтер II кат. - 0,5 ст. ( середня з/п – 2942 грн.) 

- інженер – енергетик – 1,0 ( середня з/п – 6736 грн ) 

- сестра медична – 1,0 ( середня з/п – 5789 грн.) 

- електрик дільниці – 0,5 (середня з/п – 3062 грн.) 

- технік-програміст -1,0 (середня з/п – 3723 грн.) 

- обслуговуючий персонал – 22 ст. (робітники з благоустрою, прибиральниця службових 

приміщень, сторож, слюсар-сантехнік) (середня з з/п – 5750 грн.) 

Середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві 23 особи. Середня заробітна плата на 

підприємстві станом на 01 січня 2019р. становить 6418 грн.  

  Доходи директора підприємства Бондар С.А. за 2018 рік склали – 240996,24 грн., з них 

нараховано згідно контракту керівника за посадовим окладом – 120384,33 грн., індексація – 

2744,09 грн., надбавка 50% згідно контракту – 50400,00 грн., матеріальна допомога на 

оздоровлення згідно контракту – 14667,82 грн., премія за рахунок коштів від господарської 

діяльності – 52800,00 грн.  
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Капітальні інвестиції  за рахунок  коштів бюджету розвитку 

      В 2018р. за рахунок коштів міського бюджету придбано сонцезахисні екрани 

вартістю 50,0 тис. грн. 



       Для забезпечення якісного надання послуг підприємство постійно 

за кошти від здійснення господарської діяльності оновлює 

матеріальну базу та основні засоби, проводить поточні ремонтні 

роботи. Так, в 2016 році витрачено на проведення поточних ремонтних 

робіт 87,4 тис. грн., на придбання основних засобів – 106,4 тис. грн. 

     В 2017р. на  поточний ремонт витрачено 22,7 тис. грн., на оновлення 

матеріальної бази та придбання основних засобів – 134,5 тис. грн. 

     В 2018р. продовжено роботи по утепленню фасаду, облаштовано 

танцювальну залу та проведено поточний ремонт ігрового майданчику на 

загальну суму 259,7 тис. грн., оновлено матеріальні засоби на суму 60,9 

тис. грн. 
 

 

 

 

КП «Спортивний комплекс «Будівельник» Черкаської міської ради» 

18028 м. Черкаси, проспект Хіміків, 50/1, тел. 64-74-34 

e–mail:  budivelnyk_1978@ukr.net 



Перспективи розвитку. 
 

 В 2019р. заплановано за кошти бюджету розвитку в розмірі 300,0 тис. грн. 

виготовити ПКД на реконструкцію системи вентиляції шляхом встановлення 

системи рекуперації з метою економного використання енергоресурсів, зменшення 

тепловтрат в зимовий період і організації кондиціювання в літній період. Через 

відсутність системи кондиціювання заклад не відповідає сучасним вимогам 

проведення міжнародних змагань. Виготовлення ПКД надасть можливість виділенню 

коштів з державного бюджету на встановлення системи рекуперації в спорткомплексі, 

створити комфортні умови для організації та проведення більшої кількості 

спортивних заходів, особливо в теплий період року, стимулювати інвестиційну 

діяльність. 

Також, сподіваємось на підтримку міської влади в виділенні коштів в сумі 270,0 

тис. грн. за результатами 1 півріччя 2019р. на ескізний проект, виконання 

вишукувальних робіт під розміщення багатофункціональних майданчиків для 

ігрових видів спорту (гандбол, футбол, баскетбол, волейбол) по вул. Г. Дніпра. 

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 спортивного комплексу «Будівельник».  
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