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ЗВІТ ЗА 2017 РІК 

КП «ЧЕРКАСЬКА СЛУЖБА ЧИСТОТИ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

Підприємство належить до комунальної власності міста, підпорядковане 
департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради. 
Стратегічна мета 

Першочерговою метою створення підприємства є надання послуг з  санітарного 
очищення міста, а саме: 

• надання послуг з вивезення побутових відходів та рідких нечистот;  
• приймання та захоронення побутових відходів на полігоні ТПВ;  
• відлов безпритульних тварин, підбір та знешкодження їх трупів, в т.ч. по 

замовленню мешканців та організацій міста;  
Вартість послуг затверджено рішенням виконавчого комітету Черкаської міської 

ради від 07.07.2017 №712: 
• Для мешканців багатоповерхового будинку –   11,24 грн/міс, 69,20 грн/м.куб.; 
• Для мешканців приватного сектору           –   13,32 грн/міс, 69,20 грн/м.куб.; 
• Для підприємств, організацій                         –   72,27 грн/м.куб.; 
• Для бюджетних організацій                            –   77,63 грн/м.куб. 

 
Головні завдання та досягнення підприємства у 2017 році 
У 2017 році перед підприємством було поставлено ряд важливих завдань, реалізацію  
яких підприємство забезпечувало протягом звітного року. А саме: 

• Вивіз твердих побутових відходів з дотриманням графіків вивезення; 
• Відлов бродячих бездоглядних собак по території міста; 
• Вивіз рідких побутових відходів за замовленням; 
• Захоронення ТПВ на полігоні. 

В цілому поставлені завдання було виконано в повній мірі.  
Вивезення ТПВ проводилось з дотриманням графіків.  
Протягом 2017 року було забезпечено вивезення ТПВ загальним обсягом 680,6 

тис.м.куб.  
Весь обсяг зібраних та вивезених ТПВ було захоронено на полігоні ТПВ з  

дотриманням санітарних норм та правил.  
Також, у серпні 2017 року КП «ЧСЧ» отримано та видано 840 контейнерів 

об’ємом 0,24 м.куб. власникам приватних домоволодінь. 
Наявні скарги чи побажання Замовника щодо надання послуг з вивезення 

побутових відходів вирішувались/впроваджувались в день їх надходження на адресу 
підприємства. 

 
 



На відсутність численних скарг на якість послуг вказує високий рівень оплати 
населення міста за послуги з вивезення побутових відходів. Так, рівень оплати 
мешканців становить 90-100%.  

За період 2017 року за замовленням було проведено відлов 672 собак, які 
створювали небезпеку для мешканців міста. 

Протягом року жодного разу не було аварійних ситуацій, які б спричинили збій в 
наданні послуг підприємства. Всі роботи виконувались в день, що передбачено графіком 
та договором. 
  
Кадрова політика 
Протягом року кількість працівників підприємства була практично не змінна та складає 
на кінець року 65 працівник. 
Середня заробітна плата по підприємству складає  7601 грн. 
Періодично, протягом року, проводилось навчання персоналу підприємства з питань 
охорони праці, змін діючої нормативно-правової бази. 
 
Регулярні доходи директора 
Директор підприємства працює на основі контракту.  
Контрактом передбачено всі види основної та додаткової заробітної плати для 
директора. Розміри основної заробітної плати, доплати, премії встановлюються 
виключно Органом управління відповідно до норм чинного законодавства. 
Розмір посадового окладу – 16000,00 грн. 
 
Показники роботи підприємства 
Загалом, у 2017 році від ведення господарської діяльності підприємством отримано 
доходів на загальну суму 35609 тис.грн., з них: 

• Чистий дохід – 33434,00 тис.грн.; 
• Інший операційний дохід – 1608,00 тис.грн.; 
• Інших дохід – 551,0 тис.грн; 
• Інші фінансові доходи – 16,00 тис.грн. 

Структура доходів підприємства за 2017 рік, тис.грн. 

 
 

Для збору ТПВ по місту видано безкоштовно чи в оренду мешканцям, 
організаціям понад 14152 пластикових та металевих контейнерів. 

Загальна кількість населення, яке обслуговує підприємство складає близько 225 
тис.чоловік. 

31745,30 

601,30 

519,50 

567,90 1608,00 

551,00 
16,00 

Структура доходів, тис.грн. 
Вивезення, знешкодження та захоронення 
ТПВ 
Знешкодження та захоронення ТПВ по 
талонах 
Вивезення РПВ 

Утримання притулку бездоглядних тварин 

Інші операційні доходи 

Інші доходи 

Інші фінансові доходи 



Вивезення зібраного ТПВ проводиться за допомогою 9 спеціалізованих 
вантажних автомобілів. 

Всього за 2017 рік на полігон ТПВ вивезено 680,6 тис.м.куб. відходів. 
Також у 2017 році, на поводження з безпритульними тваринами, КП «ЧСЧ» 

отримано за виконані роботи 567,9 тис.грн. Фінансування проводилось з початку року в 
рамках програми поводження з безпритульними тваринами на 2016-2020 роки. Кошти 
виділялись на утримання безпритульних тварин на комунальному притулку (оплата 
праці, придбання корму для тварин). 

В середньому на щоденному утриманні в притулку знаходилось 180-200 собак.  
 
 
Загальна сума витрат підприємства за 2017 рік склала -  34468,00 тис.грн.  
 

Структура витрат підприємства за 2017 рік 

 
 
Окрім вищевказаних витрат, у 2017 році підприємством також понесено: 

- «Інші операційні витрати» (амортизація, податки, мобільний зв'язок) на суму 
112 тис.грн.;  

 
В загальній структурі витрат підприємства найбільшу питому вагу займають витрати на: 

1. Виплату заробітної плати працівникам підприємства – 5929,0 тис.грн. 
2. Сплата внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 

1176,0 тис.грн. 
3. Оплату послуг з вивезення ТПВ – 18426,9 тис.грн. 
4. Сплата податків та зборів – 6673,3 тис.грн. 
5. Сплачено за послуги МІРЦУ та банків за приймання платежів – 520,0 тис.грн. 
6. Витрати на паливо, запасні частини, матеріали та електроенергію – 3058,0 

тис.грн. 
7. Амортизаційні відрахування – 976,0 тис.грн. 

 
Керівництвом Підприємства постійно проводиться контроль за витратами з метою 

їх зменшення.   
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Оптимізація витрат дозволила у 2017 році вчасно сплачувати обов’язкові платежі 
до бюджету, заробітну плату працівникам та частково погасити заборгованість перед 
основними кредиторами.  
Фінансовим результатом роботи у 2017 році є прибутки на суму 1141 тис.грн.  
 

На сьогодні режим роботи підприємства дозволяє повністю розраховуватись з 
поточними зобов’язаннями які виникають в процесі надання послуг підприємством.  
Незважаючи на це, існує ряд проблем які зменшують рентабельність та окупність  
роботи підприємства. А саме: 

1. Відсутність належної оплати за отримані послуги бюджетними установами. 
Послуги надаються вчасно, оплата ж проводиться з затримкою до 6 місяців. 

2. Постійне зростання ставки збору за розміщення відходів у спеціально 
відведених місцях. Так тарифом передбачено сплату цього податку в розмірі 
600 тис.грн, фактично у 2017 році вже сплачено 2011,6 тис.грн.   

3. Понаднормове вивезення ТПВ від приватних домоволодінь. Відповідно до 
укладених договорів обсяг вивезення повинен складати 77 тис.м.куб. на рік, 
фактично ж вивозиться понад 96 тис.м.куб. ТПВ, що на 20% більше. 

4. Постійне здорожчання ПММ. 
5. Робота по відлову та утриманню тварин. Дані послуги надаються безперервно 

протягом року, фінансування ж проводиться лише за утримання тварин на 
комунальному притулку. Тому частковим джерелом фінансування цих робіт є 
плата за вивіз та захоронення ТПВ. 

 
 
Аудиторський висновок. 
Аудит фінансово-господарської діяльності у 2017 не проводився. 
 
Адреса и телефони підприємства. 
Підприємство знаходиться за адресою: вул.Чайковського, 117.  
Телефон абонентського відділу 64-30-55. 
Телефон бухгалтерії 64-34-66. 
 
 
В.о. директора         І.В. Слинько 
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