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Комунальне підприємство 
«Центральний стадіон» 
Черкаської міської ради» 

– є правонаступником Державного комунального 

підприємства Спортивний комплекс «Центральний  

стадіон», зареєстроване в Черкаському міськвиконкомі  

06.10.1995р., реєстраційний № 530 і є самостійним  

суб’єктом господарювання, створене для задоволення 

суспільних та особистих потреб шляхом  

систематичного здійснення діяльності в порядку, 

передбаченому чинним законодавством України, та  

статутом підприємства. 

 



Головною стратегічною метою діяльності комунального підприємства є 
створення умов для організації та проведення масових оздоровчих, 
фізкультурних, спортивних, видовищних та інших заходів, створення умов для 
залучення широких верств населення, у тому числі дітей, молоді та пенсіонерів 
до регулярних занять фізичною культурою та спортом, організація їх активного 
відпочинку; забезпечення умов проведення футбольних матчів Чемпіонату 
України серед професійних команд, інших змагань та навчально-тренувальних 
зборів всеукраїнського рівня з видів спорту: легкої атлетики, плавання, 
баскетболу, волейболу, боксу. 
 

 



Одним із важливих рішень у 2018 році було 
створення на базі підприємства спортивного клубу 

“Дніпро-Черкаси” 



Для покращення якості надання фізкультурно-спортивних 
послуг  протягом 2018 року за рахунок коштів власних 

надходжень та бюджетного фінансування були виконані 
роботи з: 

- поточного ремонту вхідної частини 
спортивного комплексу з басейном; 
-  поточного ремонту фасаду спортивного 
комплексу з басейном; 
- поточного ремонту чоловічої душової 
кімнати басейну спортивного комплексу з 
басейном; 
- реконструкції спортивного майданчика 
№3 з улаштуванням штучного покриття 40Х60 
(штучна трава) для гри в футбол. 

 



Колектив працівників  
КП «Центральний стадіон» 

 
 

Середньооблікова чисельність штатних 
працівників за 2018 рік становила 61 особа 

                     
 



 Одним з найважливіших пріоритетів для підприємства є створення 
мотиваційних умов розвитку праці.  

Середньомісячна заробітна плата по підприємству становить 5212,00 
грн. Працівникам у 2019 році виплачувалися премії та доплати, які 
передбачені в Колективному договорі за рахунок коштів власних 
надходжень. 

Такий напрямок кадрової політики підприємства як підготовка, 
підвищення кваліфікації, навчання і розвиток персоналу також є 
пріоритетним. Тому, щоб відповідати вимогам повсякдення, деякі 
працівники проходили навчання, брали участь у лекціях та семінарах, які, 
перш за все, стосувалися охорони праці на підприємстві. 
 Підприємство бере активну участь у працевлаштуванні громадян, що на 
рівних не можуть конкурувати на ринку праці, зокрема мова йде про осіб, 
яким до настання права на пенсію за віком залишилось 10 і менше років. На 
різних посадах працюють дев’ять осіб з обмеженими можливостями. 
 Згідно умов контракту за виконання директором, покладених на нього 
обов`язків йому виплачувалася щомісячна заробітна плата у розмірі              
11 200 грн.  

 



         Дохідна частина підприємства за 2018 рік склала 8476,7 
тис. грн із них: 

 Фінансова підтримка спортивних споруд за рахунок коштів 
місцевого бюджету                                                 – 3584,4 тис. грн 

 Від господарської діяльності                                  – 4772,3 тис. грн 
 В т.ч. оренда приміщень (в т.ч. відшкод. 
комунал. послуг)                                                          – 737,7 тис. грн 
 Фізкультурно-спортивні послуги                           – 3107,7 тис. грн 
 Пілотний проект “Шлюб за добу”                          – 472,4 тис. грн 
 Благодійна допомога                                              – 23,0 тис. грн 
 Продаж абонементів в басейн                             − 416,6 тис. грн 
 Оплата громадських робіт з числа безробітних – 120,0 тис. грн 
 Відсоток банку                                                            – 5,2 тис. грн 
 Дохід від лікв. осн. засобів                                        −  15,7 тис. грн 

 



Фізкультурно-спортивні послуги – 
3101,7 тис. грн 

 28,0 тис. грн – розміщення циркових вистав; 
 403,0 тис. грн – оренда спортивних майданчиків та бігових 

доріжок; 
 728,0 тис. грн – оренда спортивного залу; 
 1942,7 тис. грн - оренда басейн-доріжок. 



Витратна частина підприємства за 
2018 рік 

  Витратна частина підприємства за 2018 рік становить – 8471,0 тис. грн 
 Адміністративні витрати – 2243,7 тис. грн., з них  
 Заробітна плата штатним працівникам 61 особа – 3584,4 тис. грн 
 Видатки комунальних послуг – 1018,8 тис. грн 
 Придбання спортивного інвентаря – 269,3 тис. грн 
 Нараховано єдиний соц. внесок на з-ту  −  379,3 тис. грн 
 Оплата громадських робіт з числа безробітних: –120,0 тис. грн 
З них заробітня плата                − 98,4 тис. грн 
Нараховано єдиний соц. внесок на з-ту                  − 21,6 тис. грн 
 

 



Видатки із власних надходжень: 
 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 4766,6 тис. грн 

 Виплачена заробітня плата з власних надходжень – 1961,8 тис. грн 

 Нарахування єдиного соціального внеску на виплати – 396,3 тис. грн 

 Придбання матеріалів та сировини – 404,7 тис. грн 

 Послуги сторонніх організацій, оплата комунальних послуг – 1026,9 тис. грн 

 Амортизація основних засобів – 976,9 тис. грн 

 По комунальному підприємству «Центральний стадіон» Черкаської міської 
ради за 2018 рік від господарської діяльності підприємство отримало прибуток 
в сумі 4,7 тис. грн. 



Статистика відвідуваності за 2018 рік: 
133039 – фізичних осіб відвідало КП «Центральний 
стадіон» 
Із них 87889– регулярно відвідували тренувальні заняття 
81– організовано та проведено оздоровно-тренувальних 
заходів; 
12580– спортсменів взяло участь в цих заходах; 
2700– відвідувачі футбольних матчів  
 
Розважальні заходи: 
45150 – осіб відвідали 3циркові вистави, які проходили 
протягом року на території КП «Центральний стадіон» 
 



План розвитку підприємства на 2019 рік 
Капітальні інвестиції за рахунок коштів бюджету розвитку  

заплановані у сумі - 7 130,0 тис. грн. 
  Придбання ламп освітлення футбольного поля – 300 тис. грн. 

 Придбання спортивного інвентаря (штанги, гантельний ряд, стінка для присідань) 
для залу важкої атлетики – 250 тис. грн. 

 Придбання бойлеру для басейну – 100 тис. грн. 
 Придбання шахових столів – 100 тис. грн. 
 Придбання кріосауни – 400 тис. грн. 
 Капітальний ремонт прилеглої території (облаштування тротуарною плиткою) 

переходу до спортивного комплексу з басейном – 400 тис. грн. 
 Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу (залу боксу) – 1 490,0 тис. грн. 
 Реконструкція частини адміністративної будівлі з розміщення кімнат відпочинку 

спортсменів – 1 400,0 тис. грн. 
 Реконструкція будівлі спортивного комплексу з басейном (спортивного залу для 

ігрових видів спорту) – 1 490,0 тис. грн. 
 Реконструкція прилеглої території (стаціонарної арени для боксу) – 1 200,0 тис. грн. 



 Співвідношення всіх витрат підприємства до кількості обслуговуваного 
населення – 63, 67 грн. 

 Скарг на діяльність підприємства та аварійних ситуацій протягом звітного року 
не було 

 Аудит фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 рік 
заплановано на ІІ квартал поточного року.  
 
 

 Адреса підприємства: м. Черкаси, вул. Смілянська 78 
     тел. 37-14-68 (приймальня), 33-39-07 (бухгалтерія) 
      ел. адреса Stadion_1958@ukr.net 
     веб-cайт Stadion.ck.ua 



Дякуємо за увагу! 
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