
КП «Центральний стадіон» 
ЗВІТ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2017 РІК 

 



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 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 

 



Статистика відвідуваності за 2017 рік: 
94151 – фізичних осіб відвідало КП «Центральний стадіон» 

Із них 44560– регулярно відвідували тренувальні заняття 

63– організовано та проведено оздоровно-тренувальних заходів; 

15188– спортсменів взяло участь в цих заходах; 

23750– відвідувачі футбольних матчів  

 

Розважальні заходи: 

10500 – осіб відвідали 3циркові вистави, які проходили протягом року на 

території КП «Центральний стадіон» 

 

94151– загальна кількість відвідувачів КП «Центральний стадіон» протягом 

2017 року 



Дохідна частина підприємства за 2017 рік склала 4811,5 тис грн 

із них: 

 Фінансова підтримка спортивних споруд за рахунок коштів 

місцевого бюджету                                                  – 2243,7 тис грн 

 Від господарської діяльності                                   – 2433,0 тис грн 

 В т.ч. оренда приміщень                                         – 471,4 тис грн 

 Фізкультурно спортивні послуги                             – 1733,2тис грн 

 Пілотний проект “Шлюб за добу”                           – 223,6 тис грн 

 Благодійна допомога                                               – 2,5 тис грн 

 Оплата громадських робіт з числа безробітних – 134,8 тис грн 

 Відсоток банку                                                            – 2,3 тис грн 

 Дохід від лікв. осн. засобів                                        -  16,7 тис грн 

 



Фізкультурно-спортивні послуги – 

1733,2тис грн 
 227,4тис грн - підготовка до літніх Олімпійських та 

паралімпійських ігор 2017 року Збірної України з легкої атлетики; 

 36,6тис грн – проведення матчу Прем”єр – Ліги за участі ФК 

“Олімпік” 

  57,7тис грн – розміщення циркових вистав; 

 1262,3 тис грн – оренда спортивних майданчиків та бігових 

доріжок; 

 149,2тис грн - Футбольні матчі ФК «Черкаський Дніпро»  



Витратна частина підприємства за 

2017 рік 

 
 Витратна частина підприємства за 2017 рік становить – 4990,2 тис грн 

 Адміністративні витрати – 2243,7 тис грн., з них  

 Заробітна плата штатним працівникам 37,5 осіб – 1487,5 тис грн 

 Видатки комунальних послуг – 458,2 тис грн 

 Нараховано єдиний соц. внесок на з-ту        -  298,1 тис грн 

 Оплата громадських робіт з числа безробітних –134,8 тис грн 

 З них заробітня плата         - 112,8тис грн 

 Нараховано єдиний соц. внесок на з-ту            -  22,0 тис грн 

 

 



Видатки із власних надходжень: 

 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 2611,7 тис грн 

 Виплачена заробітня плата з власних надходжень – 725,5 тис грн 

 Нарахування єдиного соціального внеску на виплати – 136,8 тис грн 

 Придбання матеріалів та сировини – 151,9 тис грн 

 Послуги сторонніх організацій, оплата комунальних послуг – 717,8тис грн 

 Амортизація основних засобів – 879,7 тис грн 

 По комунальному підприємству «Центральний стадіон» Черкаської міської ради за 

2017 рік від господарської діяльності підприємство отримало збитки в сумі 178,7 тис 

грн., у зв”язку із наданням в оренду приміщення 171,3 кв. м. за 1,20 грн. 

 згідно рішення Черкаської міської ради від 20.09.2016 р. за № 2-931 

 “Про надання ГО “ФК ”Черкаський Дніпро” пільги з орендної плати за 

 користування об”єктами КП “Центральний стадіон” на період з 

 20.09.2016 р. по 31.12.2017 р.(втрати за 2017 р. близько 322,8 тис.грн.)  



Колектив працівників  

КП «Центральний стадіон» 
 
 

Загальна чисельність штатних працівників, які обслуговують підприємство 43,5 осіб, з них 

директор, адміністрація  5 осіб, спеціалісти 8 осіб та обслуговуючий персонал 29,5 осіб.   

Фактична кількість штатних осіб 35. Середня заробітна плата по підприємству за 2017 рік 

склала 3800,00 грн.                      

 



     Завдяки бюджетним асигнуванням і зокрема, 
участі в Програмі соціально-економічного і 
культурного розвитку міста Черкаси, вдалося 
вирішити багато задуманого. З цього можна 
зробити висновок, що 2017 рік став 
прогресивним і результативним в діяльності 
підприємства. Про це свідчить те, що у 2017 
році: 

 

 



Запроваджено пілотний проект  

“Шлюб за добу” 



Відповідно до рішення Черкаської міської ради від 12.05.2017 р. за № 2-1994 “Про згоду 

щодо безоплатної передачі об”єктів соціальної  інфраструктури з балансу ДН НВК 

“Фотоприлад” та рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 

06.06.2017р. за № 562 “Про затвердження акту приймання-передачі на балнс КП 

“Центральний стадіон” спортивного комплексу з басейном “Сокіл” по вул. 

Смілянській 78” нам було передано спортивний комплекс з басейном  



Провели реконструкцію приміщення та чаші басейна в 

спортивному комплексі (кошти з міського бюджету) 



Виконано поточний ремонт залу сухого плавання 

та системи водопостачання і теплопостачання 

басейну (видатки з власних надходжень) 



Відбувається реконструкція запасного поля,  

улаштували трав”яний газон та виконали бетонні 

роботи 
(кошти з бюджету Черкаської міської ради та кошти ДФРР) 

 



Розпочато реконструкцію спортивного майданчика № 3 

вартістю 1500 тис.грн. та придбано штучну траву  

(за кошти державного бюджету та міського бюджету) 



План розвитку підприємства на 2017 рік 
Капітальні інвестиції за рахунок коштів бюджету розвитку  

заплановані у сумі-7 900,0 тис.грн. 

  - Реконструкція спортивного майданчика №3 з улаштуванням штучного покриття 40х60 

(штучна трава)для гри в футбол на КП "Центральний стадион" вул. Смілянська, 78 м. 

Черкаси---------------------------------------------------------------------------------------------1 500,0тис.грн. 

 - Реконструкція вентиляції басейну на КП "Центральний стадион" вул. Смілянська, 78 

м. Черкаси------------------------------------------------------------------------------------------1 800,0 тис.грн. 

 - Капітальний ремонт фасаду басейна, роздягалень в спортивному комплексі та 

басейні на КП "Центральний стадион" вул. Смілянська, 78 м. Черкаси– 2 000,0 тис.грн. 

 - Реконуструкція господарської будівлі (майстерні) з облаштуванням роздягалень для 
забезпечення роботи запасного футбольного поля на КП "Центральний стадион" вул. 

Смілянська, 78 м. Черкаси--------------------------------------------------------------------- 200,0 тис.грн. 

 - Придбання ламп освітлення футбольного поля (50 шт х 8000) на КП "Центральний 

стадион" вул. Смілянська, 78 м. Черкаси ------------------------------------------------400,0 тис.грн. 

 - Придбання та встановлення турнікетів для проходження глядачів на КП "Центральний 

стадион" вул. Смілянська, 78 м. Черкаси ---------------------------------------------2 000,0 тис.грн. 



Дякуємо за увагу! 


