
КП «Центральний стадіон» 
ЗВІТ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2016 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 2016 рік: 
65 606 – фізичних осіб відвідало КП «Центральний стадіон» 

Із них 13 548 – регулярно відвідували тренувальні заняття 

31 – організовано та проведено оздоровно-тренувальних заходів; 

10 946 – спортсменів взяло участь в цих заходах; 

48 445– відвідувачі футбольних матчів (2 місце по відвідуваності матчі в ПФЛ 

по 1 лізі) 

 

Розважальні заходи: 

16 500 – осіб відвідали концерт гурту Океан Ельзи; 

4300 – осіб відвідали концерт гурту Брутто; 

11 000 – осіб відвідали 4 циркові вистави, які проходили протягом року на 

території КП «Центральний стадіон» 

 

97 466 – загальна кількість відвідувачів КП «Центральний стадіон» протягом 

2016 року 



Дохідна частина підприємства за 2016 рік склала 2563,6 тис грн 

із них: 

 Фінансова підтримка спортивних споруд за рахунок коштів 

місцевого бюджету                                                  – 1312,5 тис грн 

 Від господарської діяльності                                   – 1196,1 тис грн 

 В т.ч. оренда приміщень                                         – 208,6 тис грн 

 Фізкультурно спортивні послуги                             – 771,1 тис грн 

 Погашення комунальних послуг                            – 198,7 тис грн 

 Благодійна допомога                                               – 1,0 тис грн 

 Оплата громадських робіт з числа безробітних – 51,3 тис грн 

 Відсоток банку                                                            – 3,7 тис грн 

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

 



Фізкультурно-спортивні послуги – 

706 тис грн 
 168 тис грн - підготовка до літніх Олімпійських та паралімпійських 

ігор 2016 року Збірної України з легкої атлетики; 

 111 тис грн – проведення видовищних заходів (концерти Океану 

Ельзи, Брутто, Тінь Сонця); 

 58 тис грн – розміщення циркових вистав; 

 225 тис грн – оренда спортивних майданчиків та бігових доріжок; 

 91 тис грн - Футбольні матчі ФК «Черкаський Дніпро»  

 53 тис грн - інші послуги. 



Витратна частина підприємства за 

2016 рік 

 
 Витратна частина підприємства за 2016 рік становить – 2707,3 тис грн 

 Адміністративні витрати – 1323,5 тис грн., з них  

 Заробітна плата штатним працівникам 35 осіб – 955,6 тис грн 

 Видатки комунальних послуг – 168,1 тис грн 

 Нараховано єдиний соц. внесок на з-ту        -  188,8 тис грн 

 Оплата громадських робіт з числа безробітних - 51,3 тис грн 

 З них заробітня плата 6 осіб                                  - 42,5 тис грн 

 
 



Видатки із власних надходжень: 

 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 1343,5 тис грн 

 Виплачена премія згідно колективного договору та положення про преміювання – 

149,4 тис грн 

 Виплачена надбавка за ненормований робочий день 50% від окладу – 46,8 тис грн 

 Відпускні за рахунок підприємства – 16,8 тис грн 

 Матеріальна допомога на оздоровлення – 21,0 тис грн 

 Оплата по ЦПХ інструктора, оператора 70,7 тис грн 

 Нарахування єдиного соціального внеску на виплати – 67,6 тис грн 

 Придбання матеріалів та сировини – 121,2 тис грн 

 Послуги сторонніх організацій, оплата комунальних послуг – 476,2 тис грн 

 Амортизація основних засобів – 266,9 тис грн 

 По комунальному підприємству «Центральний стадіон» Черкаської міської ради за 

2016 рік від господарської діяльності підприємство отримало збитки в сумі 143,7 тис 

грн 



Колектив працівників  

КП «Центральний стадіон» 
 
 

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

адміністрація  7 осіб, спеціалісти 6 осіб та обслуговуючий персонал 29,5 осіб.   

Фактична кількість штатних осіб 35. Середня заробітна плата по підприємству за 2016 рік 

склала 2527,00 грн. Для працівників був закуплений зимовий спец одяг на загальну суму 32 тис. 

грн. Середня заробітна плата директора підприємства склала 7216,00 грн.  

 



     Завдяки бюджетним асигнуванням і зокрема, 
участі в Програмі соціально-економічного і 
культурного розвитку міста Черкаси на 2016 
рік, вдалося вирішити багато задуманого. З 
цього можна зробити висновок, що 2016 рік став 
прогресивним і результативним в діяльності 
підприємства. Про це свідчить те, що у 2016 
році: 

 

 



Придбано лавочки(8 штук) 

вартістю -50,0 тис. грн. 



Проведений поточний ремонт 

арени та прилеглої території 



Виконано капітальний ремонт 

адміністративної будівлі  – 99,0 тис грн 



Придбаний трактор для газонокосіння  

92 тис грн (видатки з власних надходжень) 



Придбання нового трактору для поточних 

потреб підприємства – 149,5 тис грн 

(фонд розвитку Черкаської міської ради) 



Встановлення сучасної звукопідсилювальної 

системи – 607 тис грн  

(Фонд розвитку Черкаської міської ради) 



Будівництво платформ для телетрансляцій – 

387 тис грн 

(фонд розвитку Черкаської міської ради) 



Відбувається реконструкція запасного поля  

3,7 млн грн 
(бюджетні кошти Черкаської міської ради та кошти ДФРР) 



Обладнано кабінет реабілітаційно-

відновлюючого кабінету для 

спортсменів області – 1 млн грн 

(субвенція обласного бюджету) 



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

заплановані у сумі-13938,3 тис.грн. 

  - Виконати  знесення старих дерев вздовж спортивних майданчиків по 

вул..Смілянській довжиною 300 м з укріпленням земляного валу підпірної стінки  та 

посадкою нових насаджень в т.ч. виготовлення ПКД---------------------------830,0 тис.грн. 

 - Придбання генератора пересувного на 400 квт,для аварійного резервного 

електропостачання освітлення центрального футбольного поля згідно вимог ФФУ та 

УЕФА--------------------------------------------------------------------------------------------------4800,0 тис.грн. 

 - Реконструкція спортивного майданчика №III з улаштуванням штучного покриття 

40х60 (штучна трава )для гри в футбол  в т.ч.виготовлення ПКД------------- 2750,0 тис.грн. 

 - Заміна штучної трави на  спортивному майданчику30х15 м. в т.ч.виготовлення ПКД-

300,0тис.грн. 

 - Будівництво тренажерного майданчика та обладнання його спортивними 

тренажерами на території в т.ч.виготовлення ПКД---------------------------------900,0 тис.грн. 

 - Обладнання приміщення адмінкорпусу КП «Центральний стадіон» протипожежною 

сигналізацією в т.ч.виготовлення ПКД-----------------------------------------------------120,0 тис.грн. 

 - Реконструкція земляного валу центральної арени з влаштуванням окремих входів  на 
сектори для вболівальників –фанів  в т.ч.виготовлення ПКД----------------------500,0 тис.грн. 



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

заплановані у сумі-13938,3 тис.грн. 

 
 -Будівництво мережі водопостачання та каналізації роздягалень біля запасного 

футбольного поля  в т.ч.виготовлення ПКД----------------------------------------------------860,0тис.грн. 

 -Завершення робіт   з улаштування дорожнбо-вуличного покриття заїзду на КП 
«Центральний стадіон» з вул..О.Дашкевича та паркувального майданчика                                                                                                                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------998,3 тис.грн. 

 -Придбання легкоатлетичного обладнання для бігових доріжок та легкоатлетичних 
секторів-----------------------------------------------------------------------------------------------------800,0 тис.грн. 

 -Виготовлення  ПКД на реконструкцію господарчої будівлі(майстерні) -------180,0 тис.грн. 

 - Виготовлення  ПКД на реконструкцію адміністративної  будівлі з будівництваом двох 
роздягалень на першому поверсі будівлі та облаштування фасаду  зі сторони 
футбольного поля--------------------------------------------------------------------------------------150,0 тис.грн. 

 -Капітальний  ремонт замощення(асфальтування) території двору західної трибуни в 
т.ч. виготовлення ПКД----------------------------------------------------------------------------------500,0 тис.грн. 

             -Реконструкція заїзду на територію КП "Центральний стадіон" з вул.Смілянської та 
паркану вздовж вул.Смілянська в м.Черкаси в т.ч.виготовлення ПКД------------250,0 тис.грн. 

 

 



Дякуємо за увагу! 


