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Комунальне підприємство «Сквир-водоканал» направляє для розгляду на 
черговій сесії Сквирської міської ради проект рішення «Про підсумки роботи 
комунального підприємства «Сквир-водоканал» за 1 квартал 2021 року».

Звертаємо увагу на те, що фінансовий стан підприємства нестабільний, 
результатом діяльності підприємства за І квартал 2021 року стали збитки, 
оскільки підприємство працювало за тарифами, затвердженими в грудні 2018 
року, відтак доходи не покривали видатки та загальна сума збитків склала в 
звітному періоді 452,1 тис. гри.

З часу прийняття тарифів, а саме з 01.12.2018 та введення в дію нових 
тарифів для населення з 01.02.2021 неодноразово підвищувались мінімальна 
заробітна плата, вартість енергоносіїв, а також ціпи на паливно-мастильні 
матеріали і основні витратні матеріали, які використовуються для усунення 
аварій на водопровідно-каналізаційних мережах.

Єдиним виходом із ситуації, що склалася па підприємстві є розгляд та 
затвердження економічно обгрунтованих тарифів для II та III груп споживачів 
(бюджетні установи та інші суб’єкти господарювання) згідно поданих 
підприємством розрахунків.

Додатки:

проект рішення Сквирської міської ради «Про підсумки роботи 
комунального підприємства «Сквир-водоканал» за 1 квартал 2021 
року»;
пояснювальна записка до проекту рішення;

- звіт про роботу К11 «Сквир-водоканал» за І квартал 2021 року.

Електронна версія проекту рішення та пояснювальної записки надіслані на 
поштову скриньку Сквирської міської ради ОООООккуігаДщтаіІ.сот .

Директор Юхим ІПВАРЦЬУРД



ЗВІТ РОБОТИ КП "Сквир-водоканал"
за перший квартал 2021 року

ДОХОДИ

1. Водопостачання та водовідведення від населення 2108848,32
2. Водопостачання та водовідведення від організацій:

Державний бюджет 62160,39
Районний бюджет 196773,97
Обласний бюджет 144674,64
Госпрозрахункові організації 198678,86
Міський бюджет 4022,18

3. Інші надходження 75544,85
4. Фінансування міської ради

Всього 2790703,21

ВИТРАТИ

1. Заробітна плата 1522783,75
2. Нараховано ЄСВ 323327,58
3. Електроенергія 832566,23
4. ПММ 58422,90
5. ПДВ 371943,00
6. Матеріали 52880,00
7. Обов'язкові платежі та податки 42889,00
8. Оплата інших послуг 37992,75

Всього 3242805,21

Результат роботи за перший року становить збиток в сумі -452102,00 грн.

Головний бухгалтер Н.Б.Півнюк



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
про звіт роботи КП «Сквир-водоканал» 

за Іквартал 2021 р.

Комунальне підприємство «Сквир-водоканал» це підприємство комунальної сфери. 
Основним видом діяльнсті підприємства є надання послуг з водопостачання та 
водовідведення. населенню та підприємствам всіх форм власності в м.Сквира. .

КП «Сквир-водоканал» зареєстровано Сквирською районною державною 
адміністрацією Київської області 04.09.2019 за№ 1 346 136 0000 001308.

Код ЄДРПОУ -  43207778.
Діяльність КП «Сквир-водоканал» здійснюється на підставі Статуту.
Юридична адреса КП «Сквир-водоканал» : 09001, Київська обл., м. Сквира, вул. 

Соборна,буд.4.
Види економічної діяльності згідно КВЕД:
37.00 (основний) Каналізація,відведення й очищення стічних вод.
36.00 Забір, очищення та постачання води;

КП «Сквир-водоканал» утворене на частковій комунальній власності територіальної 
громади міста Сквира, засновником підриємства є територіальна громада міста Сквира ,в 
особі Сквирської міської ради.

Оподаткування прибутку КП «Сквир-водоканал» здійснюється на загальних умовах за 
ставкою 18 %. Ставка податку на додану вартість становить 20%

КП «Сквир-водоканал» для ведення бухгалтерського обліку застосовує журнально -  
ордерну систему обліку з використанням комп’ютерної програми бухгалтерського обліку у 
відповідності з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Для узагальнення 
інформації про витрати по статтях та економічних елементах застосовується Номенклатура 
витрат основної операційної діяльності КП «Сквир-водоканщі» та рахунки 9 класу.

Протягом звітного періоду у структурі КП «Сквир-водоканал» змін не відбувалось.
Середньооблікова кількість штатних працівників на 01.04.2021 в КП «Сквир-водоканал» 

становить 59 осіб.
Заборгованість з виплати заробітної плати, перед бюджетом та цільовими фондами 

станом на кінець звітного періоду -  01.04.2021 -  відсутня.

Протягом першого кварталу 2021 року КП «Сквир-водоканал» здійснювало 
діяльність відповідно до укладених господарських договорів згідно зі статутною 
діяльністю.

-«  Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» ( тис.грн)

Водопостачання та водовідведення від населення - 2108,8тис грн.
Водопостачання та водовідведення від організацій 

Державний бюджет - 62,2
Районний бюджет - 196,8
Обласний бюджет - 144,7.
Міський бюджет - 4,0

Госпрозрахункові організації - 198,7
Інші надходження - 75,5

Всього доходу 2790,7



«Витрати» (тис.грн.)
2

Заробітна плата * - 1522,8
Нараховано на ЄСВ - 323,3
Електроенергія - 832,6
ПММ - 58,4
ПДВ - 371,9
Матеріали - 52,9.
Обов’язкові платежі та податки - 42,9 
Олата інших послуг - 38,0
Всього витрат - 3242,8

Висновок:

Фінансовий стан КП «Сквир-водоканал» нестабільний. Збитки за І квартал 2021 року 
склали 452,1 тис. гри.

Дохід від реалізації по підрозділах напряму залежить від затверджених тарифів на 
послуги, які надаються.

З лютого місяця в дію вступили погодженні економічно-обгрунтовані тарифи на 
водопостачання та водовідведення для населення в квітні подалися на розгляд тарифи для 
бюджетних та інших споживачів, іц£Ґзначно покращить фінансовий стан підприємства.

Директор 
КП «Сквир-водокана.

Головний бухгалтер
/  /

Ю.Д.Шварцбурд

Н.Б. Півнюк

Економіст С.Ю Гальчинський


