
ДЕПУТАТ 
 

Боярська міська рада VIІ скликання  
Києво-Святошинського району Київської області 

 

вул. М. Грушевського , 39, м. Боярка, Київська обл., 08154, тел./факс 0 (4598) 42-246, 
E-mail:boyarka-rada@ukr.net, код ЄДРПОУ 04054636 

 
від  ___ серпня  2020 року 

Боярському міському голові  
      Зарубіну О.О. 
 

Депутатське звернення 
   
   Шановний Олександре Олександровичу ! 
 
 Дякую за надану відповідь від 20.07.2020 р. № 01-08/172 на мої 
звернення за вхідними від 05.06.2020 р. № 01-05/1049, № 01-05/1050, № 01-
05/1051 та від 24.06.2020 р. №01-05/1113 за підписом Вашого заступника 
Мазурця В.В. Надана відповідь є черговою відпискою, просто слова без 
економічного підґрунтя. У своїй відповіді від 20.07.2020 р. за № 01-08/172 
Мазурець В.В. посилається на лист КП «БГВУЖКГ» від 14.07.2020 р. № 64. 
 Тому, звертаюсь до Вас – до міського голови, людини яка 
відповідальна за діяльність комунальних підприємств та соціально-
економічну ситуацію в місті. В січні місяці поточного року на нараді, за 
участю представників КП «БГВУЖКГ», депутатів та представників 
виконавчого комітету Боярської міської ради я доповідав про фінансовий 
стан комунального підприємства. На превеликий жаль, Ви не відреагували 
на мої поради. Тому, дозволю собі прокоментувати згаданий лист-відповідь 
КП «БГВУЖКГ» підписаний Камінським В.А.  
 «Головними причинами збитковості комунального підприємства є 
невідповідність діючих тарифів за надані послуги фактично понесеним 
витратам. Важливу роль відіграє платоспроможність …… зростанням 
вартості вартості матеріалів.» (третій абзац).  
 «За цей період Законом України ….. зростанням цін на матеріали та 
послуги.» (шостий абзац). 
 «Водночас слід зазначити ….. не призвело б до збитковості в 
комунальному підприємстві.» (восьмий абзац). 
 Все викладене, в листі за підписом Камінського В.А., просто набір 
пафосних речень і зняття з себе відповідальності (як говорить народна 
мудрість – хто уміє працювати працює, хто не уміє працювати стає 
начальником, а хто не уміє бути начальником стає радником) за доведення 
підприємства до банкрутства без жодного економічного аналізу.  



Наведу для Вас, можливо згодиться, короткий фінансовий аналіз 
діяльності КП «БГВУЖКГ» за 2018-2019 роки. Щодо тарифів на утримання 
будинків та вивезення ТПВ поговоримо дещо пізніше. 
 Виходячи зі звітних фінансових документів: Баланс (звіт про 
фінансовий стан) на 31.12.2019р. (форма 1); Звіт про фінансові результати 
(звіт про сукупний дохід) за 2019р. (форма 2); Звіт про рух грошових коштів 
за 2019р. (форма 3); Звіт про власний капітал за 2019р. (форма 4); примітки 
до річної фінансової звітності за 2019р. (форма 5) – проведено короткий 
фінансовий аналіз діяльності підприємства. На жаль, не була надана 
пояснювальна записка до фінансової звітності, що значно доповнило б 
проведений аналіз. 
 Основні засоби: у 2019р. первісна вартість – 923 904 тис грн., 
залишкова вартість – 751 455 тис грн. Коефіцієнт зносу основних засобів 
достатньо низький і складає 18,7%. У порівнянні з 2018р. він зменшився на 
2,3%. Це вказує, що основні засоби достатньо нові. 
 Дебіторська заборгованість: у 2019р. – 23 135 тис грн., зросла у 
порівнянні з 2018р. на 1 453 тис грн. (негативна тенденція). Строки 
непогашення: до 12 місяців – 18 950 тис. грн.; до 12-18 місяців 1 256 тис грн.; 
до 18-36 місяців – 2 959 тис грн. Цифри показують, що підприємством не 
вживаються дієві заходи щодо її зменшення, заборгованість навпаки зростає. 
 Кредиторська заборгованість: у 2019р. – 3 202 тис. грн., зросла у 
порівнянні з 2018р. на 723 тис. грн. Це перехідна поточна заборгованість за 
товари, роботи послуги, з бюджетом, зі страхування, з оплати праці. 
 Формування фінансових результатів:  

Чистий дохід від реалізації у 2019р. склав 48 326 тис. грн., ріст у 
порівнянні з 2018р. – 6 076 тис. грн., або 14% (позитивно).  

Собівартість реалізованої продукції у 2019р. склала 73 069 тис. грн. і 
зросла у порівнянні з 2018р. на 7 518 тис грн., або на 11% (негативно). 
Внаслідок значного перевищення величини собівартості продукції над 
чистим доходом маємо валовий збиток – 24 743 тис. грн., який збільшився у 
порівнянні із 2018р. на 1 442 тис грн.  

Загальний дохід підприємства складався із чистого доходу від 
реалізації, інших операційних доходів (у 2019р. – 24 676 тис. грн. (кошти 
благоустрою) зросли у порівнянні із 2018р. на 8 234 тис. грн., або 50%) та 
інших доходів – 20 399 тис. грн. (збільшення у порівнянні із 2018р. на 1 111 
тис. грн., або 6%) і становив у 2019р. – 93 401 тис. грн. В цілому доходи 
збільшились у порівнянні із 2018р. на 15 421 тис. грн., або на 18% 
(позитивно, але збільшення доходів відбулось не за рахунок мобілізації 
власних ресурсів, а за рахунок бюджетних коштів, тому загалом негативно). 

Структура витрат по іншим операційним доходам (кошти благоустрою) 
у 2019р. складалась наступним чином: адміністративні – 1 890 тис. грн., (не 
зрозуміло без пояснювальної записки , які витрати сюди віднесені, можливо 
заробітна плата?); витрати на збут – 1 683 тис. грн.; інші операційні витрати – 
21 060 тис. грн. (згідно звіту КП «БГВУЖКГ» за 2019р. в операційних 



витратах знаходиться заробітна плата працівників благоустрою, які входять в 
загальну чисельність працівників). 

Чистий фінансовий результат до оподаткування (збиток) склав у 2018р. 
10 270 тис. грн., а у 2019р. – 4 300 тис. грн. Зменшення відбулося за рахунок 
бюджетних коштів (відшкодування різниці в тарифах, придбання паливо-
мастильних матеріалів, заробітні плати та інші видатки), які надані КП 
«БГВУЖКГ», тобто відбувається бюджетне проїдання коштів.  

Загальні витрати підприємства у 2019р. склали 97 701 тис. грн. у 
порівнянні із 2018р. збільшились на 9 451 тис. грн., або на 10% (негативно).  

Елементи операційних витрат у 2019р. зросли у порівнянні із 2018р. на 
9 453 тис. грн. і складались із матеріальних затрат – 5 106 тис. грн., витрати  
на оплату праці – 28 280 тис грн., відрахування на соціальні заходи – 6223 
тис. грн., амортизація 24 292 тис. грн., інші операційні витрати – 33 802 тис. 
грн. (негативно). 
 Витрати на оплату праці у 2019р. зросли на 7 857 тис. грн., або на 38%, 
а чистий дохід від реалізації на 14% (мінімальна заробітна плата була 3723 
грн. і підвищилась до 4173 грн. тобто зростання мало складати 12,1%), а не 
38% (негативно). Відповідно зросли видатки на відрахування на соціальні 
заходи на 1 732 тис. грн., або 39% (негативно).  

Зростання заробітних плат це добре. Проте, дане зростання значно 
випереджає дохід від реалізації продукції, тобто видатки на заробітні плати 
не забезпечені фінансовим ресурсом (іншими словами ми ідемо у магазин і 
купляємо товари у борг). 

Валова рентабельність має від’ємне значення і у 2018 р. складала – (-
55,2 %), у 2019 р. – (-51,2%). Рентабельність діяльності (характеризує 
ефективність господарської діяльності) також має від’ємне значення і у 2018 
р. складала – (-24,3%), у 2019 р. – (-8,9%). Коефіцієнт поточної ліквідності 
(покриття) складав у 2018 р. – 0,4; у 2019 р. – 0,4. 

Зростання собівартості реалізованої продукції більше, ніж зростання 
чистого доходу від реалізації, що є неприпустимим – відсутній дієвий 
економічний аналіз діяльності. При збільшенні доходів на 15 421 тис. грн., 
загальні витрати підприємства збільшились на 9 451 тис. грн. і хочу 
відмітити не з тих чинників на які наголошує Камінський В.А. у своєму 
листі. Підприємство не керує своїми доходами та витратами та не 
використовує наявні основні засоби для поповнення обігових коштів.  

Таким чином, даже значні вливання коштів з бюджету Боярської 
громади не допомагають і не допоможуть КП «БГВУЖКГ».  

За результатами проведеного короткого фінансового аналізу КП 
«БГВУЖКГ» можна стверджувати про незадовільну та неефективну роботу 
його керівного складу.  

 
 Враховуючи вищевикладене, діючи в інтересах територіальної громади 
міста Боярка, з метою проведення фінансового аналізу діяльності КП 
«БГВУЖКГ» у першому півріччі 2020 року та надання Вам оперативної 
інформації 



 Прошу надати: 
 
 - звітні фінансові документи: Баланс (звіт про фінансовий стан) на 
(форма 1); Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма 2); 
Звіт про рух грошових коштів (форма 3); Звіт про власний капітал (форма 4); 
примітки до річної фінансової звітності (форма 5), пояснювальну записку до 
фінансової звітності за перше півріччя 2020р.; 

- штатний розпис підприємства станом на 01.01.2020р. та у разі змін –
діючий станом на 31.06.2020р., а також накази про його затвердження; 

- витрати загальні і по заробітній платі (окремо фонд преміювання) у 
розрізі дільниць підприємства за перше півріччя 2020р; 
 - діючий колективний договір КП «БГВУЖКГ»; 
 - звіт з фінансово-господарської діяльності КП «БГВУЖКГ» за перше 
півріччя 2020 року; 
 - інформацію щодо адміністративних витрат в загальній структурі 
витрат; 
 - розмір середньої заробітної плати по дільницям, по адмінперсоналу 
КП «БГВУЖКГ», а також співвідношення основної та додаткової заробітної 
плати. 
  
З повагою, 

 
Депутат Боярської міської ради            _____________              Ірклієнко С.П. 
 
 


