
Звіт директора 

про роботу КП "Міськсвітло" за   2019 рік 

                  1. Основним видом діяльності комунального підприємства 

„Міськсвітло” є    розподілення та постачання елекричної енергії, що 

складається з: 

 утримання та обслуговування зовнішнього освітлення вулиць, 

майданів, парків, скверів та дворових територій міста Рівне; 

 поточний та капітальний ремонт, реконструкція мереж зовнішнього 

освітлення; 

 будівництво нових мереж; 

 обслуговування зовнішнього освітлення територій підприємств і 

організацій інших відомств; 

 виконання будівельно-монтажних робіт; 

 технічне обслуговування, капітальний ремонт святкової ілюмінації, 

в функції підприємства входить святкове освітлення центральної новорічної 

ялинки; 

 виконання електровимірювальних робіт в електроустановках і 

випробовування захисних засобів. 

На обслуговуванні підприємства знаходиться  10522 світлоточки. 

                2.  КП „ Міськсвітло”  за  2019 рік  отримало 

доходів  всього:    21 176,1 тис. грн. в т. ч. ПДВ  3427,6  тис. грн.   

в т. ч. : 

- дохід від реалізації робіт, послуг становить 20 566,2 тис. грн. (в т.ч. ПДВ 

3427,6 тис.грн.), що на  663,0 тис. грн. менше ніж у 2018 році. У січні-лютому 

2019 року розрахунки за послуги з електропостачання зовнішнього освітлення 

міста проводилися між УЖКГ та ТОВ "Рівненська обласна енергопостачальна 



компанія" на загальну суму 2 713,2 тис. грн., що і призвело до зменшення 

отриманих доходів по нашому підприємству.  

Даний дохід складається із послуг наданих стороннім організаціям у сумі 

1142,3 тис. грн. (5,6%)  та УЖКГ – 19 423,9 тис. грн. (94,4 %)  за виконані 

роботи по утриманню, обслуговуванню  і  ремонту мереж зовнішнього 

освітлення  міста. 

- відсотки банку  складають   -   331,8 тис. грн. 

- дохід від безоплатно одержаних активів  -   198,8 тис. грн. 

            - дохід від реалізації оборотних активів  -   17,8 тис. грн. 

            - дохід від зменшення РСБ (погаш. заборг.)  -  24,5 тис. грн. 

            - дохід від інвестицій в асоційовані п-ва  -  27,4 тис. грн. 

            - інші доходи –  9,6 тис. грн. 

Чисті доходи:  17 748,5  тис. грн. 

3.   Витрати підприємства  за  2019 

рік   становлять  всього:  17 282,0  тис. грн. 

      в т. ч. :          

           -  матеріальні  витрати  -   8845,5 тис. грн. (51,2%);  

           -  витрати на оплату праці  -   5996,1 тис. грн.   (34,7%) 

           -  ЄСВ  -  1250,4  тис. грн.   (7,2%) 

           -  амортизація    -   685,6  тис. грн.   (4,0%) 

           -  інші операційні  витрати  -   447,5 тис. грн.   (2,6%) 

     - собівартість реалізованих оборотних активів  - 18,6  тис. грн.  (0,1%) 

     - зал. вартість списаних необорот. активів -  37,3  тис. грн. (0,2%) 

     -  інші витрати -  1,0 тис. грн. 



4. Дебіторська заборгованість за роботи, послуги   на 01.01.19 року за 

чистою реалізаційною вартістю становила  83,7 тис. грн.,  а на 01.01.20 року 

збільшилась і складає 115,7 тис. грн. 

           Заборгованість на 01.01.20 по 

основних  боржниках:                                                       

           - КП  " Рівненське ШЕУ автомоб. доріг"     -  86,3 тис. грн. 

           - УЖКГ  -  5,3 тис. грн.       

           - ТОВ "ІБК Енерготехнобуд"  -  10,1 тис. грн. 

           - ТзОВ "КК "Західна"    -  2,1 тис. грн. 

           - РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал"    -  4,4 тис. грн. 

        Для забезпечення погашення заборгованості підприємство проводить 

попередження боржників у телефонному режимі та у письмовій формі 

(надсилає листи, претензії) про вимушене припинення обслуговування у разі 

несплати боргу. Безнадійна дебіторська заборгованість відсутня. 

5.     Кредиторська  заборгованість : 

      -  за товари, роботи, послуги на 01.01.19 року становила 4,1 тис. грн., а 

на 01.01.20 року збільшилась і складає  20,8 тис. грн. 

           Заробітна плата на підприємстві виплачується вчасно, двічі на місяць. 

           Простроченої кредиторської заборгованості за розрахунками із 

бюджетом, з оплати праці та з фондами обов’язкового соціального страхування 

нема. 

            За 2019 рік підприємством сплачено  -   4560,8  тис. грн. до 

державного та міського бюджету: 

            -  податок на доходи фізичних осіб  -  1174,7 тис. грн. 

            -  податок на додану вартість   -  1781,7 тис. грн. 

            -  податок  на прибуток  -  146,0 тис. грн. 



            -  єдиний соціальний внесок  -  1357,2 тис. грн. 

            -  військовий збір  –   97,8 тис. грн. 

            -  екологічний податок  -   3,4 тис. грн. 

6. Чистий прибуток діяльності підприємства за 2019 рік становить – 

382,5 тис. грн. 

        Згідно наказу «Про облікову політику підприємства» частину чистого 

прибутку спрямовано до фондів спецпризначення: 

      - фонд розвитку виробництва 30%  -   114,8 тис. грн. 

      - резервний фонд  10%  -  38,3 тис. грн. 

      - фонд матеріального заохочення  50%  -   191,3 тис. грн.         

7. У 2019 році  підприємству надійшло коштів  з міського бюджету : 

 -  на технічне обслуговування зовнішнього освітлення  -   10 943,7 тис. грн. 

 -  для оплати електропостачання систем освітлення міста – 7629,2 тис. грн. 

 -  на роботи по монтажу та демонтажу ілюмінаційних гірлянд, 

обслуговування центральної новорічної ялинки    - 199,9 тис. грн. 

 -  за роботи по ремонту та реконструкції мереж зовн. освітлення  -  670,5 

тис. грн.                    

8. За 2019 рік підприємством придбано основні засоби: 

9. За рахунок внеску до статутного фонду придбано святкову 

ілюмінацію та фотозону "2020" -    801,4 тис. грн. 

10. За рахунок власних коштів придбано та поліпшено основні засоби: 

(витрати без ПДВ):    

        1). Придбали:    

      - системний  блок  –  7,9  тис. грн.; 

      - сканер CANON  (2 шт.)  –   16,3 тис. грн.;  



      - інструменти   –  22,1 тис. грн.; 

      - інші малоцінні необоротні матеріальні активи -  61,5 тис. грн. 

     2). Замінили: 

      - старі вікна  в адмінприміщенні, виробничо-побутовому корпусі -  165,8 

тис. грн. 

     3). Дообладнали приміщення підприємства навісом для захисту 

транспортних засобів і виробничих запасів від сонця та опадів  -  135,4 тис. грн.  

9. Для покращення фінансового стану на підприємстві проводиться 

робота над розширенням кола замовників не тільки в місті, але і по районах 

області з метою надходження додаткових коштів. Для оптимізації витрат по 

електроенергії впроваджуються нові джерела світла, реконструюється 

система управління зовнішнім освітленням, розробляються та 

впроваджуються енергозберігаючі технології, обновляються машини, 

механізми, обладнання.        

                                                           

                        

     Директор                                                    І. В. Черноморець 

 


