
 

Звіт  

про роботу КП "Міськсвітло" за   2020 рік 

 

Станом на 01.01.2021 р. на обслуговуванні підприємства знаходиться 

10815 світлоточок. Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення 

291,1 км. Кількість автоматизованих систем дистаційного управління 

зовнішнім освітленням – 148 штук. 

Для утримання в належному стані та забезпечення надійної роботи 

мереж зовнішнього освітлення в поточному році було використано 22364 

тис. грн., в т.ч. плата за спожиту електричну енергію становить -10160,6 

тис. грн.. 

     Це дозволило виконати планово-попереджувальні роботи 154 шаф 

управління зовнішнім освітленням І-710, замінити аварійні опори – 12 шт., 

провести аварійну обрізку гілляк на  28 вулицях, пофарбувати понад 50 

металевих паркових опор, 250 кронштейнів і траверс, замінити понад 25 

контурів повторного заземлення, проводити своєчасну заміну ламп та 

освітлювального обладнання, усувати пошкодження в мережах. 

     Проведено поточний ремонт святкової ілюмінації міста. 

     Здійснено: 

-  Будівництво зовнішніх мереж освітлення в районі ЗОШ №25, №28 по 

вул. Є. Коновальця в м. Рівному на суму -  206,3 тис. грн.; 

- Реконструкцію зовнішніх мереж освітлення вул. Барвистої м. Рівне на 

суму – 187,3 тис. грн.; 

- Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в районі буд.№ 2/20 по 

вул.Генерала Безручка та підходи до ЗОШ №22 на суму – 337,4 тис. 

грн.; 

- Реконструкцію мереж освітлення в парку "Ювілейний" на суму – 526,1 

тис. грн. 

  Проведено поточні ремонти мереж зовнішнього освітлення на загальну 

суму – 508 тис. грн. за адресами: 



- буд. №4 на вул. Корольова; 

- буд. №35а на вул. Відінській; 

- підхід до ЗОШ №23; 

- буд. №414 а на вул. Соборній; 

- буд. №1,3,4 на вул. Ботанічній; 

- буд. №21 на вул. Ж.Кюрі; 

- буд. №253а на вул. Соборній; 

- буд. №32-59а на вул. Павлюченка; 

- буд. №1-11 на вул. Квітучій; 

- буд.№1 на вул. Куліша; 

- буд. №3 на вул. Міщкевича; 

- буд.№32а на вул.Крушельницької; 

- буд.№18 на вул. Павлюченка; 

- буд.№3 на вул. Н. Хасевича; 

- буд. №1А на вул. Д.Галицького; 

- вул. Бурштинова; 

- вул. Фучика; 

- буд. №62а на вул. Ст. Бандери ; 

- буд. №2 на вул. Набережна;  

- буд. №27 на  вул. Н.Хасевича;  

- буд. №13 на  вул. Севастопільська; 

- буд. №1 на пров. Весняний; 

- буд. №12 на вул. Київська; 



- буд. №20 на вул. Київська; 

- буд. №17 на вул. Чорновола. 

      До новорічних та різдвяних свят виконані роботи по монтажу 

ілюмінаційних гірлянд, обладнання  ялинок в парках, майданах, 

скверах м. Рівного. 

     Стороннім організаціям надаються послуги по ремонту, 

обслуговуванню усіх видів світильників, електровимірювальні та 

будівельно-монтажні роботи, а також послуги автотранспорту. 

     На виробничій базі підприємства проведено ревізію опалювальної 

системи, виконано профілактичне обслуговування твердопаливного 

котла та запірної арматури. 

    Заготовлено вугільний брикет для твердопаливного котла. 

    Проведені процедури державних закупівель відповідно до річного 

плану. 

 

У користуванні підприємства знаходяться 2 земельні ділянки: 

- площею 0,4883 га за адресою м. Рівне, вул. П.Дорошенка, 55А; 

- площею 0,1455 га за адресою м. Рівне, вул. П.Дорошенка, 60. 

 

На балансі підприємства знаходяться 7 будівель: 

- адміністративний корпус; 

- виробничо -побутовий корпус; 

- цех по ремонту обладнання; 

- підсобне приміщення; 

- прохідна; 

- гаражі; 

- навіс для кабеля (ПРУ). 

КП "Міськсвітло" є балансоутримувачем об'єктів зовнішнього 

благоустрою:  

- лінії електропередач м. Рівне 

- світлофорні об'єкти (передано 43 штуки за Рішенням Рівненської 

міської ради 20.10.20 р.). 



 

         КП „ Міськсвітло”  за  2020 рік  отримало доходів  всього:    25 578,0 

тис. грн.  

в т. ч. ПДВ  4157,4  тис. грн.   

в т. ч. : 

- дохід від реалізації робіт, послуг становить 24 944,3 тис. грн (в т.ч. 

ПДВ 4157,4 тис.грн.), що на  4378,1 тис. грн  більше ніж у 2019 році.  

 Даний дохід складається із послуг наданих стороннім організаціям у 

сумі 1846,3 тис. грн. (7,4%)  та УЖКГ – 23098,0 тис. грн (92,6 %)  за виконані 

роботи по утриманню, обслуговуванню  і  ремонту мереж зовнішнього 

освітлення  міста. 

Чисті доходи:  21 420,6  тис. грн.  

         Витрати підприємства  за  2020 рік   становлять  всього:  20565,8 тис. грн. 

      в т. ч. :           

          -  матеріальні  витрати  -   11315,7 тис. грн. (55%); (в т. ч. вартість 

електроенергії 8 571,6 тис. грн без ПДВ)              

           -  витрати на оплату праці  -   6590,9 тис. грн   (32,1%) 

           -  ЄСВ  -  1374,2  тис. грн   (6,7%) 

           -  амортизація    -   846,2  тис. грн   (4,1%)  

           -  інші операційні  витрати  -   438,8 тис. грн   (2,1%) 

      Дебіторська заборгованість за  роботи, послуги   на 01.01.20 року за 

чистою реалізаційною вартістю становила  144,0 тис. грн,  а на 01.01.21 

року збільшилась і складає 904,1 тис. грн. 

             Заборгованість на 01.01.21 р.  по основних  боржниках:  

                 - КП  " Рівненське ШЕУ автомоб. доріг"     -  870,3 тис. грн (частково 

оплачено в січні 2021р.) 

           - УЖКГ  -  15,9 тис. грн.       

  Кредиторська  заборгованість :  

      -  за товари, роботи, послуги на 01.01.20 року становила 20,8 тис. грн, а на 

01.01.21 року зменшилась і складає  4,9 тис. грн. 

      -  з оплати праці – 203,5 тис. грн (виплачено 06.01.2021 р.); 

      -  зі страхування – 50,8 тис. грн (оплачено 06.01.2021 р.); 



      -  з бюджетом – 608,6 тис. грн (сплачується вчасно 

                   Заробітна плата на підприємстві виплачується вчасно, двічі на 

місяць.  

2020 рік 

Фонд оплати праці  

працівників тис. грн 

Кількість 

працівників 

Середньомісячна 

заробітна плата 

працівника, грн 

6860,8 48 11911 

 

           Простроченої кредиторської заборгованості за розрахунками із 

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

страхування нема.  

            За 2020 рік підприємством сплачено  -   4652,6  тис. грн. до 

державного та міського бюджету: 

            -  податок на доходи фізичних осіб  -  1211,4 тис. грн. 

            -  податок на додану вартість   -  1856,2 тис. грн.  

            -  податок  на прибуток  -  84,0 тис. грн.  

            -  єдиний соціальний внесок  -  1397,1 тис. грн.  

            -  військовий збір  –   103,3 тис. грн.  

            -  екологічний податок  -   0,6 тис. грн.  

         Прибуток діяльності підприємства за 2020 рік становить –  700,0 тис. 

грн.(оперативні дані). 

            У 2020 році  підприємству надійшло коштів  з міського бюджету : 

 -  на технічне обслуговування зовнішнього освітлення  -   11875,8 тис. 

грн. 

 -  для оплати електропостачання систем освітлення міста – 10160,6 тис. 

грн. 

 -  на роботи по монтажу та демонтажу ілюмінаційних гірлянд, 

обслуговування    

    центральної новорічної ялинки    - 145,5 тис. грн.  



 -  за роботи по ремонту та реконструкції мереж зовн. освітлення  -  898,8 

тис. грн.                    

           За 2020 рік підприємством: 

     1). придбано основні засоби на 43,8 тис. грн. (меблі, ком'ютерне 

обладнання,      

інстументи та інвентар); 

     2). Замінили:  

      - старі вікна в адмінприміщенні, виробничо-побутовому корпусі, 

підсобному приміщенні -  160,5 тис. грн. 

         Сума закупівель без проведення процедур закупівлі – 1926,1 тис. грн.      

З 19.04.2020 року введено в дію зміни до Закону України «Про публічні 

закупівлі». Межу проведення процедури торгів зменшено з 200 тис. грн. до 

50 тис. грн. Враховуючи зміни законодавства,  у 2021 році сума закупівель 

без проведення процедури торгів буде значно меншою.  

      

 

                        


