
Проєкт  

вноситься КП « Оберіг-Аква» 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від ____ ________ 202___ року                                                                    № ____ 

 

смт Олександрівка 

 

Про затвердження «Звіту керівника  

за 2021 рік» комунального  

підприємства «Оберіг-Аква» 

Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської 

 області 
 

Відповідно пп.2 п. 2 ст. 52  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»  

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити  «Звіт керівника за 2021 рік»  комунального підприємства 

«Оберіг-Аква» Олександрівської селищної ради  Кропивницького району 
Кіровоградської області згідно додатку.  

 
2.  Контроль за виконанням цього рішення  покласти  на  заступника 

селищного голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Василя 
СКЛЯРЕНКА. 

 
 

 

Селищний голова                                                       Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення (розпорядження)  Про затвердження «Звіту керівника  за 
2021 рік» комунального підприємства «Оберіг-Аква» Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області у новій 
редакції 
                                                                   (назва) 

1.Обгрунтування необхідності видання документа. 
      На вимогу пп. 2 п. 2 ст. 52  Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні". 

2.Мета і шляхи її досягнення. 
     Відображення фінансового стану комунального підприємства «Оберіг-
Аква» Олександрівської селищної ради  Кропивницького району 
Кіровоградської області за 2021 рік. 

3.Правові аспекти. 
   Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

4.Фінансово-економічне обґрунтування. 
   Не потребує ніяких фінансових вкладень. 
 

5. Позиція заінтересованих органів. 
  Проект рішення не стосується інтересів інших органів. 

 

6. Регіональний аспект. 
  Вдосконалення роботи комунального підприємства «Оберіг-Аква», що 
знаходиться на території   Олександрівської селищної ради.  
      

7. Громадське обговорення. 
  Не потребує проведення громадського обговорення.     
 

8. Прогноз результатів. 
 

    Підвищення ефективності роботи комунального підприємства, 
забезпечення якісних та безперебійних житлово-комунальних послуг 
населенню та іншим споживачам територіальної громади Олександрівської 
селищної ради. 
 
 

Директор КП « Оберіг-Аква»    ________    Микола Гончаренко 
(повне найменування посади    (підпис)         (ініціали імені, прізвище) 

головного розробника) 

__________                                 
(дата)                      



Звіт  керівника    

комунального підприємства «Оберіг-Аква»   Олександрівської  

селищної ради Кропивницького район Кіровоградської області 

за 2021 року 

Комунальне  підприємство «Оберіг-Аква» Олександрівської  селищної 

ради Кропивницького району Кіровоградської області є юридичною особою, 

що надає послуги з централізованого водопостачання,  вивезення рідких 

нечистот та благоустрою. Засновником, власником та органом управління 

майном Підприємства є Олександрівська селищна рада. Рішенням 

Олександрівської селищної ради № 337 від 31 березня 2017 року «Визначений 

виконавцем послуг з постачання холодної води та послуг водовідведення               

КП «Оберіг-Аква»».                                                                                                                  

У своїй діяльності керується Статутом підприємства, рішеннями органів 

місцевого самоврядування та чинним законодавством України.  

Місцезнаходження  підприємства:  Україна, Кіровоградська область, 

Кропивницького району , смт Олександрівка, вулиця  Незалежності України  

будинок 64. 

На балансі підприємства знаходиться водопровідна мережа протяжністю          

33 км.,  артезіанські свердловини  в кількості три  штуки, працюючі дві 

свердловини , одна потребує капітального ремонту.  

Також на балансі підприємства знаходяться водопровідно - каналізаційна  

мережа протяжністю 27  км. та  очисні споруди. 

Комунальне підприємство «Оберіг-Аква» надає послуги  жителям  селища  

Олександівка, а саме :  

- З централізованого водопостачання та  централізованого водовідведення 

стічних вод ,  а також  вивезення  рідких нечистот асенізаційною 

машиною фізичним та юридичним особам  селища; 

- Обслуговування, ремонт житлових багатоквартирних будинків               

смт Олександрівка в кількості 45 будинків  загальною площею 44,7 

тис.м2  

- Благоустрій  селища  , а  саме косіння бур’янів, прибирання вулиць  

селища  від сміття, озеленення  квітами , прибирання стихійних 

сміттєзвалищ та вивезення сміття на сміттєзвалище.  

 

  За 2021 рік  реалізовано води -45,5 т. м3  та  водовідведення -43,5 тис. м3. 

Загальна кількість абонентів по водопостачанню та водовідведенню -1328 

абонентів , по утриманні   багатоквартирних будинків -872 абонентів.  

Заключено договорів з населенням  в 2021 році  по послугах: 



-Утримання будинків і споруд  та прибудинкових територій -202 шт.                         

-Про надання послуг  з вивезення  твердих побутових відходів від 

багатоквартирних будинків – 145 шт.                                                                        

–Забір , очищення  та постачання води, каналізація, відведення  й очищення  

стічних вод -137 шт.   

 З 01.01.2017 року  підприємство  знаходиться  на загальній  системі  

оподаткування , є платником  податку на прибуток  і ПДВ. 

В штатному розписі  комунального підприємства «Оберіг-Аква»  

Олександрівського селищної ради кількість штатних посад  КП «Оберіг-

Аква»  складає   - 18 посад (копія додається ), в т.ч.:                                                            

адміністративний персонал - 5 посад,  виробничий персонал підприємства – 

13 посад . Загальна  сума  заробітної плати    за 2021 рік з урахуванням 

податків  склала  1619,8 тис. грн. (за рахунок місцевого бюджету -510,9 тис. 

грн.;1108,9 тис. грн.- видатки підприємства ,  розрахунки  за іншими 

виплатами лікарняні- 18,2тис. грн.),  нарахування на оплату праці  360,0 тис. 

грн. 

Фінансування цільових програм бюджетних коштів   відповідно спрямованих  

на досягнення  покращення   роботи підприємства  для  кінцевого результату 

в   2021 року. 

 Профінансовано  коштів з місцевого бюджету   в 2021 році – 929,8 тис. грн.  

та витрачено 929,8 тис. грн., а саме :                                                                         

-ТОВ Кіровоградська  обласна ЕК за електроенергію -86,9 тис. грн. ;                         

-ПрАТ « Кіровоградобленерго» за перетікання електричної енергії-                     

24,1 тис. грн. ;                                                                                                                  

-ТОВ «Овіс»,   за обслуговування   вуличного освітлення  35,8 тис. грн.;                         

- на заробітну плату – 510,9  тис.грн.;                                                                         

- нарахування на заробітну плату – 112,4 тис. грн.                                                

-ТДВ «Херсонський електромеханічний завод» за поточний  ремонт насосів-

20,3тис. грн;                                                                                                                   

-ТОВ « Екосистема 2010» на виготовлення дозволу для водопостачання-             

18,3  тис. грн.;                                                                                                                     

-ПП Лавріненко  за запасні частини до трактора МТЗ-80.1-11,0 тис. грн.;         

-«2-й ім. Петровського цукровий завод» за перекачування  каналізаційних 

вод-110,1 тис. грн. 

Дохідна частина   КП «Оберіг-Аква» за 2021 рік  всього складає 

– 3496,9 тис. грн, а саме:     

Залишок на початок року-7,8 тис. грн 

профінансовано з місцевого бюджету -929,8 тис. грн.  



 дохід підприємства становить -2559,3 тис. грн  згідно рахунка 

311 «Поточні рахунки в національній валюті». 

   Надходження  підприємства за 2021 рік у  тому числі:                                 

710,4 тис. грн – централізоване водопостачання, водовідведення(населення , 

підприємства)   ;                                                                                                              

673,3 тис. грн – утримання багатоквартирних будинків;                                                      

301,8 тис. грн,- вивезення сміття  від багатоквартирних будинків;                                     

68,5 тис. грн - вивезення рідких нечистот;                                                                             

197,2 тис. грн.  благоустрій селища;                                                                                

24,6 тис. грн. дохід  від здачі в оренду  приміщення, згідно договору  оренди 

комунального майна \ФОП Лантух М.Ю.\;                                                             

583,5 тис. грн - за послуги  підприємства та інших споживачів.   

В т.ч. ПДВ за надані послуги  тис. грн- 180,8 .  

Витратна частина  КП « Оберіг-Аква» за 2021 рік всього 

складає- 3457,6 тис. грн., а саме: 

фінансування  з місцевого бюджету -929,8 тис. грн.  

 витратна частина  підприємства становить -2527,8 тис. грн згідно 

рахунка 311 «Поточні рахунки в національній валюті 

Видатки підприємства  за 2021 рік у  тому числі: 

Код КЕКВ «2110» Стаття 1- заробітна плата тис. грн-1619,8; 

Код КЕКВ «2120» Стаття 2- нарахування на заробітну плату тис. грн-

349,6; 

Код КЕКВ«2210»Предмети,  матеріали , обладнання  та інвентар тис. грн-

228,0 , а саме :  

- ПММ, запасні частини тис. грн.- 168,2 (податковий кредит на  ПММ  

ПДВ в т.ч. – 19,4 тис. грн);                                                                                                    

- адміністративні витрати(послуги зв'язку, канц. товари) тис. грн- 11,2;                            

- ремонт  багатоквартирних будинків, які знаходяться на балансі 

підприємства  тис. грн.- 37,6.                                                                                                   

-ПП Лавріненко  за запасні частини до трактора МТЗ-80.1-11,0 тис. грн.   

                                                                                                                                

Код КЕКВ «2270» Оплата послуг крім комунальних\електроенергія\ тис. 

грн-965,8 (податковий кредит на електроенергію  ПДВ в т.ч. - 161,0 тис. 

грн);      



                                                                                                                                           

Код КЕКВ «5000*» Оплата послуг тис. грн.-294,4,  а саме:                                             

-  Податки та збори тис. грн – 38,1;                                                                                         

-  Лабораторні аналізи , дозвільні документи , послуги банка тис. грн.-27,8;                    

-  «2-й ім. Петровського  цукрового заводу» за перекачування каналізаційних 

вод тис. грн- 154,1 ;                                                                                                                   

-ТОВ «Овіс»,   за обслуговування   вуличного освітлення  35,8 тис. грн.;                   

-ТДВ «Херсонський електромеханічний завод» за поточний  ремонт насосів-

20,3тис. грн;                                                                                                                   

-ТОВ « Екосистема 2010» на виготовлення дозволу для водопостачання-             

18,3  тис. грн.;                                                                                                                            

  в т.ч\ податковий кредит на електроенергію та ПММ\  разом  ПДВ. – 180,4 

тис. грн;       

Залишок коштів на 31.12.2021 тис. грн - 39,3.                                                                   

 Майно підприємства 

За 2021 рік вартість основних засобів становить 10618,6 тис. грн, первісна 

вартість складає 18752,4 тис. грн, знос – 8133,8 тис. грн. 

Виробничі запаси  (МШП) –     59,6 тис. грн.                                                                        

Всього активи підприємства  на плановий рік 18812 тис. грн. 

6.Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість                     

За  2021 рік в КП «Оберіг-Аква» дебіторська заборгованість (населення)  

становить – 486,7 тис. грн.,  кредиторська заборгованість відсутня. 

7.Відомості про претензійно – позовну роботу 

У  підприємстві  за 2021 рік    претензійно - позовні заяви  до суду не  

подавались. Для уникнення позовних заяв , погашена кредиторська 

заборгованість   підприємства(перекачування нечистот), перед «2-й ім. 

Петровського цукровим заводом» за рахунок коштів місцевого бюджету. 

 Залучення, витрачання та погашення кредитних коштів 

Кредитних коштів в  КП «Оберіг-Аква» за 2021 рік   немає.  

Проблемні питання діяльності підприємства та пропозиції по їх 

вирішенню 

1. Поточний ремонт   артезіанської свердловини.                                           
2. Поточний ремонт глибинних насосів  в кількості  6 шт..                                      

3. Поточний ремонт водопровідно-каналізаційної системи протяжністю                

60 км.                                                                                                            



4.Заходи спрямовані на охорону вод, зменшення рівня забруднення 

(знезалізнення)  та забезпечення  раціонального використання  водних  та  

інших природніх ресурсів.                                                                     
Оптимальним варіантом розв’язання проблеми є  участь КП «Оберіг-Аква» 

до програми «Питна вода Олександрівської селищної ради 2022-2026 роки». 

Директор КП  «Оберіг-Аква»       ___________      Микола ГОНЧАРЕНКО                      

                                                           (підпис)               (ім’я, прізвище) 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник селищного голови  

З питань  діяльності  виконавчих  

органів влади                                  ___________      Василь СКЛЯРЕНКО                          

                                                           (підпис)               (ім’я, прізвище) 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


