
 
Бережанська міська рада  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

11 березня 2021 року          м. Бережани         №  93 

 

Про роботу міських комунальних підприємств за 2020 рік, затвердження 

фінансових планів  БМКП «Добробут» та КП «СПОРТРЕСУРС» 

Бережанської міської ради на 2021 рік 
 

Заслухавши звіти керівників Бережанських міських комунальних 

підприємств «Господар», «Добробут», комунального підприємства 

«СПОРТРЕСУРС» Бережанської міської ради, про роботу підприємств за 2020 

рік, розглянувши звіт про виконання фінансового плану Бережанського 

міського комунального підприємства  «Добробут» за 2020 рік та проєкти  

фінансових планів комунальних підприємств «Добробут» та «СПОРТРЕСУРС» 

на 2021 рік, керуючись  підпунктом 4 пункту «а» статті 27, підпунктом 3 

пункту «а» статті 29, статтями 52, 53, частиною шостою статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі власних 

повноважень, виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

 

В И Р І Ш И В: 

 
1. Звіти  директора БМКП «Господар»  Хомецького  М.С., директора  

БМКП «Добробут» Федорів Л.І., директора КП «СПОРТРЕСУРС» 

Бережанської міської ради Костіва Я.І. про роботу комунальних підприємств за 

2020 рік взяти до відома (додатки 1-3). 

2. Роботу міських комунальних підприємств: 

БМКП «Господар» -  визнати доброю; 

БМКП «Добробут» - визнати доброю; 

КП «СПОРТРЕСУРС» Бережанської міської ради - визнати доброю. 

3. Зобов’язати  директора  БМКП «Господар» Хомецького М.С.,                

директора БМКП «Добробут» Федорів Л.І., директора КП «СПОРТРЕСУРС» 

Бережанської міської ради Костіва Я.І.:  

3.1.  Протягом 2021 року забезпечити виконання річних планів робіт та  

наданих пропозицій та доручень виконавчого комітету міської ради. 

3.2. Проводити системну роботу щодо оптимізації витрат, покращення 

платоспроможності та підвищення рівня рентабельності підприємства. 



3.3. Забезпечити належну організацію ефективної системи внутрішнього 

контролю за фінансовою та господарською діяльністю підприємств. 

4. Бережанському МКП «Добробут» (Федорів Л.І.): 

- продовжити  роботу  щодо організації безперебійного  забезпечення 

населення водою та вчасного та якісного ремонту водопровідної мережі; 

- вжити заходів щодо встановлення абонентами (споживачами) засобів 

обліку води.  

5. Бережанському МКП «Господар» (Хомецький М.С.): 

-  забезпечити на території міської територіальної громади  утримання 

доріг, площ та тротуарів у належному експлуатаційному та санітарному стані;  

- спільно з відділом житлово-комунального господарства, містобудування 

та архітектури міської ради (Халупник З.О.) активізувати роботу щодо 

притягнення до адміністративної відповідальності порушників у сфері 

благоустрою. 

6. КП «СПОРТРЕСУРС» Бережанської міської ради (Костів Я.І.): 

- забезпечити належне утримання адмінбудинку стадіону, дитячих та 

спортивних майданчиків і споруд на території громади; 

7. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури  міської ради (Халупник З.О.) постійно здійснювати контроль  за 

виконанням  робіт та послуг з капітального ремонту, поточного ремонту, 

утримання об’єктів комунального майна міста, та своєчасністю розрахунків за 

виконані роботи (надані послуги) в межах визначеного фінансування, згідно із 

затвердженим Бережанською міською радою бюджетом на 2021 рік.  

8. Звіт про виконання фінансового плану  Бережанського МКП «Добробут»  

за 2020 рік взяти до відома (додаток 4). 

9. Затвердити фінансовий план Бережанського МКП «Добробут» на 2021 

рік з основними фінансовими показниками, наведеними в додатку (додаток 5). 

10. Затвердити фінансовий план комунального підприємства  

«СПОРТРЕСУРС» Бережанської міської ради на 2021 рік з основними 

фінансовими показниками, наведеними в додатку (додаток 6). 

11. Директору комунального підприємства «Добробут» Федорів Л.І. та 

комунального підприємства «СПОРТРЕСУРС» Костіву Я.І.: 

11.1. Забезпечити виконання показників, передбачених фінансовим 

планом. 

11.2. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства з питань 

оплати праці, та недопущення заборгованості з її виплати. 

11.3.Вчасно вживати заходи щодо погашення кредиторської та 

дебіторської заборгованості. 

11.4. Здійснювати аналіз показників фінансово-господарської діяльності та 

вживати дієві заходи щодо беззбиткової роботи підприємства. 

11.5. Забезпечити щоквартально – до 20 числа місяця, що настає за 

кварталом, надання у відділ житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради  звіту про  виконання фінансового 

плану підприємства. 



12. Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника міського 

голови Бабича В.М. 

 

 

Міський  голова                             Ростислав БОРТНИК  
                           
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету від 11.03.2021 № 93 

 

З В І Т 
про виконані роботи  Бережанським МКП «Господар» 

 за звітній період 2020 року 

 

Працівниками підприємства на території міста проведено ряд робіт по 

утриманні  доріг місцевого значення та благоустрою міста.  

 

Дороги та тротуари 

       

Зокрема здійснювався ямковий ремонт асфальтобетонною сумішшю 

вулиць міста, а саме:  частково вул. Шевченка, Чайковського,  Л. Українки, по 

всій протяжності вулиць, Лепких, пл. Ринок.   

Для цього закуплено асфальтобетонної суміші в кількості 61,7 тон на суму 

129,7 тис. грн.  і відремонтовано близько 600 кв. м. площі. 

Для виконання робіт по поточному ремонті були задіяні виключно   

транспортні засоби підприємства, мається на увазі перевезення асфальту 

автомобілем,  для ущільнення був задіяний каток  а також транспортна одиниця 

для підвезення інструменту, смоляної суміші і т.п. 

Вищевказані роботи проводились з квітня по листопад місяць 2020 р. 

 

Одночасно проводились роботи по поточному ремонту окремих ділянок 

вулиць з суцільним покриттям підрядним методом, таким чином ТзОВ «Козова 

Шляховик» виконано роботи по : 

вул. Лепких на суму 150 тис. грн. 

вул. Шевченка на суму 150 тис. грн. 

А ПП «Новий крок» виконано роботи по поточному ремонту тротуарів 

тротуарною плиткою:  

вул. Руська на суму 190000 тис. грн. 

вул. Валова на суму -49954 тис. грн.. 

вул. Академічна на суму – 49627 тис. грн.   

вул. Вірменська на суму – 49784 грн.   

вул. Садова на суму -197338 тис. грн. 

Крім того, ПП «Новий крок» виконано роботи по закінченню поточного 

ремонту на спортивній площадці по вул. Тернопільська на суму 98017 грн., 

кошторисна вартість робіт становила 152 743  грн.    

 

Також  власними силами підприємства було здійснено поточний ремонт 

тротуарів бруківкою протяжністю  

по вул. Руська 115 м.п., 



Шевченка 80 м.п,  

частково вул. Садова 10 м.п. 

 

Для виконання вищевказаних робіт було закуплено матеріали 

Поребрик – 220 шт. на суму 20,5 тис. грн. 

Бруківки 665 кв.м на суму 139.7 тис грн. 

Відсів 50 тон на суму 27,000 грн. 

Бордюр дорожній 80 шт. на суму 13,34 тис. грн 

     

Виконано роботи по нанесенню розмітки «Пішохідний перехід» в кількості 

21 шт. на суму 7,4 тис. грн. 

 

Здійснювався поточний ремонт вулиць щебенем 

вул. Грушевського на суму 49000 грн. 

вул. Крушельницької на суму 48601 грн. 

переїзд вул. Кошова – 8 Березня на суму 48331 грн. 

вул. Лисенка на суму 34080 грн. 

вул. 8 Березня на суму 19088 грн. 

вул. Костельна на суму 19731 грн. 

вул. Кошова на суму 19274 грн. 

вул. Кобилянської на суму 19597 грн. 

 

Відремонтовано  та  встановлено 20  дорожніх знаків  у відповідності до 

ПДР, що забезпечило розв’язку руху транспортних засобів, пішохідних 

переходів через вулиці з інтенсивним рухом транспорту. 

 

Здійснено поточний ремонт двигуна автомобіля САЗ-53 на суму 23000 грн. 

Для прогортання снігу підприємство використовує  таки транспортні 

засоби як:  автомобіль ЗІЛ-130, трактори Т-16, МТЗ-82.1, ЮМЗ- 6 . 

В період підготовки до зимового періоду закуплено матеріалів для 

підсипки доріг: 

Пісок – 200 тон на суму – 29,4 тис. грн; 

Шлак – 80 тон  на суму – 12,8 тис. грн; 

Сіль -   25 тон   на суму -  32,5 тис. грн. 

Протибуксуючі матеріали розвозились по аварійно небезпечних ділянках 

доріг і вулицях міста.  

По вулицях, які мають покриття щебенем,  так само здійснювався ремонт, 

зокрема це вулиці: 

 Депутатська, Гоголя,  Грушевського,  Крушельницької, 

Загороди, Лисенка, Мечникова, Червона, 8-Березня, Стефаника, 

О.Кобилянської, Монастирського. 

 



Крім цього, для влаштування доріг на міських кладовищах  закуплено 

щебінь з Підвисоцького заводу будівельних матеріалів 28т на суму 5,9 тис.грн. 

 

 З метою запобігання паводків на території міста підрядною організацією 

Регіональним офісом водних ресурсів проведено очищення водовідвідних канав 

 по вул. Тепла на суму 15,0 тис. грн.  

а підрядчиком ФОП Солярчик Г.П. здійснено поточний ремонт 

водовідведення по вулицях:    

 вул. Шевченка на суму 24600 грн. кошторисна вартість 32218 

грн. 

 вул. Хатки на суму 195200 грн.  кошторисна вартість 199481 

грн. 

 вул. Лисенка  на суму 11918 грн., кошторисна вартість 11918 

грн.   

 вул. Червона   (влаштування кювету і встановлення труб на 

заїздах) на суму 46913 грн., кошторисна вартість 49513 грн.  

       

З метою забезпечення належного санітарного стану міста,  транспортними 

засобами підприємства  неодноразово на протязі звітного періоду, надавалась 

допомога в ліквідації незаконних стихійних сміттєзвалищ, очищенні 

контейнерних площадок і зливових колодязів. 

 

Також працівниками МКП «Господар» постійно проводиться прибирання  

міських кладовищ. Зокрема було здійснено  поточний ремонт огорожі  з 

виконанням робіт  по оштукатуренню  окремими місцями та  побілкою,  а 

також поточний ремонт могил воїнам  Другої Світової війни, січових стрільців і 

воїнів УПА . 

                   

Протягом року  працівниками  підприємства проводились роботи по 

вирізці кущів, самосадів, обрізка дерев з формуванням крони, видалення  

аварійно-небезпечних дерев, а в весняно-літній період  обкошування  доріг , 

зелених зон, парків, скверів, могил і т.п. 

 

 Працівниками міських кладовищ здійснюється копка могил. 

 

 Прибирання вулиць, площ, парків, скверів, дитячих площадок 

здійснюється  двірниками  підприємства.  Площа прибирання становить 82,2 

тис.кв.м, і  розділена на 19 дільниць.   

 

Обслуговування мереж вуличного освітлення 

 

   Протягом звітного 2020р здійснювався поточний ремонт освітлення 

вулиць міста Кобилянська, Верхня, пл. Ринок, Шевченка, Західна, Козацька, 

Підкови. 



   Протягнуто нові лінії по вул. Просвіти, Зоряна. 

   Підрядчиком ПП Баран М.З. виконано поточний ремонт вуличного 

освітлення від ТП-270 по вул. Стефаника в с. Посухів на суму 115000 грн. 

кошторисна вартість  робіт була 194737 грн.  

 

 Після заміни опор ліній електричних передач виконано заміну 

кронштейнів по вул. Хатки, Кобилянська, Монастирського, Верхня в кількості 

68 шт. на суму 7,5 тис. грн. Виготовлено та встановлено  кронштейни під 

встановлення ліхтарів, проведено реконструкцію ліхтарів під енергозберігаючі 

лампочки. 

  Відреставровані  та встановлені старі ліхтарі вуличного освітлення в 

кількості 54 шт. 

  Внаслідок перевантаження ліній вуличного освітлення  встановлено 

додаткові щити управління в кількості  4шт.  на суму 13,2 тис.грн.     

  Закуплено 755 шт.  енергозберігаючих  лампочок на суму 66,4 тис. грн. і 

замінено 638 шт. на суму 56,1 тис.грн.,  

 Ліхтар вуличний   60 шт   на суму 18 тис. грн.  

 Кабель СІП і АВВГ 16,1 тис. м\п 18,4 тис. грн. 

 Опори  11 шт. на  22,0 тис. грн. 

       

  А також було виготовлено і встановлено 13 декоративних ліхтарів на 

суму 104000 грн.  по вул. Шевченка 4 шт. та пл. Ринок 9 шт. з проведенням 

підземної електричної лінії . 

  У відповідності  до графіку планово-попереджувальних ремонтів 

проведено поточний ремонт щитів керування вуличним освітленням, підтяжка 

дротів, ліквідація обривів, реконструкція ліхтарів та переоснащення під 

енергозберігаючі лампочки, обрізання гілля  дерев під лініями та ряд інших 

робіт, пов’язаних з експлуатацією вуличного освітлення. 

 

У порівнянні з 2019 роком, внаслідок проведення реконструкції з заміною 

ліхтарів та електричних лампочок, було зекономлено 11,7 тис. кВт. з 

врахуванням влаштування  додаткових ліній. 

 

На протязі звітного року було здійснювалось комплексне обслуговування 

доріг (обкошування, підсипання) та благоустрій відведених територій. 

        

 

 

Директор БМКП «Господар»                                          Михайло 

ХОМЕЦЬКИЙ 
 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого 

комітету від 11.03.2021 № 93 

 

ЗВІТ 

про фінансово-економічну діяльність 

БМКП „Добробут” за  січень- грудень 2020р.  
 

 

Найменування 

 послуги 

Реалізовано послуг,тис.куб.м Реалізовано послуг(з ПДВ),тис.грн 

2019р. 2020р. 2019р. 2020р. 

Водопостачання 

в т.ч. 

285.0 263.0 5307.7 5892.8 

-населення 244.9 232.5 4461.9 5164.4 

-бюджет.установи  24.3 16.9  504.8   394.4 

- інші споживачі  15.8 13.6  341.0   334.0 

Водовідведення в  

т.ч. 

161.0 143.8  667.7  731.3 

-населення 128.4 120.7  518.0 610.4 

-бюджет.установи   21.7  14.9    98.8   76.9 

-інші споживачі   10.9  8.2    50.9   44.0 

Вивіз р.п.в. 1.504 1.574  155.3 158.5 

 

 

     Оплата за надані послуги водопостачання-водовідведення ( з ПДВ)за січень-

грудень 2020р. –6584.9 тис.грн, в т.ч. населення  безпосередньо    5801,5 

тис.грн.  

    Середньомісячна  оплата  населення  до вартості  реалізованих послуг 

становить- 100,0%,бюджетних організацій  -100 %, інших споживачів – 90,0% . 

       Заборгованість інших споживачів і бюджетних організацій на 01.01.2021р. 

– 131,3 тис. грн.(на 01.01.2020р.- 65.0 тис.грн.), заборгованість  населення  -  

695,9 тис.грн  (  на 01.01.2020р. – 722,4 тис.грн) 

      Претензійна робота по заборгованості  населення: 

      - подано на розгляд судових наказів                 -  25 шт. на суму 57,9 тис.грн.; 

      - прийнято судові ухвали по судових наказах -  13 шт. на суму 33,4  тис.грн; 

      - оплачено в досудових провадженнях             -   9 шт. на суму 21,5 тис.грн; 

      - стягнуто заборгованість через виконавчу  службу - на суму  12,3 тис.грн.                      
        
        Спожито електроенергії  на суму 2441,8 тис.грн., 791,5 тис.квт/год. (за 

відповідний період 2019р-.779,8 тис.квт год  на суму 2428,9,1 тис.грн) ,в т.ч. 

споживання електроенергії  біоочисних споруд  по вул. Корольова –  11,3 

тис.квт/год (1,4%) . 

 

          Чисельність працюючих   на  01.01. 2021р. – 26 чол., середньоспискова 

чисельність  за 2020р.– 26 чол. 



      Нарахована заробітна плата за  12 міс.2020р. – 2787,9 тис.грн. в т. ч. до 

виплати  2240,7 тис.грн  . Виплачена заробітна плата  – 2245.0 тис.грн.     

    

     За 2020 р. підприємством отримано і використано фінансування з міського 

бюджету 1416,6 тис.грн. з обласного бюджету-  784,0 тис.грн., в т.ч. за 

напрямками призначення: 

 

1. КФК- 116013 «забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства», загальний фонд -   599,4 тис. грн,з них: 

 
         1.1     за розробку нормативів ГДС  спец водокористування                  -  23,2 тис. грн; 

         1.2     фінансова підтримка (відшкод .виплат на з/ту)                            - 150,0 тис. грн;                                                

         1.3     придбання  електрообладнання                                                     -   12,1 тис. грн.;          

         1.4     придбання лічильників обліку води(6шт)                                       -  14,7 тис. грн; 

         1.5    придбання запчастин (до ЗІЛа ,вакуум промив.)                              -  30,0 тис. грн;       

         1.6    пот.ремонт колонки-качалки вул. Котляревського-Молодіжна      - 49,9 тис. грн;                                     

         1.7    поточний ремонт колонки-качалки вул. Тернопільська 4                  - 32,3 тис. грн;                                                    

         1.8  ремонт  водо насосного  обладнання  (ЕЦВ -4 шт.)                            -  36,3 тис. грн; 

         1.9  монтажні роботи (автокран)  насосн. обладнання на артсвердл-х    -    2,5 тис. грн ; 

         1.10  ремонтні роботи на водо мережі(вул.,Тернопільська,пож.гідранти)-248,4 тис. грн                                                                                 
  

2. КФК- 116013 «забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного  

господарства»,спеціальний фонд     -757,3 тис. грн, з них : 

 
2.1  придбання  насосного обладнання, комп’ютера                            -   34,5 тис. грн ; 

2.2   придбання  перетворювача частоти (ЦНС,1, шт.)                          - 337,3 тис. грн.; 

2.3  капремонт свердловини вул. Рогатинська -Миру 61                       - 147,8 тис. грн.; 

 2.4 виконані роботи по об’єкту «Водопровідні мережі м. Бережан- реконструкція 

водозабору(реконструкція водопроводу до РЧВ)»   -                             237,7 тис. грн.                                     

                                  

 

 3.   КФК – 117691 « Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених 

ВР,  АР Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами 

виконавчої влади ….»   

                                                                                                       -       59,9 тис. грн    
        з них : 

       3.1  -  улаштування відгалуження 0,4 кВ до арт свердловини вул. 

8-го Березня.                                                                                                         -     32,2 тис .грн; 

        3.2 -  ремонт носів ЕЦВ (3 шт.)                                                                   -    22,6 тис. грн; 

3.3 -  придбання мотопомпи WP 80                                                            -      5,1 тис. грн. 

 

 

4.КФК – 1616013 «забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства»,обласний бюджет, спеціальний фонд – 784,0 тис. грн, з них : 

 



 4.1    -виконані роботи по об’єкту «Водопровідні мережі м. Бережан» - 

реконструкція водозабору(реконструкція водопроводу до РЧВ)»   -   784,0 

тис. грн.                                           

 

Сплата податків і зборів за 2020р. 
Назва показника Нараховано,тис. грн Сплачено,тис. грн 

Податок на прибуток     8,7   2,4  ( за 2019р.) 

Частка податку на прибуток     2,0    0,5 ( за 2019р.) 

Рентна плата за 

користування надрами 

207,5 218,8 

Рентна плата за 

спецводокористування 

30,7 28,8 

Екологічний податок 28,2 25,0 

Податок на дод.вартість 366,0 366,0 

Всього 643,1 641,5 

ПДФО 504,9 504,4 

Військовий збір   42,3   41,9 

ЄСВ 589,9 574,8 

 

Сплачено відшкодування збитків в результаті порушення 

природоохоронного законодавства згідно судових ухвал – 51,5 тис. грн,  

розтермінований  залишок  до сплати  ( до 31.05.02021 р.)-   25,0 тис. грн. 

 
 

 

 

Директора  БМКП «Добробут»                                        Любомира Федорів 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення виконавчого 

комітету від 11.03.2021 № 93 
 

 

Звіт про виконану роботу КП «СПОРТРЕСУРС» БМР у 2020 рік 

 
КП «СПОРТРЕСУРС» БМР  створене  відповідно до рішення Бережанської 

міської ради № 1554 від 20.12.2019 року.   

- Основним завданням комунального підприємства є утримання та 
фінансова підтримка спортивних споруд. 

              У 2020 році Комунальним підприємством «СПОРТРЕСУРС» БМР було 
виконано наступні роботи: 

1. Проведено поточний ремонт приміщень адмінбудинку стадіону та лазні; 

2. Проведено поточний ремонт фасаду адмінбудинку стадіону; 

3. Проводились роботи з утримання та обслуговування дитячих та спортивних 
майданчиків та споруд  по вул. І. Франка, вул. Шепети, вул. Л. Українки, вул. 
Тернопільській 

4. Встановлення огорожі металевої на стадіоні; 

5. Купівля інвентарю для фітнесу для дитячого майданчика по вул. Л.Українки; 

Загалом проведено робіт на загальну суму 269805,07 грн.  

 

 

 

 

      Директор КП «СПОРТРЕСУРС»                                              Ярослав КОСТІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до рішення виконавчого 

комітету від 11.03.2021 № 93 

 

Звіт про виконання фінансового 
плану  за 2020р.  БМКП «Добробут» 

                                                                                                                                  тис.грн 

Показники Код 

рядка 

Плановий 

рік, 

всього 

Фактичне 

виконання 

(+ 

-) 

% 

I.Доходи  

Дохід(виручка) від реалізації 

продукції,всього 

1 7633 6900.6 

 

-732.4  

Вирахування з доходу 4 1271 1150.1 -120.9  

Чистий дохід(виручка) від 

реалізації 

продукції 

10 6362 5750.5 -611.5 90.4 

 

Інші операційні доходи 20 838 1245.0 +407.0  

в т.ч. кошти міського бюджету 28 500 627,1 +127,1  

Інші доходи   46.9 +46.9  

Усього доходів 70 7200 7042.4 -157.6 97.8 

II.Витрати  

Собівартість реалізованої 

продукції,всього 

80 6620 5692.0 -928.0 86,6 

Інші операційні та фінансові 

витрати 

110 386 1302.1 +916.1  

Податок на прибуток від звичайної 

діяльності 

150 34 8.7 -25.3  

Усього витрат 170 7040 7002.8 -37.2 96,3 

Чистий прибуток(збиток) разом 210 160 39.6 -120.4 25.0 

1.Водопостачання  

1.1 Доходи  

Реалізація продукції в 

натуральних показниках 

(тис.куб.м.) 

 285 263.0 -22.0 92.2 

 

Дохід(виручка)від реалізації 

продукції 

1 6560 5892.8 -667.2 90.0 

Вирахування з доходу 4 1093 982.1 -110.9  

Чистий дохід(виручка) від 

реалізації 

продукції 

10 5467 4910.7 -556.3 

 

90.0 

Інші операційні та фінансові 

доходи 

20 801 748.7 -52.3 93.5 

в т.ч.фін. допомога міс. бюджету  28 500 328.1 -171.9 65.6 

Усього доходів 70 6268 5659.4 -608.6 90.3 

1.2 Витрати  

Собівартість реалізованої 

продукції 

80 5733 5554.7 -178.3 96.9 

Інші операційні та фінансові 110 361 248.8 -112.2 68.9 



витрати 

Податок на прибуток від звичайної 

діяльності 

150 30 -   -30.0 0 

Усього витрат 170 6124 5803.5 -320.5 94.8 

Чистий прибуток(збиток) 210 144 (144.1) --288.1 0 

2.Водовідведення  

2.1 Доходи  

Реалізація продукції в 

натуральних 

показниках(тис.куб.м) 

 161 143.8 

 

-17.2 89.3 

Дохід(виручка) від реалізації 

продукції 

1 813 667,7 145.3 82.1 

Вирахування з доходу 4 135 111,3 --23.7  

Чистий дохід(виручка) від 

реалізації   продукції 

10 678 609.5 -68.5 90.0 

Інші операційні та фінансові 

доходи 

20 37  -37.0  

 28     

Усього доходів 70 715 609.5 -105.5 85.2 

2.2 Витрати  

Собівартість реалізованої 

продукції 

80 670 602.3 

 

-67.7 89,9 

Інші операційні та фінансові 

витрати 

110 25 79.8 +54.8 319.2 

Податок на прибуток від звичайної 

діяльності 

160 4  -4,0  

Усього витрат 170 699 682.1 -  16.9 97.6 

Чистий прибуток(збиток) 210 16 (72.6) -88.6 0 

3. Вивезення рідких побутових відходів 

3.1 Доходи 

Реалізація послуг в натурал. 

показниках (тис.куб.м) 

 1,5 1,6 +0,1 106.7 

Дохід (виручка) від реалізації 

послуг 

1 150 170.5 +20.5 113.6 

Вирахування з доходу 4 25 28.4 +3,4  

Чистьий дохід (виручка) від 

реалізації послуг 

10 125 142.1 +17,1 113.6 

3.2 Витрати 

Собівартість реалізованих послуг 80 125 142.1 +17,1 113.6 

Фінансовий  план доходів  на 2020р. виконаний на  97.8 % . Балансовий 

прибуток за 2020р. становить 48,3 тис. грн. , річна рентабельність- 0,7%. 

Так  значне зменшення планових  доходів водопостачання-водовідведення  на  

10,0 %  і відбулося за рахунок зменшення  обсягу наданих послуг   в натуральних 

показниках   на 7,7 %.(водопостачання) І  10,7 %. (водовідведення ). Зниження  

кількості  обсягів реалізованої  води (одночасно стоків)  по населенню  становить  

12,4 тис. куб. м (5,0%) ,по бюджетних установах - 7,4 тис. куб. м (43,7%), інших 

споживачах  зменшення  становить 2,2 тис. куб. м  (16,%) .  Аналіз обсягів   наданих 

послуг за 2015 -2020 р.р. (додаток1). 



Фактичні витрати  за надані послуги водопостачання-водовідведення за 2020р. 

до планових  становлять  94,8%  і  97,6% відповідно. 

         Додаткові  витрати по водовідведеденню спричинило відшкодування  збитків  за 

порушення природоохоронного законодавства (перевищення гранично-допустимих 

норм скидів у водні об’єкти) в сумі 51,5 тис.грн. 

          Отримано також додаткові доходи   по виконанню  робіт   на водопровідних 

мережах ,встановлення   індивідуальних  лічильників  обліку води, надання  послуг 

автотранспортом ,екскаватором  -   88,2 тис. грн. ,реалізації металобрухту  від 

ліквідації основних засобів -  41,9 тис. грн   

          Інші операційні доходи ,інші доходи  сформовані за рахунок визнання доходу 

від цільового фінансування одночасно з нарахуванням амортизації, визнання доходу  

на суму ПДВ  по коштах на капітальні інвестиції ( так  тільки   по  виконанню робіт  з 

реконструкції водопроводу до РЧВ  відшкодування «  вхідного» ПДВ - 166,1 тис. грн)       

            В  існуючих  реаліях  підприємство   не  спроможне  досягти  запланованого  

рівня рентабельності  надання  послуг  водопостачання –водовідведення і виконувати  

заплановану  інвестиційну програму  за  рахунок  залучення  власного прибутку. 
 

 

Директор БМКП» Добробут»                                                                       Л.І. Федорів 

 

Головний бухгалтер                                                                                        С.В. Полюга 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



            «Погоджую» 

Міський голова 

                                    Бортник Р.Б. 

 

„___” ________ 2021 р. 

 

Витрати 

на здійснення капітальних вкладень 

власних коштів БМКП „Добробут” 

на 2021 р. 
 

 (тис.грн) 

№ 
п/п 

 Фонд 

розвитку 

водопостачання 

Фонд 

розвитку 

водовідведення 

 

Фонд 

розвитку 

інших 

послуг 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

Влаштування огорожі санітарних 

зон артсвердловин 

 

Придбання(заміна) глибинних 

насосів ЕЦВ 

 

 

Заміна насосів до 

асенізац.автомобіля  

 

 

Реконструкція гаражних 

приміщень,.вул.Лепких 44 

 

Всього 

 

в.т.ч. за аморт.відрахувань 

          за рахунок прибутку 

 
 

 

50,0 

 

 

 

 66,0 

 

 

 

 

 

 

54,0 

 

 

170,0 

    

170.0 

- 

 

 
 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

11.0 

 

 

 

 

 

11,0 

 

- 

11,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Директор  БМКП „Добробут”                                                             Л.І.Федорів 

 

Головний бухгалтер                                                                               С.В. Полюга 

 



 

 

                                                                                                                «ПОГОДЖУЮ» 

                                                                                            Міський голова  

 

Бортник Р.Б. 

 

″___″____________2021р. 

 

 

 

 

Витрати фонду матеріального заохочення 

 БМКП «Добробут» 

на 2021р. 

                                                                                                                               тис.грн 

№ 

п/п 

Стаття витрат підстава  Передбачені 

кошти 

     

1 Виплата працівникам матеріального 

заохочення  

п.7.2 

колективного 

договору 

 12.0 

2 Виплата нецільової благодійної 

допомоги працівникам 

п.7.4 

колективного 

договору 

  

 всього   12.0 

 

 

 

 

 

Директор  БМКП «Добробут»                                                                   Л.І. Федорів 

 

Головний бухгалтер                                                                                   С.В. Полюга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

             Додаток 5 

 
″Затверджено″ 

                                                                                                     Рішенням виконкому  

Бережанської міської ради 

  від 11 березня 2021р. № 93 

 

Фінансовий план 

БМКП″Добробут″ 

на 2021р.                      

Одиниця  виміру : тис.гривень                     

Показники Код 

рядка 
Плановий 

рік, 

усього 

У тому числі за кварталами 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 

I.Доходи 

Дохід(виручка)від реалізації 

послугї 

 

1 

7187 1769 1810 1810 1798 

Вирахування з доходу 4 1198  295  302 302 299 

Чистий дохід(виручка) від реалізації 

послуг 

 

10 

5989 1474 1508 1508 

 

1499 

Інші операційні та фінансові 

доходи,всього 

 

20 

801  275 175 175 176 

в т.ч.фінанс підтримка м/бюджету  500  200 100 100 100 

Усього доходів 70 6790 1749 1683 1683 1675 

II. Витрати 

Собівартість реалізованих послуг, 

всього 

 

80 

6493 1622 1623 1624 1624 

Інші операційні та фінансові витрати 

всього 

 

110 

268 61 61  61  85 

Податок на прибуток від звичайної 

діяльності 

 

150 

5 -         5 

Надзвичайні витрати 

(невідшкодовані збитки) 

 

160 

     

Усього витрат 170 6766 1683 1684 1685 1714 

III.Фінансові результати діяльності 

Чистий прибуток(збиток,разом 210 24 66 -1 -2  -39 

IV.Плановий розподіл чистого прибутку 

Відрахування: частини прибутку 

(доходу)державними некорпоратизо- 

ваними,казенними підприємствами 

та їх об′єднаннями(дивіденди) 

 

 

 

220 

 

 

 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Розвиток виробництва 240         11    11 

Відрахування до фонду 

матеріального заохочення 

 

250 

 

12 

  

 

 

12 

 

 



Інші цілі(розшифрування) 260      

1.Водопостачання 

I.Доходи 

Реалізація послуг  в натуральних 

показниках (тис.куб.м) 

 272 68 

 

 

68 

 

68 

 

68 

 

Дохід(виручка) від реалізації послуг  

1 

6175 1543 1544 1544 1544 

Вирахування з доходу 4 1029  257 257   257   258 

Чистий дохід(виручка) від реалізації 

послуг 

 

10 

5146 1286 1287  1287 1286 

Інші операційні та фінансові доходи, 

всього 

 

20 

751 275 165   165  146 

в т.ч фінанси.підтримка м/бюджету  450 200  90    90   70 

Усього доходів 70      5897  1561  1452   1452  1432 

II.Витрати 

Собівартість реалізованих послуг, 

всього 

 

80 

5742  1435  1435 1436 1436 

Інші операційні та фінансові 

витрати,всього 

 

110 

 

240 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

Податок на прибуток від звичайної 

діяльності 

 

150 

 -    

Надзвичайні витрати(невідшкодова- 

ні  збитки) 

 

160 

     

Усього витрат 170 5982 1495 1495 1496 1496 

III.Фінансові  результати діяльності 

Чистий прибуток(збиток,разом 210 - 85 66 - 43 - 44 - 64 

IV.Плановий розподіл чистого прибутку 

Відрахування: частини прибутку 

(доходу) державними некорпоратизо 

ваними,казенними підприємствами 

та їх об′єднаннями(дивіденди) 

 

 

 

220 

     

Розвиток виробництва 240      

Відрахування до фонду матеріально- 

го заохочення 

 

250 

     

Інші цілі(розшифрування) 260      

2.Водовідведення 

I.Доходи 

Реалізація послуг в натуральних 

показниках(тис.куб.м) 

 

 

147 37 37 37 36 

Дохід(виручка) від реалізації 

послуг 

 

1 

742 186 186 186 184 

Вирахування з доходу 4 124 31 31 31 31 

Чистий дохід(виручка)від реалізації 

послуг 

 

10 

618 155 155 155 153 

Інші операційні та фінансові доходи, 
усього 

 
20 

50    10 10  30 

в т.ч.фінанс.підтримка м/бюджету    28 50   10 10  

Усього доходів 70 668 155 165 165 183 

II.Витрати 



Собівартість реалізованих  послуг, 

усього 

 

80 

 

618 

 

154 

 

155 

 

155 

 

 154 

Інші операційні та фінансові витрати 

 

Податок на прибуток від звичайної 

діяльності 

110 

 

 

150 

  28 

 

 

4 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

25 

 

 

4 

Надзвичайні витрати(невідшкодова- 

ні збитки) 

 

160 

 

 

 

 

  

 

 

Усього витрат 170 650 155 156 156 183 

III.Фінансові результати діяльності 

Чистий прибуток(збиток),разом 210 18 -  9  9 - 

IV.Плановий розподіл чистого прибутку 

Відрахування: частини прибутку 

(доходу) державними некорпоратизо 

ваними,казенними підприємствами 

та їх об′єднаннями(дивіденди) 

 

 

 

220 

     

Розвиток виробництва 240 18    18 

Відрахування до фонду матеріально- 

го заохочення 

 

250 

     

Інші цілі(розшифрування) 260      

                                                          3.Вивезення р.п.в. 

                                                               I.  Доходи 

Реалізація послуг в 

натурал.показниках (тис.куб.м) 

       1,6 0,4 0,4 0,4 0,4 

Дохід (виручка)  від реалізації 

послуг 

1       160  40 40 40 40 

Вирахування  з доходу 4 27   7 7 7  6 

Чистий дохід (виручка) від реалізації 

послуг 

10 133  33 33 33 34 

                                                             II. Витрати 

Собівартість реалізованих послуг 80 133  33 33 33 34 

 

 

 

 

Директор  БМКП ″Добробут″                                                            Л.І. Федорів 

 

Головний бухгалтер                                                                             С.В. Полюга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснююча записка до проекту 

фінплану БМКП»Добробут» на 2021р. 
 

 

1. Розрахунок  обсягів  надання   послуг водопостачання-водовідведення на 2021р. 

сформовано згідно  аналізу  реалізації  надання  послуг  за 2018-2020р.р.,з 

врахуванням  зменшення   обсягів на протязі цього  періоду. 

Покзники Одиниці 

виміру 

2018р. 2019р. 2020р. 2021р. 

план. 

Піднято 

води 

тис.куб.м 381 331 308 340 

Реалізація 

води 

тис.куб.м 325 285 263 

 

272 

Відведено 

стоків 

тис.куб.м. 181 161 

 

144 

 

147 

      

2. Витрати води на техн. потреби,витоки та не облікована вода  розраховується на рівні 

20% від піднятої води (згідно рішення Бережанської міської ради від 27 січня 2007р. 

№358»Про затвердження норм втрат води Б МКП»Добробут») 

 

3. План  доходів і витрат  сформовано в розрізі  надання кожного  виду послуги згідно  

обсягів  в натуральних показниках  і  діючих  тарифів на  дату  подання  фінплану  . 

3.1 

 

Вид послуги 

Обсяг 

надання 

послуг, 

(тис.куб.м) 

Діючий 

тариф за 1 

куб.м 

(з врах. 

20% ПДВ) 

 

  з01.05.2019р. 

 

Дохід від 

реалізації 

послуг 

.тис.грн 

Дохід від 

реалізації 

послуг за 

вирахув. 

20 % ПДВ 

тис.грн 

 Водопостачання 

в т.ч населення 

        бюджет.устан. 

        інші  споживачі 

272 

238 

18 

16 

   

22,87/  1,12 

23,54 

24,67 

6175 

5356 

424 

395 

5146 

Водовідведення 

в т.ч  населення 

         бюджет.устан. 

         інші споживачі 

147 

122 

16 

9 

 

5,00 

5,16 

5,40 

742 

610 

83 

49 

618 

вивіз р.п.в. 1.6 100,00 160 133 

Інші послуги   110 92 

всього   7187 5989 

 

 

3.2 Планова  собівартість послуг водопостачання-  5742.0 тис.грн ,в т.ч. 

 -    витрати  на електроенергію              - 2318,0 тис.грн; 

- інші матеріальні витрати                   -   199.0  тис.грн; 

- витрати  на оплату праці                    - 2504.0 тис.грн; 

- відрахування на соціальні заходи -     551,0 тис.грн. 



- амортизаційні відрахування   -              170.0  тис.грн 

3.3  Планова собівартість послуг водовідведення – 618.0 тис.грн., в т.ч. 

  - витрати на електроенергію     -        60.0 тис.грн; 

   -     інші матеріальні витрати         -         70,0 тис.грн ; 

         витрати на оплату праці           -       400,0 тис.грн; 

         відрахування на соціальні заходи – 88,0тис.грн. 

4. Інші операційні   та фінансові доходи визначені в сумі   801,0 тис.грн на 2021р. ,так 

згідно «Програми фінансової підтримки комунальних підприємств м.Бережани на 

2019-2021р.р.»  рішення № 1205 від 24.01.2019р. –  500,0тис.грн, визначається дохід  

301,0тис.грн  одночасно з нарахуванням  амортизації на  капвкладення  . 

 

5. Інші операційні та фінансові витрати  включають  сплату  рентних  платежів за 

користування надрами  і спеціальне використання води  та екологічного податку -

240,0 тис.грн   і 28,0 тис.грн. 

  

6. Фінансовий план  підприємства на 2021р. сформований  з врахуванням  отримання 

фінансової підтримки  міського бюджету в сумі 500,00 тис.грн  і отримання  

додаткової виручки  ( на рівні  фактичних доходів  2020р.)від надання інших послуг в  

розмірі 110,0 тис.грн  ,в. т.ч від надання послуг 

автотранспорту,екскаватору,встановлення лічильників , роботи на мережах 

водопостачання-водовідвдення   споживачів. 

7. Плановий  прибуток  визначається як сума коштів, що  перевищує суму планованої 

собівартості і спрямовується на здійснення  необхідних інвестицій,матеріального 

заохочення  та нарахування податку на прибуток.  

8. Розподіл інвестиційної складової  сформований у додатку «Витрати на здійснення 

капвкладень власних коштів на 2021р.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор БМКП»Добробут»                                                            Л.І.Федорів 

Головний бухгалтер                                                                                    С.В.Полюга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналіз  обсягів  надання послуг водопостачання-водовідведення БМКП «Добробут» 

за 2015-2020 р.р. 

 
Назва 

показника 

2015р.,тис.м3 2016р.,тис.м3 2017р.,тис.м3 2018р.,тис.м3 2019р.,тис.м3 2020р.,тис.м3 +- 

до 

факт 

2019р. 

+- 

до 

план. 

2020р. 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

Піднято води 458 436,5 458,0 446,3 458,0 435,6 458,0 374,6 414 324,6 354,0 308,0 -16.6 -46.0 

Подано в 

мережу 

465,0 443,5 465,0 453,3 465,0 442,6 465,0 380,6 420 330,6 356,0 308,0 -22.6 -48.0 

Техн..витрати, 

некомерц.втрати 

15/75 14/56,5 15/75 14/46,1 15/75 15/47,2 15/75 19/36,6 15/60 19/26,6 15/56 18/27,0 -1.0/-0.4 +3.0/-29 

Реалізація води 375,0 373,0 375,0 393,2 375,0 380,4 375,0 325,0 345 285,0 285,0 263,0 -22.0 -22.0 

в т.ч. населення 315,0 326,5 325,0 350,9 330,0 338,0 330,0 277,1 300 244,9 245,0 232,5 -12.4 -12.5 

бюджет  уст. 40,0 29,5 30,0 26,6 28,0 25,6 28,0 27,2 27 24,3 24,0 16,9 -7.4 -7.1 

Інші споживачі 20,0 17,0 20,0 15,8 17,0 16,8 17,0 20,7 18 15,8 16,0 13,6 -2.2 -2.4 

               

водовідведення 202,0 198,9 202,0 201,7 202,0 203,2 202,0 180,7 185 161,0 161,0 143,8 -17.2 -17.2 

в т.ч.населення 158,0 161,4 162,0 167,4 167,0 168,5 167,0 141,9 146 128,4 128,0 

 22,0 

120,7 -7.7 -7.3 

бюджет.уст. 34,0 26,2 28,0 24,2 25,0 23,5 25,0 25,0 25 21,7 14,9 -6.8 -7.1 

Інші споживачі 10,0 11,3 12,0 10,1 10,0 11,2 10,0 13,8 14 10,9  11,0 8,2 -2.7 -2.8 

 

- Факт.2020р. реалізованих послуг  водопостачання  становить  92,3% до планових  показників,  в  т.ч.  населення – 95,0%; 

- Факт 2020р. реалізованих послуг   водопостачання становить 92,3% до фактичних  показників  2019р,в  т.ч. населення – 95,0%. 

 

                                Головний бухгалтер БМКП»Добробут»                                         С.В.Полюга 



                                                                                                                                        Додаток 6                                                                                           

                                                                                        
                                                                                      «З А Т В Е Р Д Ж Е Н О» 

                                                                                                   рішенням  виконавчого комітету   

                                                                                                   Бережанської міської ради  

                                                                                                   від  11 березня 2021 року № 93 
 

 

Ф І Н А Н С О В И Й 

П Л А Н 

 Комунального підприємства  «СПОРТРЕСУРС» Бережанської міської ради 

на 2021 рік 

Одиниця виміру: тис.грн. 

 

 

 

        Директор КП «СПОРТРЕСУРС»                                                 Ярослав КОСТІВ 

    

  Бухгалтер                                                                                        Галина КУХАРСЬКА    

Показники Код 

рядка 

Плановий 

рік,  

усього 

В т. ч. по кварталах 

І  ІІ  ІІІ ІУ  

1 2 3 4 5 6 7 

І. Доходи 

Дохід (виручка) від реалізації 

продукції 

1 

 
0 0 0 0 0 

Інші операційні та фінансові 

доходи, усього 

20 1300 312.4 317 342 328.6 

Усього доходів: 70 1300 312.4 317 342 328.6 

ІІ. Витрати 

Собівартість реалізованої 

продукції, усього 

80 

 
0 0 0 0 0 

Інші операційні та фінансові 

витрати, усього 

110 1300 312.4 317 342 328.6 

Податок на прибуток від звичайної 

діяльності 

150       0 0 0 0 0 

Надзвичайні витрати, 

(невідшкодовані збитки) 

160 0 0 0 0 0 

Усього витрат: 170 1300 312.4 317 342 328.6 

ІІІ. Фінансові результати діяльності 

Чистий прибуток (збиток), разом 210 0 0 0 0 0 

ІУ. Плановий розподіл чистого прибутку 

Відрахування частини прибутку 

(доходу) державними, казенними 

підприємствами та їх об’єднаннями 

(дивіденди) 

 

220 
 

0 

0 0 0 0 

Розвиток виробництва 240 0 0 0 0 0 

Відрахування до фонду 

матеріального заохочення 

250 0 0 0 0 0 

Інші цілі (розшифрування) 260 - - - - - 


