
ЗВІТ КЕРІВНИКА
про роботу КП «Криворізька муніципальна гвардія»

за 2017 рік

Комунальне підприємство «Криворізька муніципальна гвардія» створено 14.10.2011 року з 
метою здійснення охорони, виробничо-господарської, торговельної та інших видів діяльності, 
визначених Статутом, з метою здійснення заходів, спрямованих на забезпечення схоронності, 
цілісності комунального майна, реалізації та захисту майнових прав територіальної громади міста й 
одержання відповідного прибутку.

КП «Криворізька муніципальна гвардія» діє на підставі Статуту. Майно Підприємства 
становлять необоротні та оборотні активи, вартість яких відображається у самостійному балансі 
Підприємства.

Статутний фонд Підприємства складає 25,0 тис. грн. внесений грошовими коштами, які 
направлені на придбання основних фондів (комп’ютерної техніки).

Майно Підприємства, придбане в процесі здійснення господарської діяльності, належить на 
праві комунальної власності територіальній громаді міста Кривого Рогу в особі Криворізької міської 
ради та перебуває на балансовому обліку Підприємства. Майно Підприємства перебуває в 
комунальній власності та закріплено за Підприємством для здійснення господарської діяльності на 
праві господарського відання з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів 
майна за згодою Власника або відповідального Уповноваженого органу.

У своїй діяльності Підприємство підпорядковане й підзвітне відділу взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міськради й виконкому Криворізької 
міської ради, управлінню благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської Ради, 
що є розпорядником бюджетних коштів.

Бухгалтерський облік на Підприємстві ведеться відповідно до вимог Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-УІ.

В 2017 році Підприємство надавало послуги по охороні об’єктів комунальної власності міста.
Замовники послуг та дохід від наданих послуг за 2017 рік:

Замовники послуг Д о х і д ,  т и с .  г р н .  

б е з  П Д В

Виконком Криворізької міської ради 6600
Виконком Саксаганської районної у місті ради 6
Управління благоустрою та житлової політики Виконкому Криворізької міської ради 7552
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Виконкому 
Криворізької міської ради

167

КЗ «Дитячий оздоровчий табір «Перлина Криворіжжя» КМР 20
КП «Автобаза №1» 1
Управління культури виконкому Криворізької міської ради, в тому числі: 1428
МКЗ «Палац культури «Першотравневии» КМР 161
КПМНЗ «Криворізька міська школа мистецтв №1» КМР 160
КПМНЗ «Криворізька міська школа мистецтв №2» КМР 161
КПМНЗ «Криворізька міська музична школа №6» КМР 165
КПМНЗ «Криворізька міська музична школа №4» КМР 164
КПМНЗ «Криворізька міська музична школа №11» КМР 161
КПМНЗ «Криворізька міська художня школа №1 ім.О.Васякіна» КМР 164
КЗ К «Міська дитяча бібліотека» КМР 164
КЗ «Палац культури «Тернівський» КМР 128
Управління охорони здоров’я Виконкому Криворізької міської ради, в тому числі: 272
КУ«ЦПМСД№1» КМР (АЗПСМ №2) 159
КУ «ЦПМСД №6» КМР (АЗПСМ №9) - Д  69
КУ «ЦПМСД№5» КМР (АЗПСМ №4) ^ 37
КЗ «Криворізька міська клінічна лікарня №2» ДОР Д’і  , ’Д лт & т б 7
Управління освіти та науки Виконкому Криворізької м і с ь к о і Ш а ^ г ^ ^ Я ^ ^ , прізвище) 510
Відділ освіти виконкому Центрально-Міської районної у місті р\ш( з І  ]] 20 — Гро*у

Відділ освіти виконкому Металургійної районної у місті ради . / *  11 120

(її*



Відділ освіти виконкому Довгиицівської районної у  місті ради 111
Відділ освіти виконкому Інгулеиької районної у  місті ради 
Всього:

159
16556

Підприємством за 2017 рік отримано інші доходи на суму 547 тис. грн., а саме:
• дохід від надання послуг оренди приміщень, які знаходяться на його балансі, у розмірі 9 тис. гри.;
• відшкодування витрат орендованого приміщення у розмірі 4 тис. гри.;
• відсотки банку за розміщення вільних коштів у розмірі 67 тис. грн.;
• дохід на суму 7 тис. грн. у вигляді амортизації будівель, отриманих безкоштовно на баланс КП 
«Криворізька муніципальна гвардія» у 2011 році, розташованих за адресою: м. Кривий Ріг, 
мікрорайон Сонячний, 25а, та м. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 1а;
• дохід від реалізації відпрацьованого спецодягу (працівникам Підприємства) у розмірі 8 тис. грн.;

• компенсація відпустки ліквідаторів аварії на ЧАЕС 12 тис. грн.;
• компенсація витрат па навчальні військові збори в розмірі 7 тис. грн.;
• цільова фінансова підтримка з міського бюджету для виплати заробітної плати за січень 2017 року у 
розмірі 433 тис. грн. В грудні 2016 року Верховною Радою України прийнято Державний бюджет на 
2017 рік, яким закріплено мінімальна заробітна плата на рівні 3200,00 грн. (ст. 8 Закону України 
«Про державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 №1801), що вдвічі перевищує рівень 
мінімальної заробітної плати 2016 року. В січні 2017 року Підприємство надавало послуги охорони

''■^згідно додаткових угод про надання послуг охорони до Договору №23-Т від 01.02.2016 з 
Управлінням благоустрою та житлової політики та до Договору №4 від 02.02.2016 з Виконкомом 
Криворізької міської ради. Відповідно до вимог абзацу першого частини 4 статті 36 Закону України 
«Про публічні закупівлі» істотні умови даних додаткових угод не повинні були відрізнятися від умов 
основного договору, а саме ціни за одиницю. Заробітна плата в вартості 1 (однієї) години охорони 
розраховувалась із застосуванням соціальних гарантій 2016 року, а саме мінімальної заробітної плати 
1378-1550 грн. в місяць. Таким чином, виконання додаткових угод (по цінам 2016 року) по охороні 
комунального майна призводило до збитковості підприємства, дефіциту коштів на виплату заробітної 
плати та обов'язкових платежів до бюджету, порушення Кодексу Законів про працю в частині 
дотримання соціальних гарантій, а саме розміру мінімальної заробітної плати (яка в цінах 2016 рок> 
була на рівні 1378-1550 грн. і? місяць). Для покриття дефіциту коштів, недопущення порушення 
Кодексу Закотив про працю адміністрація Підприємства звернулась з проханням розглянути питання 
отримання цільової фінансової підтримки з міського бюджету у розмірі 433 тис. грн. для виплати 
заробітної плати в січні 2017 року на рівні, не менше ніж встановлено законодавством па 2017 рік.

Витрати Підприємства за 2017 рік склали:
П о к а з н и к и О д и н и ц і  в и м ір у Ф а к т

Матеріальні витрати тис. грн. 631
Витрати на оплату праці тис. грн. 1252S
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування тис. грн. 250<
Амортизація тис. грн. 32<
Інші витрати тис. грн. 67'
Усього 1667!

Матеріальні ви грати склали 631 тис. грн.:
• спецодяг 280 тис. грн.
• паливо 261 тис. грн.

• канцтовари та інші матеріали 90 тис. грн.

Фонд оплати праці та інші виплати, що не входять до фог 
млн. 342,7 тис. грн.:

- Фонд оплати праці 12 млн. 164,6 тис. грн., а саме:
• основна заробітна плата -  8 млн. 050,9 тис. грн.
• додаткова заробітна плата -  4 млн. 104,6 тис. грн.

2017 рік склали І.

лом
Ширшіїакі
(ініціали, прізвище)

20 р0Ку



• заохочувальні та компенсаційні виплати -  9,1 тис. грн.
- Заробітна плата мобілізованих працівників 87,0 тис. грн.
- Інші виплати, шо не входять до фонду оплати праці, 91,1 тис. грн., а саме:
• матеріальна допомога 34,0 тис. грн., а саме:

> на лікування працівників 2,5 тис. грн. (надано 1 працівнику)
> на лікування дітей працівників 7,4 тис. грн. (надано 4 працівникам)
> на лікування членів родини працівників 1,9 тис. грн. (надано 1 працівнику)
>  в зв’язку зі смертю члена родини працівників 6,2 тис. грн. (надано 4 працівникам)
>  директору Підприємства згідно з умовами контракту 16,0 тис. грн.

• оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності 57,1 тис. грн.

Станом на 31.12.2017 року на Підприємстві обліковуються:
• основні засоби по первісній вартості на суму 2 мли. 252.8 тис. ірн., у тому числі: 

будівлі -  903,3 тис. грн.
локальна телефонна мережа -  6,1 тис. грн. 
електрична мережа -  51,9 тис. грн. 
транспортні засоби -  515.7 тис. грн.
АТС -4 .6  тис. грн.
автономне опалення -  36,9 тис. грн.

меблі -  244,0 тис. грн.
інше (бронежилети. балони газові «Терен-4», щитки протиударні, вогнегасники та т.і.) -  165,5 тис. грн. 

• виробничі запаси на суму 219,7 тис. грн., у тому числі спецодяг на суму 147,3 тис. грн.

За 2017 рік інші витрати склали 677 тис. грн., а саме: 
послуги зв’язку -  11,9 тис. грн.
оренда автомобілів, техобслуговування автомобілів, оформлення договорів оренди автомобілів 
перед рейсовий медогляд водіїв, страхування цивільно-правової відповідальності власники 
наземних ТЗ -  149,5 тис. грн.
обслуговування комп’ютерної техніки та консультаційні послуги з адмініструванш
комп’ютерних мереж та систем -  45,9 тис. грн.
витрати на відрядження (добові, квитки, проживання) -  24,7 тис. грн.
оплата за водопостачання, електроенергію, вивіз твердих побутових відходів -  70,4 тис. грн. 
податки (земельний податок) -  21,6 тис. грн.
інформаційно-консультаційні, юридичні послуги, навчання -  104,2 тис. грн.
послуги по розрахунково-касовому обслуговуванню поточних рахунків в банківських установа)
-  7,8 тис. грн.
послуги на підписку періодичних видань, поштові послуги -  4,3 тис. грн.
благодійні перерахування на адресу громадського формування з охорони громадського порядк; 
та державного кордону «Спеціалізований підрозділ сприяння поліції «Криворізька гвардія» 
156,0 тис. грн.
послуги клінінгової компанії з прибирання адміністративної будівлі -  23,0 тис. грн. 
послуги з ремонту та чищення (прання) спецодягу -  9,5 тис. грн. 
інші послуги -  48,2 тис. грн.

система безпеки — 11,8 тис. грн.
копіювальна та комп’ютерна техніка -  160,9 тис. грн.
засоби зв’язку — 61.1 тис. грн.
кондиціонери -4 1 .8  тис. грн.

автоматична система передачі тривожних сповіщень -  49,2 тис,



XX  Середньооблікова чисельність штатних працівників станом на 31.12.2017 року склала 198
X  чол., з них 15 жінок.

Станом на 31 грудня 2017 року відповідно до даних бухгалтерського обліку на Підприємстві 
рахується:

’ Дебіторська заборгованість 77 тис. грн., у тому числі:
за надані послуги -  16 тис. грн.
аванси надані постачальникам за товари, роботи, послуги -  44 тис. грн. 
інша заборгованість -  17 тис. грн.

Вся дебі торська заборгованість є поточною.

Креди торська заборгованість 1 мли. 592 тис. грн.. у тому числі: 
по оплаті праці -  747 тис. грн. 
по єдиному соціальному внеску -  199 тис. грн. 
по платежам до бюджету -  614 тис. грн.

- за отримані товари, роботи, послуги -  17 тис. грн.
інші поточні зобов’язання -  15 тис. грн. (аліменти, оренда, податкові зобов’язання).

За 2017 рік Підприємством сплачено податків у розмірі 5 млн. 522 тис. грн. до:
- державного бюджету 3 млн. 292 тис. грн., у тому числі:
>  ПДВ -  3 млн. 109 тис. грн.
> військовий збір -  183 тис. грн.

місцевого бюджету 2 млн. 229 тис. грн.. у тому числі:
> податок на доходи фізичних осіб -  2 млн. 194 тис. грн.
> земельний податок -  22 тис. грн.
> податок на прибуток -  13 тис. грн.

Податки до державного та місцевого бюджетів Підприємство сплатило в повному обсязі.

Результатом діяльності підприємства в 2017 році є прибуток у розмірі 351 тис. грн. Частина 
прибутку в 2017 році була направлена на:

- сплату частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, 
що вилучається до бюджету у розмірі 9 тис. грн.;

^  - створення резервного фонду у розмірі 5% (згідно статуту) -  18 тис. грн.


