
 

 

 

 

Результати роботи госпрозрахункових комунальних підприємств, 

установ, організацій міста Києва 

за 1 квартал 2020 року 

 

За уточненими даними реєстру комунальних підприємств територіальної 

громади міста Києва, загальна кількість юридичних осіб комунальної власності 

міста Києва станом на 1 квітня 2020 року становила 1901 (таблиця 1), на 

балансах яких обліковуються активи загальною вартістю 168,3 млрд грн.  

Інформація про загальну вартість активів (валюту балансу), станом на 

01.04.2020, за органом управління та формою фінансування наведена в                      

таблиці 2.  

 

Таблиця 1 
Загальна кількість комунальних підприємств, організацій та установ, 

інформація про які внесена до реєстру комунальних  

підприємств територіальної громади міста Києва, 

 станом на 01.04.2020 року 

юридичних осіб 

Метод управління 

(форма 

фінансування) 

У підпорядкуванні 

Київської міської ради, 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації) 

та його структурних 

підрозділів  

У сфері управління 

районних в місті Києві 

державних 

адміністрацій 

РАЗОМ 

Госпрозрахункові 322 124 446 

Бюджетні 173 1282 1455 

РАЗОМ 495 1406 1901 

 

 

 

Таблиця 2 
Загальна вартість активів, що відображена в балансах підприємств, організацій 

та установ комунальної власності міста Києва на останню звітну дату,  

станом на 01.04.2020 року 

млрд грн 

Метод управління 

(форма 

фінансування) 

У підпорядкуванні Київської 

міської ради, виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) та його 

структурних підрозділів 

У сфері управління 

районних в місті 

Києві державних 

адміністрацій 

РАЗОМ 

Госпрозрахункові 139,8 5,9 145,7 

Бюджетні 12,0 10,6 22,6 

РАЗОМ 151,8 16,5 168,3 
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Слід зазначити, що у звітному періоді на виконання рішення Київської 

міської ради від 24 жовтня 2019 року №6/7579 «Про реорганізацію закладів 

охорони здоров’я, що належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва» 67 закладів охорони здоров’я реорганізувалися шляхом 

перетворення в комунальні некомерційні підприємства виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що 

вплинуло на збільшення кількості юридичних осіб міського підпорядкування 

госпрозрахункової форми господарювання та відповідне їх зменшення – 

бюджетної форми господарювання. Також станом на 01.04.2020, комунальним 

підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Печерського району міста Києва», (9-ть комунальних підприємств «Керуючих 

компаній з обслуговування житлового фонду районів міста Києва», здійснили 

вказані заходи станом на 01.01.2020) було перенесено балансову вартість 

житлових будинків, включаючи приватизований житловий фонд, що перебуває 

у нього на обслуговуванні, на облік поза баланс. 

У звітному періоді, окрім інших факторів, на показники фінансово-

господарської діяльності комунальних підприємств (установ, організацій)                        

в порівнянні з їх показниками за аналогічний період минулого року (1 квартал 

2019 року) вплинули відповідні обмеження, затверджені Постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2». Також, відповідно до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 16.03.2020 №444 «Про 

деякі заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на 

території міста Києва» та від 23.04.2020 №28 «Про зміни до розпорядження 

Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 25.03.2020 року 

№2 «Про заходи із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального 

рівня, яка відноситься до категорії "Медико-біологічні НС" код 20713 

«Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних 

інфекційних хвороб», діяльність суб’єктів господарювання, розташованих у 

зоні надзвичайної ситуації, яка передбачає роботу з відвідувачами, 

призупинено тимчасово, до окремого розпорядження. 

Із загальної кількості госпрозрахункових суб’єктів (446)                                              

в підпорядкуванні Київської міської ради та структурних підрозділів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), станом на 01.04.2020 року, перебувало 322 підприємства, 

установи та організації, середня кількість штатних працівників у березні                        

2020 року становила 72,2 тис. осіб. За вказаний період зазначені 322 

підприємства, установи та організації отримали сукупних доходів (без ПДВ) на 

суму 12,6 млрд грн, що на 3,6 % більше, ніж було отримано ними у 1 кварталі 

2019 року. В загальному обсязі доходів 1 кварталі 2020 року чистий дохід 

(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив 10,7 млрд 

грн, або 84,7% (у 1 кварталі 2019 року питома вага чистого доходу (виручки) 

від реалізації в сукупному доході становила 86,5%).  
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Таблиця 3 
Зведені показники фінансово-господарської діяльності 

підприємств комунальної власності 

млн грн 

Показники 

фінансово-

господарської 

діяльності 

У підпорядкуванні 

Київської міської ради, 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації) 

та його структурних 

підрозділів 

У сфері управління 

районних в місті Києві 

державних адміністрацій 

Разом по підприємствах 

комунальної власності 

міста 

1 

квартал 

2019р. 

1 квартал 

2020р. 

Приріст 

(зменше

ння), 

% 

1 

квартал 

2019р. 

1 

квартал 

2020р. 

Приріст 

(зменше

ння), 

% 

1 

квартал 

2019р. 

1 

квартал 

2020р. 

Приріст 

(зменше

ння), 

% 

Сукупні 

доходи 12 166,5 12 602,8 +3,6% 1 691,8 1 424,7 -15,8% 13 858,3  14 027,5 +1,2% 

в т.ч. виручка 

від реалізації 10 526,3  10 670,7 +1,4% 1 199,6 1 273,4 +6,2% 11 725,9 11 944,1 +1,9% 

Чистий 

прибуток 1 024,2 1 452,8 +41,8% 6,5 4,9 -24,6% 1 030,7 1 457,7 +41,4% 

збиток 326,6 172,8 -47,1% 2,9 2,6 -10,3% 329,5 175,4 -46,8% 

середня 
чисельність 

штатних 

працівників 
(осіб) за 

березень, тис.осіб  42,2 72,2 +71,1% 23,0 22,0 -4,3% 65,2 94,2 +44,5% 

 

Загальна сума чистого прибутку цих підприємств, установ та організацій 

у 1 кварталі 2020 року склала 1 452,8 млн грн (кількість прибуткових 

підприємств – 88 (додаток 1)), загальні збитки – 172,8, млн грн  (у 1 кварталі 

2019 року чистий прибуток становив 1 024,2 млн грн, збитки – 326, 6 млн грн) 

(таблиця 3). 

У звітному періоді збитки отримали 56 підприємств та організацій 

комунальної власності, що підпорядковані Київській міській раді та 

структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) (додаток 2). Окрім того, 135 підприємств та 

організацій отримали нульовий фінансовий результат (додаток 3). 

Слід зазначити, що із 322 суб’єктів господарювання міського 

підпорядкування: 30 підприємств не звітують та перебувають в стадії 

припинення за рішенням власника, 1 підприємство перебуває на території              

АР Крим, 12 – не звітують, при цьому не перебувають в стадії припинення за 

рішенням власника (додаток 4). Найбільший обсяг збитків серед суб’єктів 

господарювання, які підпорядковані Київській міській раді та структурним 

підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), отримали підприємства зазначені у таблиці 4. 
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Таблиця 4 
Перелік підприємств, установ, організацій, які підпорядковані 

структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), та отримали найбільший обсяг збитків                              

за 1 квартал 2020 року  

млн грн 

Назва комунальних підприємств, організацій 

Сума чистого 

збитку  

за 1 квартал 

2020 року 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" -100,1 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС" -36,5 

 КИЇВСЬКИЙ ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ -4,6 
КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "ІНСТИТУТ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ПЛАНУ М. КИЄВА" 
-4,4  

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" -4,2  

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) -3,7 
КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР" -3,2  
КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 
-3,1 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ 

М.КИЄВА "КИЇВМІСЬКСВІТЛО" 
-2,3 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ З КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА 

РЕКОНСТРУКЦІЇ "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" 
-2,1 

 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ 
АГЕНТСТВО" 

-1,2  

 КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 273904 КАТП- 273904 -1,0 

 

Найбільш прибутковими серед підприємств, організацій міського 

підпорядкування були підприємства зазначені у таблиці 5. 

 

          Таблиця 5 

Перелік підприємств, які підпорядковані структурним підрозділам 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), та отримали найбільший обсяг прибутку                                                  

за 1 квартал 2020 року  

 

млн грн 
 

Назва підприємств та організацій 

Чистий 

прибуток у 

1 кварталі 

2020 року 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ  КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" 
1 408,0 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВКОМУНСЕРВІС" 

16,5 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦІЯ" 7,5 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  "КИЇВТРАНСПАРКСЕРВІС" 3,6 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З УТРИМАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВОГО 

ФОНДУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "СПЕЦЖИТЛОФОНД" 
1,8 
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 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЖИТЛО- ІНВЕСТ"   

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

1,7 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕССАРАБСЬКИЙ РИНОК" 1,5 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)  "КИЇВРЕКЛАМА" 
1,4 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ МАГАЗИН" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 
1,2 

 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО 

РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ 

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА 

0,9 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 

"ЖИТЛО- СЕРВІС" 
0,8 

 

Із загального числа госпрозрахункових комунальних підприємств, 

установ, організацій територіальної громади міста Києва (446) у сфері 

управління районних в місті Києві державних адміністрацій, станом на 

01.04.2020 року, перебувало 124 госпрозрахункових підприємства, організації 

та установи, середня кількість штатних працівників у березні 2020 року 

становила 22 тис. осіб. За звітний рік цими суб’єктами господарювання 

отримано сукупних доходів (без ПДВ) на суму 1,4 млрд грн, що на 15,8 % 

менше, ніж отримано у 1 кварталі 2019 року. В загальному обсязі доходу 

чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив 

1,3 млрд грн, або 89,4% (у 1 кварталі 2019 року питома вага чистого доходу від 

реалізації в сукупному доході становила 70,9%).  

Загальна сума чистого прибутку цих підприємств, установ, організацій у 

1 кварталі 2020 року склала 4,9 млн грн (кількість прибуткових підприємств – 

22 (додаток 5), загальні збитки – 2,6 млн грн (у 1 кварталі 2019 року їх чистий 

прибуток становив 6,5 млн грн, збитки 2,9 млн грн).  

Збитковими були 16 підприємств комунальної власності, які передані до 

сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій (додаток 6).  

Окрім того, 47 підприємств отримали нульовий фінансовий результат                

(додаток 7). 

Слід зазначити, що із 124 суб’єктів господарювання районного 

підпорядкування: 36 підприємств не звітують та перебувають в стадії 

припинення за рішенням власника, 3 - не звітують, при цьому не перебувають в 

стадії припинення за рішенням власника (додаток 8). 

У цілому підприємствами, організаціями, установами комунальної 

власності територіальної громади міста Києва у 1 кварталі 2020 року отримано 

чистого прибутку в сумі 1 457,7 млн грн та збитків у сумі 175,4 млн грн 

(таблиця 3). 

Річні фінансові плани на 2020 рік затверджено по 191 комунальному 

підприємству, установі, організації (в т. ч. 119 – міського підпорядкування,                  

72 – районного підпорядкування). 

Як випливає з таблиці 6, вказаними суб’єктами господарювання                       

у 1 кварталі 2020 року заплановано отримати сукупних доходів в сумі                                                   

12 472,7 млн грн, фактично отримано 14 027,5 млн грн, що більше на 12,5%. 

Фактично ж понесені сукупні витрати в розмірі 12 745,2 млн грн на 20,9% 

більше, ніж передбачалося їх фінансовими планами. Проте при запланованому 
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чистому прибутку в розмірі 1 941,3 млн грн комунальними підприємствами, 

установами, організаціями отримано 1 457,7 млн грн, що менше на 24,9 %. 

 

Таблиця 6 
Зведені окремі планові показники фінансово-господарської діяльності 

підприємств комунальної власності міста Києва на 1 квартал 2020 року, 

передбачені їх затвердженими річними фінансовими планами на 2020 рік, в 

порівнянні з фактичними показниками за 1 квартал 2020 року. 

млн грн 

Показники 

фінансово-

господарської 

діяльності 

У підпорядкуванні Київської 

міської ради, виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) та його 

структурних підрозділів 

У сфері управління районних 

в місті Києві державних 

адміністрацій 

Разом по підприємствах 

комунальної власності міста 

Києва 

План на  

1 квартал 

2020 року 

Факт  

за 1 

квартал 

2020 року 

Відносн. 

відхилення, 

% 

План  

на 

1 квартал 

2020 року 

Факт за  

1 квартал 

2020 року 

Відносн. 

відхилення, 

% 

План на 

1 квартал 

2020 року 

Факт  

за 

 1 квартал 

2020 року 

Відносн. 

відхилення, 

% 

власні доходи 9 523,7 9 733,4   +2,2% 1 276,2  1 103,0 -13,6% 10 799,9 10 836,4 +0,3% 

доходи за рахунок 
бюджетних коштів 1 288,0 2 869,4 +122,8% 384,8 321,7 -16,4 % 1 672,8  3 191,1 +90,8% 

Разом сукупні 

доходи  10811,7 12 602,8 +16,6% 1 661,0 1 424,7 -14,2% 12 472,7 14 027,5 +12,5% 

собівартість 

реалізованої 

продукції (товарів, 
робіт, послуг) 8 284,0 9 792,9  +18,2% 1 197,4 1 128,5 -5,8% 9 481,4  10 921,4 +15,2% 

адміністративні 

витрати 331,7 525,7 +58,5% 175,9 177,9 +1,1% 507,6 703,6 +38,6% 

витрати на збут 57,3 96,5 +68,4% 22,7 19,4 -14,5% 80,0 115,9 +44,9% 

інші витрати (в т. ч. 
податок на прибуток)  210,5 907,7 +331,2% 260,9 96,6 -63% 471,4 1 004,3 +113% 

сукупні витрати 8 883,5 11 322,8 +27,5% 1 656,9 1 422,4 -14,2% 10 540,4 12 745,2 +20,9% 

Чистий прибуток 1 937,2 1 452,8 -25% 4,1 4,9 +19,5% 1 941,3 1 457,7 -24,9% 

 збиток 9,0 172,8 +1820% - 2,6 - 9,0 175,4 +1848,9% 
  

Виконання (перевиконання) показників річних фінансових планів на 

2020 рік спостерігається у підприємств, установ, організацій, що знаходяться в 

підпорядкуванні Київської міської ради та структурних підрозділів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Зокрема, сукупні доходи збільшено на 16,6%, та сукупні витрати на 27,5% 

відповідно. При запланованому чистому прибутку 1 937,2 млн грн фактично 

отримано 1 452,8 млн грн, що менше на 25%. А фактично отримані збитки 

(172,8 млн грн) суттєво збільшились, порівняно з плановими                                 

(9,0 млн грн).  

Насамперед, це зумовлено недовиконанням у звітному періоді планових 

показників комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго», яке при 

запланованому на 1 квартал 2020 року прибутку в розмірі 1 904,8 млн грн 

фактично отримало прибуток в розмірі 1 408,0 млн грн, власних доходів –                                            

7 037,5 млн грн, що на 16,9 % (або на 1 427,0 млн грн) менше від планових 
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(8 464,5 млн грн) та понесло загальних витрат в розмірі 5 629,5 млн грн., що на 

14,2 % (або на 930,3 млн грн) менше проти планових витрат (6 559,7 млн грн) 

відповідно, в зв’язку із зниженням ціни газу для виробництва теплової та 

електричної енергії та проведенням перерахунку за надані послуги 

теплопостачання споживачам м. Києва за І квартал 2020 року відповідно до 

вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1082 

«Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги 

з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для 

споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу».  

В таблиці 7 наведені фактичні фінансові результати окремих 

комунальних підприємств та організацій міського підпорядкування, отримані за                                   

1 квартал 2020 року, які характеризуються недовиконанням (перевиконанням) в 

порівнянні з запланованими фінансовими результатами на 1 квартал 2020 року, 

передбачені їх затвердженими річними фінансовими планами на 2020 рік. 

 

Таблиця 7 
Фактичні фінансові результати, окремих комунальних підприємств та 

організацій, що знаходяться в підпорядкуванні Київської міської ради та 

структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), отримані за 1 квартал 2020 

року, які характеризуються недовиконанням (перевиконанням) в 

порівнянні з їх запланованими фінансовими                                                                                                                                                                                    

результатами на 1 квартал 2020 року.  

млн. грн 
Назва підприємства (установи, організації) Чистий прибуток (збиток) 

План на 

1 квартал 2020 року 

Факт за 

1 квартал 2020 року 

1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ  КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" 

1 904,8 1 408,0 

2. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) 

0,9 -3,7 

3. КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАВЧОГО 
ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

"ІНСТИТУТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ М. КИЄВА" 

0,3 -4,4 

4. КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ 

ЦЕНТР" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) 

0,04 -3,1 

5. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ 

АГЕНТСТВО" 

0,003 -1,2 

6. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦІЯ" 2,4 7,5 

7. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  

"КИЇВТРАНСПАРКСЕРВІС" 

0,3 3,6 
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8. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З УТРИМАННЯ 

ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 

СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

"СПЕЦЖИТЛОФОНД" 

0,07 1,8 

 

Окремі фактичні показники фінансово-господарської діяльності 

госпрозрахункових комунальних підприємств, установ, та організацій 

територіальної громади міста Києва, що підпорядковані виконавчому органу 

Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та його 

структурним підрозділам, за І квартал 2020 року, в порівнянні з плановими 

показниками, передбаченими їх затвердженими річними фінансовими планами 

на І квартал 2020 року, наведено в додатку 9. 

Як випливає з таблиці 6, комунальними підприємствами, установами, 

організаціями районного підпорядкування планові показники по сукупним 

доходам та сукупним витратам недовиконано на 14,2%. При запланованому 

чистому прибутку 4,1 млн грн фактично отримано – 4,9 млн грн. Збитки 

вказаними суб’єктами господарювання не планувалися. Проте фактично 

отримано чистого збитку в сумі 2,6 млн грн (в т. ч. 0,9 млн грн – чистий збиток 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЗЕНІТ" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА          

(при плані 0,004 млн грн. чистого прибутку), 0,4 млн грн – чистий збиток КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО 

РАЙОНУ (при плані 1,1 млн грн. чистого прибутку), 0,3 млн грн – чистий збиток 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ШКІЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ОБОЛОНСЬКОГО 

РАЙОНУ М. КИЄВА" (при плані 0,03 млн грн. чистого прибутку) та інших суб’єктів 

господарювання). 

Суттєве перевищення планових показників чистого прибутку 

спостерігається у окремих комунальних підприємств «Керуючі компанії з 

обслуговування житлового фонду районів міста Києва». 

Таблиця 8 

 
Показники чистого прибутку окремих комунальних підприємств «Керуючі 

компанії з обслуговування житлового фонду районів міста Києва», переданих до 

сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій, передбачені 

їх затвердженими річними фінансовими планами на 1 квартал 2020 року, у 

порівнянні з фактичними показниками 1 квартал 2020 року. 

                  тис. грн 
Назва підприємства  Чистий прибуток 

План на  

1 квартал 

2020 року 

Факт за 

1 квартал 

2020 року 

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Солом’янського району м. Києва» 
89,0 2246,0 

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Святошинського району м. Києва» 
380,5 593,0 

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Деснянського району м. Києва» 
246,0 280,0 

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Печерського району м. Києва» 
107,8 189,0 

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Дарницького району м. Києва» 
100,0 202,0 
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Окремі фактичні показники фінансово-господарської діяльності 

госпрозрахункових комунальних підприємств, установ, та організацій 

територіальної громади міста Києва, що передані до сфери управління 

районних в місті Києві державних адміністрацій, за І квартал 2020 року, в 

порівнянні з плановими показниками, передбаченими їх затвердженими 

річними фінансовими планами на І квартал 2020 року, наведено в додатку 10. 

Окремі показники фінансово-господарської діяльності  

госпрозрахункових комунальних підприємств, установ та організацій за 

результатами фінансово-господарської діяльності за І квартал 2020 року 

додаються: 

- по підприємствах, організаціях, установах, підпорядкованих 

Київській міській раді, виконавчому органу Київської міської ради (Київській 

міській державній адміністрації) та його структурним підрозділам – в 

галузевому розрізі та за видами діяльності (додаток 11, 13); 

- по підприємствах, організаціях, установах, переданих до сфери                

управління районних в місті Києві державних адміністрацій – в розрізі районів 

міста (додаток 12, 14). 
 


