
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30.09.2015       Ужгород               № 316 
 
Про фінансово-господарський  
стан КП «ЖРЕР №8» 
Ужгородської міської ради 
 
 

Заслухавши інформацію департаменту міського господарства про 
фінансово-господарський стан КП «Житловий ремонтно-експлуатаційний район 
№8» Ужгородської міської ради станом на 01.07.2015 року, відповідно до статей 
28 та 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком 
міської ради ВИРІШИВ: 
 

1. Інформацію директора департаменту міського господарства        
Костенчука О.А. взяти до відома. 

2. З метою створення сприятливих умов для здійснення комунальним 
підприємством своєї поточної діяльності, фінансовому управлінню міської ради 
(Гах Л.М.) передбачити дотацію на покриття збитків КП «ЖРЕР №8» 
Ужгородської міської ради в розмірі 99 600,00 грн.  

3. Департаменту міського господарства внести на розгляд сесії 
Ужгородської міської ради зміни до Програми фінансової підтримки 
комунальних підприємств м. Ужгорода на 2013-2015 роки. 

4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 
 
 
Міський голова                                                                                     В. Погорелов 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Інформація 
про фінансово-господарський стан КП «Житловий ремонтно-

експлуатаційний район №8» Ужгородської міської ради 
 

Комунальне підприємство «ЖРЕР №8» Ужгородської міської ради 
здійснює такі основні види діяльності: 

- здійснення робіт по технічному обслуговуванню, експлуатації та 
ремонту житлового фонду; 

- санітарне прибирання прибудинкової території; 
- здійснення технічного нагляду за житловим фондом, планування 

поточного та капітального ремонту; 
- ведення паспортного обліку громадян; 
- надання комунальних послуг населенню. 
Фінансово-господарський стан КП «ЖРЕР №8» Ужгородської міської 

ради станом на 01.07.2015 року характеризується такими основними 
показниками: 

- Чистий дохід від реалізації послуг – 892,7 тис. грн.; 
- Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги – 

1051,6 тис. грн.; 
- Кредиторська заборгованість – 361,5 тис. грн., в тому числі: за 

розрахунками з бюджетом – 205,4 тис. грн., зі страхування – 37,3 тис. 
грн., з оплати праці – 93,4 тис. грн., інші поточні зобов’язання – 25,4 
тис. грн. 

- Збиток – 99,6 тис. грн. 
Враховуючи збитковість комунального підприємства за результатами 

фінансово-господарської діяльності протягом 6 місяців 2015 року, з метою 
покращення стану розрахунків та стабільного ведення господарської діяльності, 
виникла необхідність надання КП «ЖРЕР №8» дотації на покриття збитку у 
сумі 99,6 тис. грн. 

Одночасно внести на розгляд сесії Ужгородської міської ради відповідні 
зміни до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств        
м. Ужгорода на 2013-2015 роки. 

 
 
Директор департаменту                                                                    О. Костенчук 


	Міський голова                                                                                     В. Погорелов

