
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

02.04.2014       Ужгород               № 91 
 
Про фінансово-господарський  
стан КП «Водоканал м. Ужгорода» 
 
 

Заслухавши інформацію департаменту міського господарства про 
фінансово-господарський стан КП «Водоканал м. Ужгорода» станом на 
01.01.2014 року, керуючись статтями 28,52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконком міської ради ВИРІШИВ: 
 

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

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

3. З метою створення сприятливих умов для надання комунальним 
підприємством якісних послуг споживачам, фінансовому управлінню міської 
ради (Гах Л.М.) передбачити бюджетні асигнування у 2014 році на поповнення 
статутних коштів комунальному підприємству «Водоканал м. Ужгорода» в 
розмірі 2 646 000,00 грн. для реалізації Програми фінансової підтримки 
комунальних підприємств м. Ужгорода на 2013-2015 роки. 

4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 
 
 
В.о. міського голови, 
секретар ради                                    В. Щадей  
 
 
 
 

 
 
 



Інформація 
про фінансово-господарський стан комунального підприємства 

«Водоканал м. Ужгорода» 
 

Комунальне підприємство «Водоканал м. Ужгорода» створене з метою 
забезпечення споживачів питною водою, відведення і очищення комунальних та 
інших стічних вод за допомогою комплексу об'єктів, споруд, розподільних 
водопровідних мереж, колекторів, трубопроводів, пов'язаних єдиним 
технологічним процесом виробництва. 

Фінансово-господарський стан КП «Водоканал м. Ужгорода» станом на 
01.01.2014 року характеризується такими основними показниками: 

- Дохід від реалізації продукції – 33865,0 тис.грн.; 
- Балансовий прибуток – 2135,0 тис.грн. (отримання КП «Водоканал 

м.Ужгорода» субвенції на погашення заборгованості за минулі роки з 
різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення та законодавче обмеження перенесення збитків 
попередніх років призвело до балансового прибутку); 

- Дебіторська заборгованість – 33150,0 тис.грн., з них фізичні та 
юридичні особи – 29433,0 тис. грн., бюджет – 3 459,0 тис. грн.; 

- Кредиторська заборгованість – 16766,0 тис.грн., з них: бюджет – 
12171,0 тис.грн.. 

- Сума збитку за надані послуги в 2013 році – 10841,0 тис.грн. 
Станом на 01.03.2014 рік заборгованість підприємства за спожиту 

електроенергію складає 3 573,008 тис. грн. 
Станом на 01.03.14р. податкова заборгованість на підприємстві складає 

13 461,6 тис. грн. та виглядає наступним чином: 
- ПДВ – 1 007,7 тис. грн.; 
- Податок на прибуток – 6 434,1 тис. грн.; 
- частка прибутку, що підлягає сплаті до міського бюджету – 644,9 тис. 
грн.; 
- ПДФО – 3 146,3 тис. грн.; 
- збір за користування надрами – 227,7 тис. грн.; 
- податок за спец водокористування – 154,8 тис. грн.; 
- екологічний податок – 495,9 тис. грн.; 
- забруднення навколишнього середовища – 1 321,3 тис. грн.; 
- геологія – 28,8 тис. грн. 
Розглянувши клопотання КП «Водоканал м.Ужгорода», з метою 

забезпечення стабільного стану роботи підприємства та покращення 
розрахунків  з бюджетом, департамент міського господарства пропонує надати 
фінансову допомогу КП «Водоканал м. Ужгорода» шляхом поповнення 
статутного фонду на суму 2 646,0 тис. грн., що дозволить підприємству 
своєчасно надавати послуги з центрального водопостачання та водовідведення 
населенню. 

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

 
В.о. директора департаменту                                                            О. Костенчук 


	В.о. міського голови,
	секретар ради                                    В. Щадей 

