
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

27.12.13       Ужгород               № 468 
 
 
Про фінансово-господарський  
стан КП «Ужгородпарквідео» 
 
 

Враховуючи подання Державної податкової інспекції у м. Ужгороді 
головного управління Міндоходів у Закарпатській області від 17.12.2013 р. 
№ 954/9/07-01/11-01, заслухавши інформацію департаменту міського 
господарства про фінансово-господарський стан КП «Ужгородпарквідео» 
станом на 01.10.2013 року, керуючись пп. 3 п. «а» ст. 28, п. 1 ч. 2 ст. 52 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської 
ради ВИРІШИВ: 
 

1. Інформацію директора департаменту міського господарства              
(Касперов О. П.) взяти до відома. 

2. З метою покращення розрахунків з бюджетом, фінансовому 
управлінню міської ради (Харевич П.І.) передбачити при формуванні 
бюджету міста на 2014 рік бюджетні асигнування на поповнення статутних 
коштів комунальному підприємству «Ужгородпарквідео» в розмірі 
71 076,90 грн., з подальшим винесенням на розгляд сесії Ужгородської 
міської ради. 

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



Інформація 
про фінансово-господарський стан комунального підприємства  

«Ужгородпарквідео» 
 

Комунальне підприємство «Ужгородпарквідео» створене з метою 
реконструкції, створення та обслуговування місць паркування 
автотранспортних засобів на вулицях і площах м.Ужгорода, поповнення 
бюджету міста за рахунок відрахувань коштів від збору за паркування 
автотранспорту і встановлення та проведення відеоспостереження по місту 
з метою забезпечення порядку та безпеки руху. 

Фінансово-господарський стан КП «Ужгородпарквідео» станом на 
01.10.2013 року характеризується такими основними показниками: 

 Дохід від реалізації продукції – 0,0 тис.грн.; 
 Витрати підприємства – 111,6 тис.грн.; 
 Дебіторська заборгованість – 0,0 тис.грн.; 
 Кредиторська заборгованість – 293,5 тис.грн., з них: бюджет – 62,3 

тис. грн., Пенсійний фонд – 62,9 тис. грн. 
З метою облаштування на території м. Ужгорода платних 

майданчиків для паркування автотранспорту, рішенням сесії міської ради 
від 24.12.12р. №469 профінансовано шляхом поповнення статутного 
капіталу                               КП «Ужгородпарквідео» у сумі 268 620,0 грн. 

КП «Ужгородпарквідео» укладено договори на закупівлю 9 
паркоматів з ПП «Абмеран», на електропостачання паркоматів з ТОВ 
«Виробничо-будівельна група Кульчицького» та виготовлення проектних 
робіт на їх електропостачання з ФОП Тромпак В. В.  

На сьогодні надійшло 9 паркоматів, проведена робота з 
облаштування місць паркування. Однак майданчики для паркування не 
функціонують, оскільки роботи не виконані в повному обсязі.  

Для забезпечення функціонування платних місць для паркування 
транспортних засобів необхідно виготовити та встановити інформаційні 
щити на паркувальних зонах та зонах відео нагляду, нанести розмітку, 
виготовити та встановити перешкоджаючі пристрої на паркувальних 
місцях та затвердити технічні умови в ПАТ «Закарпаттяобленерго». Кошти 
на виконання даних заходів передбачені Програмою впровадження системи 
відеоспостереження у місті Ужгород на 2014 рік. 

Станом на 16.12.13р. податковий борг на підприємстві складає 
71 076,90 грн., а саме: 

 ПДФО – 1 020,00 грн.; 
 збір за місця для паркування транспортних засобів – 70 056,90 грн. 

З метою покращення розрахунків з бюджетом департамент міського 
господарства пропонує надати фінансову допомогу КП 
«Ужгородпарквідео» шляхом поповнення статутного фонду на суму 71 
076,90 грн. 
Директор департаменту                                                             О. Касперов 


	Міський голова                      В. Погорелов

