ЗВIТ ПРО УПРАВЛIНIIЯ
Комунального пiдприемства rrlрпiньводоканал"
за 2019 piK

КП

<Iрпiньводоканал> пiдготовлений Звiт про управлiння за 2019 piK влруге
(перший звiт складений за пiдсумкаrrли роботи у 2018 рочi). Звiт розроблений та
оприлюднений на виконання п. 7 ст. 11 Закону Украiни кПро бlхгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть> вiдповiдно до Методичних рекомендацiй зi складання звiту про
управлiння, затверджених наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вtд07.\2.2018 Ns 982, а
також у вiдповiдностi до вимог директив европейського Союзу - Щирективи 2013lЗ4lСС
та .Щиректи вп 20 I 4 l 9 5 l СС.
Метою Звiту про управлiння е оприлюднення для зацiкавлених cTopiH, в тому числi
громадських органiзацiй та пацiентiв, узагальнених результатiв дiяльностi пiдприемства,
якi не можуть бути отриманi з фiнансовоi звiтностi, а саме соцiальнi, HayKoBi та екологiчнi.
Також Звiт про управлiння мiстить лостовiрну фiнансову та нефiнансову iнформацiю про
дiяльнiсть пiдприемства, його стан та перспективи розвитку та розкривае ocHoBHi ризики i
невизначеностi його дiяльностi.

l.Оргапiзацiйна структура та опис дiяльностi пiдприемства.
кIрпiньводоканалD е комунtlльним унiтарним пiдприемством, створеним на

КП

комунЕrльнiй власностi територiальноi громади м, Iрпiнь, на пiдставi рiшення виконавчого
KoMiTeTy Iрпiнськоi MicbKoi вiд 16.0б.1975 Jф315. КП кIрпiньводоканал) не мае фiлiй,
дочiрнiх пiдприемств, вiдокремлених пiдроздiлiв.
Виконавцем житлово - комунальних послуг з централiзованого постачання води,
центраrriзованого водовiдведення в житловому фондi м. Iрпiнь КП <Iрпiньводоканал)
визначено рiшенням виконавчого KoMiTeTy Iрпiнськоi та Бучанською мiськими радами.

В своiй дiяльностi пiдприемство керуеться Статутом, затвердженим рiшенням
виконавчого KoMiTeTy Iрпiнськоi MicbKoi ради (зi змiнами внесеними вiдповiдними
рiшеннями виконавчого KoMiTeTy Iрпiнськоi MicbKoi ради). У своiй виробничiй i
господарськiй дiяльностi КП кIрпiньводоканал> пiдзвiтне i пiдконтрольне Iрпiнськiй
мiськiй радi та Нацiона_гrьнiй KoMicii з регулювання енергетики та комунальних послуг.
Пiдприемство самостiйно здiйснюе свою дiяльнiсть на засадах повноi
господарськоI самостiйностi, госпрозрахунку та самофiнансування, ма€ самостiйний
бшtанс, розрахунковий та iншi рахунки в установах банкiв та органах кЕLзначейства Iсpугх},
печатку та штамп зi своiм найменуванням, фiрмовий бланк пiдприемства.
Пiдприемство реалiзуе прогр€tluи розвитку житлово-комунЕrльного господарства
MicTa,

дёржави.

?

Вiдповiдно до свiдоцтва про державну реестрацiю юридичноi особи (серiя А00
]ф105193) КП кIрпiньводоканаJI)) 25.02.1992, зареестровано виконавчим KoMiTeTorl

Iрпiнськоi MicbKoi ради за JФ запису 1 357 105 0001 000042.
Юридична та фактична адреса пiдприемства: 08200, Киiвська область, м. Iрпiнь.

вул. Iнтернацiоналу,lА. Код еДРПОУ: 0З36247I. Форма власностi

-

комунztльна.

Органiзаuiйно-правова форма власностi - 150 комунальне пiдприемство. Види дiяльностi
за КВЕЩ-2015: 36.00 Забiр, очищенЕя та постачання води (основний); 37.00 Каналiзацiя,
вiдведення i очищення стiчних вод; 71.20 Технiчнi випробування та дослiдження.
КП кIрпiньводоканалD е платником податкiв на загальних пiдставах. KpiM того,
пiдприемство сплачуе суми BHecKiB на реryлювання, якi сплачуються суб'ектами
господарювання, державне регуJIювання яких здiйснюеться Нацiональною комiсiею, що
здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та комунi}льних послуг (далi -

нкрЕкп).

На

КП

<IрпiньводоканаJI)) перебуваrоть водопровiднi та
каналiзацiйнi мережi, кана_тriзацiйнi HacocHi станцiТ; артезiанськi свердловини; резервуари

обслуговуваннi

питноi води; Hacocнi станцii II пiдйому; водонапiрнi башти; пiдвищувальнi HacocHi станцii;
резервуар накопичення стiчних вод (об'емом на 4 тис м. кубiчних), якi розташовано на
територii MicT Iрпiнь, Буча, смт Ворзель та Гостомель).

Середня кiлькiсть працiвникiв

за

201'9

piK 286 осiб.

Послугами КП

<Iрпiньволоканал) користуються близько 1286 пiдприемств, в т.ч. 55 бюджетнi установи,
та 6026l абонентiв (населення).

КП

кIрпiньводоканал) е юридичною особою, здiйснюе виробничу дiяльнiсть з
метою отримЕtння. Пiдприемство керуеться Конституцiею Украiни, господарським та
цивЬним кодексЕlми Украiни, Водним кодексом Украiни, законtlми Украiни, актами
Президента Украiни i Кабiнету MiHicTpiB Украiни, наказап{и ,Щержбуду, рiшеннями та
розпорядхенЕями КиiЪськоi обласноi державноi адмiнiстрацii, рiшеннями cecii Iрпiнськоi
MicbKoi ради та виконавчого KoMiTeTy Iрпiнськоi мiськоi ради.
Прелметом дiяльностi КП кIрпiньводоканал) вiдповiдно до п,3.1 Статуту е
задоволення потреб MicT Iрпiнь та Буча, селищ Гостомель, Ворзель та його жителiв по
наступних основних видах послуг е видобування пiдземних питних вод для господарсько
- питного водопостачання м. Iрпеня, м. Буча, смт Гостомель, смт Ворзель та надання
посJrуг, пов'язаних з утриманням та експлуатацiею водопровiдно - каналiзацiйних мiських
магiстральних мереж i споруд та право спецiального водокористування i скиду стiчних
вод.

Обов'язковими функцiями КП кIрпiньводоканаJI) е: господарсько - фiнансова та
виробничо - технiчна дiяльнiсть, спрямована на видобування пiдземних питних вод дJuI
господарсько - питного водопостачання м. Iрпеня, м. Буча, смт Гостомель, gMT Ворзель та
утримання i експлуатацiя водопровiдно - кана.пiзацiйних мiських магiстральних мереж i
споруд, спецiальне водокористування та створення водозабору, скид стiчних вод; надання
послуг водопостачання i водовiдведення юридичним та фiзичним особаrrл; органiзацiя та
проведення поточних i капiта_тlьних peMoHTiB мереж i споруд, що знаходяться на балансi
пiдприемства, своею виробничою базою, або виступчlючи в ролi замовника до пiдрядноi
органiзацii; облiк постачання та використання води споживачаN{и, контроль за якiстю
питноi води та здiйснення заходiв по забезпеченню ii вiдповiдностi до встановлених норм
та стандартiв; контроль за стiчними водtlп,Iи, своечасне реагування на порушення правил i
норм скидання стiчних вод абонентами в MicbKy мережу; оформлення абонентiв вiдкриття особових paxyHKiB та систематичне отримання плати з них за наданi послуги,
контроль за додержанням абонентаrrли умов договорiв; приЙмання на свiЙ ба.T анс
водопровiдно - кана.пiзацiйних мереж i споруд вiд iнших пiдприемств та органiзачiй ля
проведення господарсько - фiнансовоi та виробничо - технiчноi дiяльностi на 1rroв:Lx
згiдно rIинного законодавства Украiни; розробка та видача технi.пrюс proB юри:rтшлкrr i
фiзи.пrим особалл для пiдключення до мереж мiського водопроводу та канаriзацiТ i
технiчних р(ов на встановлення облiкових пристроiв; iншi.
KpiM того, згiдно статуту пiдприемство мае право на: спорудження, рконсгрlъзriю
та ремонт водопровiдних i каналiзацiйних мереж i вводiв, вимiрюватънюt BlзriB
приватним власникЕlп{ на iх зtlluовлення. Згiдно укладених договорiв, по проекгвiй
докуIчrентацii замовника; надання послуг cBoiM автотранспортом, будiвельними хяrrrяrтаvll
та мехшriзмttlчlи юридичним та фiзичним особам на ix заlrловлення; здiйснювати зовнirrrттю
- економiчнi операцii. Якi вiдповiдшоть предмету його дiяльностi та функriяv i не
забороненi законами УкраiЪи; тощо.
Вищим оргtlном управлiння КП кIрпiньводоканал) с Iрпiнська MicbKa рqда
вiдповiдно компетенцiею MicbKoT ради е призначенЕя та звiльнення EaEIaJlьEEra
Пiдприемства на умовах контрактноi форми трудового договору.
.Щiяльнiсть в частинi центра_пiзованого водопостачання та водовiдведеrrня Кп
кIрпiньводокаЕал) здiйснюе вiдповiдно до отриманих лiцензiй (без обмеження TepMiшy
дii), спецittльних дозволiв (на користування надраivlи, зокрема видобування пiдзеlдшr
вОД).

Порял з основними видами дiяльностi надае послуги з пломбування лiчильникiв,
Texнiцrro< yI!(oB на пiдключення до систем водопостачання та водовiдведення та iH.,
посJtупr вантакним транспортом, згiдно розроблених, затверджених та введеними в дiю
розпоряJtтIими докуI!{енпlми калькуляцii i розрахунки BapTocTi платних послуг стороннiми
органiзачiяr,rи i населенню (за за]\,rовленнями).
Звiтним перiолом Пiдприемства е календарний piK з 01.01 .20|9 по 31.12,20119,
протягом якого скJIадaшася та подавалася квартаJIьна звiтнiсть.
Пiдп

2. Результати
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водопостачанню та водовiдведенЕю. Фактичнi витрати фiнансового плану бiльшi вiд
заплЕtнованих Еа 14072тпс. грн.,в тому числi по собiвартостi реалiзованих послуг,
продукцii, а cal\,Ie: перевищення витрат пов'язане з тим, що в дiюtп,Iх тарифах закладениЙ
фонд оплати працi з розрахунку середнього прожиткового мiнiмрлу, який дiяв на момент
розроблення тарифу, що призвело до перевищення витрат на оплату прачi та
вiдрахуванЕям на соцiальнi зtlходи; перевищення витрат на сировину, ocHoBHi матерiали
пов'язане з необхiднiспо проведення ремонтних робiт; KpiM того, перевищення факгичних
витрат над плановими пов'язане зi збiльшенням робiт по iншiй дiяльностi, а тiжож росту
цiн на складовi, якi закладенi у матерiальну частину тарифу (елекгроенергiю, п.uшво
тощо).

.Щiяльнiсть пiдприсмства регулюеться Нацiоншlъною комiсiею, цо здйсшое
дерхавне регулювання у сферах енергетики та Kolvfyн:rrrьпш( посJг)лг в чЕгшi

встtlновлення тарифiв на послуги централiзованого водопостачанЕя та водовi.ше:еннr.
Тарифи, що дiяли станом на 01.01.2019 та ввеДенi в дiю протягом 2019 рох1- Ее
поIФивають фаrстичнi витрати, тому що були вiдкоригованi JIише TaKi стаггi вЕгрбг fi
електроенергiя та транспортувtlнЕя cToKiB, решта витрат зzlлишилась без змiв. Розраqъоп
тарифiв на 2019 piK пiдприемством до НКРЕКП поданий вчасно, ttле корЕгуваЕЕя тарвфЬ
вцбулось iз значним запiзненням, тому позитивний результат пi.щlри€мство 0трпа]о
JIише за рахунок збiльшення об'емiв.
3. ЛiквЦнiсть та зобов'язання.
Фiншtсовим результатом дiяльностi Пiдприемства у 2019 рочi був збrгок у clrri
99Ц,O'тис. гривень. фошовi кошти вiд фiнансово-господарськоi дiшrьностi Еад(одпъ ва
ршунш, вiдкритi в бшrках без обмежень до використання, та безпосередrьо до ка
ГIiддrриемства. Станом на 31 грулня 2019 пiдприемство мае заборгованiсть по поворо,твй
фiншrсовiй допомозi перед Iрпiнською мiською радою.
4.

Екологiчнi аспекти

За сl"rасних умов розвитку MicTa Iрпiнь та його регiону стан навколишнього
природIого середовища е визначним фактором житгезабезпечення мешканцiв. З метою

попередження та недопущення погiршення cTElHy довкiлля необхiдно постiйно проводити
оцiнку господарськоТ дiяльностi на предмет впливу на навколишне природне середовище
та здоров'я rподей. Викиди забрулнюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними
джерелtlrvlи забрулнення здiйснюються виробничими пiдроздiлами КП <IрпiньводоканаJI)
згiдно з дозволtlп{и на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря
стацiонарними джерелами.
Однiею
основних функuiй Пiдприемства е виробництво питноi води, що
вiдповiдае вимогtll\,{ ,Щержавних санiтарних норм та правил кГiгiенiчнi вимоги до води

з

питfiоi, призначеноi для споживання людиною) (ДСанПiН 2.2.4-17|-t0). Якiсть

поверхневих вод значIIо коливаеться впродовж року. Перевага над поверхневими
джерелами пiдземних вод е ix захищенiсть вiд забруднення. Водопостачання з
артезiанських свердловин е альтернативним при критиIIному забрулненнi вiдкритих

(поверхневих) джерел як природного характеру, так i через техногенну дiяльнiсть людини.
Вода, яка забираеться з поверхневих джерел, очищуеться на водопровiдних
стшrцi.пс.
На сьогоднi якiсть питноi води контролюсться вiдповiдно до вимог нормативного
доку!{енту ,ЩСанПiН 2.2.4-I7|-I0 <Гiгiенiчнi вимоги до води питноi, призначеноi для
споживalння людиною). Якiсть питноi води в централiзованоi системи господарськопитного водопостачання MicTa цiлодобово контролюеться 1-ею хiмiко-бактерiологiчними
лабораторiею КП <Iрпiньводоканал)). Контроль за показниками якостi питноi води
здiйснюеться щодня. За результатаN{и лабораторних дослiджень xiMiKo- бактерiологiчних
лабораторiй Пiдприемства якiсть питноi води вiдповiдае вимогам ,ЩСанПiН2.2.4-171-10.
Основними причинtlп{и забруднення поверхневих вод е скид забрулнених
комунаJIьно - побрових i промислових стiчних вод безпосередньо у воднi об'екти та
через систему мiськоi кана.пiзацii. Бiльша частина канаrriзацiйних мереж потребуе змiни
або капiтального ремонту. Пориви каналiзацiйних колекторiв е постiйним джерело}l
небезпечного забрулнення навколишнього природного середовища.
Випадки засмiчення та поривiв колекторiв стають причиною виливу на поверхню
cToKiB, у складi яких шкiдливi та небезпечнi речовини для житгя людини i навколишнього
природного середовища, що може спричинити несприятливу санiтарно-епiдетrtiчн1,
ситуацiю в MicTi та регiонi. KpiM того, хiмiчне забруднення вод пов'язане зi зносо\l.
низьким iнженерним технiчним piBHeM та невiдповiднiстю потужностей систе\l
водопостачання i водовiдведення, якi потребують реконструкцii, втрати води досягtlютъ
30Yо та спостерiгаеться стiЙка тенденцiя зменшення обсягiв реа-пiзацii води населенню,
зростання об'смiв неврахованих витрат води, недостатня ефективнiсть очисних споруд
промислових пiдприемств).
5.

Соцiальнi аспекти та кадрова полiтика.

Середня кiлькiсть працiвникiв за 2019 piK склав 286 особи.
Заохочення (мотивацiя) прачiвникiв.

За срллiнне виконання обов'язкiв, iнiцiативу, довголiтню i бездоганну роботу, значнi
трудовi досягнення на пiдприемствi застосовуються TaKi заходи заохочення: оголошення
подяки, нtгородження почесною грrlп{отою та подарунками.
У вiдповiдностi до чинного законодtlвства УкраiЪи та вiдповiдно до програм навчання
працiвникiв, в Товариствi систематично здiйснюеться робота по навчанню та розвитку
персоналу, з пiдвищення ква_гtiф iкачiйних розрядiв робiтника:r,r.

В

б.Ризики.

даний час в YKpaiHi дiс Податковий Кодекс Украiни та ряд законiв i
нормативних aKTiB вiдносно податкiв, зборiв, BHecKiB. Податки, якi
сплачуються

Комунальним пiдприемством, включtlють податок на додану BapTicTb, податок на
прибугок, нарахування на фонд заробiтноi плати единого соцiального внеску,
вiйськового збору, рентноi плати за використання водних pecypciB, екологiчний податок,
плата за землю, а також iншi податки i збори. Нормативнi документи, якi регулюють цi
податки, iнодi мають неоднозначне трактування, а oKpeMi положення та роз'яснення часто
нечiткi або не узгодженi. Iснують рiзнi точки зору вiдносно тлумачення правових норм
серед MiHicTepcTB i органiв (наприклад, фiскальноi служби та iT пiдроздiлiв), що викликас
загаJIьну невизначенiсть i створюе пiдстави для конфлiктних ситуацiй. Зазначенi фактори i
визначаютъ в УкраiЪi податковi ризикiв дiяльностi пiдприемства.
,Щiяльнiсть Пiлприемства здiйснюеться в повнiй вiдповiдностi з дiючим
зш(онодчlвством, що реryлюе його дiяльнiсть, i нарахування вiдповiдних податкiв та iх
clъTIaTa здiйснюеться у повному обсязi у вiдповiдностi до чинного законодавства. В тих
випадках, коли icHye невизначенiсть вiдносно сум податкiв до сплати, нарахування

проводитъся виходячи з оцiнок керiвництва Комунального пiдприемства на ocHoBi ана_пiзу
iнформацii, що е в його розпорядженнi.
,Що факторiв ризику вiдносяться: невчасне прийнятгя економiчно необГрунтованих
тарифiв, що призводить до отримання пiдприемством збиткiв та вiдповiдно виникнення
рiзrшчi в тарифах (станом на 01.01 .2020 |9 7|5,4 тис. грн., в тому числi 11105,0 тис. грн.
тис. грн., яка виникJIа до 01.01.2019), 100% попередня оплата за електроенергiю та iT
розподiл, за природний газ та його розподiл, що призводить до вiдволiкання обiгових
коштiв пiдприемства. За 2019 piK збитки пiдприемства вiд дiяльностi становлять 9 944,0
тис. грн., при цьому дотацiя з бюджету не видiлялася.
Найвищого кредитного . ризику Пiдприемство зt}знае внаслiдок виникнення
дебiторськоi заборговшrостi, який перiодично оцiнюеться. На З1.12.20119 Пiдприемством
створений резерв суплнiвних боргiв в розмiрi 2497,0 тис. грн.., в т.ч. у 20Т9 роцi 210,0 тис.
гривень. .Щебiторська заборгованiсть в облiку та фiнансовiй звiтностi вiдображаеться без
врахування сумнiвних боргiв, по первiснiй BapTocTi. Пiдприемством проводиться постiйна

робота

по стягненню боргiв та не допущенню дебiторськоi заборгованостi

з

простроченим строком давностi.
Завданням Пiдприемства с пiдтримка балансу мiж безперервним фiнансуванням i
використанням коштiв для забезпечення дiяльностi пiдприемства. Комуна.пьне
пiдприемство проводить аналiз TepMiHoBocTi заборгованостi i плануе свою лiквiднiоть у
випадку недостатньоi
зЕtлежностi вiд очiкуваного TepMiHy виконання зобов'язань.
лiквiдностi Пiдприемство мае на MeTi залучення зовнiшнiх джерел фiнансування.

У

7. Дослiдження та iнновацii'.
Протягом 2019 року на пiдприсмствi постiйно проводилися наради, пiд час яких
розгJIянуго питання щодо булiвничтва (реконструкцiТ), капiта-пьно та поточного peMoHTiB
об'сктiв, зЕlIvIовником яких е КП>Iрпiньводоканал>. Для пiдвищення обiзнаностi
працiвникiв КП кIрпiньводоканал)) про iнновацiйнi технологiТ, обладнання, устаткування,
матерiали, призначенi для застосування у водопровiдно-каналiзацiйному господарствi,
протягом 2019 року було прийнято r{асть у зустрiчах фахiвцiв з представникtlми

органiзацiй, пiдприемств, компанiй, якими надано вiдповiднi iнформацiйнi та
презентацiйнi матерiали. З метою удосконЕlлення технологiй (методiв) знезараження та
оtмщення питноi води для покращення iT безпечностi та якостi у 2020 poui КП
кIрпiньводоканал) плануеться вести вiдповiдну роботу в цьому напрямi.

Перспективи розвитку.
КП <Iрпiньводоканал) плануе в 2020 роцi працювати на безперервнiй ocHoBi,
надаючи якiснi послуги мешканцям MicTa та регiону в-цiлому.
Пiдприемство продовжуватиме пошуки нових джерел дJIя досягЕення мети
самоокупностi та отриманнrI прибугку за результатап,Iи ф iнансово-господарськоi
8.

,У-

дiяльностi, враховуючи коливання в економiцi краiни, впливу росту курсу iноземноi
вЕtJIюти та здороженюI запчастин, матерiалiв, основних фондiв, збiльшення BapTocTi
енергоносiiЪ, що може вплинути на майбутнi операцii, здатнiсть обслуговувати та
виплачрати своi борги, кредиторську заборгованiсть по Mipi настання cTpoKiB ii
погtlшенЕя.
Фiншrсова звiтнiсть Пiдприемства пiдготовлена виходячи iз припущення про його
майбутньому, яке припускае реалiзачiю активiв та виконiшня
функчiонування
зобов'язань в ходi звичайноi дiяльностi.
Також пiдприемство плануе провести заходи, щодо доведення пото!Iних платежiв
споживачiв до стовiдсоткового рiвня, та погашення споживачап,Iи боргiв минулих poKiB з
наданням графiкiв погашення, з застосування при необхiдностi механiзмiв визначених
законодавством феструктуризацiя тощо) з дотриманням прав споживачiв та гарантiй
прачiвникам пiдприемства.
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