
Звіт про виконання зобов’язань та умов попереднього контракту за 
звітний період роботи директора комунального підприємства «Група 

впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і 
громадських будівлях м. Києва»  за 2016 рік 

№ 
з/п Зобов’язання та умови контракту Стан виконання 

1. Вжиття заходів щодо зменшення витрат 
підприємства та собівартості товарів (робіт, 
послуг) 

Постійно проводиться підвищення кваліфікації 
працівників підприємства, поліпшення трудової  
дисципліни, забезпечення умов та охорони праці, а 
також вдосконалення системи матеріального 
стимулювання. На підприємстві впроваджено 
автоматичну систему управління та застосовуються нові 
прогресивні технологій для підвищення продуктивності 
праці. 

2. Підвищення ефективності виробництва з 
цільовим використанням вивільнених коштів 
на підвищення заробітної плати 

підвищення заробітної плати  проводились згідно з 
Законом України «Про Державний бюджет України на 
2016 рік» відповідно до співвідношень, визначених 
«ГАЛУЗЕВОЮ УГОДОЮ між Міністерством 
енергетики та вугільної промисловості України, Фондом 
державного майна України, Всеукраїнським 
об’єднанням організацій роботодавців «Федерація 
роботодавців паливно-енергетичного комплексу 
України» і Профспілкою працівників енергетики та 
електротехнічної промисловості  України 2016-2018 
роки 

3. Забезпечення виконання підприємством 
зобов’язань платежів до бюджетів, 
страхових внесків на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування та виплати 
заробітної плати працівникам 

Заробітна плата на підприємстві виплачується в 
повному обсязі. При нарахуванні заробітної плати 
проводиться відрахування внесків та податків до 
бюджету. 

4. Своєчасне і у повному обсязі повернення 
кредитів та відсотків за користування ними 

За проектами «Енергозбереження» та  «Термосанація» в 
бюджетних установах міста Києва повернення 
кредитних коштів та відсотків  за користування ними 
проводиться своєчасно та в повному обсязі відповідно 
до умов кредитного договору   

5. Недопущення заборгованості із заробітної 
плати працівникам 

Заборгованості по заробітній платі  в продовж року не 
було 

6. Запровадження, перегляд норм праці, 
відповідно до законодавства 

Відповідно до змін законодавства  вносяться зміни до 
діючого колективного договору підприємства  

7. Виконання річного фінансового плану Показники річного фінансового плану виконуються 
8. Пріоритетне перерахування частини 

прибутку до бюджету м.Києва відповідно до 
нормативів та у порядку, передбаченому 
рішенням Київської міської ради, у сумі не 
менше, ніж передбаченої затвердженим 
річним фінансовим планом 

Відрахування частини податку до місцевого бюджету 
міста Києва перераховуються  своєчасно та в повному 
обсязі. 

9. Забезпечення виконання умов колективного 
договору та реалізації програм соціального 
розвитку колективу 

Умови колективного договору виконуються 

10. Створення робочих місць для осіб з 
обмеженими можливостями у кількості, 
визначеної чинним законодавством 

Звернень від осіб з обмеженими можливостями щодо 
працевлаштування не було. 

11. Недопущення зростання простроченої 
дебіторської та кредиторської заборгованості 

Виконуються всі заходи щодо недопущення 
дебіторської та кредиторської заборгованості. 

12. Своєчасне внесення змін в договори оренди 
нерухомого комунального майна у випадку 
зміни Київською міською радою орендних 
ставок 

За звітний період роботи керівника змін орендних 
ставок не відбувались. 

 
Директор         Д.В.Науменко 


