Пояснювальна записка до звіту
про виконання фінансового плану КП “Стадіон “Авангард”
за 9 місяців 2018 року
Комунальне підприємство “Стадіон “Авангард” є правонаступником
Державного комунального підприємства “Стадіон “Авангард”, зареєстрованого
розпорядженням міського голови № 349 від 18 вересня 1998 року.
Відновлення діяльності підприємства відбулося у червні 2017 року,
відповідно до рішення сесії Ужгородської міської ради № 696 від 30 травня
2017 року.
На сьогоднішній день є нагальна потреба проведення певних заходів
для подальшого розвитку його діяльності, необхідність приведення, в першу
чергу, футбольних полів №№ 2 та 3 до належного стану, організації
функціонування підприємства. Роботи, що виконуються, мають великий вміст
матеріальних затрат, що обумовлено, в першу чергу, незадовільним станом
приміщень, полів тощо; підприємство має забезпечити заробітну плату
найнятим працівникам, що тягне за собою й сплату єдиного соціального внеску
з фонду оплати праці.
Нагальною потребою є проведення ремонтів адмінбудівель з метою
забезпечення безпечної та надійної їх експлуатації, підтримання в належному
технічному та санітарному стані, а також для енергозбереження. Нагальними
залишаються також питання фінансування утримання, оновлення, розвитку та
модернізації діючих потужностей.
Впродовж 9 місяців 2018 року підприємством було укладено 6
договорів з надання послуг користування спорудами на загальну суму 177,6
тис.грн.
Легкоатлетичними доріжками постійно користувалися вихованці
Ужгородської ДЮСШ № 1 та співробітники міськвідділу Нацполіції (заліки), а
також залікові іспити студентів УжНУ. На базі стадіону проводилися регулярні
тренування ФК “Ужгород”.
Чистий дохід підприємства за 9 місяців 2018 року склав 419,6 тис.грн.,
в т.ч. від обслуговування обладнання Інтернет-провайдерів – 244,7 тис.грн.,
надання послуг з користування спортивними спорудами – 148,0 тис.грн., за
спільне використання електромереж – 26,9 тис.грн.
За 9 місяців 2018 року підприємство отримало також за програмою
утримання та фінансової підтримки спортивних споруд грошові кошти в сумі
839,3 тис. грн., на іншу діяльність, пов’язану з експлуатацією об’єктів
комунального господарства (дотація за ІУ квартал 2017 року) – 387, тис.грн.
Витратна частина бюджету підприємства склала 1646,3 тис.грн., в т.ч.
на заробітну плату – 710,0 тис.грн., ЄСВ – 156,2 тис.грн., комунальні послуги
(водовідведення та вивіз ТПВ) та енергоносії – 142,8 тис.грн., послуги з
охорони споруд та території – 270,0 тис.грн., поточний ремонт та технічне
обслуговування обладнання, витрати на утримання приміщень та території
стадіону в належному санітарному стані, утримання футбольних полів – 283,8
тис.грн., придбання м’яких крісел, шаф – 83,5 тис.грн.

