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Звіт 

про діяльність Комунального підприємства  
«Івано-Франківськміськсвітло» за 2020 рік 

 
Комунальне підприємство «Івано-Франківськміськсвітло» є 

унітарним комерційним підприємством, утвореним на базі відокремленої 
частини комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної 
громади та входить до сфери її управління. 

Підприємство створене для задоволення потреб Івано-Франківської 
міської територіальної громади у виконанні робіт та послуг пов’язаних з 
утриманням, поточним, капітальним ремонтом та будівництвом мереж 
вуличного освітлення, обслуговуванням світлофорних об’єктів, штучних 
новорічних ялинок, годинника, державного прапора, болардів, 
світлодіодних арок та інших основних засобів. 

 На балансі та обслуговуванні КП «Івано-Франківськміськсвітло» у 
2020 році перебували 13300 світлоточок, 49 світлофорних об’єктів, 15 
електронних табло, 9 болардів, 46 світлодіодних арок, 2188 ялинкових 
гірлянд, 1 штучна центральна новорічна ялинка, 3 штучних новорічних 
ялинки,  2 комплекти новорічних ілюмінацій, 1 годинник, 1 державний 
прапор, 142 шафи управління зовнішнім освітленням, 5320 опор, 
протяжність мереж зовнішнього освітлення становить 469,6 км. 

Залишок коштів статутного фонду станом на 01.01.2020 року 
становив 22,38 грн тис. гривень.  

В статутний фонд підприємства в 2020 році надійшло з місцевого 
бюджету коштів в сумі 1460,00 тис.гривень. 

За рахунок внесків в статутний фонд підприємства в 2020 році 
виконано робіт на загальну суму  1472,97 тис.гривень. 

Залишок коштів статутного капіталу на 01.01.2021 року становив 
9,41 тис.гривень. 

 
 

Звіт про використання коштів, внесених до статутного капіталу 
 КП "Івано-Франківськміськсвітло" за 2020 рік 

№ 
з.п 

Використання коштів 
Статті витрат Сума, грн. 

1 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 
вул. Весняній в м. Івано-Франківську 30064,00 

2 Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті  
вул. Незалежності - І.Франка в м. Івано-Франківську 298997,00 

3 Модернізація системи керування зовнішнім освітленням в 
с. Черніїв 89293,00 

4 Модернізація системи керування зовнішнім освітленням в 
с. Березівка 35577,00 

5 Модернізація системи керування зовнішнім освітленням в 
с. Колодіїка 35550,00 
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6 Модернізація системи керування зовнішнім освітленням  
в с. Підлужжя 53325,00 

7 Модернізація системи керування зовнішнім освітленням в 
с. Добровляни 17793,00 

8 Модернізація системи керування зовнішнім освітленням в 
с. Підпечари 114512.00 

9 Заміна контролера на світлофорному об'єкті на перехресті  
вул. Микитинецька - Незалежності в м.Івано-Франківську 134233,00 

10 Заміна контролера на світлофорному об'єкті на перехресті 
вул. Незалежності - Шухевичів в м. Івано-Франківську 155572,00 

11 Заміна контролера на світлофорному об'єкті на перехресті 
вул. Незалежності - Бандери в м. Івано-Франківську 140860,00 

12 

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 
вул. С.Романюка, вул. Л.Дмитрів, вул. Мальовнича в 
садовому товаристві "За мир"  
в м. Івано-Франківську 

182215,00 

13 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення дворової 
території вул. Лепкого,1 в м. Івано-Франківську 16330,99  

14 
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення дворової 
території  
вул. Бельведерська,56 в м. Івано-Франківську 

23568,74 

15 Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті  
вул. Набережна – Флотська  в м. Івано-Франківську 145077,00 

 РАЗОМ: 1472967,73 
 
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року зменшилась в 

порівнянні із заборгованістю станом на 01.01.2020 року на                                   
656,0 тис.гривень. 

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року зменшилась 
в порівнянні із заборгованістю станом на 01.01.2020 року на                             
642,5 тис.гривень. 

Протермінована заборгованість відсутня. 
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Дебіторська та кредиторська заборгованість підприємства 

п/п Заборгованість 
Станом на 
01.01.2019 
тис. грн. 

Станом на 
01.01.2020 
тис. грн. 

Результат 
тис. грн. 

І). Дебіторська заборгованість всього, у т.ч. 1486,0 830,0 -656,0 

1 безнадійна (більше 3-х років) 0 0 0 

2 від населення 0 0 0 
3 від бюджету у т.ч. 0 0 0 

 - субсидії 0 0 0 
 -пільги 0 0 0 

4 Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 709,0 0 -709,0 

5 Інша дебіторська заборгованість 777,0 830,0 53,0 
II). 

Кредиторська заборгованість всього, у т.ч.: 1488,0 845,5 -642,5 
1 Заборгованість до бюджету: у т.ч.: 494,0 538,5 44,5 

- податок на прибуток фіз. осіб (ПДФО) 480,0 520,8 40,8 
-податок на землю 0 0 0 
-пдв 14,0 17,7 3,7 

 - податок на прибуток 0 0 0 
- інші податки (розшифрувати) 0 0 0 
-штраф 0 0 0 
- пеня 0 0 0 

2 Заборгованість, у т.ч.: 279,0 295,0 16,0 

- єдиний соціальний внесок 279,0 295,0 16,0 
- штраф 0 0 0 
- пеня: 0 0 0 

3 заборгованість з виплати заробітної плати 0 0 0 
 -в т.ч. протермінована: 0 0 0 

4 Заборгованість за послуги: 0 0 0 
 - за тепло (ДМП «ІФТКЕ») 0 0 0 
 -за електроенергію 0 0 0 
 - інша заборгованість за послуги 

(розшифрувати) 0 0 0 
5 

Оплата, що надійшла авансом: 0 0 0 

6 Інша кредиторська 
заборгованість 
(за товари, роботи, послуги) 

715,0 12,0 -703,0 

 
В 2020 році нараховано єдиного соціального внеску в сумі                    

1797,50  тис.грн, що на  299,50 тис.грн більше в порівнянні з 2019 роком. 
В 2020 році нараховано інших податків в сумі 1528,0 тис.грн,  що на  

111,0 тис.грн більше в порівнянні з 2019 роком. 
За 2020 рік середня заробітна плата склала – 14695,0 грн (в 2019 році 

– 14743,0 грн).  
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Всього за 2020 рік проведено 10 закупівель через систему «Прозоро» 

очікуваною вартістю 5831,24 тис.грн, економія склала 117,42 тис. 
гривень. 
 
 
В.о. директора 
КП "Івано-Франківськміськсвітло"                    В.М.Шутка 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


