
Звiт
керiвника КП <<MicbKaBToTpaHc>>TMP

за проведену роботу у 202l роцi.

За перiод, (01.01 .202I - З|.|2.202'r), збiльшення (поповнення) статутного капiталу КП
KMicbKaBToTpaHc) не проводилося.

Основною статутною дiяльнiстю КП KMicbKaBToTpHac)TMP с:
- наданням пасажирських транспортних послуг з перевезення пасажирiв в громадському

транспортi;
- органiзацiсю стоянок денного паркування автотранспорту, зберiгання i охорона

транспортних засобiв на обладнаних цiлодобових стоянках, якi наJlежать пiдприемству;
- надання rrослуг з проведення передрейсових медичних оглядiв водiiв транспортних

засобiв та передрейсових технiчних оглядiв транспортних засобiв.
OcHoBHi зусилля колективу пiдприемства спрямованi на безперебiйне надання якiсних

послуг iз перевезення пасажирiв у MicTi Тернопiль. ,Щля ведення госпgдарськоi дiяльностi в частинi
надання послуг з перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування,
комунальним пiдприемством "MicbKaBToTpaHc" орендувалися транспортнi засоби - автобуси,
згiдно укладених договорiв найму (оренди) транспортного засобу з екiпажем.

Вiдповiдно до даних договорiв, що дiяли в перiодi з 01.01 .202tp. по 31.12.2021р., КП
"MicbKaBToTpaHc" ТМР (Наймач) приймав у строкове платне користування транспортнi засоби
- автобуси марок БАЗ, БОГДАН, ЗАЗ, I-VAN з екiпажем та без екiпажу шляхом введення до
штатного розпису посади водiя автотранспортного засобу (автобусу), який забезпечували його
управлiння та технiчну експлуатацiю.

Надання послуг здiйснюеться на пiдставi затверджених маршрутiв з дотриманням
графiкiв та схеми руху.

У 4 кварталi2021 року Пiдприемство уклало договiр лiзингу на постачання З0 нових
низькопiдлогових автобусiв, Продовжуеться спiвпраця по Програмi розвитку пасажирського
транспорту на202|-202З роки, та плану€ться закуттiвля 15 нових низькопiдлогових автобусiв.

З метою забезпечення своечасного надання послуг, на пiдприсмствi впроваджено
навiгацiйну систему контролю за рухом транспортних засобiв на Bcix маршрутах.

Станом на 01.01 .2022 р. пiдприемство забезпечуе
-необхiдну кiлькiсть автобусiв для здiйснення перевезень пасажирiв в звичайному

режимi р}ху , в режимi маршрутного TaKci: для здiйснення спецперевезень пасажирiв на час
встановленого карантину" - 42 автобусiв.

Пiдприемством за перiод з 01.01 .202l р. по 31 .I2.202I р. було укладено 29 договорiв на
надання послуг, з них:
- з юридичними особами - 7

- з фiзичними особами - 22. Робота по укладенню договорiв продовжуеться.
КП KMicbKaBToTpaHc) також надае послуги з проведення передрейсових медичних

оглядiв водiiв транспортних засобiв, передрейсових технiчних оглядiв транспортних засобiв та
проведення iнструктажiв.

Згiдно даних бухгалтерського облiку комунaльним пiдприемством отримано доходи вiд:
* проведення передрейсових медичних оглядiв водiiЪ:
- 2021, piK - 98,2 тис,грн. без П.ЩВ;
Х передрейсових технi.дrих оглядiв транспортних засобiв:
- 202I piK -84,3 тис.грн. без П.ЩВ;
Перевезено пасажирiв * 3 50З |24 тис

З низ пiльгових категорiй - I3'77 780 тис
На пiдприемствi ведеться претензiйно-позовна робота. Щоквартально розносяться

попередження про заборгованiсть за наданi послуги, направJuIються претензii, ведуться
переговори з боржникzlми. Здiйснюсться само представництво пiдприемства в судах рiзних
iнстанцiй. Спори, в яких КП KMicbKaBTopTpHac>TMP було учасником процесу(вiдповiдач) -0
справа, 0 провадження (цивiльне судочинство)

Станом на 01.02.2022р.напiдприемствi фактична кiлькiсть працiвникiв - 101 особа, якi



займають 18 штатнi посади (98 осiб зайнятi на повну ставку, 3 особи зайнятi на 0,5 ставки
кожна). За202| piK проведено навчання з питЕtнь охорони працi 1 працiвника.

Пiдприемство забезпечуе стабiльне та систематичне надання послуг перевезень

пасажирiв громадським транспортом, мае висококвалiфiкованих працiвникiв, потужну
матерiально - технiчна базу. Пiдприсмство шукас HoBi шляхи та можливостi для покращення
якостi обслуговування споживачiв, зменцIення шкiдливого впливу на навколишне природНе
середовище та здоров'я мешканцiв MicTa.
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