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Комунальне підприємство (КП) - це перш за все підприємство, що 
працює задля задоволення публічного інтересу. Але водночас, 
комунальне підприємство, яке не має статусу некомерційного, 
має забезпечувати і певний рівень економічної ефективності, ви-
мірником якої є рентабельність, тобто  відносний рівень прибутко-
вості. Отже, ефективна діяльність комунального підприємства має 
бути спрямована на досягнення двох глобальних ефектів: еконо-
мічного, що полягає у забезпеченні певного рівня прибутковості, 
і соціального, що полягає у задоволенні потреб територіальної 
громади. При цьому на досягнення цих цілей має бути витраче-
но мінімально необхідний обсяг ресурсів. Оскільки значна частка 
українських КП працює на конкурентному ринку, то максимізація 
прибутку для цих категорій підприємств є  так само актуальною, як 
і для підприємств приватного сектору.

Зазначимо, що для окремих категорій комунальних підприємств 
соціальний ефект є важливішим за економічний, і до того ж, вони 
мають об’єктивні обмеження в досягненні і забезпеченні прибут-
ковості через, наприклад, тарифну політику. Проте  важлива со-
ціальна функція КП не має означати відсутність необхідності  ра-
ціонально і економно використовувати  фінансові, матеріальні та 
людські ресурси, які перебувають у них в розпорядженні. Тому 
ефективна діяльність такого комунального підприємства полягає в 
мінімізації капітальних і поточних витрат.

Тож, для директора КП, як особи, відповідальної за результати  ді-
яльності підприємства, важливо пам’ятати про обидва ефекти - 
економічний і соціальний - і забезпечити оптимальний баланс цих 
ефектів відповідно до сфери діяльності свого КП. 

Рекомендації, що містяться в цьому збірнику, дозволять керівни-
кам  всебічно оцінити свою діяльність та отримати цілісну карти-
ну щодо існуючого стану, в якому перебуває підприємства. Що, в 
свою чергу, сприятиме встановленню більш точних цільових фі-
нансових показників  при поточному і стратегічному плануванні 
діяльності підприємства.



РОЗДІЛ 1
ОЦІНКА ФІНАНСОВО-МАЙНОВОГО СТАНУ 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
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1.1.  Роль фінансової звітності  в оцінці  діяльності 
підприємства

Основним джерелом інформації про ресурси, які є в розпоря-
дженні підприємства, походження цих ресурсів, та про результати 
діяльності підприємства, є фінансова звітність. Фінансову звітність 
компаній в розвинених країнах, а також і в українських корпо-
раціях, вважають візитівкою підприємства, його “обличчям”, або 
т.зв.“дзеркалом”, яке розкриває зацікавленим користувачам ос-
новні параметри діяльності. Гарна фінансова звітність є підставою 
для преміювання керівника та забезпечує позитивну репутацію 
підприємства перед банками та іншими фінансовими установами. 
Показники, розраховані на основі фінансової звітності, є підста-
вою для прийняття рішень щодо інвестування в акції чи облігації 
підприємства, а також є одним з факторів, що впливають на курс 
акцій підприємства. Саме ці чинники спричиняють неабиякий пу-
блічний інтерес до фінансової звітності підприємств.

В комунальному секторі практика інтересу до фінансової звітності 
як до інформаційного джерела про діяльність підприємства, лише 
набуває поширення. Тож зупинимося на основних її формах та на 
інформації, яку можна отримати в процесі аналізу цих форм. 

Таблиця 1 - Призначення основних компонентів фінансової звітності

Форми 
звітності Зміст Використання інформації

Баланс

Наявність еконо-
мічних ре сурсів, 
які контролюються 
підприємством на 
дату ба лансу, та 
джерел їх фінансу-
вання

Оцінка структури ресурсів підпри-
ємства, їх ліквідності та платоспро-
можності, прогнозування майбутніх 
потреб у позиках, оцінка та прогно-
зування змін в економічних ресур-
сах, які підприємство, ймовірно, кон-
тролюватиме в майбутньому, оцінка 
політики фінансування підприємства, 
оцінка вартості (ціни)  підприємства

Звіт про 
фінансові 
результати 
(сукупний 
дохід)

Доходи, витрати 
та фінансові ре-
зультати діяльності 
підприємства за 
звітний період

Оцінка та прогноз: прибутковості 
діяльності підприємства, структури 
доходів та витрат, оцінка дохідності 
корпоративних прав
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Основним джерелом інформації для фінансового аналізу підпри-
ємства є Баланс (форма №1). Бухгалтерський баланс є основою 
фінансової звітності про результати господарської та фінансової 
діяльності підприємства за певний період, основним джерелом 
інформації про майновий і фінансовий стани підприємства, а та-
кож інформаційною базою для зовнішніх і внутрішніх користувачів. 
У бухгалтерському розумінні баланс – це двобічна таблиця, ліва 
частина якої (актив) призначена для відображення засобів під-
приємства та прав на їх отримання (дебіторська заборгованість), 
права частина (пасив) – для відображення джерел їх формування. 
Основне рівняння балансу:

Активи = Зобов’язання + Власний капітал

У балансі відображаються активи, зобов’язання та власний капітал 
підприємства. Фінансовий стан підприємства характеризується 
структурою і якістю його активів, власного капіталу і зобов’язань, 
а також здатністю відповідати за своїми зобов’язаннями, тобто 
платоспроможністю. Крім того, баланс дозволяє визначити зміну 
фінансового стану та результатів діяльності підприємства в дина-
міці. 

Звіт про фінансові результати (сукупний дохід) (форма №2)  при-
значений для обчислення чистого прибутку (збитку) звітного пе-
ріоду. Цей звіт є своєрідним ланцюгом між балансами початку та 
кінця звітного періоду. Головна мета звіту про фінансові результа-
ти — продемонструвати менеджерам та зовнішнім користувачам, 
які доходи отримало підприємство та які воно мало витрати за 
певний звітний період. На відміну від балансу, який складається на 
певну дату,  звіт про фінансові результати формується за період 
(квартал, півріччя, рік). 

Форми
звітності Зміст Використання інформації

Звіт про 
власний
капітал

Зміни у складі влас-
ного капіталу під-
приємства протягом 
звітного періоду

Оцінка та прогноз змін у власному 
капіталі та чинників, що призвели до 
вказаних змін

Звіт про рух 
грошових 
коштів

Генерування та ви-
користання грошо-
вих коштів протягом 
звітного періоду

Оцінка та прогноз руху коштів  опе-
раційної, інвестиційної та фінансової 
діяльності підприємства
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Доходи і витрати у цьому звіті визнаються за принципом нараху-
вання. Це означає, що доходи і витрати відображаються в обліку і 
звітності у момент їх виникнення, незалежно від дати надходження 
чи сплати коштів. При цьому для визначення фінансового резуль-
тату звітного періоду слід порівняти доходи звітного періоду з ви-
тратами, що були здійснені для отримання цих доходів. Загальною 
формою розрахунку фінансового результату є формула:

Дохід – Витрати = Прибуток (Збиток)

Доходи і витрати наводяться у Звіті про фінансові результати з ме-
тою визначення чистого прибутку. Звіт про фінансові результати 
складається з чотирьох розділів:

Розділ 1. Фінансові результати - де розраховується чистий прибуток;

Розділ 2. Сукупний дохід - де визначаються зміни в капіталі, які 
не є інвестиціями;

Розділ 3. Елементи операційних витрат - де витрати, що наве-
дені в першому розділі звіту, класифіковані за іншим принципом 
(за елементами);

Розділ 4. Розрахунок прибутковості акцій - КП не заповнюють.

Звіт про фінансові результати разом з балансом складаються 
щоквартально і можуть майже повністю задовольнити інформацій-
ні потреби користувачів фінансової звітності. Тому КП, які є малими 
підприємствами, складають лише дві форми фінансової звітності - 
Баланс і Звіт про фінансові результати. Причому звіт про фінансо-
ві результати складається за спрощеною формою (лише перший 
розділ, в якому класифікація витрат і доходів скорочена). 

Решта КП, окрім балансу і звіту про фінансові результати, щорічно 
складають:

• Звіт про рух грошових коштів, в якому відображаються всі фак-
тично понесені за рік грошові надходження і видатки підпри-
ємства (т.зв. грошові потоки). Ці потоки розділені на три види 
діяльності: операційну (основну, заради якої створено підпри-
ємство), інвестиційну (для КП - це придбання і реалізація не-
оборотних активів) та фінансову (отримані і погашені кредити, 
сплачені дивіденди, інші поповнення капіталу).

• Звіт про власний капітал, який деталізує 1-й розділ пасиву ба-
лансу “Власний капітал” і розкриває інформацію про те, за 
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рахунок яких операцій відбулися зміни в кожній статті власно-
го капіталу протягом року.

За допомогою аналізу динаміки і структури фінансової звітності, 
тобто оцінки зміни статей і розділів в часі  та оцінки відношення 
частки до цілого, можна відстежити позитивні і негативні тенденції 
в роботі КП. Це допоможе у прийнятті ефективних управлінських 
рішень.

Наведемо деякі основні показники, які допоможуть керівнику оці-
нити стан свого підприємства.

1. Загальна динаміка активів (абсолютний чи відносний приріст 
підсумкового рядка балансу підприємства) - очевидно, що 
зростаюча динаміка є позитивною тенденцією (винятком може 
бути лише, коли ця динаміка забезпечується виключно зрос-
танням зобов’язань, що підвищує ризики майбутньої неплато-
спроможності).

2. Динаміка власного капіталу (абсолютний чи відносний приріст 
розділу І пасиву балансу “Власний капітал”) - позитивною тен-
денцією є зростаюча динаміка. Якщо власний капітал скоро-
чується (як правило через зростання непокритого збитку), це 
свідчить про те, що підприємство втрачає свою цінність, де-
капіталізується. Якщо власний капітал є від’ємним числом, це 
означає, що борги підприємства перевищують вартість його 
майна. Для приватного сектору це ознака високої ймовірності 
банкрутства.

3. Динаміка чистого доходу підприємства (абсолютний чи від-
носний приріст). Зростання доходів завжди є позитивною тен-
денцією, але бажано, щоб це зростання перевищувало темпи 
інфляції. Ознакою ефективної діяльності є перевищення темпів 
приросту доходів над темпом приросту активів. Також динаміку 
чистого доходу треба порівнювати з динамікою собівартості. 
Якщо доходи зростають швидше, ніж собівартість, підприєм-
ство буде мати високий приріст валового прибутку, достатня 
сума якого зможе покрити решту витрат. 

4. Динаміка операційного прибутку і чистого прибутку. Важли-
вість операційного прибутку пояснюється тим, що він відобра-
жає результат основної діяльності підприємства, без впливу 
інших неосновних операцій. Чистий же прибуток є кінцевим 
результатом діяльності підприємства, базою для нарахуван-
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ня дивідендів і поповнення власного капіталу, тому дані щодо 
його динаміки часто є головною аналітичною інформацію, яка 
цікавить зовнішніх користувачів.

5. Структура капіталу (співвідношення між власним капіталом і 
зобов’язаннями). Оптимальним вважається, якщо власний ка-
пітал становить не менше 50% від пасивів балансу. Зменшен-
ня частки власного капіталу в балансі свідчить про зростання 
залежності від кредиторів.

6. Структура активів: різниться залежно від виду діяльності. Ста-
більно працююче підприємство має відносно постійну струк-
туру активів.

7. Структура доходів і витрат підприємства: як правило за 100% 
береться сума чистого доходу і решта статей визначають-
ся як частка в доходах. ВІдсутність суттєвих відхилень також 
сигналізує про стабільні результати, небезпечним фактором є 
зростання питомої ваги  витрат, на фоні незмінної частки до-
ходів.

Графічна інтерпретація динаміки і структура активів, пасивів, до-
ходів і прибутків підприємства значно полегшує сприйняття інфор-
мації, тому рекомендуємо візуалізувати результати  аналізу.

Важливим доповненням до аналізу динаміки і структури фінансо-
вої звітності є розрахунок показників фінансового стану, за допо-
могою яких можна отримати багато  інформації, корисної для при-
йняття рішень і для звітування.

1.2. Оцінка майнового стану КП 

Оскільки майно підприємства використовується для отримання 
доходу, з огляду на це регулярна і своєчасна оцінка майнового 
стану сприятиме розробці ефективних управлінських рішень сто-
совно політики управління майном. Показники майнового стану 
підприємства характеризують стан та структуру активів підпри-
ємства у сукупності з джерелами їх покриття (пасивами). Ці показ-
ники умовно можна поділити на дві групи: показники, які визна-
чають стан основних засобів, та показники, які визначають стан 
оборотних активів. Наведемо деякі з цих показників, які можуть 
бути корисними для КП. 
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Коефіцієнт накопичення зносу -  відношення суми зносу (ЗН - ря-
док 1012 балансу) до первісної вартості основних засобів (ОЗ - ря-
док 1011 балансу):

Коефіцієнт накопичення зносу =  ЗН /ОЗ           (1)

Цей показник свідчить про рівень зносу основних засобів і є ві-
дображенням ступеня  їх фізичного старіння. Крім того, він харак-
теризує ту частину основних засобів, яка перенесена на готову 
продукцію. Також цей коефіцієнт показує інтенсивність накопи-
чення коштів для оновлення основного капіталу. Його величина 
залежить від терміну експлуатації основних засобів: чим він біль-
ший, тим вищий коефіцієнт. При оцінюванні накопичення аморти-
зації слід визначати технічний стан засобів, який погіршується по 
мірі продовження терміну експлуатації. Необхідно також встано-
вити, чи не є швидке зростання коефіцієнту результатом приско-
реної амортизації. Необхідно оцінювати і достатність накопичення 
амортизації для відновлення і заміни основних засобів. При цьому 
зіставляється сума накопиченої амортизації з необхідною, розра-
хованою за даними про сучасну вартість основних засобів, що 
підлягають відновленню і заміні.

Коефіцієнт придатності основних засобів - оберненйй до коефіці-
єнта зносу показник:

Коефіцієнт придатності основних засобів = 
1 - Коефіцієнт зносу                  (2)

Значення цього коефіцієнту характеризує ту частину основних 
засобів, вартість яких ще не перенесена на продукцію чи послуги;

Коефіцієнт оновлення – відношення суми введених за звітний пе-
ріод основних засобів (ОЗнад: зміна по рядку 1011 активу балансу)  
до їх вартості на кінець періоду (ОЗкп: рядок 1010 активу).

Коефіцієнт оновлення = ОЗнад / ОЗкп          (3)

Значення коефіцієнта показує, в якій мірі були оновлені основні за-
соби протягом звітного періоду. Позитивною є зростаюча динамі-
ка цього коефіцієнта.

Коефіцієнт інтенсивності оновлення - відношення вартості основних 
засобів, що надійшли протягом періоду (ОЗнад зміна по рядку 1011 
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активу балансу), до вартості засобів, що вибули (ОЗвиб: дані бе-
руться з форми 11 ОЗ або з первинних даних фінансової звітності)

Коефіцієнт інтенсивності оновлення = ОЗнад / ОЗвиб          (4)

Чим більшим є значення показника, тим більшою є інтенсивність 
оновлення основних засобів підприємства. Якщо значення показ-
ника перевищує 1, це означає, що на підприємстві оновлення ос-
новних засобів відбувається швидше за їх вибуття, що безумовно є 
позитивним явищем;

Фондовіддача – основний показник економічної ефективності ви-
користання основних засобів. Фондовіддача – це відношення об-
сягу наданих послуг   або чистого доходу (ОП або ЧД: рядок 2000 
форми 2) до середньорічної вартості основних засобів за період 
(ОЗсер: середнє арифметично по рядку 1010 балансу):

Фондовіддача = ОП / ОЗсер           (5)

Фондовіддача показує скільки гривень доходу припадає на 1 
гривню основних засобів підприємства. Зростання фондовіддачі 
свідчить про підвищення ефективності використання основних за-
собів в основній діяльності. За допомогою показника фондовіддачі 
можна порівнювати рівень використання основних засобів за різні 
періоди, або між підприємствами.

Фондомісткість – величина, обернена до фондовіддачі, що пока-
зує частку основних засобів, що припадає на кожну гривню нада-
них послуг:

Фондомісткість = ОЗсер / ОП           (6)

Зниження показника в динаміці характеризує економію праці, 
уречевленої в основні засоби, що беруть участь у виробничому 
процесі. Показник фондомісткості використовується для оцінки 
потреби в основних засобах при прогнозуванні темпів зростан-
ня надання продукції і зміни рівня використання основних засо-
бів. Використання основних засобів визнається ефективним, якщо 
приріст фізичного обсягу продукції чи прибутку перевищує при-
ріст вартості основних засобів за період.

Важливими показниками, що характеризують ефективність викори-
стання всього майна, що знаходиться в управлінні підприємством, є 
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загальні показники оборотності. Вони відображають, скільки разів 
протягом аналізованого періоду (як правило року) активи підпри-
ємства обертаються в доході. Обернена величина, помножена на 
кількість днів в аналізованому періоді  вказує на тривалість одного 
обороту цих активів. Показники оборотності мають велике значен-
ня для оцінки фінансового стану підприємства, оскільки швидкість 
обертання капіталу,тобто швидкість перетворення його в грошову 
форму, чинить безпосередній вплив на платоспроможність підпри-
ємства. А зростання швидкості обігу відображає підвищення вироб-
ничо-технічного потенціалу підприємства.

Загальна оборотність усього майна розраховується наступним 
чином:

Коефіцієнт загальної оборотності активів або ресурсовіддача: роз-
раховується як відношення чистого доходу від реалізації продукції 
(ЧД: рядок 2000 форми 2) до середньорічного підсумку балансу (А: 
рядок 1300 балансу):

КОа = ЧД / А             (7)

Даний показник характеризує ефективність використання підпри-
ємством усіх наявних у нього ресурсів незалежно від джерел їх 
утворення. Тобто відображає скільки разів за звітний період здійс-
нюється повний цикл виробництва і обігу, що приносить прибуток 
підприємству, або скільки грошових коштів наданих послуг дає 
кожна одиниця активів, задіяних в її створенні. Зростання цього 
показника означає прискорення кругообігу засобів підприємства 
або зростання цін (у випадках зниження рентабельності підпри-
ємства та рентабельності необоротних активів), і є позитивним 
явищем.

Якщо чистий дохід від надання послуг КП становить менше 80% в 
загальній суми доходів підприємства, то для точнішого розрахунку 
показника оборотності активів варто в чисельнику брати загаль-
ну величину доходів підприємства за період (Д: сума рядків 2000, 
2120, 2200, 2220, 2240 форми 2 ):

КОа = Д /А             (8)

Показник оборотності загального капіталу прямо пропорційний до 
обсягу продажу і обернено пропорційний до загальної суми всіх 
використаних активів. Нормативних значень цей показник не має, 
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оскільки він залежить від галузевих особливостей підприємства та 
від сфери його діяльності (у торговельній сфері показник оборотно-
сті зазвичай суттєво перевищує показник виробничого підприєм-
ства), але для кожної галузі бажано, щоб його значення було близь-
ким до 1. Це означатиме, що загальне майно (капітал) підприємства 
обертається в доходах як мінімум один раз за період;

Період обороту загального капіталу (активів (ТоА): відображає 
кількість днів, протягом яких відбувається повний оборот загаль-
ного майна підприємства. Розраховується за формулою:

ТОа = Т / КОа            (9)
де Т – кількість днів у періоді. Якщо період дорівнює року, то Т = 365

Скорочення періоду обороту активів підприємства є позитивною 
ознакою і свідчить про підвищення швидкості обертання загально-
го майна в доходах підприємства. Між коефіцієнтами оборотності 
і періодами обороту існує обернено пропорційна залежність: чим 
вищими є показники оборотності, тим нижчими є періоди обертан-
ня, і навпаки.

1.3. Показники ефективності і результативності діяль-
ності комунального підприємства 

Основними коефіцієнтами, які характеризують ефективність ді-
яльності підприємства, є коефіцієнти рентабельності. Рентабель-
ність – це відносний показник, що відображає ступінь прибутко-
вості діяльності підприємства. На підставі аналізу рентабельності 
підприємства проводиться інвестиційна політика, а на підставі 
аналізу рентабельності продукції – політика ціноутворення. Рен-
табельність дає уявлення про відношення між отриманим резуль-
татом і використаними ресурсами, і, відповідно, про ефективність 
діяльності підприємства. Джерелом інформації для аналізу рента-
бельності є всі форми фінансової звітності. Зростання показників 
рентабельності в динаміці свідчить про підвищення ефективності 
діяльності підприємства. Показники рентабельності можна умовно 
поділити на три групи: 

1) Витратні показники рентабельності - характеризують прибут-
ковість понесених витрат в процесі діяльності підприємства. До 
них належать:
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Рентабельність продукції – розраховується як відношення опера-
ційного прибутку (ПРоп: рядок 2190 або 2195(збиток) форми 2) до 
собівартості реалізованої продукції (послуг) (СВ: рядок 2050) і по-
казує скільки отримано валового чи операційного прибутку на 1 
гривню собівартості реалізованої продукції:

Рентабельність продукції = ПРоп / СВ        (10)

Рентабельність операційної діяльності – розраховується як відно-
шення фінансового результату від операційної діяльності (ПРоп) до 
загальної суми операційних витрат (Воп: рядок 2050, 2130, 2150, 
2180 форми 2) і показує, скільки отримано прибутку від операційної 
діяльності на 1 гривню операційних витрат:

Рентабельність операційної діяльності = ПРоп / Воп        (11)

2)  Доходні показники рентабельності – характеризують ефектив-
ність комерційної діяльності і відображають, яку суму прибутку (ва-
лового, операційного, чистого (ПРв,: рядок 2090 або 2095 форми 
2,  ПРоп, ЧП: рядок 2350 або 2355 форми 2) отримує підприємство з 
кожної гривні чистої виручки від реалізації. Ці показники розрахо-
вується як відношення прибутку (валового, чистого, операційного) 
до величини виручки від реалізації, очищеної від непрямих подат-
ків та інших вирахувань з доходу(тобто до чистого доходу - ЧД). До 
них належать:

Валова рентабельність продажу (реалізації):

РпрВ = Прв / ЧД           (12)

Операційна рентабельність продажу (операційна маржа):

РпрО = Проп / ЧД           (13)

Операційна маржа показує величину операційного прибутку, що 
припадає на одну гривню проданої продукції. Цей показник є 
дуже важливим, оскільки відображає ефективність операційної ді-
яльності підприємства, тобто його основної діяльності, без впливу 
інших факторів. Позитивне значення рентабельності продажу за 
операційним прибутком та його зростання в динаміці свідчить про 
підвищення результативності основної діяльності підприємства, і 
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відповідно, може бути сигналом для інвестора про сприятливі пер-
спективи діяльності підприємства у майбутньому.

Чиста рентабельність продажу (реалізації):Рентабельність прода-
жу (в міжнародній практиці має абревіатуру ROS) розраховується 
як в цілому по підприємству, так і за окремими видами послуг.

ROS = ЧП / ЧД          (14)

Показники рентабельності продажу дають відповідь на питання 
про збиткову чи прибуткову діяльність підприємства, але не дають 
відповідь наскільки вигідно інвестувати в дане підприємство. 

3) Для отримання відповідей на ці запитання розраховують ре-
сурсні показники рентабельності. Ця група показників рента-
бельності дозволяє зробити висновок про ефективність вкладень 
в ту чи іншу діяльність, також за  ними оцінюють результати роботи 
менеджерів підприємства. До ресурсних показників належать:

Економічна рентабельність капіталу (рентабельність активів) – 
відношення чистого прибутку (ЧП) до загального капіталу (акти-
вів - А) підприємства. В міжнародній практиці цей показник має 
абревіатуру ROA і вважається одним з ключових критеріїв ефек-
тивності діяльності підприємства, та критерієм ефективності стра-
тегічного управління:

ROA = ЧП / А            (15)

Зростання загальної і економічної рентабельності в динаміці свід-
чить про підвищення рівня прибутковості підприємства від викори-
стання загального капіталу.

Фінансова рентабельність (рентабельність власного капіталу) – 
відношення чистого прибутку до величини власного капіталу (ВК: 
рядок 1495 балансу)  підприємства. В міжнародній практиці цей 
показник має абревіатуру ROE і характеризує ефективність вико-
ристання капіталу, вкладеного власниками у підприємство:

ROE = ЧП /ВК            (16)

Зазвичай цей показник порівнюють з можливим альтернативним 
вкладанням ресурсів в альтернативні джерела інвестування. Він 
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також є стратегічним критерієм оцінки ефективності діяльності 
підприємства; 

Рентабельність виробництва (рентабельність основних засобів) - 
характеризує здатність підприємства забезпечувати достатній 
обсяг прибутку по відношення до основних засобів:

Рв = ЧП / Озсер           (17)

Рентабельність інвестованого капіталу показує, яку величину ін-
вестованого капіталу (ІК) знадобилося залучити на підприємство 
для отримання однієї гривні прибутку. Цей показник є одним з най-
більш важливих індикаторів конкурентоспроможності підприєм-
ства. В міжнародній інтерпретації він має абревіатуру ROIC (ROI):

ROIC = ПРоп (1- Сн) / ІК           (18)
де Сн – ставка податку на прибуток

Інвестований капітал (ІК) – це капітал, що був вкладений в основну 
діяльність підприємства. В загальному вигляді інвестований капі-
тал можна розрахувати як суму власного капіталу, довгостроко-
вих зобов’язань та короткострокових кредитів банків.

Зазначимо, що для точнішого розрахунку ресурсних показників 
рентабельності, необхідно в розрахунках використовувати се-
редні значення параметрів, що містяться в знаменнику формул 
рентабельності, тобто середні значення активів, власного капіта-
лу, інвестованого капіталу тощо.

Усі перелічені коефіцієнти доцільно застосовувати на комунально-
му підприємстві для оцінювання ефективності використання при-
бутку в динаміці за ряд періодів. Результати аналізу дають змогу 
зробити висновки про можливість максимізації прибутку підприєм-
ства.

Для підприємств, які виконують соціальну функцію і обмежені в 
можливостях максимізації прибутку, ефективною діяльністю можна 
вважати досягнення максимального результату (в натуральному 
вимірі) на одиницю витрачених ресурсів. Ці показники можуть бути 
розраховані як за активами КП, так і за витратами. Позитивною 
динамікою в цьому випадку буде 
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Ресурсовіддача послуг (РВ): відношення обсягу наданих послуг за 
період (в натуральних одиницях) до загальної величини активів (А) КП:

РВ = Обсяг наданих послуг / А         (19)

Витратовіддача послуг (ВВ): відношення обсягу наданих послуг за 
період (в натуральних одиницях) до загальної величини витрат КП 
(або до операційних витрат) за цей же період:

ВВ = Обсяг наданих послуг / 
Загальні (або операційні) витрати         (20)

В практиці економічного аналізу популярними є і обернені до ре-
сурсовіддачі та витратовіддачі показники. Вони називаються ре-
сурсомісткістю і витратомісткістю і показивають скільки ресурсів 
було витрачено на одиницю продукції (чи послуги). Для таких по-
казників позитивною динамікою є зменшення.

Ефективність роботи персоналу КП оцінюється за показниками 
продуктивності праці, який розраховується відношенням чистого 
доходу від наданих послуг (або обсягу послуг в натуральному ви-
раженні) до середньооблікової чисельності персоналу. 

1.4. Рекомендації щодо покращення фінансових показ-
ників діяльності КП і досягнення сталого розвитку

Крім наведених в попередніх розділах показників, існує ще багато 
фінансових коефіцієнтів, які можуть не лише слугувати індикатора-
ми фінансового стану, а й використовуватись як цільові показники 
ефективності KPI (key performance indicators). KPI є показниками 
діяльності підприємства, які допомагають йому в досягненні стра-
тегічних і тактичних цілей. Вони дозволяють власниками і стей-
кхолдерам підприємства контролювати ефективність менеджерів 
і розробляти для них систему мотивації. А керівнику підприємства 
система KPI дозволить краще розуміти поточний стан справ з точ-
ки зору ефективності, а також краще  контролювати виконання 
поточних і стратегічних планів.

Ключовими показниками ефективності, крім зазначених вище, є 
показники ліквідності та платоспроможності, фінансової стійкості 
та ділової активності, а також натуральні показники діяльності КП.
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Наприклад, для підтримання постійного рівня платоспроможності, 
варто встановити контроль за гранично допустимим значенням 
показника поточної ліквідності. Для мінімізації фінансових ризиків 
корисно контролювати так званий коефіцієнт автономії: відношен-
ня власного капіталу до загальної суми активів. 

Для оцінки ефективності використання окремих груп активів в опе-
раційному процесі, варто встановити декілька показників оборот-
ності оборотних активів.Так, підприємствам, які надають послуги 
населенню, необхідно контролювати оборотність дебіторської 
заборгованості. Підприємствам, які виконують певні види робіт, 
варто контролювати показник оборотності запасів. Практично 
всім підприємствам варто контролювати рівень зносу основних 
засобів.

Важливим питанням для стейкхолдерів КП є вивчення джерел його 
фінансування. Оскільки критично низька кількість КП використо-
вує банківські кредити для фінансування своєї діяльності, основ-
на увага має припадати на власний капітал підприємства, його 
структуру і динаміку. У структурі власного капіталу варто визна-
чити  співвідношення між частками вкладеного та накопиченого 
капіталу. 

Вкладений капітал - це грошові кошти та матеріальні ресурси 
(майно), які були проінвестовані у підприємство (переважно з міс-
цевого бюджету).

Накопичений капітал - це сума заробленого прибутку, що реін-
вестується у підприємство. Цей прибуток називається в балансі 
нерозподіленим прибутком. Якщо підприємство тривалий період 
працює прибутково, його накопичений капітал зростає по статті 
“нерозподілений прибуток”, зростає фінансова стійкість і довго-
строкова платоспроможність підприємства. Підприємство капіта-
лізується. 

Тривала збиткова діяльність КП призводить до появи від’ємного 
числа по цій статті. Цей негативний результат називається непо-
критим збитком, його зростання свідчить про “проїдання” капіта-
лу і може врешті решт призвести до того, що власний капітал пе-
ретвориться на від’ємне число, тобто зобов’язання підприємства 
будуть перевищувати його майно. Для приватних підприємств ця 
ситуація є загрозою банкрутства і вимагає прийняття негайних рі-
шень, які як правило несуть негативні наслідки для власників. 
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Отже, позитивною динамікою для підприємства є чисельна пере-
вага накопиченого капіталу над вкладеним капіталом. Тривале 
зростання нерозподіленого прибутку також є позитивною тенден-
цією. Недопустимим явищем є збільшення непокритого збитку при 
одночасному зростанні додаткового чи статутного (зареєстрова-
ного) капіталу. Така ситуація вимагає проведення повного аудиту 
підприємства і одночасного дослідження доцільності прийняття 
рішень про фінансування  підприємства з бюджету, якщо подібне 
мало місце.

Показники KPI, що не наведені вище, подані в таблиці 2.

Таблиця 2. - Додаткові KPI комунального підприємства

Показник Обґрунтування Методика розрахунку

1.Коефіцієнт 
поточної 
ліквідності

Вимірює загальну ліквідність і по-
казує, наскільки поточні зобов’я-
зання забезпечуються поточними 
активами, тобто скільки грошових 
одиниць поточних активів при-
падає на одну грошову одиницю 
поточних зобов’язань. Опти-
мальне значення цього показни-
ка  - 1,5–2. Мінімально допустиме 
значення дорівнює 1

Оборотні активи /По-
точні зобов’язання 

рядок 1195 балансу / 
рядок 1695 балансу

2.Частка 
власного 
капіталу 
у пасивах 
(коефіцієнт 
автономії)

За допомогою аналізу цього по-
казника у динаміці, можна оціни-
ти, як підтримується комунальне 
підприємство у частині викори-
стання  коштів місцевого бюдже-
ту. Також можна спостерігати, як 
змінюється співвідношення влас-
ного капіталу та загалом вартість 
пасивів між комунальними підпри-
ємствами одного напряму діяль-
ності, різних галузей, різних форм 
залежності від місцевого бюджету

Власний капітал / Па-
сиви *100%

рядок 1495 балансу / 
рядок 1900 балансу

3.Частка 
вкладеного  
капіталу у 
власному 
капіталі

Цей та показник демонструє, 
за рахунок чого сформований 
власний капітал, в яких обсягах 
і з якою інтенсивністю  місцева 
влада поповнює власний капітал 
певного комунального підприєм-
ства 

(Статутний +Додатко-
вий капітал) /Власний 
капітал *100%

(рядки 1400+1410 ба-
лансу) / рядок 1495 
балансу
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Показник Обґрунтування Методика розрахунку

4.Частка 
накопи-
ченого 
капіталу у 
власному 
капіталі

Показник демонструє рівень капі-
талізації підприємства за рахунок 
самофінансування. Якщо показ-
ник має від'ємне значення, пока-
зує рівень втрати підприємством 
свого капіталу, тобто декапіталі-
зацію

(Нерозподілений 
прибуток +Резервний 
капітал) /Власний ка-
пітал *100%

(рядки 1415+1420 ба-
лансу) / рядок 1495 
балансу

5. Період 
обороту 
дебіторської 
заборгова-
ності

Цей коефіцієнт характеризує 
середній термін погашення дебі-
торської заборгованості, серед-
ню тривалість відстрочки платежу, 
що надаються споживачам по-
слуг. Позитивно оцінюється зни-
ження середнього терміну оборо-
ту дебіторської заборгованості

365 * Дебіторська за-
боргованість / Чистий 
дохід

365 * (рядки 1120+1125
+1130+1135+1140+1145+
1155 балансу) / рядок 
2000 форми 2

6. Період 
обороту 
кредитор-
ської за-
борговано-
сті

Характеризує середню трива-
лість відстрочки платежів, що 
надають підприємству поста-
чальники. Чим більшим він є, тим 
активніше підприємство фінансує  
поточну виробничу діяльність за 
рахунок безпосередніх учасників 
виробничого процесу (викори-
стання відстрочки сплати рахун-
ків постачальникам,  замовникам, 
учасникам, працівникам, місцевій 
владі тощо). Позитивною динамі-
кою є скорочення показника

365 * Кредиторська 
заборгованість / Со-
бівартість реалізова-
ної продукції

365*(1605+1610+1615+162
0+1625+1630+1635+1640
+1645+1690 балансу) / 
рядок 2050 форми 2

7. Період 
обороту 
запасів 

Характеризує кількість днів, про-
тягом яких виробничі і товарні 
запаси проходять повний цикл 
трансформації і змінюють свою 
матеріально-речову форму. Може 
розраховуватися як за загальною 
сумою виробничих і товарних 
запасів у цілому, так і за кожною 
окремою складовою запасів. 
Позитивною динамікою є скоро-
чення показника

365 * Запаси / Собі-
вартість реалізованої 
продукції
 
365 * рядок 1100 ба-
лансу / рядок 2050 
форми 2
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Всі наведені тут показники є статичними, тому для характеристи-
ки часових тенденцій необхідно проводити додаткові розрахунки. 
Окрім статичних, існують і динамічні показники, які дещо спрощу-
ють задачу надмірних розрахунків.

Отже, стосовно співвідношення доходів і витрат, необхідно сте-
жити за динамікою їх приростів. Тривала успішна діяльність під-
приємства можлива за умови перевищення темпу приросту чи-
стого доходу над темпом приросту собівартості наданих послуг. 
Також важливо дотримуватись постійної структури витрат в дохо-
дах або в обсязі надання послуг в натуральному вираженні. Якщо 
зростання певних груп витрат викликане об’єктивними причина-
ми, для утримання рівня прибутковості необхідно це компенсувати 
або скороченням інших груп витрат, або розширенням доходної 
бази.

Корисним співвідношенням Балансу і Звіту про фінансові резуль-
тати є так зване “Золоте правило фінансування”, яке виконується 
за умови одночасного дотримання двох нерівностей:

• темп приросту Чистого прибутку має перевищувати темп при-
росту Чистого доходу;

• темп приросту Чистого доходу має перевищувати темп при-
росту загальних Активів.  

Якщо обидві нерівності дотримано, підприємство працює ефек-
тивно.

Взагалі стратегічним завданням керівника КП є розширення дохід-
ної бази і пошук додаткових джерел доходів. Це актуально навіть 
для тих категорій КП, які обмежені тарифним регулюванням. Інши-
ми доходами можуть бути доходи від надання в оренду приміщень 
чи обладнання, доходи від надання інших, супутніх послуг.

Залежно від специфіки діяльності кожне підприємство може обра-
ти декілька найбільш важливих KPI, встановлювати їх цільові, пла-
нові або гранично допустимі значення. 



РОЗДІЛ 2
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
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2.1. Уповноважена особа

Стратегія реформування системи публічних закупівель, затвер-
джена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 
2016 р. № 175-р, передбачає   професіоналізацію публічних заку-
півель, як можливість підвищити якість та керованість процесом 
організації процедур закупівлі, забезпечити економію бюджетних 
коштів та посилити підзвітність замовників. 

Професіоналізація публічних закупівель передбачає поступову 
заміну діяльності тендерних комітетів функціональними обов’язка-
ми спеціалістів, що залучені до виконання функції публічних заку-
півель. Такими спеціалістами відповідно до Закону “Про публічні 
закупівлі” є уповноважені особи. 

Уповноважена особа (особи) - службова (посадова) чи інша осо-
ба, яка є працівником замовника і визначена відповідальною яза 
організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених заку-
півель згідно з цим Законом на підставі власного розпорядчого рі-
шення замовника або трудового договору (контракту).

Діюча редакція Закону “Про публічні закупівлі” передбачає, що 
з 19 квітня 2020 року спрощені закупівлі може проводити тільки 
уповноважена особа, а з 1 січня 2022 року уповноважена особа 
буде проводити всі закупівлі.

Уповноважена особа визначається або призначається замовни-
ком одним з таких способів:

1. шляхом покладення на працівника (працівників) із штатної чи-
сельності функцій уповноваженої особи як додаткової роботи 
з відповідною доплатою згідно із законодавством;

2. шляхом введення до штатного розпису окремої (окремих) 
посади (посад), на яку буде покладено обов’язки виконання 
функцій уповноваженої особи (уповноважених осіб);

3. шляхом укладення трудової угоди (контракту) згідно із законо-
давством.

Замовник має право призначити декілька уповноважених осіб, за 
умови що кожна з таких осіб буде відповідальною за організацію 
та проведення конкретних процедур закупівель/спрощених за-
купівель. Орієнтовну кількість уповноважених осіб замовник може 
розрахувати за допомогою інструменту, який було розроблено 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/175-2016-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text
https://cep.kse.ua/osoba/
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Центром вдосконалення закупівель Київської школи економіки. 
Розрахунок здійснюється на підставі інформації про публічні за-
купівлі конкретної організації-замовника. Калькулятор розраховує 
рекомендовану кількість уповноважених осіб для кожного з за-
мовників, які протягом 2018-2020 років проводили закупівлі через 
Prozorro.

Важливо! Визначення або призначення уповноваженої особи не 
повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учас-
ника чи між інтересами учасників процедури закупівлі/спрощеної 
закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупе-
редженість ухвалення рішень щодо вибору переможця процедури 
закупівлі/спрощеної закупівлі.

Конфліктом інтересів вважається наявність приватного інтересу 
у працівника замовника чи будь-якої особи або органу, які діють 
від імені замовника і беруть участь у проведенні процедури за-
купівлі/спрощеної закупівлі або можуть вплинути на результати 
цієї процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, що може вплинути 
на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень або на 
вчинення чи невчинення дій під час проведення процедури заку-
півлі/спрощеної закупівлі, та/або наявність суперечності між при-
ватним інтересом працівника замовника чи будь-якої особи або 
органу, які діють від імені замовника і беруть участь у проведен-
ні процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та її службовими чи 
представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність 
або неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчи-
нення дій під час проведення процедури закупівлі/спрощеної за-
купівлі.

Не можуть визначатися або призначатися уповноваженими осо-
бами посадові особи та представники учасників, члени їхніх сі-
мей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, 
районної, обласної ради.

Уповноважена особа здійснює свою діяльність на підставі укла-
деного із замовником трудового договору (контракту) або розпо-
рядчого рішення замовника та відповідного положення.

Примірне положення про тендерний комітет або уповноваже-
ну особу (осіб), затверджене Наказом Мінекономрозвитку від 
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30.03.2016 № 557 передбачає, що Уповноважена особа (особи) 
повинна мати:

• вищу освіту;

• не менше двох років досвіду роботи у сфері закупівель. 

У залежності від обсягів та предмета закупівлі уповноваженій особі 
(особам) доцільно орієнтуватися в одному чи декількох питаннях:

• в основах сучасного маркетингу, кон’юнктурі ринків товарів, 
робіт і послуг та факторах, що впливають на її формування, а 
також джерелах інформації про ринкову кон’юнктуру;

• у чинних стандартах та технічних умовах товарів, робіт і по-
слуг, які закуповуються замовником;

• у видах, істотних умовах та особливостях укладення догорів 
про закупівлю товарів, робіт і послуг тощо.

У разі визначення кількох уповноважених осіб розмежування їх 
повноважень та обов’язків визначається рішенням замовника

Функції Уповноваженої особи:

1. планує закупівлі та формує річний план закупівель в електро-
нній системі закупівель;

2. здійснює вибір процедури закупівлі;

3. проводить процедури закупівель/спрощені закупівлі;

4. забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний 
вибір переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;

5. забезпечує складання, затвердження та зберігання відповід-
них документів з питань публічних закупівель, визначених цим 
Законом;

6. забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель 
інформації, необхідної для виконання вимог цього Закону;

7. здійснює інші дії, передбачені цим Законом.

Уповноважена особа для здійснення своїх функцій, підтверджу-
ватиме свій рівень володіння необхідними (базовими) знаннями у 
сфері публічних закупівель на веб-порталі Уповноваженого ор-
гану шляхом проходження безкоштовного тестування. Порядок 
організації тестування буде визначено Міністерством економіки в 
2021 році.
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З 1 січня 2022 року для уповноваженої особи обов’язковим буде  
проходження безкоштовного тестування на веб-порталі Уповно-
важеного органу для підтвердження свого рівня володіння необ-
хідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель. Порядок 
організації тестування уповноважених осіб визначається Уповно-
важеним органом. 

2.2. Попередні ринкові консультації

Для проведення якісного планування та підготовки до проведення 
закупівель замовники можуть проводити попередні ринкові кон-
сультації з метою аналізу ринку, у тому числі запитувати й отри-
мувати рекомендації та інформацію від суб’єктів господарювання. 
Такі рекомендації та інформацію замовник може використовувати 
під час підготовки до проведення закупівлі, якщо вони не призво-
дять до порушення таких  принципів здійснення публічних закупі-
вель, як:

• відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

• недискримінація учасників та рівне ставлення до них;

• об’єктивне та неупереджене визначення переможця процеду-
ри закупівлі/спрощеної закупівлі; 

• запобігання корупційним діям і зловживанням.

Консультації з ринком можуть відбуватися через електронну си-
стему закупівель за допомогою надсилання запитань від замов-
ника та отримання відповідей від суб’єктів господарювання або в 
результаті організації відкритих зустрічей з потенційними учасни-
ками. Проведення попередніх ринкових консультацій замовником 
не вважається участю суб’єктів господарювання в підготовці вимог 
до тендерної документації.

Міжнародна практика передбачає застосування декількох мето-
дів попередніх ринкових консультацій:

• Контакт на робочому місці: зазвичай у формі опитувальника 
для учасників ринку;

• Телефонні інтерв’ю на основі розробленої анкети, можливо, 
проведені третьою стороною для забезпечення рівного став-
лення до учасників;

• Он-лайн консультації з учасниками;
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• Дні відкритих дверей: заходи, на які запрошуються представ-
ники ринку.

Закон “Про публічні закупівлі” передбачає, що консультації з рин-
ком можуть відбуватися через електронну систему закупівель в 
результаті надсилання запитань замовником та отримання відпо-
відей від суб’єктів господарювання або за допомогою організації 
відкритих зустрічей з потенційними учасниками. 

Перед проведенням будь-якої успішної закупівлі необхідно вста-
новити багато параметрів, починаючи з правильного визначення 
предмета закупівлі й закінчуючи встановленням кінцевого стро-
ку поставки товарів, надання послуг або виконання робіт. У та-
ких питаннях повинен розбиратися закупівельник, який формує 
детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповує, у тому числі 
їхні технічні та якісні характеристики. Проте в більшості випадків 
до низького відсотка успішних торгів, коливання ціни в бік збіль-
шення протягом першого місяця поставки, зривів поставок, ро-
зірвання договорів призводить не відсутність професійного рівня  
закупівельників, а відсутність налагодженої комунікації з ринком. 
Адже саме ринок — потенційні учасники — найкраще розуміється 
на ринкових цінах, технічних вимогах та інших специфічних показ-
никах, які притаманні певному предметові закупівлі. Тому направ-
лення замовником запитів з описом необхідних та бажаних вимог 
до предмета закупівлі потенційним учасникам ринку до моменту 
проведення закупівлі сприятиме економії часу та коштів для обох 
сторін процедури закупівлі. Основною метою проведення попе-
редніх консультацій для замовника є формування електронної 
бази потенційних постачальників, порівняння цінових пропозицій, 
діючих умови постачання, розширення кола потенційних поста-
чальників, надавачів послуг або виконавців робіт та їх інформу-
вання про майбутню закупівлю. 

Попередні ринкові консультації особливо актуальні для складних 
закупівель, які вимагають значної підготовки, наприклад, рамкові 
угоди та закупівля інноваційних рішень. Зокрема, замовнику може 
знадобитися оцінити, чи  можливо здійснити планування закупівлі 
з технічної, фінансової та операційної точки зору. Що стосується 
структури ринку, консультації можуть допомогти оцінити чи існує 
достатня для  ефективної конкуренції кількість гравців на ринку. 
На основі даних, зібраних за результатами консультації, замовник 
може розробити більш точну тендерну документацію, специфіка-
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цію та отримати інформацію для вибору найбільш підходящої про-
цедури та термінів її проведення. 

При правильному використанні попередні ринкові консультації є  
важливим інструментом для планування складних закупівель, які 
потребують отримання інформації від постачальників, що дозво-
ляє замовникам мати ефективні канали зв’язку з учасниками ринку 
та досягти найкращих результатів співвідношення ціни та якості в 
їх закупівлі. 

Очікувані результати проведення ринкових консультацій:

• Краще співвідношення ціни та якості: Для підвищення ефек-
тивності закупівлі та досягнення кращих результатів закупі-
вельник повинен мати глибокі знання глибокі знання структури 
ринку, його гравців, технічних та техніко-економічних аспектів 
закупівель. Для складних випадків цю інформацію найкраще 
збирати через прямий контакт з постачальниками шляхом по-
передньої ринкової консультації.

• Сприяння професіоналізації: Замовники, здатні працювати на 
ринку попередніх консультацій - це висококваліфіковані фа-
хівці, обізнані з процедурними та технічними аспектами заку-
півель. 

• Підвищення конкуренції: Якщо працювати прозоро і відкрито, 
попередні ринкові  консультацій стимулюють   постачальників 
брати участь в закупівлях, про  які вони були проінформовані 
заздалегідь. 

2.3. Відповідальність керівника КП за порушення зако-
нодавства про закупівлі

Відповідно до частини другої статті 44 Закону «Про публічні заку-
півлі», керівник замовника несе відповідальність згідно за:

• придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення про-
цедур закупівель/спрощених закупівель, відповідно до вимог 
цього Закону;

• укладення договорів, що передбачають оплату замовником 
товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупі-
вель/спрощених закупівель, визначених цим Законом; 

• за порушення вимог цього Закону.
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Статтею 164-14 Кодексу України про адміністративні правопору-
шення встановлені розміри штрафів за порушення законодавства 
про закупівлі. 

Так, невиконання рішення Антимонопольного комітету України 
як органу оскарження за результатами розгляду скарг суб’єктів 
оскарження, подання яких передбачено законом тягне за собою 
накладення штрафу на керівника замовника від двох до п’яти ти-
сяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34000 грн 
до 85000 грн). 

Важливо! Рішення органу оскарження набирають чинності з дня 
їх прийняття та є обов’язковими для виконання замовниками, 
особами, яких вони стосуються. Якщо рішення органу оскар-
ження, прийняте за результатами розгляду органу оскарження, 
не було оскаржене до суду, таке рішення має бути виконано не 
пізніше 30 днів з дня його прийняття органом оскарження.

Укладення договорів, які передбачають оплату замовником това-
рів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спро-
щених закупівель, визначених законом, тягне за собою накла-
дення штрафу на керівника замовника від двох до десяти тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34000 грн до 
170000 грн).

2.4. Показники ефективності закупівельної діяльності 

Основне завдання закупівельної діяльності підприємства - це 
комплексне безперебійне забезпечення товарами, роботами та 
послугами необхідної кількості і якості в необхідні терміни з най-
меншими витратами і оптимальними запасами. Оцінити ефектив-
ність  закупівельної діяльності комунального підприємства ми про-
понуємо через дослідження наступних показників:

Економія в конкурентних завершених процедурах

Одним з принципів публічних закупівель є принцип максимальної 
економії та ефективності, тобто здійснення закупівлі якісного това-
ру, який відповідає потребам замовника за максимально вигідною 
ціною. Економія на закупівлях є одним з показників ефективності.

В 2020 році середній рівень економії в конкурентних завершених 
процедурах становить 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/80731-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/80731-10#Text
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Відсоток успішних конкурентних процедур

В 2020 року з загальної кількості оголошених конкурентних над-
порогових закупівель були успішними були лише 54,5% процедур. 
Проблема значної долі неуспішних закупівель ( які не відбулись або 
були відмінені) є загальною для державних замовників, зокрема, і 
для комунальних підприємств. 

Відсоток конкурентних процедур від усіх завершених

В 2020 році за кількістю процедур відсоток конкурентних стано-
вить 7,8, за очікуваною вартістю - 66,2 %.

Відсоток конкурентних процедур без задоволених скарг

Учасники процедур закупівель мають право подати скарги, що 
стосуються тендерної документації або прийнятих рішень та дій 
замовника. Такі скарги АМКУ задовольняє у випадку наявності 
порушення процедури закупівлі. Відповідно, кожна задоволення 
скарга фіксує певних проблем в організації та проведенні проце-
дур закупівель замовника. В 2020 році 98,8% конкурентних проце-
дур були без задоволених скарг.

Середня кількість учасників на конкурентних завершених 
процедурах 

Рівень конкуренції на аукціоні впливає на його результат.  Чим біль-
ше конкуренція, тим більша вірогідність того, що замовник отримає 
пропозицію з вигідною ціною. Відповідно до діючого законодав-
ства, для того, щоб тендер відбувся, свої пропозиції повинні пода-
ти як мінімум два учасники. Потрібно зазначити, що відповідно до 
даних модуля аналітики bi.prozorro, середня кількість пропозицій 
на надпорогових конкурентних закупівлях в 2020 році становить 
становить 2,33.

Відсоток  розірваних договорів серед завершених

Розірвання договору впливає на дотримання строків постачання, в 
тому числі соціально важливих товарів робіт та послуг, які необхідні 
комунальному підприємству для задоволення потреб громади. На 
практиці достроково розірваний договір – це несвоєчасно постав-
лені ліки, медичні вироби, продукти харчування, пальне тощо. Роз-
мір частки розірваних договорів серед завершених характеризує 
ефективність закупівельної діяльності підприємства з точки зору:

• дотримання закупівельного законодавства, бо будь які пору-
шення закону можуть тягнути за собою розірвання договору.
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• застосування чи не застосування заходів для зменшення ри-
зиків невиконання договору з боку постачальника, які перед-
бачають якісну кваліфікацію та відбір постачальника.

Потрібно зауважити, що цей показник розраховується саме з за-
вершених договорів, тобто договорів по яким оприлюднено звіт 
про виконання. Оскільки деякі комунальні підприємства не опри-
люднюють такий звіт або оприлюднюють із запізненням, цей по-
казник може бути дещо викривленим. 



РОЗДІЛ 3
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ 

ТА ПІДЗВІТНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КП
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3.1. Оприлюднення інформації про діяльність 
комунального підприємства

Вимоги до оприлюднення інформації про діяльність комунальних 
підприємств були запроваджені з набранням чинності Закон Укра-
їни від 02.06.2016 № 1405-VIII «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та 
комунальної власності». Зокрема, цим законодавчим актом було 
внесено низку змін до Господарського кодексу України. В новій ре-
дакції ч. 8 ст. 78 ГК визначає вимоги щодо інформації, яка підлягає 
обов’язковому оприлюдненню. Відповідальність за оприлюднення 
та достовірність інформації, визначеної ст. 78 Господарського ко-
дексу Україну, несе керівник комунального підприємства. До такої 
інформації відноситься:

1. Цілі діяльності комунального унітарного підприємства

Вирішення питань про створення, ліквідацію, реорганізацію та пе-
репрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної 
власності відповідної територіальної громади віднесено п. 30 ч. 1 ст. 
26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве само-
врядування в Україні» до виключної компетенції сільських, селищних, 
міських рад. Відповідно, цілі та мета діяльності визначаються відпо-
відним ОМС в установчих документах комунального підприємства. 

2. Квартальна, річна фінансова звітність комунального унітар-
ного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявно-
сті) видатки на виконання некомерційних цілей державної полі-
тики та джерела їх фінансування.

Фінансова звітність — це звітність, що містить інформацію про фі-
нансовий стан та результати діяльності підприємства. Загальні ви-
моги до фінансової звітності визначено ст. 11 Закону України від 
16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-
ність в Україні». Цей же закон (п. 2 ст. 14) визначає, що фінансова 
звітність підприємств не становить комерційної таємниці, не є кон-
фіденційною інформацією та не належить до інформації з обме-
женим доступом, крім випадків, передбачених законом. На фінан-
сову звітність не розповсюджується заборона щодо поширення 
статистичної інформації. Підприємства зобов’язані надавати копії 
фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за за-
питом юридичних та фізичних осіб у порядку, передбаченому 
Законом України «Про доступ до публічної інформації».
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
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3. Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності кому-
нального унітарного підприємства за останні три роки, якщо 
аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішен-
ням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у 
разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комуналь-
ної власності, що здійснює функції з управління підприємством.

Відповідно до ст. 363 ГК аудит фінансової звітності можуть прово-
дитись за ініціативою суб’єктів господарювання, а також у випад-
ках, передбачених законом (обов’язковий аудит). Аудит фінансової 
звітності - це аудиторська послуга з перевірки даних бухгалтер-
ського обліку і показників фінансової звітності та консолідованої 
фінансової звітності юридичної особи або представництва іно-
земного суб’єкта господарювання, або іншого суб’єкта, який по-
дає фінансову звітність, з метою висловлення незалежної думки 
аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам на-
ціональних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжна-
родних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам. Згідно 
п. 30-2 ч. 1 ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про 
місцеве самоврядування в Україні» до компетенції ОМС, зокре-
ма, відноситься визначення критеріїв відбору незалежного ауди-
тора та критеріїв віднесення комунальних унітарних підприємств 
і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 
відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді, до та-
ких, фінансова звітність яких (у тому числі консолідована) підлягає 
обов’язковій перевірці незалежним аудитором, та затвердження 
порядку такої перевірки і порядку залучення незалежного аудито-
ра. Згідно ст. 14 Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бух-
галтерський облік та фінансову звітність в Україні», підприємства, 
що становлять суспільний інтерес  зобов’язані не пізніше ніж до 30 
квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річ-
ну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність 
разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному 
обсязі).

4. Статут комунального унітарного підприємства у чинній ре-
дакції, а також у редакціях, що діяли раніше.

Статут затверджується засновником суб’єкта господарювання. 
Статут суб’єкта господарювання повинен містити відомості про 
його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок 
утворення статутного капіталу та інших фондів, порядок розподілу 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15/conv#n2310
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прибутків і збитків, органи управління і контролю, їх компетенцію, 
умови реорганізації та ліквідації суб’єкта господарювання, а та-
кож інші відомості, пов’язані з особливостями організаційної фор-
ми суб’єкта господарювання, передбачені законодавством. 

5. Біографічна довідка (включаючи професійну характеристи-
ку) керівника комунального унітарного підприємства (з ураху-
ванням вимог законодавства про захист персональних даних).

Законодавство не містить конкретних вимог щодо форми та змісту 
біографічних довідок керівників комунальних підприємств. Зазви-
чай, біографічні довідки містять наступну інформацію: посада, ПІБ, 
громадянство, дата та місце народження, освіта (із зазначенням 
освітньо-кваліфікаційного рівня), трудова діяльність, володіння 
мовами, науковий ступінь, вчене звання, нагороди, почесні звання, 
членство в організаціях, зокрема в політичних партіях, у консуль-
тативно-дорадчих органах.

6. Біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) 
членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального уні-
тарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про 
захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство 
у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також 
зазначається, хто із членів наглядової ради комунального уні-
тарного підприємства є незалежним

Відповідно до ч. 7 ст. 78 ГК, одним з органів управління комунально-
го  підприємства може бути наглядова рада підприємства, в компе-
тенції якої, зокрема, контроль за діяльністю керівника підприємства. 
Наглядова рада комунального унітарного підприємства утворю-
ється за рішенням органу, до сфери управління якого належить 
комунальне унітарне підприємство. Згідно п. 30-1 ч. 1 ст. 26 Закону 
України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування 
в Україні» до компетенції ОМС, зокрема, відноситься прийняття рі-
шень про визначення критеріїв, відповідно до яких утворення нагля-
дової ради є обов’язковим у комунальних унітарних підприємствах 
та встановлення вимог до незалежних членів наглядової ради.

7. Річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) 
комунального унітарного підприємства.

Законодавство не містить конкретних вимог щодо форми та змі-
сту звіту керівника КП. Зазвичай обов’язок керівника комунального 
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підприємства подавати річний звіт зазначений в його контракті. В 
ньому ж зазначені вимоги до керівника щодо  досягнення певних 
показників  фінансового плану підприємства, оперування майном 
тощо. Звіт, зокрема, має містити інформацію про досягнення за-
значених показників. Нижче, в розділі 3.4. цього посібника, ми під-
готували приблизну структуру звіту керівника, яку можна взяти за 
основу.

8. Структура, принципи формування і розмір винагороди керів-
ника та членів наглядової ради комунального унітарного під-
приємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, 
які вони отримують (або на отримання яких мають право) під 
час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звіль-
ненням.

Зазвичай, структура, принципи формування і розмір винагоро-
ди керівника узгоджується в його контракті. Постанова КМУ від 
19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників під-
приємств, заснованих на державній, комунальній власності та 
об’єднань державних підприємств» визначає, що розмір поса-
дового окладу керівника КП розмір посадового окладу керівника 
визначається залежно від середньооблікової чисельності праців-
ників в еквіваленті повної зайнятості за рік, вартості активів під-
приємства або чистого доходу від реалізації товарів (робіт, по-
слуг), за даними останньої річної фінансової звітності, у кратності 
до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної 
професії. Додатково передбачена можливість преміювання, доп-
лат за науковий ступінь та стаж, грошова допомога. 

9. Рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власно-
сті щодо комунального унітарного підприємства.

Згідно ст. 17 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», відносини органів місцевого са-
моврядування з підприємствами, установами та організаціями, що 
перебувають у комунальній власності відповідних територіальних 
громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та 
підконтрольності органам місцевого самоврядування. Згідно Зако-
ну України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інфор-
мації», всі рішення місцевої ради або рішення виконавчого комітету 
місцевої ради (в тому числі щодо комунального підприємства) під-
лягають обов’язковому оприлюдненню. Але, з урахуванням того, що 
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інформація про діяльність комунальних підприємств зазвичай публі-
кується в окремому розділі на веб-сайті міської ради, доцільно про-
дублівати публікації таких рішень і в цьому розділі.

10. Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть 
вплинути на операції та результати діяльності комунального 
унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими 
ризиками.

Фактори ризику – це численні умови, які можуть виникати та 
спричинити невизначеність результатів здійснення господар-
ської діяльності. Основними критеріями визначення факторів під-
приємницького ризику вважають: джерело виникнення (зовнішні і 
внутрішні фактори) та ступінь впливу (фактори прямої та непря-
мої дії). Визначення ризиків дозволить приймати більш ефективні 
управлінські рішення щодо діяльності підприємства, оптимізувати 
наявні ресурси, планувати та ефективно реалізовувати свою ді-
яльність за умов нестабільності зовнішнього середовища. До іс-
тотних факторів ризику можна віднести: нестабільність політичних 
і соціальних умов, невизначеність, суперечливість законодавства, 
нестабільність економічної, фінансової, податкової, зовнішньоеко-
номічної і ін. політики,  можливість зміни кон’юнктури внутрішнього 
і зовнішнього ринку, зміни у взаємовідносинах із господарськими 
партнерами тощо.

11. Відомості про договори, учасником яких є комунальне уні-
тарне підприємство, інформація про які підлягає оприлюднен-
ню відповідно до Закону України «Про відкритість використан-
ня публічних коштів».

Ст. 3 Закону України від 11.02.2015 № 183-VIII «Про відкритість вико-
ристання публічних коштів» передбачає обов’язок оприлюднення 
інформації про укладені за звітний період договори (предмет до-
говору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридич-
ної особи, місцезнаходження), вартість договору, ціна за одиницю 
(за наявності), кількість закупленого товару, робіт та/або послуг, 
проведена процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності 
з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному 
періоді, строк дії договору). Інформація оприлюднюється щоквар-
тально, не пізніше як за 35 днів після закінчення звітного кварталу, 
та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років із 
дня оприлюднення.
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12. Інформація про операції та зобов’язання комунального уні-
тарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, 
державними та/або місцевими установами, підприємствами та 
організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунально-
го унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що ви-
никають у результаті державно-приватного партнерства.

До такої інформації можна віднести інформацію про отриману фі-
нансову допомогу з місцевого бюджету (по цільовим програмам 
або при поповненні статутного капіталу), інформацію щодо спла-
ти місцевому бюджету частини чистого прибутку відповідно до ре-
зультатів роботи комунального підприємства, інформацію щодо 
зобов’язань зі сплати ПДВ (якщо КП є платником), щодо договір-
них зобов’язань, які виникають у результаті державно-приватного 
партнерства тощо.

3.2. Виконання вимог ЗУ “Про відкритість використання 
публічних коштів”

Відповідно до ст. 1 Закону України від 11.02.2015 № 183-VIII «Про від-
критість використання публічних коштів», публічні кошти – кошти дер-
жавного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих 
бюджетів, кредитні ресурси, надані під державні та місцеві гарантії, 
кошти Національного банку України, державних банків, державних 
цільових фондів, Пенсійного фонду України (далі – Пенсійний фонд), 
фондів загальнообов’язкового державного соціального страхуван-
ня, а також кошти суб’єктів господарювання державної і комунальної 
власності, отримані ними від їхньої господарської діяльності.

Інформації про використання публічних коштів підлягає обов’язко-
вому оприлюдненню. Для цього був створений єдиний веб-портал 
використання публічних коштів Є-Data, на якому відбувається розмі-
щення інформації і через який здійснюється відкритий доступ до неї. 

На Є-Data мають звітуватися всі суб’єкти господарювання дер-
жавної і комунальної власності. 

Законом передбачено, що у разі використання коштів Державно-
го бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та міс-
цевих бюджетів на порталі Є-data оприлюднюється:

• розпорядник (одержувач) бюджетних коштів (найменування, 
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ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, 
прізвище, ім’я та по батькові керівника);

• головний розпорядник бюджетних коштів (найменування, міс-
цезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника);

• обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань 
на відповідний бюджетний період - всього та в розрізі бюджет-
них програм;

• обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів 
з бюджету за звітний період - всього та в розрізі бюджетних 
програм (при цьому зазначаються також види та обсяги відпо-
відних надходжень щодо коштів спеціального фонду бюджету);

• інформація про укладені за звітний період договори (предмет 
договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код 
юридичної особи, місцезнаходження), вартість договору, ціна 
за одиницю (за наявності), кількість закупленого товару, робіт 
та/або послуг, проведена процедура закупівлі або обґрунту-
вання її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за 
договором у звітному періоді, строк дії договору);

• інформація про стан виконання договорів, укладених у по-
передні звітні періоди, з усіма додатками, які є їх невід’єм-
ною частиною (предмет договору, виконавець (найменуван-
ня, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, 
прізвище, ім’я та по батькові керівника), вартість договору, ціна 
за одиницю (за наявності), процедура закупівлі або обґрунту-
вання її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за 
договором у звітному періоді, наявність або відсутність пре-
тензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконан-
ня договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, 
приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності);

• кількість службових відряджень, у тому числі із зазначенням 
кількості закордонних відряджень, загальний обсяг витрат на 
службові відрядження, у тому числі із зазначенням обсягу ви-
трат на закордонні відрядження.

Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється 
щоквартально, не пізніш як за 35 днів після закінчення звітного 
кварталу, та зберігається в режимі вільного доступу протягом 
трьох років з дня оприлюднення.
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Законом передбачено, що у разі використання коштів підпри-
ємств, отриманих ними від їхньої господарської діяльності на пор-
талі Є-data оприлюднюється:

• підприємство (найменування, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керів-
ника);

• орган управління майном підприємства (найменування, міс-
цезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника);

• обсяг платежів за договорами за звітний період - у розрізі то-
варів, робіт і послуг;

• відомості про договори, укладені за звітний період, загальна 
вартість яких перевищує 1 мільйон гривень (предмет договору, 
виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керів-
ника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), строк 
дії договору);

• відомості про стан виконання договорів, укладених за попе-
редні звітні періоди, які продовжують виконуватися, загальна 
вартість яких перевищує 1 мільйон гривень (предмет договору, 
виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керів-
ника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), обсяг 
платежів за договором у звітному періоді, наявність або від-
сутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті 
виконання договору, акти виконання договору (акти наданих 
послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності).

Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється що-
річно, не пізніше 31 січня року, наступного за звітним роком, та 
зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з 
дня оприлюднення.

Відповідальність за неоприлюднення інформації несе керівник 
комунального підприємства. Невиконання норм Закону є адміні-
стративним правопорушенням, яке відповідно до статті 212-3 Ко-
дексу України про адміністративні правопорушення (Порушення 
права на інформацію та права на звернення) передбачено, що 
неоприлюднення інформації тягне за собою накладення штрафу 
на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатко-
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вуваних мінімумів доходів громадян. Повторне протягом року вчи-
нення  порушення, за яке особу вже було піддано адміністративно-
му стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на посадових 
осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до 
тридцяти годин.

3.3. Забезпечення права на доступ до публічної інфор-
мації

Відповідно до Закону України від 13 січня 2011 року N 2939-VI «Про 
доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображе-
на та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носі-
ях інформація, що була отримана або створена в процесі виконан-
ня суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених 
чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів 
владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації. 

Комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним 
органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на 
базі відокремленої частини комунальної власності і входить до 
сфери його управління. майно комунального унітарного підпри-
ємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за та-
ким підприємством на праві господарського відання (комунальне 
комерційне підприємство) або на праві оперативного управління 
(комунальне некомерційне підприємство). 

Джерелами формування майна суб’єктів господарювання є, зо-
крема, грошові та матеріальні внески засновників; доходи від ре-
алізації продукції (робіт, послуг); доходи від цінних паперів; капі-
тальні вкладення і дотації з бюджетів та інше. 

Відтак у силу ч.5 ст. 6 Закону України від 13 січня 2011 року N 2939-VI 
«Про доступ до публічної інформації» комунальне підприємство як 
розпорядник інформації має забезпечувати доступ до інформації 
щодо розпорядження комунальним підприємством комунальним 
майном, зокрема, інформація про використання коштів, розподіл 
доходів від надання послуг (продукції, товарів), виплати заробітної 
плати працівникам, використання вкладів та дотацій з бюджетів, 
інші витрати, та прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та най-
менування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. 
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Така інформація є суспільно необхідною, а комунальні підприєм-
ства є її розпорядниками. Такої ж позиції дотримується Вищий ад-
міністративний суд України при розгляді справ з порушення кому-
нальними підприємствами права на доступ до публічної інформації. 
Позиція суду викладена Постанові №10 Пленуму Вищого адміні-
стративного суду “Про практику застосування адміністративними 
судами законодавства про доступ до публічної інформації”.

Отримання доходу комунальним підприємством від провадження 
господарської діяльності та відсутність фінансування від ОМС не є 
підставою вважати, що КП не є розпорядником публічної інформації.

Порушення права на доступ до публічної інформації є адміністра-
тивним правопорушенням. Відповідно до статті 212-3 Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення необґрунтоване відне-
сення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання 
відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправо-
мірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне на-
дання інформації, надання недостовірної інформації, - тягне за со-
бою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до 
п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3.4. Рекомендації до структури щорічного звіту керів-
ника комунального підприємства

Законодавство не містить конкретних вимог щодо форми та змісту 
звіту керівника комунального підприємства. Ми пропонуємо на-
ступну структуру такого щорічного звіту:

1. Фінансові показники діяльності підприємства за рік

• загальна сума планового та фактичного чистого доходу, ди-
наміка фактичного чистого доходу (темп приросту (падіння) 
порівняно з минулим роком

• структура доходів підприємства за рік

• елементи операційних витрат та їх питома вага (або по відно-
шенню до загальної суми витрат, або по відношенню до чи-
стого доходу)

• розміри операційного та чистого прибутку (збитку) підприєм-
ства в динаміці порівняно з минулим роком

• розміри платежів, перерахованих підприємством до бюджетів 
всіх рівнів протягом року

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010760-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010760-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/conv#n2509
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/conv#n2509
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• ключові фінансові показники на вибір підприємства залежно 
від специфіки діяльності: див пп. 1.2-1.4 посібника. Рекомендо-
вано як мінімум 1 показник майнового стану, 2 показника ефек-
тивності (фінансовий і натуральний), 1 показник рівня фінансу-
вання (наприклад частка накопиченого капіталу у власному 
капіталі), 1 показник оборотності на вибір, 1 показник плато-
спроможності.

2. Інформація про довгострокові і поточні зобов’язання комуналь-
ного підприємства  

3. Проведені за рік заходи зі зміцнення та модернізації матеріаль-
но-технічної бази 

4. Стан виконання заходів, передбачених цільовими програмами, 
в яких КП є відповідальним

5. Показники ефективності закупівельної діяльності комунального 
підприємства за рік:

• середній відсоток економії в конкурентних завершених про-
цедурах;

• середня кількість учасників на конкурентних завершених про-
цедурах.

• відсоток успішних конкурентних процедур;

• відсоток конкурентних тендерів без задоволених скарг;

• відсоток конкурентних процедур від усіх завершених;

6. Робота з персоналом (реалізовані за рік заходи з підвищення 
кваліфікації, покращення умов праці та охорони праці тощо)

7. Претензійно-позовна робота підприємства

8. Робота з запитами на публічну інформацію, зверненнями та 
скаргами громадян

9. Звіт про досягнення керівником показників відповідно до умов 
укладеного з ним контракту

10. Діюча стратегія розвитку підприємства, досягнуті показники та 
подальші плани і напрямки розвитку підприємства 

Звіт бажано супроводжувати елементами візуалізації - графіки, ді-
аграми, інфографіками, фото тощо.



РОЗДІЛ 4
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ 

ЗУ “ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ”
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4.1. Дотримання керівником КП вимог 
фінансового контролю

Згідно Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII “Про запобігання 
корупції” суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону є, зо-
крема, посадові особи юридичних осіб публічного права. Юри-
дична особа публічного права створюється розпорядчим актом 
Президента України, органу державної влади, органу влади Ав-
тономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. 
Відповідно, комунальне підприємство є юридичної особою публіч-
ного права. Під посадовими особами юридичних осіб публічного 
права ( в т.ч. комунальних  підприємств) слід розуміти осіб, які мають 
повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміні-
стративно-господарські функції. Визначальним при цьому є обсяг 
повноважень відповідного працівника. До прикладу, виконавчі ди-
ректори, директори з окремих питань, директори департаментів, 
начальники відділів, служб, центрів, бюро, груп тощо та заступни-
ки керівників структурних підрозділів (у тому числі відокремлених, а 
також підрозділів у структурі таких відокремлених підрозділів) таких 
юридичних осіб безумовно наділені адміністративно-господар-
ськими чи організаційно-розпорядчими функціями. Тож при визна-
ченні того, чи є працівник комунального підприємства посадовою 
особою, враховується обсяг та характер здійснюваних ним функ-
цій. Тому навіть в разі невизначення працівника посадовою особою 
у статутних чи інших внутрішніх документах підприємства він може 
бути посадовою особою і бути суб’єктом декларування в розумінні 
закону з огляду на здійснювані ним адміністративно-господарські 
та організаційно-розпорядчі функцій. При цьому існує ряд виклю-
чень щодо осіб, на яких не розповсюджуються вимоги фінансового 
контролю. Вони зазначені в ч. 4 ст. 45 Закону.

Законом передбачено чотири типи декларацій суб’єкта деклару-
вання:

1. щорічна декларація – декларація, яка подається  у період з 
00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня 
року, наступного за звітним роком. Така декларація охоплює 
звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує 
року, в якому подається декларація;

2. декларація суб’єкта декларування, який припиняє відповідну 
діяльність (декларація перед звільненням) – декларація, яка 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/conv#n439
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подається не пізніше двадцяти робочих днів з дня припинен-
ня діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування, або іншої діяльності, зазначеної у 
підпунктах «а» та «в» пункту 2 частини першої статті 3 Закону. 
Декларація «перед звільненням» охоплює період, який не був 
охоплений деклараціями, раніше поданими таким суб’єктом 
декларування;

3. декларація після звільнення – декларація, яка подається з 00 
годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, 
наступного за звітним роком, у якому було припинено діяль-
ність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах 
«а» та «в» пункту 2 частини першої статті 3 Закону. Така декла-
рація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включ-
но), що передує року, в якому подається декларація;

4. декларація кандидата на посаду – декларація, яка подається 
відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Зако-
ну до призначення або обрання особи на посаду. Така декла-
рація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включ-
но), що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття 
посади, якщо інше не передбачено законодавством.

Якщо суб’єкт декларування звільняється або іншим чином припиняє 
відповідну діяльність до подання ним щорічної декларації за попе-
редній рік (наприклад, з 15 січня 2020 року), то йому рекомендуєть-
ся подати спочатку щорічну декларацію за попередній рік (2019 
рік), а після того окрему декларацію за період з 1 січня 2020 року 
до 14 січня 2020 року включно, тобто період, який не був охоплений 
раніше поданими деклараціями. Це зумовлено тим, що за різні звіт-
ні періоди (2019-2020 рр.) застосовуються різні розміри ПМ.

Юридичні особи публічного права зобов’язані перевіряти факт 
подання суб’єктами декларування, які в них працюють (працюва-
ли), електронних декларацій та повідомляти Національне агент-
ство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи не-
своєчасного подання таких декларацій у визначеному порядку.  

При заповненні декларацій варто також керуватися Роз’ясненнями 
Національного агентства з питань запобігання корупції “Щодо за-
стосування окремих положень ЗУ “Про запобігання корупції” сто-
совно заходів фінансового контролю”, затверджених 13.02.2020 р. 

https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/79.pdf
https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/79.pdf
https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/79.pdf
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4.2. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 
керівником КП 

Згідно Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII “Про запобіган-
ня корупції” на посадових осіб юридичних осіб публічного права 
(в т.ч. керівників комунальних підприємств) поширюються вимоги 
щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, обмежен-
ня щодо одержання подарунків, обмеження щодо використання 
службових повноважень чи свого становища та вимоги щодо за-
побігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підпри-
ємств чи корпоративних прав.

Реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтере-
сом особи та її службовими чи представницькими повноваження-
ми, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття 
рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання за-
значених повноважень. Наявність приватного інтересу є базовою 
складовою наявності конфлікту інтересів. 

Приватним інтересом може вважатися будь-який як майновий, так 
і немайновий інтерес. Закон не містить вичерпного переліку об-
ставин та ситуацій, що можуть сприяти виникненню приватного 
інтересу. Типовими прикладами є:

• сімейні та родинні стосунки (в т.ч. підпорядкування близьких осіб);

• реалізація службових/представницьких повноважень стосов-
но себе (в т.ч. прийняття або участь у прийнятті рішень особою 
щодо себе самої, які стосуються оплати праці, преміювання, 
призначення на посаду тощо);

• отримання подарунка, що може зумовити приватний інтерес 
через бажанням віддячити за подарунок;

• сумісництво (в т.ч. коли депутат місцевої ради є одночасно 
керівником комунального підприємства - як депутат місцевої 
ради він бере участь у розгляді питання щодо його діяльності 
на посаді керівника підприємства (щодо оплати його праці, 
звіту про результати діяльності тощо);

• майнова вигода (отримання додаткової матеріальної вигоди, 
в т.ч. від передачі керівником власного майна (як фіз.особи) в 
оренду комунальному підприємству)

• особа водночас є засновником/керівником приватного під-
приємства (у випадку реалізації повноважень або договірних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text
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відносин стосовно цього приватного підприємства від 
імені КП).

Якщо особа має сумнів щодо наявності в неї конфлікту інтересів, 
вона має право звернутися за роз’ясненням до Національного 
агентства з питань запобігання корупції.

Наявність в особи реального конфлікту інтересів передбачає його 
врегулювання. Перш за все потрібно не вчиняти дій та не при-
ймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів. Потрібно не 
пізніше наступного дня з моменту виникнення конфлікту інтересів 
повідомити про це свого безпосереднього керівника або керівник 
органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання 
звільнення з посади. Він має протягом двох робочих днів прийняти 
рішення щодо способу врегулювання конфлікту інтересів (усунен-
ня особи від виконання завдання, обмеження доступу до певної 
інформації, перегляд обсягу службових повноважень, застосу-
вання зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного 
завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень, пере-
ведення особи на іншу посаду, звільнення). НАЗК навіть надає ре-
комендації щодо правил вибору заходу врегулювання конфлікту 
інтересів.

У законі не зазначено, у якій саме формі слід повідомляти про кон-
флікт інтересів. Однак Національне агентство рекомендує здійс-
нювати повідомлення про реальний/потенційний конфлікт ін-
тересів у письмовій формі з реєстрацією відповідно до існуючої 
системи діловодства. Письмове повідомлення, по-перше, буде до-
кументальним підтвердженням того, що особа дійсно повідомила 
про наявність конфлікту інтересів, а по-друге – дасть можливість 
безпосередньому керівнику детально проаналізувати ситуацію та 
визначитися із оптимальним способом врегулювання конфлікту ін-
тересів.

Наприклад, питання врегулювання конфлікту інтересів в діях керів-
ників комунальних підприємств, який існує при підписанні ними на-
казів про преміювання працівників, в тому числі самих себе, можна 
визначити шляхом перегляду повноважень. А саме, визначити, що 
рішення про преміювання керівника комунального підприємства 
приймається профільним заступником міського голови або міським 
головою. Або запровадити зовнішній контроль за прийняттям по-
дібних рішень. 

https://wiki.nazk.gov.ua/category/konflikt-interesiv/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-zastosuvannya-okremyh-polozhen-zakonu-ukrayiny-pro-zapobigannya-koruptsiyi-stosovno-zapobigannya-ta-vregulyuvannya-konfliktu-interesiv/5-zovnishnye-vregulyuvannya-konfliktu-interesiv/
https://wiki.nazk.gov.ua/category/konflikt-interesiv/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-zastosuvannya-okremyh-polozhen-zakonu-ukrayiny-pro-zapobigannya-koruptsiyi-stosovno-zapobigannya-ta-vregulyuvannya-konfliktu-interesiv/5-zovnishnye-vregulyuvannya-konfliktu-interesiv/
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Важливо! Хоч на керівників  комунальних підприємств і не по-
ширюються дія ст. 27 Закону щодо обмеження спільної роботи 
близьких осіб, але на вказаних осіб поширюються вимоги щодо 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28 Закону). 
І, як зазначено вище, відносини прямого підпорядкування між 
близькими особами завжди зумовлюють наявність потенційного 
конфлікту інтересів у особи, якій підпорядковується його близь-
ка особа. У такому випадку слід вживати передбачених Зако-
ном заходів для врегулювання конфлікту інтересів.

Спосіб врегулювання конфлікту інтересів в ситуації підпорядку-
вання близьких осіб може бути наступний. Особа (керівник), у якої 
в підпорядкуванні працює близька особа, не пізніше наступно-
го дня з моменту виникнення конфлікту інтересів має повідомити 
про це свого безпосереднього керівника або особу, уповнова-
жену на її звільнення, а керівник/особа, уповноважена протягом 
2-х днів після такого повідомлення – вжити заходів щодо його вре-
гулювання. Заходом врегулювання конфлікту інтересів, зокрема, 
може бути перегляд службових повноважень, переведення особи 
на іншу посаду або звільнення особи, в якої виник конфлікт інте-
ресів - тобто звільнення керівника, а не підлеглого. Бо будь-який 
захід врегулювання конфлікту інтересів застосовується виключно 
до особи, у якої виникає конфлікт інтересів. Наприклад, у підпо-
рядкуванні директора комунального підприємства на посаді еко-
номіста працює його дружина. Для врегулювання конфлікту інте-
ресів вирішено застосувати такий захід, як звільнення з посади. 
Оскільки конфлікт інтересів наявний саме у директора, а не його 
дружини, то звільненню з посади буде підлягати директор. 

При вирішенні питань щодо запобігання та врегулювання кон-
флікту інтересів, радимо користуватися відповідними Методични-
ми рекомендаціями НАЗК.

Також відстежувати і сприяти врегулюванню конфлікту інтере-
сів (зокрема щодо договірних відносин під час укладання угод з 
особами, які пов’язані з підприємством) може Наглядова рада ко-
мунального підприємства (у разі її створення). Ст. 78-1 Господар-
ського Кодексу з-поміж повноважень наглядової ради комуналь-
ного підприємства вирізняє право приймати рішення про надання 
згоди на вчинення господарського зобов’язання, щодо якого є за-
інтересованість у вчиненні такого зобов’язання, від імені або за 
рахунок або в інтересах такої особи (конфлікт інтересів). Перед 
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тим, як вчиняти таке господарське зобов’язання, слід отримати 
згоду наглядової ради комунального унітарного підприємства (що 
по суті можна кваліфікувати як здійснення зовнішнього контролю). 

4.3. Антикорупційна програма комунального підпри-
ємства

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 62 Закону України “Про запобігання 
корупції”в обов’язковому порядку антикорупційна програма за-
тверджується керівниками: 

1. державних, комунальних підприємств, господарських това-
риств (у яких державна або комунальна частка перевищує 
50 відсотків), де середньооблікова чисельність працюючих 
за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг 
валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей 
період перевищує сімдесят мільйонів гривень; 

2. юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, 
учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України 
“Про публічні закупівлі”, якщо вартість закупівлі товару (това-
рів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 міль-
йонів гривень. 

Національним агентством з питань запобігання корупції затвер-
джена Типова антикорупційна програма юридичної особи. 

Також на сайті агентства є Методичні рекомендації щодо підго-
товки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб.

Для реалізації антикорупційної програми на підприємстві призна-
чається особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної про-
грами - Уповноважений.  Така особа може бути звільнена лише 
за умови надання згоди Національним агентством. Про звільнення 
особи з посади Уповноваженого керівник комунального підприєм-
ства письмово повідомляє Національне агентство з питань запо-
бігання корупції протягом двох робочих днів та забезпечує невід-
кладне подання нової кандидатури на вказану посаду. Здійснення 
Уповноваженим своїх функцій  є незалежним. Втручання у діяль-
ність Уповноваженого з боку працівників, керівника,  а також інших 
осіб забороняється.
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