
Звіт про виконання зобов’язань та умов контракту  

з начальником КП «Київський метрополітен» Брагінським В.В.  

за період роботи з 01.01.2022 до 01.01.2023 

№ 

з/п 
Зобов’язання та умови контракту Стан виконання 

1.  Вжиття заходів щодо зменшення витрат 

підприємства та собівартості товарів 

(робіт, послуг) 

Вживаються наступні заходи: 

- підвищення ефективності та скорочення 

споживання паливно-енергетичних ресурсів; 

- впровадження оптимізованих графіків руху і 

раціональних режимів ведення поїздів; 

- удосконалення організаційної структури 

підприємства. 

2.  Підвищення ефективності виробництва з 

цільовим використанням вивільнених 

коштів на підвищення заробітної плати 

Вживаються заходи з підвищення 

ефективності процесу перевезень. 

Середньомісячна заробітна плата по 

підприємству за 2022 року порівняно з 

аналогічним періодом 2021 року зменшилась 

на 12,8 %. 

3.  Забезпечення виконання підприємством 

зобов’язань із сплати податків, внесення 

інших обов’язкових платежів до бюджетів, 

страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування та виплати 

заробітної плати працівникам 

Сплата податків, внесення інших 

обов’язкових платежів до бюджетів, 

страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування та виплата 

заробітної плати працівникам здійснюються 

вчасно, заборгованості немає. 

4.  Забезпечення виконання умов 

колективного договору та реалізації 

програм соціального розвитку колективу 

Забезпечується в обсягах з урахуванням 

фінансових можливостей підприємства в 

умовах воєнного стану в Україні. 

5.  Недопущення заборгованості із заробітної 

плати працівникам 

Заборгованість із виплати заробітної плати 

працівникам не допущено. 

6.  Запровадження, перегляд норм праці, 

відповідно до законодавства 

Норми праці запроваджуються відповідно до 

законодавства. Стан нормування праці на 

підприємстві задовільний. Систематично 

аналізуються і вживаються заходи, 

направлені на підвищення рівня нормування 

праці, розширення сфери використання 

технічно обґрунтованих норм. 

Щорічно складаються плани робіт з розробки 

та перегляду місцевих нормативних 

матеріалів з праці, які виконуються в 

повному обсязі. 

7.  Виконання річного фінансового плану: Звіт про виконання річного фінансового плану 

за 2022 року надано до Департаменту 

комунальної власності м. Києва виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) у 

встановленому порядку та відповідно до Закону 

України «Про захист інтересів суб’єктів 

подання звітності та інших документів у період 

дії воєнного стану або стану війни». 
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№ 

з/п 
Зобов’язання та умови контракту Стан виконання 

7.1.  Дохід всього, тис.грн 

(розраховується за формулою: сума 

показників рядків 050, 080, 130, 140, 150 

звіту про виконання фінансового плану) 

3 675 401 

відсоток виконання показника, % 111,8 

7.2.  Витрати всього, тис.грн 

(розраховується за формулою: сума 

показників рядків 060, 090, 100, 110, 160, 

170, 180, 200 звіту про виконання 

фінансового плану) 

4 584 153 

відсоток виконання показника, % 59,1 

7.3.  Чистий прибуток/збиток, тис.грн 

(показники рядків відповідно 211, 212 

звіту про виконання фінансового плану) 

-908 752 

відсоток виконання показника, % 20,4 

7.4.  Капітальні інвестиції, тис.грн 

(показники 490 рядку звіту про виконання 

фінансового плану) 

196 094,4 

відсоток виконання показника, % 6,7 

8.  Своєчасне внесення змін в договори оренди 

нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності і щодо якого 

підприємство виступає балансоутримувачем, 

у випадку зміни Київською міською радою 

орендних ставок 

Внесення змін в договори оренди нерухомого 

комунального майна здійснюється відповідно 

до вимог чинних нормативно-правових актів. 

9.  Створення робочих місць для осіб з 

обмеженими можливостями у кількості, 

визначеної чинним законодавством 

Особи з обмеженими можливостями 

працевлаштовані на підприємстві відповідно 

до вимог чинного законодавства в кількості 

148 осіб станом на 01.01.2023. 

10.  Недопущення зростання простроченої 

дебіторської та кредиторської 

заборгованості 

Підприємством постійно здійснюється робота 

з недопущення зростання простроченої 

дебіторської та кредиторської заборгованості. 

 


