
Звіт про виконання зобов’язань та умов контракту  

начальника КП «Київський метрополітен» Брагінського В.В. за 2018 рік 

№ 

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. Доходи 

підприємства за 2018 рік порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року 

збільшились на 29,8 %. При цьому, середня 

заробітна плата по підприємству за  2018 рік 

порівняно з аналогічним періодом 2017 року 

збільшилась на 36,6 %. 

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. Своєчасне і у повному обсязі повернення 

кредитів та відсотків за користування 

ними 

Повернення кредитів та відсотків за 

користування ними здійснюються 

своєчасно. 

5. Недопущення заборгованості із заробітної 

плати працівникам 

Заборгованість із 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. 



№ 

з/п 
Зобов’язання та умови контракту Стан виконання 

7. Виконання річного фінансового плану Звіт про виконання річного фінансового 

плану за 2018 рік надано до Департаменту 

комунальної власності м. Києва виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) у 

встановленому порядку з дотриманням 

встановлених термінів. 

8. Пріоритетне перерахування частини 

прибутку до бюджету м. Києва відповідно 

до нормативів та у порядку, 

передбаченому рішенням Київської 

міської ради, у сумі не менше, ніж 

передбаченої затвердженим річним 

фінансовим планом 

Плановим фінансовим результатом  

діяльності КП «Київський метрополітен» у 

2018 році був збиток, відповідно, 

відрахування частини прибутку до бюджету 

м. Києва фінансовим планом не було 

передбачено.  

9. Забезпечення виконання умов 

колективного договору та реалізації 

програм соціального розвитку колективу 

Забезпечується в повному обсязі. 

10. 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 

193 осіб станом на 31.12.2018. 

11. Недопущення зростання простроченої 

дебіторської та кредиторської 

заборгованості 

Підприємством постійно здійснюється 

робота з недопущення зростання 

простроченої дебіторської та кредиторської 

заборгованості. 

12. Своєчасне внесення змін в договори 

оренди нерухомого комунального майна у 

випадку зміни орендних ставок 

Внесення змін в договори оренди 

нерухомого комунального майна 

здійснюється відповідно до вимог чинних 

нормативно-правових актів. 

 


