Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
«02» березня 2015 № 102

Оцінка відповідності показників діяльності комунального підприємства
«Кіровоград –Універсал 2005» критеріям визначення одержувача бюджетних
коштів
№
Найменування
Показники діяльності підприємства
Примітка
критеріїв
з/
п
1
2
3
4
1 Досвід роботи за
Підприємство працює на ринку відповідає
відповідним профілем надання послуг та робіт з утримання
не менше двох років та об’єктів благоустрою з 2009 року
наявність відповідної
Додаток:
кваліфікації з
Копії договорів на виконання робіт та
урахуванням напряму
послуг, укладених з Головним
чи заходу бюджетної
управлінням житлово-комунального
програми
господарства КМР на 2013-2014 роки
(послуги з прибирання, утримання
вулично - дорожньої мережі та
штучних споруд в належному стані,
ліквідація сміттєзвалищ, вивезення
сміття
по
місту,
утримування
фонтанів на пл. Г.Майдану)
2 Виробничий потенціал На підприємстві використовується відповідає
і відповідні показники спеціалізована техніка для виконання
виробничої діяльності робіт в кількості 38 одиниць
(Грейдери, Т-156, МТЗ, ЮМЗ, ЗІЛ 130, СШ -25, МАЗ, КАМАЗ та інші);
Штатна чисельність підприємства
складає
80
осіб
відповідної
кваліфікації
(водії,
машиністи,
механізатори, дорожні робітники,
адміністративний персонал)
Додатки:
Довідка про матеріально – технічну
базу підприємства для виконання
відповідних послуг та робіт;
Довідка про відповідну кваліфікацію
працівників підприємства.

2
1
2
3 Наявність
бездефіцитного
фінансового плану на
2015 рік, фінансовоекономічного
розрахунку
(обґрунтування)
здійснення заходів
4 Незбиткова діяльність
одержувача за останні
два роки

5 Відсутність
простроченої
заборгованості за
наданими банками
кредитами
6 Співвідношення
вартості робіт, послуг
та їх якості
7 Застосування
договірних умов
8 Одержувача не
визнано в
установленому
порядку банкрутом, не
порушено справу про
банкрутство і він не
перебуває в стадії
ліквідації

3
Додатки:
План доходів та витрат підприємства
на 2015 рік;
Розрахунок кошторисної вартості
робіт

4
відповідає

Згідно з фінансовим звітом Форма
не
№ 2, фінансовий результат діяльності відповідає
підприємства:
за 2013 рік – збиток 209,0 тис.грн
за 2014 рік – збиток 1257,0 тис.грн
Додаток:
відповідає
Довідка з банку про відсутність
простроченої
заборгованості
за
наданими банками кредитами
Додаток:
відповідає
Розрахунок вартості робіт та послуг
визначається
на
підставі
обґрунтованих витрат та ДСТУ
Надання послуг та робіт відповідно відповідає
на підставі договору (проект договору
додається)
Додаток:
відповідає
Довідка про підприємство, проти
якого не порушено справу про
банкрутство і яке не перебуває в
стадії ліквідації

Начальник Головного управління
житлово-комунального господарства
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