
КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ
Дордуки Павла Володимировича

для участі у конкурсі на посаду начальника комунального 
підприємства “Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту 

та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 
Дніпровського району” м.Києва 



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ′ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню 

автомобільних шляхів та споруд  на них Дніпровського району» м.Києва засновано на комунальній 

власності територіальної громади м.Києва і безпосередньо підпорядковується Київській міській державній  

адміністрації.

Місцезнаходження (юридична адреса) підприємства: 02089, м.Київ, Броварський проспект, 2

Види діяльності за КВЕД – 2010 Допоміжне обслуговування наземного транспорту

Мета підприємства:

Підприємство створено з метою забезпечення безпечного руху транспорту та пішоходів по закріпленій

шляховій мережі. Мета підприємства - виконання необхідного комплексу робіт із технічного нагляду,

утримання та ремонту шляхів, підземних пішохідних переходів, вуличної зливової каналізації, каналів, канав,

туалетів та інших споруд.

Предмет діяльності підприємства:

Виконання необхідного комплексу робіт із технічного нагляду, утримання та ремонту шляхів, підземних

пішохідних переходів, вуличної зливової каналізації.

Виконання робіт по ремонту та утриманню шляхів іншим підприємствам та організаціям на основі

договорів.

Запровадження досягнень науково-технічного прогресу і механізації на підприємстві.

Здійснення іншої господарської діяльності, передбаченої законодавством України

Напрямки діяльності підприємства в інтересах територіальної громади міста Києва: 

Поліпшення технічного стану шляхової мережі району шляхом її санітарного утримання, поточного (дрібного)

та середнього ремонту.

Забезпечення соціальної програми «Безбар’єрне середовище».

Забезпечення безпеки руху транспорту і пішоходів на вулично-шляховій мережі Дніпровського району

Нарощування обсягів виконання робіт з метою розвитку підприємства



Дніпровський район – другий у місті за кількістю  населення та шостий за  масштабами територій,  що 
ставить перед  підприємством обов’язок ретельнішого дотримання норм по утриманню та ремонту доріг, 

тротуарів для забезпечення  функціонування підприємства на гідному рівні. Загальна площа всіх
вулиць, проїздів, тротуарів складає 2490,7 тис.м2, площа проїзної частини – 1833,8 тис.м2, тротуарів – 656,9 

тис.м2. Дніпровський район розташовується на лівому березі Дніпра. Родзинкою архітектури 
Дніпровського району є те що три з п'яти київських мостів з'єднують цей район з центральними частинами 

міста. 
Через Дніпровський район проходитьБроварський проспект - це вулиця міжміського значення, найдовша

вулиця міста Києва – протяжністю 11км.  Центральною площею Дніпровського району є Дарницька
(колишня Ленінградська) площа.

На території Дніпровського району розташовані об’єкти загальнодержавного та загальноміського значення:
Міжнародний виставковий центр, український інститут сталевих конструкцій імені В.М.Шимановського, 

театр  Драми та комедії, торгівельний та бізнес центр «Сільвер бриз», навчальні корпуси університету 
Права та  туризму, парк відпочинку «Перемога», найбільший дитячий магазин «Дитячий світ», саме тут 

знаходяться знаменитий Труханів острів, Гідропарк і Русанівська набережна. Також тут знаходиться
чотири станції

метро: Чернігівська, Гідропарк, Лівобережна і Дарниця.



Щороку на території Дніпровського району оновлюються об’єкти 

транспортної інфраструктури



В експлуатації КП ШЕУ 

знаходяться:

163 вулиці загальною  протяжністю  139,82 км; 

- загальна   площа  всіх  вулиць, проїздів, тротуарів 
складає  2490,7 тис.м2; в  тому  числі:

проїздів - 1833,8 тис.м2;

тротуарів - 656,9 тис.м2.

23 підземних  пішохідних  переходи (19 балансових, 4 
додатково на утриманні) 2 тунельних проходів;

85,9 км   підземної  зливової  каналізації  (+16,1 –
рукава)

1056 оглядових колодязів
1762 зливоприймальників

6672 п.м. направляючих пішохідних огороджень
6451 п.м. транспортної огорожі

12 павільйонів очікування
5 шт. сходів

88 п.м. перепускної труби
108,37 м підпірної стіни

Вул. Р. Окіпної після капітального ремонту



Стратегічні цілі

суб*єкта

господарювання

Стратегічні цілі та пріоритети

розвитку,

визначені стратегічними програмними

документами,  затвердженими

рішеннями Київської міської ради, 

актами Кабінету Міністрів України, 

законами України,

на реалізацію яких спрямована

діяльність суб′єктами господарювання.

Назва нормативно-правового акту,

стратегічного, програмного документа

1 2 3

Підвищення рівня 

благоустрою міста

Рішення Київської міської ради 

"Про бюджет міста"

1. Наказ Міністрества регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства

України "Про затвердження технічних правил 

ремонту та утримання вулиць і доріг населених

пунктів"  від 14.02.2012 року  № 54.                                               

2. Наказ Міністрерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства 

України "Про затвердження Порядку проведення 

ремонту та утримання об´єктів благоустрою 

населених пунктів від 23.09.2013 року № 154.

3. Програмний комплекс «Автоматизований випуск 

кошторисів»

ВЗАЄМОЗВ´ЯЗОК СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ КП ШЕУ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ

ТА СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ І ПРІОРІТЕТІВ РОЗВИТКУ, ВИЗНАЧЕНИХ 

СТРАТЕГІЧНИМИ ПРОГРАМНИМИ ДОКУМЕНТАМИ У 2020-2022 РОКАХ



НАПРЯМОК 1

Поліпшення санітарно-

технічного стану шляхової 

мережі району

НАПРЯМОК 2

Нарощування обсягів виконання 

робіт з метою розвитку 

підприємства

НАПРЯМОК 3

Поліпшення якості виконання 

робіт з благоустрою

Санітарне утримання вулично-дорожньої мережі у весняно-

літній та осінньо-зимовий періоди (доріг, тротуарів, 

гідроспоруд, огородження, підземних пішохідних переходів )

Проведення заходів згідно плану поточного ремонту

Залучення кваліфікованих кадрів

Оновлення парку застарілої техніки, яка вичерпала свій 

ресурс

Залучення нової  високотехнологічної та більш продуктивної  

техніки для виконання робіт

Запровадження світового досвіду у галузі дорожнього 

господарства

НАПРЯМКИ ТА ЦІЛІ РОЗВИТКУ КП ШЕУ 

ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ



РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІЛЕЙ ТА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПЕРЕДБАЧЕНИХ 

ПЛАНОМ ПОТОЧНОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ПЛАНОМ ПОТОЧНОГО 

РЕМОНТУ  НА 2020-2022 РОКИ ЗГІДНО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ

Показники од.виміру 2020 2021 2022

Утримання доріг та тротуарів в осінньо-зимовий період тис.м2 1759,72 2476,2 1759,72

Утримання доріг та тротуарів у весняно-літній період тис.м2 1319 2413,4 1319

Роботи з утримання та ремонту гідроспоруд од. 2780 2818 2780

Фарбування дорожніх огороджень п.м. 5300 3261 5300

Дрібний ремонт (Магнум Крафко) тис.м2 6 6 6

Поточний (дрібний) ремонт тис.м2 14,5 9,285 16,5

Поточний (середній) ремонт тис.м2 26 39,3 30

Заливка тріщин тис.п.м 25 30 25

Заміна дорожнього огородження тис.п.м 0,35 0,6 0,35

Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим 

бортовим каменем од 58

Влаштування острівців безпеки од 5

Влаштування притротуарних острівців безпеки од 10

Влаштування підвищених пішохідних переходів од 5

Встановлення велосипедних парковок од 20

Влаштування антипаркувальних стовпчиків од 1000

Влаштування кільцевих транспортних розв"язлк малого 

радіусу од 1



Виконання основних фінансових 
показників

За 9 місяців 2021 року

обсяг робіт у розмірі 108 229,0 тис грн., 

Із них:

- за рахунок бюджету 98 342,0 тис.грн.,

- доходи майбутніх  періодів 5 680,0 тис.грн., які 
були використані у І кварталі 2021р. (з них 
посипальні матеріали – 1 965 тис.грн., паливо-
мастильні матеріали -1 670,8 тис.грн.,

люки та конструктивні матеріали - 665,9тис.грн.,
запчастини-507тис.грн, спецодяг-515,3тис.грн, знаки 
-356,0 тис.грн.).

- обсяг договірних робіт у розмірі 4 153,3 тис.грн., 

- ПДВ та електроенергію 53,6 тис.грн.

Валовий прибуток становить 10 211,0 тис.грн.

Чистий дохід від реалізації становить 99362,0 тис.грн



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ШЕУ НА 2021 РІК 

У 2021 році КП ШЕУ Дніпровського району планує виконати 

обсяг робіт на суму 143 407,3 тис. грн

103434,1

21673,2

10000

8300

загальний фонд КПКВ 1917442

цільові кошти  КПКВ 1917691

цільові кошти  КПКВ 1917462 
(субвенція ДБ) 

договірні роботи 



Відрахування до бюджету 

підприємство намагається збільшувати  обсяг виконаних робіт та наданих 

послуг, збільшувати рентабельність підприємства, збільшувати фонд оплати 

праці та частки прибутку яка підлягає відрахуванню. 

Вид податку 9 міс 2020 року 9 міс 2021 року

Податок на прибуток 550,3 тис. грн 154,4 тис. грн

Податок на додану вартість 350,4 тис. грн 180,0 тис. грн

Податок на доходи 

фізичних осіб та 

військовий збір

7 497,3 тис. грн 8 677 тис. грн

Єдиний соціальний внесок 8 346,8 тис. грн 9 366,4 тис. грн

Разом 19 215,2 тис. грн 18 377,8 тис. грн.



ПЛАН

розвитку КП ШЕУ Дніпровського району м. Києва на найближчі роки

Залучення більшої кількості кваліфікованих працівників шляхово-
ремонтної дільниці, що дозволить збільшити обсяги виконання робіт з 
ремонту та утримання як балансових мереж, так і з метою нарощення

обсягів виконання договірних робіт. В свою чергу такі заходи дозволять 
позитивно вплинути на якість виконання зазначених робіт.

Поліпшення соціально побутових умов для робітників, що працюють
безпосередньо на вулично-шляховій мережі. Це можливо за рахунок

закупівлі сучасних мобільних побутових приміщень з санвузлом, 
маленькою кухнею. Ці заходи в подальшому покращать продуктивність 

виконання робіт працівниками.



Шляхи покращення фінансово-економічних показників 

підприємства

• Застосування ефективних методів управління та організації

виробничого процесу з метою економії матеріальних та трудових

ресурсів.

• Збільшення обсягів виконання договірних робіт.

• Раціональне використання внутрішнього сумісництва

• Економне використання паливо-мастильних матеріалів за

рахунок закупівлі нових транспортних засобів, що мають

покращені техніко-економічні показники, оскільки ступінь зносу

існуючої техніки досить великий.

• Підвищення рівня конкуренто-спроможності підприємства,

шляхом впровадження іноваційних методів виконання робіт. Якщо

закупити для ШЕУ хоча б одну новітню машину для ремонту

пневмо-струменевим методом – це дозволить не тільки швидко

виконувати ремонти на балнсовій мережі, але й запропонувати свої

послуги на ринку.



Регулярно проводиться ремонт балансової  шляхової мережі району, 
підтримується технічний стан проїзної частини, тротуарів, гідроспоруд тощо   



Проводяться роботи по відновленню колесовідбійної стрічки, заміні направляючого 

пішохідного огородження та  роботи повстановлення огородження третьої групи ( 

антипаркувальних стовпчиків)



В рамках плану  розбудови 

підприємства          

проведено розширення 

критої автостоянки в       

результаті збільшення 

транспортного парку.

На підприємстві обладнано 

токарний пункт: обшито

захисним полікарбонатним

листом задля покращення умов  

працівників  та якості робіт по 

ремонту.



У КП ШЕУ Дніпровського 
району успішно 

функціонує котел на 
твердому паливі для 

обігріву адміністративних  
приміщень та технічних 

боксів 

Підприємством проведені 
ремонтні роботи у побутових 

приміщеннях та кімнатах 
відпочинку



Дякую за увагу!


