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ІНФОРМАЦІЯ 
щодо визначених річних ключових показників 

результативності/ефективності 
за 2021 рік 

по Комунальному підприємству 
«Автопідприємство санітарного транспорту»

Дніпровської міської ради

На підставі Статуту, основною діяльністю Автопідприємства є 
забезпечення своєчасного, якісного та безперібійного виконання роботи 
служби швидкої медичної допомоги, невідкладної медичної допомоги на 
підставі укладених договорів шляхом надання послуг спеціального та 
спеціалізованого медичного та інших видів автомобільного транспорту 
лікувально - профілактичним закладам міста, області і населенню.

Основний вид економічної діяльності по КВЕД-2010 86.90 «Інша 
діяльність у сфері охорони здоров’я» за 2021 рік склав 166015,0 тис. грн. при 
плані 139788,0 тис. грн., що дорівнює 118,8% або 97,6% загального доходу 
від основної діяльності підприємства. Тобто фактичний дохід від реалізації 
послуг за 2021 рік перевищив запланований на 26227,0 тис. грн., а в зв’язку з 
цим збільшилася і фактична собівартість порівняно із запланованою на 
22015,0 ис. грн.

Фінансовий результат за 2021 рік від звичайної діяльності, до 
оподаткування, склав прибуток в сумі 944,0 тис. грн.; податок на прибуток 
від звичайної діяльності дорівнює 184,0 тис. грн. Таким чином, чистого 
прибутку автопідприємство за цей період отримало 760,0 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата одного працюючого за 2021 рік 
склала 13610,99 грн. при середньооблікованій чисельності працівників 508 
чол. Заборгованість із заробітної плати відсутня. Простроченої кредиторської
та дебіторської заборгованостей не має.

Автопідприємство обслуговує як лікувально-профілактичні заклади 
м. Дніпра і Дніпропетровської області так і Комунальні некомерційні 
підприємства «Дніпровські центри первинної медико-санітарної допомоги» 
Дніпровської міської ради у кількості 12 одиниць. Для цього були придбанні 
101 одиниця спецавтотранспорту, який був переданий на баланс 
Комунального підприємства «Автопідприємство санітарного транспорту»



Дніпровської міської ради. Також автопідприємству були передані на баланс 
48 автомобілів «Швидкої медичної допомоги». У 2017 році автопідприємство 
само придбало 5 автомобілів «Швидкої медичної допомоги», а в 2018 році 
іще 10 автомобілів «Швидкої медичної допомоги».

Комунальне підприємство «Автопідприємство санітарного транспорту» 
Дніпровської міської ради надає нижче наведені кваліфікаційні дані, які 
відповідають таким критеріям:

• Реквізити:
Адреса (юридична та фактична):
49008, м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 88 А,
Телефон /факс (056) 790-46-01; (056) 790-46-02

• Керівництво:
Директор Микола КОКУЦА

• Форма власності:
Комунальна

• Організаційно-правова форма:
Комунальне підприємство

• Відповідність кваліфікаційним критеріям: 
наявність обладнання та матеріально-технічної бази:
Кількість спеціальних санітарних автомобілів «Швидка медична 
допомога» - 134 одиниць.
Кількість спеціалізованих санітарних автомобілів «Медична допомога»
- 153 одиниці.
Робота машин швидкої медичної допомоги є цілодобовою;
У складі транспортної ланки є спеціальні автомобілі, які влаштовані 

для роботи по наданню екстреної швидкої та невідкладної медичної 
допомоги;

Виділений санітарний автотранспорт є технічно справним у 
відповідності до технічних та санітарних норм, що висуваються до такого 
виду транспорту, згідно з планом графіком лікарні;

Автомобілі швидкої медичної допомоги мають підвищену шумо - та 
теплоізоляцію;

м ’яку систему амортизації; не менше двох робочих місць для 
медичного персоналу, укомплектовані засобами системи зв’язку з 
центральною диспетчерською службою, гучномовцем, проблисковим 
маячком. Спецавтотранспорт оснащений GPS — системою спостереження для 
контролю і раціональному використанню спецавтомобілів, з доступом бази 
даних GPS -  моніторингу.

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають 
необхідні знання та досвід:
Кількість водіїв -  339 чол.
Водії у період робочої зміни функціонально підпорядковуватися 

головному лікарю або директору лікувально - профілактичного закладу.
Комунальне підприємство «Автопідприємство санітарного 

транспорту» Дніпровської міської ради було засноване у 1962 році при



Міському відділі охорони здоров'я шляхом централізації автомобілів 
лікувально-профілактичних закладів.

Власником Комунального підприємства «Автопідприємство 
санітарного транспорту» Дніпровської міської ради є територіальна 
громада міста Дніпра, в особі Дніпровської міської ради.

Вищим органом управління Підприємства є «Власник», який 
уповноважив управляти підприємством департамент охорони здоров'я 
населення Дніпровської міської ради. Підпорядковується Підприємство 
департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради та 
понад 59 років сумісно з іншими підпорядкованими лікувально- 
профілактичними закладами, надає населенню швидку та невідкладну 
медичну допомогу.

Підприємство має ліцензію на здійснення медичної практики серія 
АЕ № 571775 від 11 грудня 2014 року.

Відповідно до п.2.2. діючого Статуту, предметом господарської 
діяльності Підприємства є забезпечення своєчасного, якісного та 
безперебійного виконання роботи суб'єктами служби швидкої медичної 
допомоги, невідкладної медичної допомоги на підставі укладених 
договорів шляхом надання послуг спеціалізованого медичного та інших 
видів транспорту. Оплата наданих автопослуг проводиться за тарифами, 
погодженими департаментом охорони здоров'я населення Дніпровської 
міської ради. Послуги по наданню спецавтотранспорту звільнені від 
податку на додану вартість, згідно п.п.197.1.5 Податкового кодексу України 
від 02.12.2010 р. № 2755-УІ зі змінами та наказу МОЗ України від 28.10.02 р. 
№ 385 зі змінами.

Комунальне підприємство «Автопідприємство санітарного 
транспорту» Дніпровської міської ради є спеціалізованим підприємством у 
м. Дніпрі, яке, згідно укладеним договорам, обслуговує 32 лікувально- 
профілактичних заклади міста та області в повному обсязі.

Директор Комунального підприємства 
«Автопідприємство санітарного 
транспорту» Дніпровської міської ради


