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Звіт про пророблену роботу
за період з 01.04.2020 по 30.06.2020 року
Мукачівське міське комунальне підприємство «Мукачівпастранс» здійснює перевезення
пасажирів в місті Мукачево, обслуговує наступні автобусні маршрути:
№2 «Вул. Митрополита Володимира – вул. Свято-Михайлівська»
№3 «Вул. Франка Івана – вул. Тімірязєва»
№11 «вул. Духновича – Дитяча поліклініка»
У зв’язку з введенням карантинних заходів, підприємство згідно постанови КМУ
з 20.03.2020. до 31.05.2020 повністю призупинило роботу з перевезень пасажирів. З 01.06.2020
року було відновлено роботу громадського транспорту за звичним графіком та з виконанням
всіх рейсів, але з вимогою дотримання правил безпеки: перевезення в межах кількості місць
для сидіння, обов’язковий масковий режим. З 27.06 у зв’язку з погіршенням епідеміологічної
ситуації в регіоні рішенням регіональної комісії ТЕБ та НС було заборонено перевезення
пасажирів у міському сполученні у вихідні та святкові дні. Звичайно дані обмеження суттєво
вплинули на кількісні показники роботи підприємства.
За час карантину у минулому кварталі було проведено регламентні роботи по технічному
обслуговуванню та ремонту автобусів, зроблені рихтувальні та лако-фарбові роботи, у всіх
автобусах була зроблена хімчистка салону.
На протязі робочого дня водії регулярно обробляють автобуси спеціальними
дезинфікуючими засобами, крім цього ввечері після заїзду в автопарк автобуси обробляються
хлоровмісними спецзасобами. У всіх автобусах наявні дезинфектори, котрими можуть
скористатися пасажири. Завдяки електронній системі оплати ні пасажири, ні водії не мають
контакту з готівкою. Водії дотримуються маскового режиму.
З 22.06 комунальне підприємство почало здійснювати перевезення ще за одним
маршрутом - «вул. Духновича – Дитяча поліклініка». Даний маршрут є соціально
затребуваний та сполучив такі важливі міські локації як «ДЮСШ», КП «Міськводоканал»,
центр, автовокзал, дитячу поліклініку, район «Борок телеп», новий Палац культури і мистецтв.
На всіх автобусах Ataman А092Н6, на протязі червня вчасно були проведені регламентні
технічні роботи по заміні мастил, рідин, комплектуючих, профілактичні заходи, поточні
ремонти автобусів. Щоденно перед виїздом на маршрут здійснювався технічний огляд ТЗ,
проводився медичний огляд водіїв. Шофери пройшли інструктажі з охороні праці, пожежної
безпеки на транспорті, безпеці руху. За звітній період не було зафіксовано жодної дорожньотранспортної пригоди.
За другий квартал 2020 року, а точніше за червень місяць комунальним підприємством
«Мукачівпастранс» було перевезено майже 172 тис. пасажирів. З них 74 тис. оплатили за
проїзд, 98 тис. - скористалися пільговим проїздом. Валовий дохід підприємства за звітній
період склав 1 млн. 208 тис. грн. На даний час на підприємстві працює 49 працівників, з яких
35 водіїв. Підприємством ведеться дотримання всіх пунктів колективного договору. Фонд
оплати праці, в тому числі відпускні за 2 квартал склав – 781 тис. грн. Заборгованість по
заробітній платі та сплаті податків – відсутня. За даний період з 01.04.2020 по 30.06.2020
комунальним підприємством було сплачено до бюджету ЄСВ – 173 341 грн., податок з доходів
фізичних осіб в розмірі 124 187 грн. та військового збору – 10 613 грн., що входять до фонду
оплати праці.
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