
Інформація щодо діяльності Державного підприємства

спеціального зв’язку за 2019 рік

До складу Державного підприємства спеціального зв’язку (ДПСЗ)

входять 23 обласні вузли спеціального зв’язку, 5 відділень, 21 пункт

спеціального зв’язку.

ДПСЗ діє в умовах самофінансування і всі матеріальні, фінансові та

капітальні витрати повністю покриває за рахунок власних джерел. Основним

джерелом фінансування підприємства є доходи від продажу послуг. Для

роботи підприємства кошти із бюджету не залучаються.

Державне підприємство спеціального зв’язку надає кур’єрські послуги

по території України, до країн ближнього та дальнього зарубіжжя та

охоронні послуги. Основними споживачами послуг ДПСЗ є органи державної

влади, підприємства, установи, організації та інші юридичні і фізичні особи

усіх форм власності.

За підсумками роботи 2019 року підприємством  отримано 312.1  млн.

грн. доходів, що до плану становить 115.6%, до відповідного періоду

минулого року – 107.1%.

Підприємство за підсумками 2019 року налічувало 1190 осіб. Середня

заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості склала

12323 грн., та зросла в порівнянні з відповідним періодом минулого року на

1377 грн. Продуктивність праці одного працівника в еквіваленті повної

зайнятості склала 277.6 тис. грн., та зросла в порівнянні з минулим роком на

10.7 %.

Ріст виробничих витрат підприємства не перевищив темпів росту

доходів, що забезпечило отримання чистого прибутку понад 1315 тис.грн.

Рентабельність підприємства склала 1%.

За 2019 рік підприємством сплачено податків, зборів, інших

обов’язкових платежів до бюджетів і фондів усіх рівнів 103.4 млн.грн., в тому



числі до Державного бюджету перераховано 50.2 млн.грн. Завдання щодо

мобілізації доходів до держбюджету та фондів виконано на 124.7%.

Протягом 2019 року підприємством придбано обчислювальної техніки та

периферійного обладнання, а також проведено заміну та модернізацію

морально та фізично застарілої техніки на суму майже 2847 тис.грн. власних

коштів.

Протягом звітного періоду підприємством забезпечено повне

збереження всіх видів відправлень, охорону підприємства та не допущено

втручання в діяльність підприємства сторонніх осіб. Заборгованості перед

Державним бюджетом, обов’язковими Державними фондами, по виплаті

заробітної плати, простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості

підприємство не має.


