
        

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від     19    лютого  2015  р.                                 № 32 

 

м.Знам’янка 

                                         

Про фінансово-господарську діяльність 

підприємств комунальної власності  

територіальної громади міста   

за  2014 рік 

 

      Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури та торгівлі Третьякової К.В. про стан фінансово-

господарської діяльності підприємств комунальної власності за підсумками 2014 року, 

виконавчий комітет міської ради відмічає, що комунальними підприємствами міста 

отримано чистих доходів у сумі 9184,5 тис. грн., проти 8172,0 тис. грн. за 2013 рік, тобто 

із збільшенням цього показника на 12,4%. Прибутки комунальних підприємств за 2014 рік 

склали 2341,4 тис. грн. проти 952,0 тис. грн. за 2013 рік , збільшились на 1389,4 тис. грн. , 

збитки комунальних підприємств за 2014 рік склали 0,4 тис. грн. проти 38,4 тис. грн. у 

2013 році, тобто зменшились на 38,0 тис. грн., або на 98,9%. 

      За 2014 рік мають позитивні результати фінансово-економічної діяльності: комунальне 

підприємство „Ринокторгсервіс”, Знам’янське міжміське комунальне підприємство „Бюро 

технічної інвентаризації”, комунальне підприємство „Ритуал”, комунальне підприємство 

"ЗЖЕК №1", комунальне підприємство "знам'янська міська друкарня".  

       За результатами фінансово-економічних показників діяльності комунальних 

підприємств  за 2014 рік отримали збиток: комунальне підприємство редакція газети 

„Знам’янські вісті”.  

       Приймаючи до уваги фінансово-господарську діяльність комунальних підприємств 

міста, враховуючи вищенаведене, керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської  ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Інформацію про фінансово-господарську діяльність підприємств комунальної 

власності територіальної громади міста за 2014 рік взяти до відома  (аналітична 

довідка додається ).  

2. За результатами фінансово-економічних показників діяльності комунальних 

підприємств  за 2014 рік визнати задовільною роботу КП „Ринокторгсервіс”, „Бюро 

технічної інвентаризації”, КП „Ритуал”, КП "ЖЕК №1", КП "Знам'янська міська 

друкарня".    

3. Затвердити напрямки використання у 2015 році прибутків та амортизаційних 

відрахувань комунальних підприємств міста за 2014 рік згідно додатку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на т.в.о. першого заступника 

міського голови Т.Іваськів та заступника міського голови А.Заруцького.  

 

 

                 Заступник міського голови    А.Заруцький 
 



 

Аналітична  довідка 

про фінансово – господарську діяльність підприємств 

комунальної  власності  за  2014  рік 

         В цілому за 2014 рік комунальними підприємствами міста отримано чистих доходів у сумі 

9184,5 тис. грн., проти 8172,0 тис. грн. у 2013 році, тобто із збільшенням цього показника на 

12,4%. Прибутки комунальних підприємств за 2014 рік склали 2341,4 тис. грн. проти 952,0 тис. 

грн. за 2013 рік , збільшились на 1389,4 тис. грн., збитки комунальних підприємств за 2014 рік 

склали 0,4 тис. грн. проти 38,4 тис. грн. у 2013 році, тобто зменшились на 38,0 тис. грн., або на 

98,9%. 

Підприємствами нараховано податку на додану вартість в сумі 1581,3 тис.грн. проти 

1152,4 тис.грн показника минулого року із збільшенням на 428,9 тис.грн. 

        
 У розрізі комунальних підприємств фінансово-економічні показники роботи виглядають таким  

чином: 

Фінансово-економічні показники комунальних підприємств міста за  2014 рік 
№ 

з/

п 

Найменування 

комунального 

підприємства  

Серед-

ньооблі

кова 

чисель- 

ність, 

чол 

Серед-

ньо-

місячна 

зарпла-

та,грн. 

Прибу-

ток+, 

зби- 

ток -, 

тис.грн. 

Креди-

торська 

заборго

ваність, 

тис.грн. 

Дебіторсь

ка 

заборгова

ність, 

тис.грн. 

Чис-

тий 

дохід, 

тис. 

грн. 

Витрати 

операцій-

ної 

діяльності 

тис.грн. 

1 „ЖЕК №1” 76  2319,0  +607,0 719,0 1360,0 6162,0 6095,0 
2 „Ринокторгсер-

віс» 

12 2600,0 +49,0 22,0 54,0 789,0 751,0 

3 „Знам’янська 

міська друкарня” 

6 1777,0 +22,0 6,0 3,0 318,0 327,0 

4 „Ритуал”  13 2938,0 +27,3 78,7 60,8 1279,3 1261,1 

5 „БТІ”   5 3227,0 +16,4 21,4 2,7 358,8 331,8 
6 РГ „Знам’янські 

вісті”  

9 2781,0 -0,4 18,9 0 277,4 589,2 

 

*Житлово-експлуатаційна контора № 1  
Загальна площа, яка знаходиться на балансі підприємства і обслуговується ним на 

1.01.2015 року,  складає 216,4 тис.кв.м., або 120 будинок та 2 квартири, по формах власності: 

комунальна – 4,0 тис.кв.м., приватна – 212,4 тис.кв.м., тобто приватизовано 98,1% житла. 

Підприємством одержано надходжень (без ПДВ) на суму 6162,0 тис. грн., з них одержано: 

квартирної плати -3378,5 тис.грн.,  пільги – 223,3 тис.грн.; субсидії –138,0 тис.грн.;  орендної 

плати – 85,0 тис. грн.; інших надходжень – 2337,2  тис.грн.   

Фінансовий стан підприємства. 
 

Показники 

 

Один. 

виміру 

2014 рік 

(бух гал-

терський 

облік) 

2014 рік 

(податко

вий 

облік) 

2013 рік Відхилення 

(+ зростання, 

- зменшення) 

по бухоліку 

Відхилення 

(+ зростання, 

- зменшення) по 

податковому 

обліку 

Чистий дохід (виручка від реалізації 

продукції, робіт, послуг) 

тис.грн. 6162,0 

 

8130,1 

 

5306,0 

 

+856,0 +2824,1 

Витрати тис.грн. 6095,0 6095,0 4595,0 +1500,0 +1500,0 

в т. ч. амортизація  тис. грн. 54,0 54,0 57,0 -3,0 -3,0 

           оплата праці тис. грн. 2321,0 2321,0 2068,0 +253,0 +253,0 

           нарахування на з/плату тис. грн. 840,0 840,0 748,0 + 92,0 + 92,0 

           матеріальні витрати тис. грн. 2276,0 2276,0 1324,0 +952,0 +952,0 

           інші витрати тис. грн. 604,0 604,0 398,0 + 206,0 + 206,0 

Прибуток + ,   збиток -       тис.грн. +607,0 +2227,0 +921,0 -314,0 +1306,0 

Нерозподілений  прибуток ( + ) 

збиток  ( - )    наростаючим  підсумком 

 

тис.грн. 

+96,0 +96,0 -511,0 +607,0 +607,0 

Адміністративні витрати тис.грн. 1350,0 1350,0 1048,0 +302,0 +302,0 

Дебіторська  заборгованість 

в т. ч. населення 

тис.грн. 

тис. грн. 

1360,0 

1244,6 

1360,0 

1244,6 

1282,0 

1080,2 

+78,0 

+ 164,4 

+78,0 

+ 164,4 

Кредиторська  заборгованість тис.грн. 719,0 719,0 676,0 +43,0 +43,0 

Собівартість 1 кв.м в буд. без ліфтів без ПДВ грн. 1,5643 1,5643 1,3038 + 0,2605 + 0,2605 

 в будинках обладнаних ліфтами без ПДВ грн. 1,6090 1,6090 1,3432 + 0,2658 + 0,2658 

Середньомісячна з/плата грн. 2319,0 2319,0 2089,0 +230,0 +230,0 



Середньооблікова чисельність  чол. 76 76 78 -2 -2 

 
       Аналіз показників, наведених  в таблиці,  показує, що  чистий дохід від реалізації робіт та 

послуг, без урахування ПДВ за звітний період склав 6162,0 тис. грн. (по податковому обліку 

8130,1 тис. грн.), тобто відбулося збільшення у порівнянні із 2013 роком на 16,1% (по 

податковому обліку на 53,2%). Збільшення фінансових показників відбулося в результаті 

одержання додаткових доходів після передачі функцій КП «Шляховик» до КП «ЗЖЕК № 1» та 

підвищення вартості послуг. Витрати підприємства без урахування амортизації ж/ф склали 6095,0 

тис. грн., тобто збільшилися на 32,6 % за рахунок збільшення  витрат на оплату праці, нарахувань 

на з/пл., матеріальних витрат, інших витрат. Витрати на оплату праці зросли на 12,2 %, відбулося 

зростання нарахувань у фонди на 12,3 %, тобто зростання  витрат відбулося за рахунок збільшення 

витрат на заробітну плату в зв’язку з передачею виконання функцій (послуг) КП «Шляховик» та 

незначним зростанням мінімальної заробітної плати  з грудня 2013 року, яка в структурі витрат з 

нарахуванням на соціальні заходи складає по підприємству 51,9 %. Заборгованість по заробітній 

платі станом на 1.01.2015 року відсутня. Середньомісячна з/плата зросла на 11,0%. 

Адміністративні витрати  в структурі витрат склали 1350,0 тис. грн.,  проти 1048,0 тис.грн., і 

зросли на 28,8 % Матеріальні витрати збільшилися на 71,9%, або на 952,0 тис.грн. Фактична 

собівартість 1 кв.м,  в будинках не обладнаних ліфтами  склала 1,5643 грн.,  при собівартості в 

тарифі 1,5418 грн. в будинках обладнаних ліфтами – 1,6090 грн., при собівартості в тарифі 1,9182 

грн.  Дебіторська заборгованість  збільшилась  на  78,0 тис. грн.,  в тому числі по населенню 

зросла на 164,4 тис. грн.  Поточні зобов’язання, у складі яких є кредиторська заборгованість,  

збільшились  на 43,0 тис. грн.  і становлять  719,0 тис. грн.  Загалом по підсумках 2014 року 

підприємство спрацювало із прибутком 607,0 тис.грн. (по податковому обліку 2227,0 тис. грн.) 

проти 921,0 тис.грн. 2013 року, прибутки зменшилися  на 314,0 тис. грн. (по податковому обліку 

прибуток збільшився на 1306,0 тис. грн.), з урахуванням прибутків минулих років загальний  

нерозподілений прибуток склав +96,0 тис.грн., що збільшився на 607,0 тис.грн. Фінансові 

показники підприємства зросли в результаті цін на ПММ, будівельні матеріали, енергоносії тощо, 

що збільшило показники, чисельність працюючих зменшилась на 2 чол. Комунальне підприємство 

"ЖЕК №1" є одним із бюджетоутворюючих підприємств міста, про що свідчать показники 

нарахованих та сплачених податків за 2013-2014 роки. 

        

Податки Нараховані  2014 р.  Сплачені 2014 р. 

ПДФО 316005,31 298433,93 

Військовий збір 13857,18 14082,75 

Екологічний податок 28,20 30,00 

Податок на воду 26,74 50,00 

Податок на землю 29548,08 30877,39 

Частина чистого прибутку 72449,00 82094,00 

Податок на прибуток 160819,00 160819,00 

ПДВ 625609,83 1067640,36 

ЄСВ 920540,21 949631,00 

Всього 2138883,55 2603658,43 

 

 ”Комунальне підприємство «Ринокторгсервіс”  

       Має площу земельної ділянки 7473 кв.м, кількість торгових місць – 166,  з них: магазинів-55, 

кіосків -111, прилавків -15. Кількість підприємців, які здійснюють діяльність на ринку – 166. 

Виручка від реалізації послуг 2014 року становить 946,8 тис.грн., за 2013 рік 1006,0 тобто із 

зменшенням на 59,2,0 тис.грн., або на 5,9%. 

Фінансові показники підприємства за 2014 рік до 2013 року 

Показники 

 

Один. 

виміру 

 

2014 рік 

 

2013 рік 

Відхилення 

(+ зростання, 

- зменшення) 

Чистий дохід (виручка від реалізації 

продукції, робіт, послуг) 

тис.грн. 946,8 819,0 +127,8 

Витрати тис.грн. 751,0 778,0 -27,0 

в т. ч. амортизація  тис.грн.   12,0   15,0   -3,0 

           оплата праці тис.грн. 366,0 396,0  -30,0 

           нарахування на з/плату тис.грн.  130,0  140,0  -10,0 

           матеріальні витрати тис.грн. 170,0 162,0  +8,0 

           інші операційні витрати тис.грн.  73,0  65,0 +8,0 



Прибуток + ,   збиток -      за  рік тис.грн. +49,0 +25,0 +24,0 

Нерозподілений  прибуток ( + ) 

збиток  ( - )    наростаючим. підсум. 

тис.грн. +260,0 +215,0 +45,0 

Дебіторська  заборгованість тис.грн. 54,0 70,0 -16,0 

Кредиторська  заборгованість тис.грн. 22,0 23,0 -1,0 

Середньомісячна з/плата     грн. 2600,0 2748,0 -148,0 

Середньооблікова чисельність    чол. 12 12 0 

                  Чистий дохід від реалізації послуг склав 946,8,0 тис. грн., проти 819,0 тис. грн. за 2013 рік, 

тобто  із збільшенням на 127,8 тис. грн., або на 15,6 %,  витрати підприємства  склали 751,0 тис. 

грн., в порівнянні з 2013 роком зменшились на 27,0 тис. грн., або на 3,4%, зменшення відбулося  

по статтях витрат: витрати на оплату праці на 30,0 тис.грн.; відрахування на соціальні заходи 

зменшились на 10,0 тис.грн.; матеріальні витрати збільшились на 8,0 тис. грн.; інші операційні 

витрати збільшились на 8,0 тис.грн. Середньомісячна  з/плата  становить 2600,0 грн. із 

зменшенням на 148,0 грн., при середньообліковій чисельності 12 чол. Адміністративні витрати 

становлять 203,0 тис.грн. проти 220,0 тис.грн. у 2013 році із зменшенням на 17,0 тис.грн.       

       Дебіторська заборгованість зменшилась за період на 16,0 тис.грн., або на 22,8% ( 

передоплата за електроенергію, бюджетні платежі), кредиторська заборгованість зменшилась на 

1,0 тис.грн., або на 4,3 % . Дебіторська  заборгованість склалась за рахунок попередньої оплати за 

електроенергію – 42,0 тис.грн., з бюджетом – 10,0 тис.грн., а кредиторська – за рахунок 

розрахунків з бюджетом – 16,0 тис.грн. Загалом підприємство спрацювало з прибутком у сумі 49,0 

тис.грн., а у 2013 році - із прибутком у сумі 25,0 тис.грн. Загалом підприємство отримало 73,0 

тис.грн прибутку,  з якого сплачено податку на прибуток в сумі – 24,0 тис.грн. при тому, що 

кількість підприємців на ринку зменшилась. Надана фінансова підтримка у розмірі 35,0 тис.грн. 

      Фонд заробітної плати штатних працівників становить – 365,8 тис.грн., і зменшився на 29,9 

тис.грн. порівняно із 2013 роком, фонд основної заробітної плати – 212,3 тис.грн., зменшився на 

14,8 тис.грн., фонд додаткової заробітної плати  - 128,9 тис.грн., зменшився на 17,0 тис.грн. 

 

*Комунальне підприємство «Знам’янська міськдрукарня»  

Фінансові показники підприємства  

 

 Показники 

 

 

Один. 

виміру 

     

      2014 рік 

     

      2013 рік 

Відхилення 

(+ зростання, 

- зменшення ) 

Чистий дохід (виручка від реалізації продукції, 

робіт, послуг) 

тис.грн.       381,6       234,0         +147,6 

Витрати 

в т. ч.: амортизація  

           оплата праці 

           нарахування на з/плату 

           матеріальні витрати 

           інші операційні витрати 

тис.грн. 

тис.грн. 

тис.грн. 

тис.грн. 

тис.грн. 

тис.грн. 

       327,0 

         0 

       128,0 

        47,0 

       143,0 

          9,0 

       251,0 

         1,0 

       91,0 

        33,0 

       122,0 

          4,0 

        +76,0 

         -1,6 

        +37,0 

        +14,0 

        +21,0 

         +5,0 

Прибуток + ,   збиток -       тис.грн.        +22,0        -17,0        +39,0 

Нерозподілений  прибуток ( + ) 

збиток  ( - )    наростаючим. підсум. 

тис.грн.       + 38,0       + 15,0         +23,0 

Дебіторська  заборгованість тис.грн.         3,0         1,0        +2,0 

Кредиторська  заборгованість тис.грн.         6,0         13,0        -7,0 

Середньомісячна з/плата грн.        1777,0        1508,0       +269,0 

Середньооблікова чисельність чол.            6            5          +1 

 

         Чистий дохід від реалізації робіт склав  381,6 тис. грн., проти 234,0 тис. грн., тобто із 

збільшенням на 147,6,0 тис. грн., або на 63,1 %. Витрати підприємства  склали 327,0 тис. грн., в 

порівнянні з 2013 роком збільшилися  на 76,0 тис. грн., або на 30,3 %,  матеріальні витрати 

збільшились  на 21,0 тис. грн., або на 17,2,0 %, витрати на оплату праці  збільшилися  на 37,0 

тис.грн., або на 40,6 %, відрахування на соціальні заходи відповідно на 14,0 тис. грн., або на 42,4 

%, інші операційні витрати збільшились на 5,0 тис., або у 2 рази. Адміністративні витрати 

збільшились на 24,0 тис.грн., або на 32,0 %. 

               Дебіторська заборгованість збільшилась на 2,0 тис.грн.,  заборгованість замовників за друк 

продукції залишилась ( РГ "Знам'янські вісті), кредиторська заборгованість зменшилась на 7,0 тис. 

грн., або на 53,8%, заборгованість склалась з постачальниками за матеріали. Загалом підприємство 

спрацювало прибутково і отримало 22,0  тис. грн. прибутку проти 17,0 тис. грн. збитку за 2013 рік. 

Прибуток отримано за рахунок фінансової підтримки з міського бюджету в сумі 40,0 тис.грн. 



Сплачено  ПДВ – 64,0 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції складає – 144,0 тис.грн., що на 

28,0 тис.грн менше в порівнянні з 2013 роком. 

       Фонд оплати праці штатних працівників складає – 127,6 тис.грн., що на 37,1 тис.грн. більше, 

або на 41,0 %,  ніж у 2013 році, фонд основної заробітної плати становить – 122,3 тис.грн., що на 

34,5 тис.грн. більше,  ніж у 2013 році, фонд додаткової заробітної плати – 5,3 тис.грн., збільшився 

на 2,6 тис.грн. проти минулого року. Розмір середньомісячної заробітної плати збільшився на 

269,0 грн. Заборгованість по заробітній платі відсутня. Збільшена середньооблікова чисельність 

працівників на 1 ос. (прийнято директора підприємства). 

 

*Комунальне підприємство «Ритуал» 

Фінансові показники підприємства. 

 

 Показники 

Один. 

виміру 

2014 рік 

 

2013 рік 

 

Відхилення 

(+ зростання, 

- зменшення ) 

Чистий дохід (виручка від реалізації 

продукції, робіт, послуг) 

тис.грн. 1279,3 1266,3       + 13,0 

Витрати тис.грн. 1261,1 1251,1          +10,0 

в т. ч. амортизація  тис.грн. 4,9 16,8   -11,9 

           оплата праці тис.грн. 461,3 440,7         +20,6 

           нарахування на з/плату тис.грн. 163,5 165,7           -2,2 

           матеріальні витрати тис.грн. 606,2 608,0         - 1,8 

           інші операційні витрати тис.грн. 25,2 19,9           +5,3 

Прибуток + ,   збиток -      за  рік тис.грн. +27,3 +5,4             +21,9 

Нерозподілений  прибуток ( + ) 

збиток  ( - )    наростаючим. підсумком 

тис.грн. +116,7 +77,5             +39,2 

Дебіторська  заборгованість тис.грн. 60,8 44,3            +16,5 

Кредиторська  заборгованість тис.грн. 78,7 35,2            +43,5 

Середньомісячна з/плата грн. 2938,0 2618,0          +320,0 

Середньоспискова чисельність чол. 13 14               -1 

 

       Чистий дохід від реалізації продукції, робіт, послуг склав 1279,3 тис. грн. проти 1266,3 тис. 

грн., зріс на 13,0 тис.грн., або на 1,0 %. Витрати підприємства збільшились на 10,0 тис. грн. в 

порівнянні із 2013 роком, або на 0,8%. Матеріальні витрати склали  606,2 тис. грн., або 

зменшились на 0,3 %, витрати на заробітну плату склали 461,3 тис. грн., та збільшились на 4,7%, 

відрахування на соціальні заходи склали 163,5 тис.грн., тобто із зменшенням на 1,3%, інші 

оперативні витрати зросли на 26,6%. Дебіторська  заборгованість зросла за звітний період на 16,5 

тис.грн., або на 37,2 %, кредиторська зросла на 43,5 тис.грн., або у два рази.. Середньоспискова 

чисельність працюючих 13 чоловік, із зменшенням на 1 особу, середньомісячна заробітна плата 

збільшилась на 12,2 %. 

        У цілому підприємство спрацювало із прибутком в сумі 27,3 тис.грн, проти прибутку у 2013 

році в сумі 5,4 тис.грн.  із збільшенням на 21,9 тис.грн., або у п'ять разів. Загальний прибуток 

склав – 39,2 тис.грн., сплачено податку на прибуток – 11,9 тис.грн.  

 

* „Бюро технічної інвентаризації” 

Фінансові показники підприємства. 

 

 Показники 

 

 

Один. виміру 

     

2014 рік 

     

2013 рік 

Відхилення 

(+ зростання, 

- зниження ) 

Чистий дохід (виручка від реалізації 

продукції, робіт, послуг) 

тис.грн. 358,8 314,4      +44,0 

Витрати тис.грн. 331,8 311,1       +20,7 

в т. ч.: амортизація  тис.грн. 3,3 3,6         -0,3 

           оплата праці тис.грн. 193,6 176,8       +16,8 

           нарахування на з/плату тис.грн. 77,7 68,6        +9,1 

           матеріальні витрати тис.грн. 17,6 29,9        -12,2 

           інші операційні витрати  в т.ч.:              тис.грн. 33,1 28,7        +4,4 

           оренда, ел.енергія, опалення тис.грн. 22,9 20,2        +2,7 

           послуги банку, зв’язку тис.грн. 5,1 4,8    +0,3 

           бланки, канцтовари тис.грн. 5,1 3,7    +1,4 

           інші (відрядження, семінари, 

списання  МБП, обслуговування 

тис.грн. 

 

6,5 3,5    +3,0 



комп’ютерної   техніки, госпвитрати)  

Прибуток + ,   збиток -      за  рік тис.грн. +16,4 +0,6      +15,8 

Нерозподілений  прибуток ( + ) 

збиток  ( - )    наростаючим. підсумком 

тис.грн. +43,3 +26,9       +16,4 

Дебіторська  заборгованість тис.грн. 2,7 1,1         +1,6 

Кредиторська  заборгованість тис.грн. 21,4 43,6         -22,2 

Середньомісячна з/плата грн. 3227,0 2833,0      +394,0 

Середньооблікова чисельність чол. 5 5           0 

Кількість виконаних замовлень шт. 582 737        -155 

Обсяг нормогодин н/год 7635 7951        -316 

Вартість 1 н/години грн. 46,99 46,99           0 

    

       Чистий дохід від реалізації продукції, робіт, послуг за 2014 рік склав 358,8 тис. грн. проти 

314,4 тис. грн. за 2013 рік, тобто зріст складає 44,0 тис.грн., або 14,1 %. На збільшення виручки від 

реалізації продукції, робіт, послуг не вплинуло зменшення замовлень на 155, вартість нормогодин 

залишилася на рівні 2013 року, відбулося зменшення  обсягу нормогодин  на 3,4 %. 

        Витрати підприємства  за звітний період збільшилися на 20,7 тис. грн., або на 6,6% в 

основному за рахунок збільшення: витрат на оплату праці, які зросли на 9,5%, відповідно 

збільшились відрахування у фонди на 13,3%, зросли інші витрати на 15,3%, матеріальні  витрати 

зменшились на 41,1%. 

      Збільшились витрати на послуги по оренді, опаленню та електроенергії на 2,7 тис. грн. 

Збільшились інші витрати (відрядження, семінари, обслуговування комп. техніки, госпвитрати) на 

3,0 тис.грн. Підприємство отримало прибуток  в сумі 16,4 тис. грн. проти прибутку в сумі 0,6 тис. 

грн. у 2013 році, що на 15,8 тис.грн. більше минулорічного показника, що покращило фінансове 

становище підприємства. Загалом підприємство отримало прибуток в сумі 27,6 тис.грн.,  з них 

сплачено податку на прибуток – 11,2 тис.грн. 

     У  2014 році вартість 1 нормогодини склала 46,99 грн. та залишилась на рівні 2013 року, 

середньооблікова чисельність працівників не змінилась. 

 

*  Редакція газети «Знам’янські вісті» 

  За 2014 рік редакцією випущено 102 номери газети, що на 1 номер газети більше  ̧ніж у 

2013 році, з разовим тиражем 6820 примірників, проти 5576 у попередньому році, що на 1244 

більше, загальний тираж склав  695640 примірників, проти 563176 примірників у 2013 році, що на 

132464 більше. 

Фінансові показники підприємства. 

 

 Показники 

 

 

Один. 

виміру 

 

2014 рік 

 

2013 рік 

Відхилення 

(+ зростання, 

- зниження ) 

Чистий дохід (виручка від реалізації 

продукції, робіт, послуг) 

тис.грн. 277,4 232,3         +45,1 

Витрати тис.грн. 589,2 471,2   +118,0 

в т. ч. амортизація  тис.грн. 5,9 5,0     +0,9 

           оплата праці тис.грн. 300,4 254,6   +45,8 

           нарахування на з/плату тис.грн. 101,9 86,3       +15,6 

           матеріальні витрати тис.грн. 161,1 104,5       +56,6 

           інші операційні витрати тис.грн. 19,9 20,8      - 0,9 

Прибуток + ,   збиток -      за  рік тис.грн. -0,4 -21,4        -21,0 

Нерозподілений  прибуток ( + ), 

збиток  ( - )    наростаючим. підсум. 

тис.грн. -410,2 -409,7        +0,5 

Дебіторська  заборгованість тис.грн. 0 0          0 

Кредиторська  заборгованість тис.грн. 18,9 14,4        +4,5 

Середньомісячна з/плата грн. 2781,0 2357,0        +424,0 

Середньооблікова чисельність чол. 9 9           0 

Собівартість  грн. 0,85 0,84        +0,01 

 
        Доходи від реалізації газети збільшились порівняно із 2013 роком на 45,1 тис грн. або на 19,4 

%, від реклами та оголошень - збільшились на 31,7 тис. грн., або на 32,8 % Отримано чистого 

доходу: від реалізації газети, інших послуг 149,2 тис. грн. проти 134,1 тис. грн., тобто із 

збільшенням на 15,1 тис. грн.,  отримано дотацію із місцевого бюджету в сумі 311,4 тис. грн. 

проти 217,5 тис.грн. за 2013 рік,  із збільшенням на 93,9 тис. грн., або на 43,2 %, що не вплинуло 

на збитковість підприємства. 



       Витрати підприємства за звітний період склали  589,2 тис. грн. проти  471,2 тис. грн. за 

2013 рік, збільшились  на  118,0 тис. грн. або на 25,0 %, в основному за рахунок збільшення витрат 

на оплату праці на 45,8 тис. грн. та нарахувань на зарплату на 15,6 тис.грн., та матеріальних витрат  

на 56,6 тис.грн., зменшились інші витрати на 0,9 тис.грн.  В цілому редакція газети спрацювала 

збитково і отримала  збитки в сумі 0,4 тис.грн. проти  збитку -21,7 тис. грн. за попередній рік, 

тобто із зменшенням на 21,0 тис.грн., середньомісячна заробітна плата зросла на 424,0 грн. 

Собівартість газети збільшилась на 0,01 грн. 

 

      Аналізуючи роботу  комунальних підприємств міста,  викликає занепокоєння фінансовий 

стан комунального підприємства РГ „Знам’янські вісті”, яке має показники збитковості серед 

підприємств комунальної власності міста. Основним економічним показником  підприємства є 

його прибутковість, якщо розглянути результати роботи комунальних підприємств за звітний 

період, отримали збитки: редакція газети „Знам’янські вісті – 0,4 тис. грн. 

    Стабільно працюють із прибутком: КП „Ринокторгсервіс” – 49,0 тис.грн., КП „БТІ” – 16,4 

тис.грн.,  КП „Ритуал” – 27,3 тис. грн.,  зважаючи на те, що КП „БТІ” на протязі року не 

підвищили вартість нормо-годин на роботи і послуги, при зменшенні кількості замовлень на 21,0 

%, це не вплинуло на погіршення результатів роботи підприємства, та не дало підприємству 

спрацювати із збитком.  

За результатами року прибуток отримало комунальне підприємство "ЖЕК №1" – 607,0 тис.грн., у 

зв'язку із збільшенням чистого доходу за рахунок збільшення обсягу робіт, фінансової підтримки з 

міського бюджету, підвищення вартості послуг у 2014 році.        

   Стан  дебіторської та кредиторської заборгованості по підприємствах  міста на кінець 

звітного періоду в порівнянні із заборгованістю на 01.01.2013 року виглядає таким чином : 

 по «ЗЖЕК-1» дебіторська  збільшилась на  78,0 тис. грн., а кредиторська зросла на 43,0 

тис.грн.; 

 по «Ринокторгсервісу» дебіторська зменшилась на 16,0 тис.грн., а кредиторська  на 1,0 

тис.грн.; 

 по «Міськдрукарні» дебіторська збільшилась на 2,0 тис.грн., а кредиторська зменшилась 

на 7,0 тис.грн.; 

 по «Ритуалу» дебіторська зросла на 16,5 тис.грн., а кредиторська зросла на 43,5 тис.грн.; 

 по «БТІ» дебіторська зросла на 1,6 тис.грн, а кредиторська зменшилась на 22,2 тис.грн.; 

 по «Редакції газети «Знам’янські вісті» дебіторська відсутня, а кредиторська збільшилась 

на 4,5 тис.грн. 

    Найвищий рівень дебіторської заборгованості  в сумі 1360,0 тис.грн. налічується у КП 

„ЖЕК №1”, в порівнянні із 2013 роком, відбулося її  збільшення  на 78,0 тис. грн. (в основному за 

рахунок боргів бюджету перед підприємством  та неможливістю виконавчої служби вчасно 

стягувати борги населення, що були виграні підприємством в судовому порядку), це є найбільше 

збільшення дебіторської заборгованості за рік, без заборгованості працює РГ „Знам’янські вісті”. 

Найвищий рівень кредиторської заборгованості в сумі 719,0 тис.грн. має КП „ЖЕК №1”,  по якій 

також відбулося збільшення на 43,0 тис.грн., найбільше збільшення кредиторської заборгованості 

за рік має КП „Ритуал” – на 43,5 тис.грн., значно скоротили свою заборгованість:  КП" БТІ" та КП 

"Міськдрукарня". 

      Станом на 1.01.2015 року податковий борг неактивних підприємств житлово-комунального 

господарства міста за 2014 рік збільшився на 291,1 тис.грн. і склав 2398,1 тис. грн.,  в тому числі: 

по підприємству теплових мереж  - 1619,7 тис грн., проти 1442,4 тис.грн., що на 177,3 тис.грн. 

більше; по КП „Шляховик” – 769,5 тис.грн., проти 650,1 у 2013 році, що на 119,4 тис.грн. більше, 

по КП "МАС" – 8,9 тис.грн., проти 14,4 тис.грн. що на 5,5 тис.грн. менше. По КП „ЖЕК №1” 

станом на 1.01.2014 року рахувалась недоїмка в сумі 563,6 тис.грн., станом на 1.01.2015 року дана 

податкова заборгованість розстрочена із щомісячним погашенням частини недоїмки.       

Враховуючи зазначене - забезпечення підвищення ефективності претензійно-позовної 

роботи, пов’язаної із стягненням заборгованості за надані житлово-комунальні послуги є одним із 

першочергових питань комунальних підприємств міста, а також недопущення формування та 

збільшення податкової заборгованості до бюджетів усіх рівнів, непродуктивних видатків 

підприємств та підвищення ефективності роботи й фінансового становища комунальних 

підприємств міста.  

                                                                      
                                                                                             

   Головний спеціаліст управління економіки і власності                        К.В.Третьякова 

 

 

           



 
              Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету від 19  лютого  2015 

року №  32    

           

 

Напрямки використання у 2015 році прибутків та амортизаційних відрахувань 

комунальних підприємств міста за 2014 рік  

 

Назва підприємства Показник та його використання Сума 

(тис.грн.) 

КП „ЖЕК №1” 

 

 

використання прибутку - 607,0 тис.грн.:  

- придбання основних засобів – дробилка для 

деревини та виготовлення щепи; 

- виплата заробітної плати мобілізованим 

працівникам; 

- сплата податку на прибуток 

 

115,0 

 

80,0 

 

412,0 

використання амортизаційних відрахувань – 

поточний ремонт житлового фонду 

54,0 

КП „БТІ” використання чистого прибутку - 16,4 тис.грн.:  

- матеріальна допомога на оздоровлення до 

відпусток 

 

8,0 

- квартальна премія працівникам 7,9 

- благодійний внесок (гемодіаліз на зала 

обл..лікарні) 

0,1 

- підписка на міську газету колишнім працівникам 

підприємства (пенсіонерам) 

0,4 

використання амортизаційних відрахувань: 

- придбання принтера 

 

3,3 

КП „Ритуал” використання чистого прибутку - 27,3 тис.грн.:   

- соціальне забезпечення (одноразова допомога 

працівникам підприємства з нагоди ювілейних 

дат) 

0,2 

- інвестиція матеріальних активів (ремонт та 

придбання основних засобів: придбання тримерів 

2 шт. колеса для автобусів) 

 

27,1 

 використання амортизаційних відрахувань: 

- кап.ремонт автобуса 

 

4,9 

КП 

„Ринокторгсервіс” 
використання чистого прибутку – 49,0 тис.грн.  
- реконструкція лінії електропередач 

 

49,0 

 використання амортизаційних відрахувань:  

- оновлення основних засобів: оновлення 

асфальтного покриття, поліпшення приміщення 

вбиральні. 

 

12,0 

КП "Знам'янська 

міська друкарня" 
використання чистого прибутку – 22,0 тис.грн.: 

- сплата за енергоносії; 

- придбання матеріалів; 

- сплата части чистого прибутку до міського 

бюджету 

 

5,0 

12,0 

5,0 

 

 

  Секретар виконкому     Л.Меренкова 

 

 

 


