
 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від   05      лютого  2016  р.                                         № 27 

 

м.Знам’янка 

                                         

Про фінансово-господарську діяльність 

комунального підприємства  

«Ринокторгсервіс» за  2015 рік 

 

 

      Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу економічного розвитку, 

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

господарської діяльності комунального підприємства за підсумками 2015 року, 

виконавчий комітет міської ради відмічає, що комунальним підприємством 

«Ринокторгсервіс» отримано чистих доходів у сумі 882,0 тис. грн., проти 789,0 тис. грн. за 

2014 рік, тобто із збільшенням цього показника на 12,3 %. Прибуток комунального 

підприємства за 2015 рік склав 56,0 тис. грн. проти 49,0 тис. грн. за 2014 рік, збільшився 

на 7,0 тис.грн.  

       Приймаючи до уваги фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 

«Ринокторгсервіс», 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 комунального підприємства 

«Ринокторгсервіс»  за 2015 рік взяти до відома  (аналітична довідка додається ).  

2. За результатами фінансово-економічних показників діяльності за 2015 рік визнати 

роботу комунального підприємства «Ринокторгсервіс» задовільною. 

3. Щоквартально проводити розгляд стану фінансово-господарської діяльності КП 

«Ринокторгсервіс». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів С.Гребенюка.  

 

 

 

               Міський голова                                                                     С.Філіпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аналітична  довідка 

про фінансово – господарську діяльність комунального підприємства  

«Ринокторгсервіс» за  2015  рік 

 

 

         В цілому за 2015 рік комунальним підприємством отримано чистих доходів у сумі 

882,0 тис. грн., проти 789.0 тис. грн. за 2014 рік, тобто  із збільшенням на 93,0 тис. грн., 

або на 12,3 %. Прибуток комунального підприємства за 2015 рік склав 56,0 тис. грн. проти 

49,0 тис. грн. за 2014 рік, збільшився на 7,0 тис.грн. Надано фінансової підтримки за 2015 

р. – 110,0 тис.грн., проти 35,0 тис.грн. у 2014 році що на 75,0 тис.грн. більше. 

      
Фінансово-економічні показники комунального  підприємства міста  «Ринокторгсервіс» 

за  2015 рік 

 
№ 

з/

п 

Наймену-

вання 

комуналь-

ного 

підприємст

ва  

Серед

ньооб

ліко- 
ва 
чи-

сель- 
ність, 

чол. 

Серед-

ньо-

місячна 

зар.пла-

та,грн. 

Прибу- 
ток +, 

збиток 

-, 

тис.грн

. 

Креди-

торська 

заборго

ваність, 

тис.грн. 

Дебітор

ська 

заборго

ваність, 

тис.грн. 

Чис-

тий 

дохід, 

тис. 

грн. 

Фі-

нан-

сова 

під-

трим-

ка 

Витрати 

опера-

ційної 

діяль-

ності 

тис.грн. 

1 „Ринокторг

сервіс” 
11 3300 56,0 20,0 72,0 882,0 110,0 913,0 

 

Комунальне підприємство «Ринокторгсервіс” має площу земельної ділянки 6700 

кв.м., кількість торгових місць - 180 з них: торгівельних павільйонів – 165, прилавків – 15. 

Кількість підприємців, які здійснюють діяльність на ринку – 130. Виручка від реалізації 

послуг за 2015 рік становить 886,3 тис.грн., за 2014 рік 789,0 тобто із збільшенням  на 93,0 

тис.грн., або на 12,3%. 
Фінансові показники підприємства за 2015 рік до 2014 року 

Показники 
 

Один. 

виміру 
2015 рік 2014 рік Відхилення 

(+ 

зростання, 
- 

зменшення) 
Чистий дохід (виручка від реалізації 

продукції, робіт, послуг) 
тис.грн. 882,0 789.0 +93.0 

Витрати тис.грн. 913,0 751,0 +162,0 
в т. ч. амортизація  тис.грн. 12,0 12,0 0 
           оплата праці тис.грн. 438,0 366,0 +72,0 
           нарахування на з/плату тис.грн. 155,0 130,0 +25,0 
           матеріальні витрати тис.грн. 164,0 170,0 -6,0 
           інші операційні витрати тис.грн. 144,0 73,0 +71,0 
Прибуток + ,   збиток -      за  рік тис.грн. +56,0 +49,0 +7,0 
Нерозподілений  прибуток ( + ) 
збиток  ( - )    наростаючим. підсум. 

тис.грн. +316,0 +260,0 +56,0 

Дебіторська  заборгованість тис.грн. 72,0 54,0 +18,0 
Кредиторська  заборгованість тис.грн. 20,0 22,0 -2,0 
Середньомісячна з/плата грн. 3300,0 2600,0 +700,0 
Середньооблікова чисельність чол. 11 12 -1,0 
Фінансова підтримка тис.грн. 110,0 35,0 +75,0 

                   

Чистий дохід від реалізації послуг склав 882,0 тис. грн., проти 789.0 тис. грн. за 

2014 рік, тобто  із збільшенням на 93,0 тис. грн., або на 12,3 %,  витрати підприємства  

склали 913,0 тис. грн., в порівнянні з 2014 роком збільшились на 162,0 тис. грн., або на 



21,6%, збільшення відбулося  за рахунок збільшення витрат на оплату праці на 72,0 

тис.грн., відрахувань на соціальні заходи на 25,0 тис.грн., інших операційних витрат на 

71,0 тис.грн., за рахунок збільшення витрат за вивіз ТПВ, витрат на вимірювання опору 

ізоляції електромереж, витрат на земельний податок що збільшився, витрати на 

виготовлення проекту землеустрою, витрат на відрядження, матеріальні витрати 

зменшились на 6,0 тис.грн. Середньомісячна  з/плата  становить 3300,00 грн. із 

збільшенням на 700,00 грн., середньооблікова чисельність становить 11 чол. із 

зменшенням на 1 особу. Адміністративні витрати становлять 262,0 тис.грн. проти 203,0 

тис.грн. у 2014 році із збільшенням на 59,0 тис.грн.       

      Дебіторська   заборгованість   збільшилась   за   період   на 18,0 тис.грн., або  на 33,3%  

(передоплата за електроенергію, бюджетні платежі), кредиторська заборгованість 

зменшилась на 2,0 тис.грн., або на 9,1%. Дебіторська  заборгованість склалась за рахунок 

попередньої оплати за електроенергію – 46,0 тис.грн., з бюджетом – 13,0 тис.грн., а 

кредиторська – за рахунок розрахунків з бюджетом – 14,0 тис.грн., 6 тис.грн. за товари, 

роботи, послуги. Загалом підприємство спрацювало з прибутком у сумі 56,0 тис.грн., а у 

2014 році із прибутком у сумі 49,0 тис.грн. Загалом підприємство отримало 56,0 тис.грн 

прибутку,  з якого сплачено податку на прибуток в сумі – 23,0 тис.грн. при тому, що 

надана фінансова підтримка у розмірі 110,0 тис.грн. використана на виплату заробітної 

плати, індексації (80432,0 грн.) та нарахувань (29568,0 грн). 

     Фонд заробітної плати штатних працівників становить – 439,3 тис.грн., і збільшився на 

73,5 тис.грн. порівняно із 2014 роком, фонд основної заробітної плати – 223,7 тис.грн., 

збільшився на 11,4 тис.грн., фонд додаткової заробітної плати  - 192,5 тис.грн., збільшився 

на 63,6 тис.грн. 

 

 

Начальник відділу економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури та торгівлі                                               К.В.Третьякова 
 

 


