
 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від     05    лютого  2016  р.                                    № 29 

 

м.Знам’янка 

                                         

Про фінансово-господарську діяльність 

комунального підприємства «Бюро  

технічної інвентаризації» 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 «Бюро технічної інвентаризації» за 

підсумками 2015 року, виконавчий комітет міської ради відмічає, що комунальним 

підприємством «Бюро технічної інвентаризації» отримано чистих доходів у сумі 428,1 тис. 

грн. проти 358,8 тис. грн. за 2014 рік, тобто збільшилися на 69,3 тис.грн., або на 19,3 %. 

Прибуток комунального підприємства за 2015 рік склав 1,4 тис. грн. проти 16,4 тис. грн. за 

2014 рік, зменшився на 15,0 тис. грн.  

       Приймаючи до уваги фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 

«Бюро технічної інвентаризації», 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 

«Бюро технічної інвентаризації» за 2015 рік взяти до відома  (аналітична довідка 

додається ).  

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

комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації» визнати роботу з 

оцінкою «добре». 

3. Щоквартально проводити розгляд стану фінансово-господарської діяльності 

комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації». 

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 

«Бюро технічної інвентаризації» за  2015  рік 

 

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

428,1 тис. грн. проти 358,8 тис. грн. за 2014 рік, тобто збільшилися на 69,3 тис.грн., або на 

19,3 %.. Прибуток комунального підприємства за 2015 рік склав 1,4 тис. грн. проти 16,4 

тис. грн. за 2014 рік, зменшився на 15,0 тис. грн. 

      

Фінансово-економічні показники комунального підприємства  

«Бюро технічної інвентаризації»   за  2015 рік 
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5 „БТІ” 5 3710,0 1,4 12,3 7,0 428,1 - 426,4 
 

Фінансові показники підприємства 

Показники 
 

Один. виміру 2015 рік 
 

2014 рік Відхилення 
(+ зростання, 
- зниження ) 

Чистий дохід (виручка від реалізації 

продукції, робіт, послуг) 
тис.грн. 428,1 358,8 +69,3 

Витрати тис.грн. 426,4 331,8 +94,6 
в т. ч.: амортизація  тис.грн. 3,2 3,3         -0,1 
           оплата праці тис.грн. 249,0 193,6       +55,4 
           нарахування на з/плату тис.грн. 100,8 77,7        +23,1 
           матеріальні витрати тис.грн. 35,2 17,6        +17,6 
           інші операційні витрати  в т.ч.:              тис.грн. 38,2 33,1 +5,1 
           оренда, ел.енергія, опалення тис.грн. 23,5 22,9        +0,6 
           послуги банку, зв’язку тис.грн. 6,7 5,1 +1,6 
           бланки, канцтовари тис.грн. 8,0 5,1 +2,9 
           інші (відрядження, семінари, списання  

МБП, обслуговування комп’ютерної   

техніки, госпвитрати)  

тис.грн. 
 

0 6,5    -6,5 

Прибуток + ,   збиток -      за  рік тис.грн. +1,4 +16,4       -15,0 
Нерозподілений  прибуток ( + ) 
збиток  ( - )    наростаючим. підсумком 

тис.грн. +44,7 +43,3       +1,4 

Дебіторська  заборгованість тис.грн. 7,0 2,7         +4,3 
Кредиторська  заборгованість тис.грн. 12,3 21,4         -9,1 
Середньомісячна з/плата грн. 3710,0 3227,0      +483,0 
Середньооблікова чисельність чол. 5 5           0 
Кількість виконаних замовлень шт. 535 582        -47 
Обсяг нормогодин н/год 7939 7635        +304 
Вартість 1 н/години грн. 60,27 46,99 +13,28 

    

      Чистий дохід від реалізації продукції, робіт, послуг склав 428,1 тис. грн. проти 358,8 

тис. грн. за 2014 рік, тобто збільшився на 69,3 тис.грн., або на 19,3 %. На збільшення 

виручки від реалізації продукції, робіт, послуг вплинуло збільшення на 13,28 вартості 

нормо-годин.        



Витрати підприємства  за звітний період збільшилися на 94,6 тис. грн., або на 

28,5% в основному за рахунок збільшення: витрат на оплату праці, які зросли на 28,6%, 

відповідно збільшились відрахування у фонди на 29,7%, зросли інші операційні витрати 

на 15,4%, матеріальні  витрати збільшились у 2 рази. 

Підприємство отримало прибуток  в сумі 1,4 тис. грн. проти прибутку в сумі 16,4 

тис. грн. у 2014 році, що на 15,0 тис.грн. менше минулорічного показника, що погіршило 

фінансове становище підприємства. 

     Вартість 1 нормо години склала 60,27 грн. проти 46,99 грн. за 2014 рік, тобто 

збільшилася на 13,28 грн., або на 28,3%, середньооблікова чисельність працівників не 

змінилась. Розмір середньомісячної заробітної плати зріс на 15,0%. 
 

 

 

 

Начальник відділу економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури та торгівлі                                           К.В.Третьякова 
 

 


