
 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від   05     лютого  2016  р.                                              № 30 

 

м.Знам’янка 

                                         

Про фінансово-господарську діяльність 

редакції газети «Знам’янські вісті» 

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 редакції газети «Знам’янські вісті» 

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

підприємством редакції газети «Знам’янські вісті» отримано чистих доходів у сумі 322,4 

тис. грн., проти 277,4 тис. грн. за 2014 рік, тобто із збільшенням цього показника на 45,0 

тис. грн. Прибуток комунального підприємства редакції газети «Знам’янські вісті» за 2015 

рік склав 0,5 тис. грн. проти збитку 0,5 тис. грн. за 2014 рік. 

       Приймаючи до уваги фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 

редакції газети «Знам’янські вісті», 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 

редакції газети «Знам’янські вісті» за 2015 рік взяти до відома  (аналітична довідка 

додається ). 

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

роботу комунального підприємства редакції газети «Знам’янські вісті» 

задовільною. 

3. Щоквартально проводити розгляд стану фінансово-господарської діяльності 

редакції газети «Знам’янські вісті».  

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 

редакції газети «Знам’янські вісті» за  2015  рік 

 
 

         В цілому за 2015 рік комунальним підприємством редакції газети «Знам’янські вісті» 

отримано чистих доходів у сумі 322,4 тис. грн., проти 277,4 тис. грн. за 2014 рік, тобто із 

збільшенням цього показника на 45,0 тис.грн. Прибуток комунального підприємства за 

2015 рік склав 0,5 тис. грн. проти збитку 0,5 тис. грн.. 2014 рік. Надано фінансової 

підтримки за 2015 р. – 395,0 тис.грн., проти 311,4 тис.грн. у 2014 році що на 83,6 тис.грн. 

більше. 

      

Фінансово-економічні показники комунального підприємства редакції газети  

«Знам’янські вісті» за  2015 рік 
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1 РГ 

„Знам’янські 

вісті”  

9 3662 0,5 11,3 8,9 322,4 395,0 686,9 

 

За  2015 рік редакцією випущено 101 номер газети, що на 1 номер газети менше,  ніж 

у 2014 році, з разовим тиражем 5356 примірників, проти 6820 у попередньому році, що на 

1464 менше, загальний тираж склав  540956 примірників, проти 695640 примірників у  

2014 році, що на 154684 менше. 

Фінансові показники підприємства 

 
 Показники 
 

 
Один. 

виміру 

 
2015 рік 

 
2014 рік 

Відхилення 
(+ зростання, 
- зниження ) 

Чистий дохід (виручка від 

реалізації продукції, робіт, послуг) 
тис.грн. 322,4 277,4 +45,0 

Витрати тис.грн. 716,9 589,3 +127,6 
в т. ч.: амортизація  тис.грн. 6,1 5,9 +0,2 
           оплата праці тис.грн. 395,5 300,4 +95,1 
           нарахування на з/плату тис.грн. 134,0 101,9 +32,1 
           матеріальні витрати тис.грн. 181,3 145,2 +36,1 
           інші операційні витрати тис.грн. 30,0 35,9 - 5,9 
Прибуток + ,   збиток -      за  рік тис.грн. +0,5 -0,5 +1,0 
Нерозподілений  прибуток ( + ), 
збиток  ( - )    наростаючим. підсум. 

тис.грн. -409,7 -410,2 -0,5 

Дебіторська  заборгованість тис.грн. 8,9 0 +8,9 
Кредиторська  заборгованість тис.грн. 11,3 18,9 -7,6 
Середньомісячна з/плата грн. 3662,0 2781,0 +881,0 
Середньооблікова чисельність чол. 9 9 0 
Собівартість  грн. 1,33 0,85 +0,48 
Фінансова підтримка з міського 

бюджету 
тис.грн. 395,0 311,4 +83,6 



 

        Доходи від реалізації газети збільшились порівняно із 2014 роком на 49,1,0 тис грн. 

або на 32,9 %, від реклами та оголошень - зменшились на 4,1 тис. грн., або на 3,2 % 

Отримано чистого доходу: від реалізації газети, інших послуг 322,4 тис. грн. проти 277,4 

тис. грн., тобто із збільшенням на 45,0 тис. грн.,  отримано дотацію із місцевого бюджету 

в сумі 395,0 тис. грн. проти 311,4 тис.грн. за  2014 рік,  із збільшенням на 83,6 тис. грн., 

або на 26,8 %, що вплинуло на прибутковість підприємства. 

      Витрати підприємства за звітний період склали  716,9 тис. грн. проти  589,3 тис. грн. за 

2014 рік, збільшились  на  127,6 тис. грн. або на 21,6 %, в основному за рахунок 

збільшення витрат на оплату праці на 95,1 тис. грн. та нарахувань на зарплату на 32,1 

тис.грн., та матеріальних витрат  на 36,1 тис.грн.(друкарські витрати, витрати на 

електроенергію, витрати на автотранспорт, витрати матеріалів на випуск газети), 

зменшились інші витрати на 5,9 тис.грн.  В цілому редакція газети спрацювала 

прибутково і отримала  прибуток в сумі 0,5 тис.грн. проти  збитку 0,5 тис. грн. за 

попередній період, тобто із збільшенням на 1,0 тис.грн., середньомісячна заробітна плата 

зросла на 881,0 грн. Собівартість газети збільшилась на 0,48 грн. 

 

 

   Начальник відділу економічного розвитку, 

   промисловості, інфраструктури та торгівлі                                            К.В.Третьякова 

 


