
 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від    05     лютого  2016  р.                                 № 31 

 

 

м.Знам’янка 

                                         

Про фінансово-господарську діяльність 

комунального підприємства «Знам’янська  

міськдрукарня» 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 «Знам’янська міськдрукарня» за 

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

підприємством «Знам’янська міськдрукарня» отримано чистих доходів у сумі 448,7  тис. 

грн., проти 318,2 тис. грн. за 2014 рік, тобто із збільшенням на 130,5 тис. грн., або на 41,0 

%.  Прибуток комунального підприємства за 2015 рік склав 7,5 тис. грн. проти 22,0 тис. 

грн. за 2014 рік, зменшився на 14,5 тис. грн. 

       Приймаючи до уваги фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 

«Знам’янська міськдрукарня», 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 

«Знам’янська міськдрукарня» за 2015 рік взяти до відома  (аналітична довідка 

додається ). 

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

роботу комунального підприємства «Знам’янська міськдрукарня» задовільною. 

3. Щоквартально проводити розгляд стану фінансово-господарської діяльності КП 

«Знам’янська міськдрукарня». 

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 

«Знам’янська  міськдрукарня» за  2015  рік 

 

 

         В цілому за 2015 рік комунальним підприємством «Знам’янська міськдрукарня» 

отримано чистих доходів у сумі 448,7 тис. грн., проти 318,2 тис. грн. за 2014 рік, тобто із 

збільшенням цього показника на 41,0%. Прибуток комунального підприємства за 2015 рік 

склав 7,5 тис. грн. проти 22,0 тис. грн. 2014 рік, зменшився на 14,5 тис.грн. Надано 

фінансової підтримки за 2015 р. – 110,0 тис.грн., проти 40,0 тис.грн. у 2014 році що на 

70,06 тис.грн. більше. 

 
Фінансово-економічні показники комунального підприємства 

«Знам’янська міськдрукарня» за  2015 рік 
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1 „Знам’янсь

ка міська 

друкарня”

  

6 3056,0 7,5 44,0 1,9 448,7 110,0 549,6 

 

Фінансові показники підприємства 

 
Показники 

 

 
Один. 

виміру 

2015 рік 
 

2014 рік Відхилення 
(+ зростання, 
- зменшення ) 

Чистий дохід (виручка від реалізації продукції, 

робіт, послуг) 
тис.грн. 448,7       318,2 +130,5 

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. 

       549,6 
        30,9 
        220,1 
        81,1 
        211,1 

6,4 

       327,0 
           0 
         128,0 
         47,0 
         143,0 
           9,0 

        +222,6 
        +30,9 
        +92,1 

+34,1 
        +68,1 
         -2,6 

Прибуток + ,   збиток -       тис.грн. +7,5          +22,0        -14,5 
Нерозподілений  прибуток ( + ) 
збиток  ( - )    наростаючим. підсум. 

тис.грн. +46,9         +38,0         +8,9 

Дебіторська  заборгованість тис.грн.         1,9         3,0          -1,1 
Кредиторська  заборгованість тис.грн.         44,0        6,0 +38,0 
Середньомісячна з/плата грн.        

3056,0 
       1777,0       +1279,0 

Середньооблікова чисельність чол.            6            6          0 
Фінансова підтримка тис.грн 110,0 40,0 +70,0 
 

         Чистий дохід від реалізації робіт склав  448,7 тис. грн., проти 318,2 тис. грн., тобто із 

збільшенням на 130,5 тис. грн., або на 41,0 %. Отримано фінансову підтримку з міського 

бюджету, яка становить 110,0 тис.грн., із збільшенням на 70,0 тис.грн. Витрати 

підприємства  склали 549,6 тис. грн., в порівнянні з 2014 роком збільшилися  на 222,6 тис. 



грн., або на 68,1 %,  матеріальні витрати збільшились  на 68,1 тис. грн., або на 47,6 % у 

зв'язку із збільшенням вартості матеріалів, витрати на оплату праці  збільшилися  на 92,1 

тис.грн., або на 72,0 %, відрахування на соціальні заходи відповідно на 34,1 тис. грн., або 

на 72,6 %, інші операційні витрати зменшились на 2,6 тис.грн., або на 29,0%. 

 Адміністративні витрати збільшились на 97,3 тис.грн., або у 2 рази, у зв'язку із 

проведенням індексації заробітної плати. 

                Дебіторська заборгованість зменшилась на 1,1 тис.грн.,  заборгованість за 

продукцію, роботи, послуги, кредиторська заборгованість збільшилась на 38,0 тис. грн., 

або у 7,3 рази, заборгованість склалась за товари, роботи, послуги, розрахунки зі 

страхування, розрахунки з оплати праці, які є поточними. Загалом підприємство 

спрацювало прибутково і отримало 7,5  тис. грн. прибутку проти 22,0 тис. грн. за 2014 рік. 

Собівартість реалізованої продукції складає – 346,9 тис.грн., що на 202,2 тис.грн. більше в 

порівнянні з 2014 роком. 

        Фонд оплати праці штатних працівників складає – 220,1 тис.грн., що на 92,5 

тис.грн. більше, або на 72,5 %,  ніж у 2014 році, фонд основної заробітної плати становить 

– 139,5 тис.грн., що на 17,2 тис.грн. більше,  ніж у 2014 році, фонд додаткової заробітної 

плати – 80,6 тис.грн., збільшився на 75,3 тис.грн. проти минулого року. Розмір 

середньомісячної заробітної плати збільшився на 1279,0 грн. Заборгованість по заробітній 

платі відсутня.  

 

 

   Начальник відділу економічного розвитку, 

   промисловості, інфраструктури та торгівлі                                          К.В.Третьякова 
 

 


