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Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2017 рік
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Показники
1. Доходи:
Дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

516,9

600,8

622,2

21,4

104

Податок на додану вартість
Чистий дохід (виручка)
Інші операційні доходи
Інші доходи

516,9
8,2
141,6

600,8
4,0
286,2

622,2
2,0
174,8

21,4
-2,0
-111.4

104
50
61

666,7

891,0

799,0

-92.0

90

75,4
314

225,0
462,1

132.3
478.0

-92.7
15.9

60
103

77
22
630,4

70,0
113,9
871,0

72,0
82.8
765,1

2,0
-31.1
-105,9

103
73
88

Усього доходів
2.Витрати:
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати(15%)
Інші витрати
Усього витрат
3. Фінансовий результат:
Валовий прибуток (збиток)
Фінансовий результат від операційної
діяльності
Фінансовий результат від звичайної
діяльності до оподаткування

36,3

Чистий прибуток (збиток)

29,8

20
16

4
4

4
4

4
4

5266

6576

6220

4. Додаткова інформація:
Чисельність працівників
в тому числі керівництва і ІТП
Середньомісячна заробітна плата 1
працюючого, грн

33,9
27,8

13,9
11.8

173
100
100

-356

Костенюк В.І.
Директор
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95

Пояснювальна записка до фінансового звіту
комунального підприємства «Агенція регіонального розвитку»
Новокаховської міської ради» за 2017 рік
КП «Агенція регіонального розвитку», як уповноважений Новокаховською міською радою
орган, має укладати договори з власниками рекламних засобів, здійснювати контроль, огляд та
перевірку дотримання умов щодо тимчасового користування місцем розташування рекламного
засобу, а також дотримання вимог чинного законодавства з розміщення та розповсюдження
зовнішньої реклами, Правил розміщення та експлуатації об'єктів зовнішньої реклами та інформації
в місті Нова Каховка, затверджених рішенням міської ради від “28” грудня 2011 р. № 518, за
результатами яких складати відповідні акти.
Дохідна частина фінансового плану виконана на 104%.
Дохід від реалізації послуг складає 622,2 тис грн.:
- згідно 69 укладених договорів про тимчасове користування місцем розташування
рекламних засобів– 584,9 тис. грн.,
- надходження за участь у рейтингу популярності та якості «Дніпровська перлина становили
33,0 тис. грн.,
- доходи від рекламних послуг 4.3 тис. грн.
Нарахована пеня за договорами в сумі 2,0 грн.
Отримано цільового фінансування в ромірі 132,1 тис. грн. та використано на виконання міських
програм:
- Програма розвитку малого підприємництва в місті Нова Каховка на 2016-2017 роки , поточні
видатки, проведення рейтингу популярності та якості «Дніпровська перлина» в сумі 33,5 тис.
грн. на придбання нагород для переможців та оренду павільйону ;
- Міська програма «Безпечне місто 2015-2017», поточні видатки, на технічне обслуговування
Системи відеоспостереження міста Нова Каховка – 40,3 тис. грн.;
- Міська програма інвестиційного розвитку міста Нова Каховка до 2020 року, поточні видатки,
на виготовлення сувенірної продукції , створення презентації – 58,3 тис. грн.
Дохід з безоплатно отриманих об'єктів основних засобів у сумі, пропорційній нарахованій
амортизації – 33,0 тис. грн.
Від господарської діяльності на розрахунковий рахунок підприємства надійшло 622,2 тис. грн.,
в т.ч., плата про тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, складає – 582,7
тис. грн., пеня сумі 2,2 тис. грн., інші- 4,3 тис. грн., оплата від учасників рейтингу «Дніпровська
перлина» в сумі 33,0 тис. грн.
Отримані кошти використані на придбання матеріалів та оплату послуг, необхідних для
діяльності підприємства, в сумі 175,3 тис. грн.; на виплату заробітної плати 231,2 грн.; на сплату
податків та обов’язкових платежів 189,0 тис. грн. (ПДФО- 53,8 тис. грн.., військовий збір-4,6 тис.
грн.,податок на прибуток 6,5 тис. грн., відрахування частини чистого прибутку –0,4 тис. грн., 15%
плати за тимчасове користування місцями для розташування зовнішньої реклами, що перебувають
у комунальній власності міста Нова Каховка, до місцевого бюджету – 71,0 тис. грн. , ЕСВ – 52,7
тис. грн. ), відрядження – 26,4 тис. грн., виготовлення та розміщення соціальної реклами 7,1 тис.
грн.; інші платежі – 6,6 тис. грн. ; разом в сумі 635,6 тис. грн.
Станом на 01.01.2018 року дебіторська заборгованість за послуги складає – 2,3 тис. грн., Інша
дебіторська заборгованість в сумі 75,8 тис. грн., по якій закриті виконавчі впровадження про
примусове стягнення з боржників заборгованості, в зв’язку з відсутністю майна у боржників,
визнана безнадійною та списана на збитки, за рахунок нерозподіленого прибутку.
За фінансовими результатами роботи в 2017 році підприємство отримало прибуток в сумі 33,9
тис. грн. Податок на прибуток нарахований в сумі 6.1 тис. грн.
Відповідно до завдань та цілей підприємства за 2017 року були виконані наступні завдання:
- Адміністрування зовнішньої реклами в місті Нова Каховка: за звітний період в ході
інвентаризації було виявлено самовільно встановлених 31 рекламну конструкцію, проведена
робота з власниками рекламних засобів. Результати проведеної роботи: заключено 7 нових
договорів про тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, зареєстровано 11
рекламних конструкцій, 12 рекламних конструкцій демонтовано власниками самостійно, по 8
конструкціям ведеться робота з власниками.
- Регулярне інформування мешканців міста про міські заходи на інформаційних табло;
-Забезпечення безперервної роботи Системи відеоспостереження м. Нова Каховка Система
працює
в цілодобовому режимі, охоплено відеоспостереженням основні вуличні місця та

перехрестя (5 камер), міста масового скупчення людей при проведенні загальноміських заходів (4
камери), зони відпочинку (2 камери) Забезпечено роботу в режимі онлайн 4 камер на найбільш
знакових об’єктах міста на офіційному сайті міста, на сайтах інших інтернет видань.
- Проведено рейтинг популярності та якості серед суб`єктів підприємництва «Дніпровська
перлина»;
- У партнерстві з ГО «Всеукраїнське об’єднання «Українці Донбасу і Криму» в рамках
проекту «Співпраця регіонів в області опанування сучасних практик роботи з громадами»
організовано проведення телемосту між ЗОШ міста Львів та міста Нова Каховка.
- Зустріч у рамках міжнародного проекту Шведського інституту «Швеція-Україна-Естонія»,
у Швеції місто Евле;
- Зустріч у рамках міжнародного проекту «Розвиток малих виробників продуктів
харчування. Реєстрація географічних зазначень» у Грузії, м. Кахетія;
- Приймали участь у першому українському Туристичному Воркшопі Асоціації Гостинності
у м. Київ. Презентували для туроператорів Туристичну інфраструктуру міста Нова Каховка;
- Зустріч у рамках міжнародного проекту «ШУЕ – три країни, два моря і три ріки» у Естонії,
м. Іда-Вірумаа. Презентація пілотних проектів щодо управління ТПВ
- У партнерстві з ГО «Всеукраїнське об’єднання «Українці Донбасу і Криму» в рамках
проекту «Співпраця регіонів в області опанування сучасних практик роботи з громадами»
проведено дводенний майстер-клас з виготовлення соціальних анімаційних фільмів "Соціальна
мультиплікація. Виготовлення соціальних мультфільмів". Отримання учасниками практичних
знань та навичок виготовлення соціальних анімаційних фільмів як інструменту формування
громадської думки та мобілізації громад.
- У партнерстві з ГО «Всеукраїнське об’єднання «Українці Донбасу і Криму» організація та
проведення тренінгу «Використання методики форум-театру в роботі з вирішенням актуальних
проблем громад» у рамках проекту «Співпраця регіонів в області опанування сучасних практик
роботи з громадами».
- Подали заявку на участь та пройшли відбір серед міст України у конкурсі на «Розробку
Стратегії розвитку міста» від Асоціації Міст України.
- Підготовили концепцію та подали заявку на конкурс від Європейської Комісії «Мери за
економічне зростання» (відібрані до фінального етапу, чекаємо на результат.
- Підготовили заявку на участь у грантовому конкурсі від USAID «Відкриті двері» щодо
«Управління ТПВ».
- Участь у міжнародному проекті «Місцеві смаки ААс: V4 для коротких ланцюгів
харчування та ГІ в Грузії, Молдові та Україні», що реалізується за сприяння Міжнародного
Вишеградського фонду.
- У рамках проекту «Місцеві смаки ААс: V4 для коротких ланцюгів харчування та ГІ в
Грузії, Молдові та Україні», організували та провели круглий стіл у місті Нова Каховка на тему
«Розвиток малих виробників харчових продуктів. Реєстрація та захист географічних зазначень в
Україні».
- Участь у Міжнародному проекті «Запуск підвищення агро-освіченості. Студентські Агро
Стартапи для сільських інновацій», що реалізується за сприяння Міжнародного Вишеградського
фонду. Організація зустрічі керівництва Новокаховського Агроколеджу та представників
Європейських агрошкіл.
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