
      
      

  Коди 

Підприємство КП «Агенція регіонального розвитку» За 
ЄДРПОУ 

35453399 

Орган управління Новокаховька міська рада За 
СПОДУ 

33358194 

Вид економічної діяльності Консультування з питань комерційної діяльності та управління За КВЕД 70.22 
Одиниця виміру: тис. грн.     
Місцезнаходження проспект Дніпровський,23, м. Нова Каховка Херсонської обл. 74900 
Телефон   9-07-01 
Прізвище та ініціали керівника  Костенюк Вячеслав Іванович 

Фінансовий план  на 2017 рік                                                                                                                                                                                                     
Комунального підприємства "Агенція регіонального розвитку"                                                                                                                                  

Новокаховської міської ради"  

Показники 

Рік План 
2017 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

т.грн. т.грн. т.грн. т.грн. т.грн. 
1. Доходи:           
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
600,8 170,6 143,4 143,4 143,4 

Податок на додану вартість 0,0         
Чистий дохід (виручка) 600,8 170,6 143,4 143,4 143,4 
Інші операційні доходи 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Інші доходи 286,2 119,3 90,3 53,3 23,3 
Усього доходів 891,0 290,9 234,7 197,7 167,7 
  
2.Витрати:           
Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
225,0 135,0 60,0 30,0   

Адміністративні витрати 462,1 118,0 113,3 119,4 111,4 
Витрати на збут 0,0         
Інші операційні витрати(15%) 70,0 17,8 17,4 17,4 17,4 

Інші витрати 113,9 24,5 34,5 27,4 27,5 
Усього витрат 871,0 295,3 225,2 194,2 156,3  
3. Фінансовий результат:           
Валовий прибуток (збиток) 376 36 83 113 143 

Фінансовий результат від операційної діяльності -528 -135 -130 -136 -128 
Фінансовий результат від звичайної діяльності до 

оподаткування 
262 95 90 53 23 

Чистий прибуток (збиток) 20 -4 9 3 11 

  
4. Додаткова інформація:           
Чисельність працівників 4 3 4 4 4 
в тому числі керівництва і ІТП 4 3 4 4 4 
Середньомісячна заробітна плата 1 працюючого, грн 6576 7755 6465 6565 6565 
Податкова заборгованість           

      
Директор       Костенюк В.І. 

 



Пояснювальна записка до фінансового плану на 2017 рік 
 комунального  підприємства  

 «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради»   
 

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. 
           Згідно прогнозних розрахунків на 2017 рік підприємство очікує отримати дохід від 

реалізації  в сумі 600,8 тис. грн., що буде становити 114% до результатів 2016 року.  
          Дохід  від реалізації послуг, згідно 62 укладених договорів про тимчасове 

користування місцем розташування рекламних засобів, очікується – 565,0 тис. грн., 

надходження за участь у рейтингу популярності та якості «Дніпровська перлина»- 35,8 тис. 

грн..  
          Перерахування до міського бюджету  від надходження плати за тимчасове 

розміщення рекламних заходів в розмірі 15% складатимуть  70,0 тис. грн., податок на 

прибуток - 4,0 тис. грн. 
          В 2017 році, згідно плану використання бюджетних коштів буде 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 залу  для проведення 

заходу. та 80,0 тис. грн на організація та проведення навчальних лекцій серед студентів та 

підприємців міста на тему «Розвиток власної справи» та сприяння суб'єктам малого 

підприємництва у просуванні власної продукції шляхом надання фінансової підтримки для 

участі у міських, регіональних, загальнодержавних виставкових заходах, форумах, 

семінарах  тощо, які проводяться в інших містах України 
 - Міська програма «Безпечне місто 2015-2017», поточні видатки, на технічне 

обслуговування Системи відеоспостереження міста Нова Каховка – 50,3 тис. грн. та 

капітальні видатки на реконструкцію  в сумі 100,00 тис. грн., всього на суму 150,3 тис. грн. 
  - Міська Програма інвестиційного розвитку міста Нова Каховка до 2020 року- на суму 75,0 

тис. грн для  створення сучасної відеопрезентації про  Нову Каховку  та розробки бренду 

міста, створення, періодичне оновлення та розповсюдження сувенірної продукції із 

зображенням бренду міста. 
 Разом фінансування складе  тис. грн. поточних видатків 238,8 тис. грн.  та 100,0 тис. грн. 

капітальних.  
         Очікуваний фінансовий результат роботи підприємства за 2017 року – прибуток 20,0 

тис. грн. 
         З метою покращення фінансового стану підприємства планується надавати додаткові 

послуги, збільшити чисельність працівників, та шляхом залучення додаткових коштів 

уникнути збитковості підприємства. 
 
Директор                                                                                                                 Костенюк В.І. 
 
 
 
 

 

 


