
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 25.03.2020                Ужгород                                №  150 

 

 

Про фінансово-господарський 

стан КП «Архітектурно-планувальне бюро» 

 

Відповідно до частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши звіт комунального підприємства 

«Архітектурно-планувальне бюро» про результати фінансово-господарської 

діяльності за 2019 рік, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт керівника КП «Архітектурно-планувальне бюро» про результати 

фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 рік взяти до відома 

(додається). 

2. Департаменту міського господарства  (В. Бабидорич ) внести зміни до 

Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 

2018-2022 роки в частині надання дотації на покриття збитків                                              

КП «Архітектурно-планувальне бюро» в розмірі 409,1 тис. грн. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Фартушка.  

 

 

 

Міський голова             Богдан АНДРІЇВ 

 

 



Додаток l
до Нацiопального положення (стандарту)

бухгалтерського облiку 25 "Спрощелrа фiнансова
звiтнiсть"
(пункт 5 розлiлу l)

Фiнансова звiтнiсть мдлого пiдпри€мствл

Пiдприемство ,Щата(рiк,мiсяць,число)
Комунальне пiдприемство "АРХIТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО" Ужгородськоi MicbKoi ради за €,ЩРПОУ
Територiя ЗАКАРПАТСЬКА
Органiзацiйно-правова форма
Вид економiчноi дiяльностi
Середrя кйькiсть працiвникiв, осiб 1З

Одиниця вимiру: тис. грн. з одним десятковим знiлком

Адреса, телефон вулиця Небесноi CoTHi, бул. 4, м. УЖГОРО,Щ, ЗАКАРПАТСЬКА обл,, 88000

за коАт}ry
за копФг
за КВЕ.Щ

617 |42

!iяльнiсть у сферi архir,еюури

Коди
2020 01 01

35865696
21 l 01 00000

150

71.1\

1.Баланс на 31 грулня 2019 р.

ФормаNч 1-м КодзаЩКУ,Щ 180i006
Актив Код

рядка

на початок

звiтного року

На кiнець

звiтного перiодч

l 2 з 4

I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи 1000

первiсна BapTicTb 1001 25,6 25,6

накопичена ап.Iортизацй 002 ( 25,6 ) ( 25,6 )

Незавершенi капiтальнi iнвестицii 005

OcHoBHi засоби : 10 380,3 3 16,5

первiсна BapTicTb 011 9з6,4 9з,l,6

знос 0i2 ( 556,1 ) ( 62 1,1 )

Щовгостроковi бiологiчнi активи 020

Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii 030

[ншi необоротнi активи 090

Усього за роздiлом I 095 380,3 з 16,5

II. оборотнi активи
апаси : 00

у тому числi готова продукцiя 103

поточнi бiологiчнi активи 10

Щебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, lIосJrуги 25

Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 35 20,1 6,6

у тому числi з податку на прибуrок 36

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 55 303,2 134,3

Поточнi фiнансовi iнвестицii 60

Грошi та ix еквiваленти 65 |9,2 24,8

витрати майбугнiх перiодiв ,70

Iншi оборотнi активи 90 2,9 9,8

Усього за роздiлом II 95 346,0 175,5

III. Необоротнi ак,гивп, утримуванi для продажу, та групи вибуття 1200

Балаrrс 1300
,726,з

492,0



Пасив Код

рядка

на початок

звiтного року
На кiнець

звiтного пеоiодч
l 2 J 4

I. Власпий капiтал
3ареестрований (пайовий) капiтал 400 550,0 550,0

Щодатковий капiтал 410 203,9 161,4

Резервний капiтал 415

Церозподiлений прибуток (непокритий збиток) 420 (79,9) (545,7)

неоппачений капiта,l ) ( )

Усього за роздiлом I 1495 6,74,0 165,7

II. .Щовгостроковi зобов'язання, цiльове фiпапсyвання та забезпечеrлrrя 1 595

III. Поточпi зобовоязанпя

KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв 1 600

Поточна кредиторська заборгованiсть за:

довгостроковими зобов'язаннями 610
товари, роботи, посл}ти 615 16,б 212,4

розрахунками з бюджетом 620 )7о 9,0

у тому числi з податку на прибуток 621

розрахуIrками зi страхlъання 625 бJ,4

розрахунками з оплати працr 630 7,2 з6,9

Щоходи майбутнiх перiодiв 665

Iншi поточнi зобов'язання 690 0,6 0,6
Усього за роздiлом III 1б95 {) 1 з26,з
[V. Зобов'язанпя, повОязанi з необоротними актrlвами, }тримуваними для продfiку,
га групами вибуття

1700

Баланс 1900 ,726,з 1о, п

2. Звiт про фiнансовi результати
за PiK 2019 р.

Np 2-м Кол за !КУЩ 1801007
Стаття Код

Dядка

за звiтний
перiод

За аналогiчний перiод

попереднього Dокч
1 2 з 4

Iистий дохiд вiд ремiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послlт) 2000 l 268,1 1266,6
IIш1 операцlин1 доходи 2|20 24,6
нш1 доходи 2240
)азом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 ]1о]? 1 266,6
Jобiвартiсть реалiзованоi продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 ( 963,1 ) ( 608,3 )

ншi операцiйнi витрати 2180 (
,794,8

) ( 973,9 )
нш1 витрати 22,70 ( ( )
)азом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 1 758,5 ) ( 1582,2 )

Diнансовий результат до оподаткуваЕня (2280 - 2285) 2290 (465,8) (з l 5,6)

Iодаток на прибуrок 2300 ( ) ( )

{истий прибуток (збиток) (1Д0"*ffiЖ*!*У-'') / 2350 (465,8) (з 1 5,6)

Керiвник

Головний бухгалтер

,,,, 
/ Геворкян Данiелла СергiiЪна

(iнiцiа"rи, прiзвище)

(iнiцiали, прiзвlrще)

,)

l



РОЗРАХУНОК
суми надання дотацii на покриття збиткiв

комунuLльного пiдприемства
за 2019 piK

фiзкульryрноi роботи,
операцiйноi кlрсовоi рiзницi, суми спонсорськоТ та благодiйноi допомоги, собiвартiсть реалiзованих
виробничtтх запасiв, втрати вiд списанrrя недоамортизованих основних засобiв та iншi нецродуктивнi витрати,
якi не мають безпосереднього вiдношеЕнrl до наданнrI посJryг пiдприемством.

тис,
J\ъ

з/п
найменчвання Сума

1 Щоходлl, всього 1292,7

в т.ч.
iншi операцiйнi доходи ,.4,6

1 ВитDати всього t758,5

в т.ч. на:

оплату прац1 )75,3

нарахування на заробiтну плату L20.7

матерiа-ши l9,0
комунальЕi послуги та енергоносii }8,б

поточний ремонт обладнання, технiчне обслуговування обладнання 1,,

амортизацiю L2,6

iншi MaTepia_llbHi витрати I,4

iншi витрати (розшифрувати) 163,7

3
Фiнансовi результати вiд дiяльностi без врахування суми фiнансовоi
пiдтримки (дотацii) (фМ2)

3.1 прибчток
J.Z. збиток {65.1

4 Витрати, якi не пiдлягають вiдшкодуванню* i6,0
5 Фiнансовий результат за MiHycoM непродуктивних витрат (I-2-4) l09.1

6
Сума наданЕя дотацii на покриття збиткiв, надана з мiського бюджету за
звiтний перiод

7 коригування суми дотацii на покриття збяtкiв на настуцний квартал

тг ь/ Геворкян Д.С.[\ýрrБtrик

* заборгованостi, суми
iнфраструктури, суми
масовоТ i фiзкультурнс

il - 
1

1t, \ }1l
i\ \. frjl\\\

нестачý,ifа\r. \кфъ
T:.r:u, щutq+
)l DоOоти. вит

'c:*,;P:>LДЯq.tl_г
'i -fi Р,; j 

],i, ЬЧЦЦ.Р 
c]i

;,;lъI(лjl йl,Ё_.fiiJi ,| ]

жъа.*-?#я цlнностеи,
lпiлковим

итрати з утриманнrI об'ектЬ соцiа:rьноТ
lоганiзацiям для IтDоведеншI кyльтуDно-

i-,ьлiЁ*й,*Ъi . купiвлею-продажем iноземноТ в€Lпюти, та втрати вiд



РОЗШИФРОВКА
cTaTTi <Iншi витрати>) п.2 Розрахунку суми надання дотацiТ на покриття

збиткiв КП кАрхiтектурно-планув€Lльне бюро> за 2019 piK

Щиректор д. гЕворкян

ль
з/п

Найменування BapTicTb
(тис. грн.)

1 Обслуговування програмного забезпечення 35,1
2. Iнф ормацiйно-консультацiйнi послуги 2,8
J. Бухгалтерськi i консультацiйнi послуги 149,0
4. Юридичнi послуги 60,0
5. Послуги зв'язку 2,4
6. Списання дебiторськоi заборгованостi за

строком позовноi давностi
з,5

7. Штрафи 5б,0
8. Субпiдрядники 1,49,2

9. Послуги банку 5,7
ВСЬоГо: 463,7

Жt|lдffБ
ýЭ
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