
Звіт начальника Комунального Підприємства 
’’Олександрійське міжміське бюро технічної 

інвентаризації” за 2021рік
1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

КП "Олександрійське міжміське бюро технічної інвентаризації» є спільною 
власністю територіальних громад ,сіл, селищ і міст Кіровоградської області. 

Засновник : Кіровоградська обласна рада.
Місцезнаходження Кіровоградська область м. Олександрія пр-т 

Соборний,51
Підприємство працює по обслуговуванню населення роботами 

пов’язаними з проведенням технічної інвентаризації житла та обслуговує 
м. Олександрія, смт Петрове, смт Устинівка, Олександрійський, Петрівський 
та Устинівський р-н

У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, 
Законами України, Актами Президента України та Кабінету Міністрів 
України, рішеннями обласної ради, Статутом.

За своїм статусом відноситься до категорії госпрозрахункових 
підприємств, є платником податку на прибуток на загальних підставах. 

Видами та предметом діяльності Бюро є:

- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із 
технічного консультування в цих сферах.

- приватизація державного житлового фонду;
Підприємство та його філії працюють в орендованих приміщеннях.

2. ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Згідно з фінансовим планом на 2021 р заплановано отримання доходу 
на загальну суму 4523,3 тис. грн..

Фактичний дохід від реалізації послуг за 2021 року становить 4766 тис. 
грн. що складає 105,4% від запланованого показника на 2021 рік.

3. ФОРМУВАННЯ ВИТРАТНОЇ ЧАСТИНИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

На 2021 рік загальна сума витрат запланована на рівні 4487,7тис. грн. 
Фактичний показник загальних витрат склав 4742,2 тис. грн. Виконання 
плану по витратам -  105,7%.

Витрати діяльності за звітний період сформовані за наступними 
напрямками:

собівартість реалізованих робіт та послуг -  3308,1тис.грн.



адміністративні витрати -  1351,1тис.грн. 
інші витрати -  83 тис. грн.

4. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА РОЗПОДІЛ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ

Сума нерозподіленого прибутку на початок звітного періоду складає 
14,6тис.грн.

Розмір чистого прибутку за підсумками 2021 року склав 23,8 тис.грн., 
за планованими даними розмір чистого прибутку становить 35,6 тис.грн., 
відповідно плановий показник виконано на 66,9%.

Прибуток розподілено на:
- розвиток виробництва у сумі 33 тис. грн..
- відрахування частини чистого прибутку державними унітарними 

підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 4,8 тис. грн..
Залишок нерозподіленого прибутку на кінець звітного періоду складає 

0,6тис.грн.

5. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Фінансовим планом на 2021 рік передбачено здійснення капітальних 
інвестиції в розмірі 559тис.грн., в тому числі:

- придбання основних засобів - 479 тис. грн.
- придбання інших необоротних матеріальних активів -  80 тис. грн. 
Фактично капітальні інвестиції в звітному періоді становили 92,4 тис.

грн. на придбання оргтехніки (комп’ютерів), що становить 16,5% від 
запланованого показника.

Начальник Наталія ХАРЕНКО


