
КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(тридцять п'ята сесія шостого скликання) 

РІШЕННЯ 

від" 11" вересня 2015р. 
м. Кременчук 

Про звіт директора КП «АРХБУДПРОЕКТ» 
про виконання функціональних обов'язків 
та фінансово-господарську діяльність установи у 2015р. 

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», заслухавши та обговоривши звіт директора комунального 
підприємства «АРХБУДПРОЕКТ» Левчука А.Ю. про виконання 
функціональних обов'язків та фінансово-господарську діяльність установи у 
2015р. 

районна рада вирішила: 

1. Звіт директора КП «АРХБУДПРОЕКТ» Левчука А.Ю. про виконання 
функціональних обов'язків та фінансово-господарську діяльність 
установи 2015 року взяти до відома (додається). 

ГОЛОВА 
РАЙОННОЇ РАДИ В.І.СІОРА 



КП «АРХБУДПРОЕКТ» 
вул. Леніна, 14/23 м.Кременчук,, 39600,Україна, Полтавська обл. 

тел.0973500160 
ЄДРПОУ 30772365 МФО 380805 р/р 26002229025 

«Райфайзенбанк Аваль» м. Київ 

Відповідь на письмо 
№02-35/329 від 03.08.2015р. 

№ 

Голові Кременчуцької районної ради 
В.І. Сіорі 

На лист 02-35/329 від 03.08.2015 р. щодо продовження терміну дії 
трудового контракту, надаємо звіт про діяльність КП "АРХБУДПРОЕКТ" на 
поточний період 201^~року. 

Підприємство "АРХБУДПРОЕКТ" створене з метою забезпечення 
реалізації державної політики у галузі будівництва, реконструкції та 
капітального ремон ту об"єктів містобудування, здійснення господарської 
діяльності та отримання прибутку. 

У 2014 році предметом діяльності підприємства для реалізації зазначеної 
мети з надання інжинірингових послуг забудовникам, а саме : 

•роботи по проектуванню об"єктів архітектури(для звичайних умов); 
•інжинірингова діяльність у сфері будівництва; 
•здійснення технічного нагляду за об'єктами, що будуються; 
•надання інформаційно-консультативних послуг з підготовки матеріалів 

по будівництву об'єктів промислового, житлово-цивільного та комунального 
призначення; 

•виготовлення будівельних паспортів на забудову земельної ділянки (для 
індивідуальних забудовників) з розробкою ескізів намірів забудови; 

•підготовка матеріалів та документів для отримання дозвільних 
документів на будівництво (реконструкцію) в територіальному Управлінні 
інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Полтавській 
області (отримання декларацій про початок виконання будівельних робіт та 
повідомлень про початок виконання будівельних робіт - для індивідуальних 
забудовників); 

• підготовка матеріалів та документів для прийняття закінчених 
будівництвом об'єктів в експлуатацію в територіальному Управлінні інспекції 
державного архітектурно-будівельного контролю в Полтавській області; 

•підготовка містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки; 
•розгляд і опрацювання скарг громадян, фізичних та юридичних осіб. 



Діяльність КП "Архбудпроект" протягом ІІ-му кварталу 2015 року надали 
послуги: 

• Гирич А.М. ескіз намірів забудови «Житловий будинок з прибудованим 
гаражем» с. Мала Кохнівка 

• Іванова С.І. дизайн проект «Шоурум у продовольчому магазині «Жовтий 
аероплан»» м. Кременчук 

• Бліндер А. Е. робочий проект до дизайн проекту 4-х кімнатної квартири 
м. Полтава 

• Конджарія Х.К. ескіз намірів забудови «Житловий будинок» с. Кривуші 
• Бердзенешвілі Л.Г. ескіз намірів забудови «Житловий будинок с 

прибудованим гаражем» с. Кривуші 
• Максимівська сільська рада/ ГО «Відродження Максимівки» проектно-

кошторисна документація «Капітальний ремонт Максимівського НВК» с. 
Максимівка 

Фінансова діяльність КП «АРХБУДПРОЕКТ» в ІІ-му кварталі 2015 року 
має такі показники: 
Надійшло коштів від реалізації послуг 
а саме: 
Надання послуг населенню 5900 грн. 
Надання послуг організаціями та підприємствами: 0 грн. 
Витрачено: 5835,36 грн. 

а саме: 
-витрати на оплату праці 1800 грн. 
-страхові збори до фондів державного 

загальнообов'язкового страхування 0 грн. 
-витрати на придбання товарів 0 грн. 
-оплата за надані послуги 0 грн. 
-оренда приміщення 0 грн. 
-електроенергію, водопостачання та 

опалення приміщення 0 грн. 
-послуги банку 389,65 грн. 
-послуги зв'язку та інтернет 0 грн. 

На 01.07.2015р. існує заборгованість по розрахункам в сумі 11475,70 грн., а 
саме:Оплата праці - 7079,14 грн., Послуги банку - 60,17 грн., Оренда приміщення -
2891,19 грн., Електроенергія, водопостачання та опалення приміщення -845,20 грн., 
Послуги зв'язку та інтернет - 600,00 грн. 

Директор КП «АРХБУДПРОЕКТ» _ ^ Л т Щ у . Левчук А.Ю. 



Додаток 1 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 
суб'єкта малого підприємництва 

Підприємство КП "Архбудпроект" 
Територія АВТОЗАВОДСЬКИЙ 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
Організаційно-правова форма 
господарювання 
Орган державного управління 
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері архітектури 
Середня кількість працівників 2 
Одиниця виміру: тис. грн. 
Адреса, телефон 39600, м.Кременчук, вул.Леніна, буд. 14/23 

1. Баланс Форма № 1-м 
на ЗО червня 2015 р. 

Дата (рік, місяць, число) 
за ЄДРПОУ 
за КОАТУУ 

за КОПФГ 

за СПОДУ 
за КВЕД 

0536621381 

КОДИ 
2015 7 

30772365 
5310436100 

150 

71.11 

Код за ДКУД | 1801006" 

Актив Код рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
1 2 3 4 

І. Необоротні активи 
Незавершені капітальні інвестиції 020 
Основні засоби: 

залишкова вартість 030 0,5 0,1 
первісна вартість 031 10,0 10,0 
знос 032 ( 9,5 ) ( 9,9 ) 

Довгострокові біологічні активи: 
справедлива (залишкова) вартість 035 - -

первісна вартість 036 - -

накопичена амортизація 037 ( " ) ( " ) 
Довгострокові фінансові інвестиції 040 
Інші необоротні активи 070 - -

Усього за розділом І 080 - -

II. Оборотні активи 
Виробничі запаси 100 - -

Поточні біологічні активи 110 
Готова продукція 130 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

чиста реалізаційна вартість 160 - -

первісна вартість 161 - -

резерв сумнівних боргів 162 ( ) ( ) 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 -

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 - -

Поточні фінансові інвестиції 220 
Грошові кошти та їх еквіваленти: 

в національній валюті 230 0,9 0,1 
у тому числі в касі 231 - -

в іноземній валюті 240 
Інші оборотні активи 250 
Усього за розділом II 260 - -

III. Витрати майбутніх періодів 270 
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 



Баланс 280 1,4 0,2 

Пасив Код рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 
І. Власний капітал 
Статутний капітал 300 1,4 0,2 
Додатковий капітал 320 
Резервний капітал 340 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 - -

Неоплачений капітал 360 ( ) ( ) 
Усього за розділом І 380 1,4 0,2 
II. Забезпечення майбутніх витрат і цільове фінансування 430 
III. Довгострокові зобов'язання 480 -

IV. Поточні зобов'язання 
Короткострокові кредити банків 500 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 - -

Поточні зобов'язання за розрахунками: 
з бюджетом 550 - -

зі страхування 570 - -

з оплати праці* 580 - -

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, 605 
Інші поточні зобов'язання 610 - -

Усього за розділом IV 620 - -

V. Доходи майбутніх періодів 630 
Баланс 640 1,4 0,2 

З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) 

2. Звіт про фінансові результати 
за 2 квартал 2015 р. 

Форма № 2-м 
Код за ДКУД 1801007 

Стаття Код рядка За звітний період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 15,5 -

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( - ) ( " ) 
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 
-020) 

030 - -

Інші операційні доходи 040 
Інші доходи 050 
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 15,5 -

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 ( " ) ( " ) 
Інші операційні витрати 090 ( 27,6 ) ( ) 
у тому числі: 091 

092 ( ) ( ) 
Інші витрати 100 ( ) ( - ) 
Разом витрати (080 + 090+ 100) 120 ( 27,6 ) ( " ) 
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 - -

Податок на прибуток 140 ( - ) ( " ) 
Чистий прибуток (збиток) (130-140) 150 -12,1 -



/ 
Забезпечення матеріального заохочення 160 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 

201 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних 

202 

Керівник 

Головний бухгалтер 

Левчук А.Ю. 

(ініціали та прізвище) 
Стецюра Л. О. 

(підпис) (ініціали та прізвище) 


