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Від ______________ №113

Про фінансово - господарську діяльність
КП «Редакція газети « Бурштинський вісник»»за 2015 рік

На виконання рішення Бурштинської міської ради від 28.01.2016 № 05/06 - 16 «Про 
план роботи Бурштинської міської ради на 2016 рік», заслухавши звіт про фінансово- 
господарську діяльність КП «Редакція газети « Бурштинський вісник »» за 2015 рік, 
враховуючи рекомендації комісій з питань бюджету та економічного розвитку, з питань 
гуманітарної політики, з питань законності та етики, міська рада

вирішила:

1.Звіт про фінансово - господарську діяльність КП «Редакція газети « Бурштинський 
вісник»» за 2015 рік взяти до відома.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Н.Ю.Кицелу.

Міський голова Роксолана Джура
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Міському голові Бурштина 
Роксолані Джурі

Звіт про фінансово-господарську діяльність
КП «Редакція газети «Бурштинський вісник» Бурштинської міської ради

Комунальне підприємство «Редакція газети Бурштинський вісник» Бурштинської міської ради було 
створене у грудні 2014 року для підготовки та випуску газети «Бурштинський вісник».
Офіційну фінансово-господарську діяльність підприємство розпочало 1 січня 2015 року.
За рік роботи випущено 50 номерів газети «Бурштинський вісник» загальною чисельністю 50 тисяч 
примірників (тижневий тираж -  1000 примірників). Також у лютому було додатково надруковано 4 
додатки з деклараціями про доходи.
На підприємстві впродовж року, згідно штатного розпису, працювало троє людей -  директор, 
бухгалтер, відповідальний секретар.
Для організації роботи КП сесія депутатів міської ради виділила 291 тисячу 444 гривні з котрих 
використано 269950,97 грн.
З них:

• придбання двох комп'ютерів - 14400 грн.
• придбання меблів-4 8 1 0  грн
• інші послуги -  Інтернет, оплата за послуги УДППЗ «Укрпошта». -1 394 ,24  грн.
• канцтовари -  9 1 6 грн.
• опалення -3606,01грн.
• вода-2 14.70 .
• друк газети -  94396 грн.
• зарплата працівникам - 125,628,88 грн ( в.т.ч зарплата за грудень була виплачена з 

зароблених коштів).
• нарахування - 24585,14 грн.

Економія -  21493.03 грн.

За 2015 рік комунальне підприємство «Редакція газети «Бурштинський вісник» заробило:
№ Джерело надходження Сума
1 Реклама 32283,00
2 Продаж 238,55
3 Передплата 4312,20
4 Подяка 180.00

Загально 37013,75

Кошти, отримані від провадження господарської діяльності були витрачені наступним чином:
№ Стаття витрат сума
1 Обслуговування банком рахунку 1413,56
2 Інтернет оплата 453,83
3 Хаб (ІІБВ вхід до комп'ютера) 199.90
4 Мишка 75.00
5 Доставка видання 804,89
6 Папки для архіву 48.68



7 Принтер 4900.00
8 Передплата газети пільговим категоріям 8088,46
9 Канцтовари 739,90
10 Флеш-накопичувачі 435,00
11 Мишка-клавіатура 244,00
12 Пам'ять оперативна 2 ГБ 700,00
13 Гонорар нештатним працівникам 2151,75
14 Нарахування на гонорар 666.05
15 Меблі (прихожа, стелажі) 3700,00
16 Марки для відсилки видання 836,75
17 Передплата інших видань 32,90
18 Витяг з реєстру оплата 60,90
19 Зарплата за грудень 5889,68
20 Нарахування 2267.50
21 Податок на доходи за 1 півріччя 2600.00
22 Заправка картриджа 500,00

Усього 36813,75
Залишок на рахунку на 01.01.2016 198,00 грн

Варто зазначити, що у зв'язку з купівлею основних засобів котрі не підлягають списанню в кінці
року (комп'ютери, принтер та меблі) редакція газети вимушена у цьому році сплатити біля 7 тисяч 
гривень податку на прибуток.

На 2016 рік рішенням сесії від 14 січня для КП «Редакція газети «Бурштинський вісник» було 
виділено 120 тисяч гривень. На сьогодні використання цієї суми заплановано на 6-8 місяців.

4 грудня 2015 року Верховною радою України був прийнятий Закон про «Реформування
державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», згідно якого визначено 4 
способи реформування:

1) вихід органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого
самоврядування із складу засновників (співзасновників) друкованого засобу масової
інформації та редакції-у  разі відсутності у майні редакції державного (комунального) 
майна;

2) вихід органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого 
самоврядування із складу засновників (співзасновників) друкованого засобу масової 
інформації та редакціїз перетворенням редакції членами їїтрудового колективу у суб'єкт 
господарювання із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної 
спрямованості друкованого засобу масової інформації;

3) вихід органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого 
самоврядування із складу засновників (співзасновників) друкованого засобу масової 
інформації та редакціїз подальшою приватизацією майна редакції, що перебуває у 
державній чи комунальній власності, відповідно до законодавства з питань приватизації, 
якщо трудовий колектив редакції не подає протягом установленого цим Законом строку" 
пропозиції про свою участь у реформуванні друкованого засобу масової інформації;

4) перетворення друкованих засобів масової інформації, заснованих центральними органами 
виконавчої влади, в офіційні друковані видання.

Редакцією газети надіслано листа на ім'я міського голови про згоду на початок процесу 
реформування газети.

Редактор
С Володимир Капусняк


