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 Музиківське комунальне підприємство працює з 12.04.2002 року і є виконавцем 

комунальних послуг з централізованого водопостачання та благоустрою території села 

Музиківка. Підприємство підзвітне та підконтрольне Музиківській сільській раді. На 

підприємстві середньооблікова чисельність працівників складає 6 чоловік, з місячним 

фондом заробітної плати 40,5 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата на одного 

працівника складає 6,8 тис. грн. 

 Комунальне підприємство надає до розгляду та затвердження фінансовий план 

на 2020 рік, який включає в себе статті доходів та витрат, а також плановий фінансовий 

результат діяльності. Усі дані фінансового плану представлені в тисячах гривень. 

 На балансі підприємства знаходиться: 7 артезіанських свердловин, трактор ЮМЗ 

– 6, причеп 2-х осний, причеп ПТС-2 № 251. Веде самостійний баланс, має 

розрахунковий та інші рахунки в установах банків та несе відповідальність за своїми 

зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним  законодавством. 

 Наше підприємство надає комунальні послуги населенню, бюджетним установам, 

госпрозрахунковим організаціям і планує отримати доходу від реалізації у 2020 році на 

суму 1 139,2 тис. грн.: населення – 1 090,6 тис. грн.; бюджетні організації – 17,0 тис.грн. 

інші споживачі – 31,7 тис.грн.  

 Для отримання запланованого доходу на плановий рік необхідно довести тарифи 

до економічного обгрунтування з діючими цінами та індексом споживання цін на 

базовий 2019 рік. 

       Відповідно до фін.плану підприємства витрати для надання послуг складуть-1 399,3 

Основні складові витрати підприємства: 

- Витрати на збут – 77,4 

- Матеріальні витрати – 191,9 (ремонт водопроводу (пориви)) 

- Електроенергія та паливо – 276,3 

- Витрати на оплату праці - 142,7 

- Податки – 72,7 (спецводокористування; надра; частина чистого прибутку; податок 

на прибуток) 

- Адміністративні витрати – 338,3 

- Витрати на канцелярію – 4,0 

- Інші операційні витрати – 296,0 (дослідження питної води, ремонти основних 

засобів, обладнання та транспорту, автотранспортні послуги сторонніх 

організацій, банківські послуги, послуги зв’язку та інтернету, витрати на охорону 

праці та навколишнього середовища, оголошення в газету) 

Отже , на плановий 2020 рік збиток складатиме –260,1 тис. грн. за умови 

економічно обгрунтованих тарифів діючих на підприємстві. 
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