
 

 



 

Комунальне підприємство «Спортивний комплекс «Будівельник» Черкаської 

міської ради» створено рішенням сесії Черкаської міської ради від 27.09.2001р. на 

базі палацу спорту «Будівельник», введеного в експлуатацію в квітня 1978р. 

В своїй діяльності підпорядковане Управлінню у справах сім’ї, молоді і спорту  

департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаського міськвиконкому.  

 

 

   Основний вид діяльності та  

програмні завданнями підприємства: 

 

  - створення сприятливих умов для  

організації і проведення навчально – 

тренувальних занять та змагань 

міським дитячо – юнацьким 

спортивним школам, командам 

майстрів спорту , спортивним 

клубам; 

- утримання в технічно надійному 

стані спортивної споруди, 

забезпечення повної безпеки для 

глядачів та учасників при 

проведенні загальноміських, 

Всеукраїнських та міжнародних 

змагань з різноманітних видів 

спорту. 

 

 

Стратегічна мета - підвищення якості роботи споруди, збереження і подальше 

удосконалення матеріально – спортивної бази, створення сучасного 

багатофункціонального спортивного комплексу для проведення культурно – 

мистецьких заходів та спортивних змагань на найвищому рівні. 

Спортивний комплекс «Будівельник» з жовтня 2001 року є базою олімпійської 

підготовки національної збірної команди з волейболу, а з грудня 2010 року ще й 

баскетболу та греко – римської боротьби. Цей статус підприємство підтверджує 

кожний олімпійський цикл.  

Спортивний комплекс «Будівельник» активно використовується для потреб 

громади міста й області, є головною спортивною ареною для проведення 

різноманітних заходів.  

 



 
 

Головні новини підприємства.  

В 2014 року в спорткомплексі проведено:  

10 чемпіонатів міста:  

- з футзалу (5 турів),  

- волейболу (2 тури відкритого чемпіонату міста), 

- баскетболу (8 турів відкритого чемпіонату міста), 

-  художньої гімнастики – 2 турніри, 

-  дзюдо – 3 турніри, 

-  греко – римської боротьби, 

- фінальні змагання спартакіади школярів міста з баскетболу. 

 

 
 

17 змагань чемпіонату області:  

- з дзюдо – 5 турнірів, 

-  міні – футболу (12 турів), 

-  художньої гімнастики,  

- з сучасного танцювального спорту «Весняний вітер» та «Танцюючий 

листопад» - 2 фестивалі, 



- зі спортивних бальних танців «Кубок Жемчуга», «Зимова феєрія», 

«Жемчужина сезону» - 4 турніри,  

 

 
 

- з військово – спортивного багатоборства,  

- з  кудо – 2,  

- з таеквондо.  

 
          

          18 змагань Чемпіонату України та Всеукраїнських турнірів: 

- Всеукраїнський турнір з  міні – футболу серед дітей на призи Олександра 

Ковпака;  

- чемпіонат України з футболу серед ветеранів 50+; 

- «Кубок Черкащини» зі спортивних бальних танців; 

         - фінали Всеукраїнської баскетбольної ліги серед юнаків 1997 р.н. та 2002 р.н.; 

         -  матчі Кубку України з баскетболу; 

          - чемпіонат АБК Суперліга; 

           - чемпіонат України та Кубок України з таеквондо; 

          - Кубок України з кудо; 

          - Чемпіонат України та Всеукраїнський турнір з фунакоші шотокан карате; 

          - Чемпіонат України та Кубок України з української національної боротьби; 

 

 

 

- Всеукраїнський турнір з дзюдо, присвячений річниці визволення міста від 

фашистських  загарбників;  

- Всеукраїнський турнір з греко – римської боротьби пам’яті тренера Д. Лисуна; 

 



   
          -  плей офф та фінал чемпіонату України з фут залу; 

          -  «фінал восьми» Кубку України з фут залу; 

           
 

Крім цих заходів, в січні 2014р. проведена Європейська юнацька ліга з 

баскетболу серед юнаків 1999 р.н., а в вересні -  міжнародний турнір з 

баскетболу «Кубок Венето», зіграно 16 матчів командою «Черкаські мавпи» в 

Чемпіонаті АБК «Суперліга» та Кубку України. 

 

Спортивні заходи, проведені в спорткомплексі «Будівельник» за 2010 – 2014р.  
 

Назва спортивного заходу 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 

 

2014 рік 

1. Чемпіонати міста 10 6 14 9 10 

2. Чемпіонати області 17 19 24 19 17 

3. Чемпіонати України, 

Кубок України, 

Всеукраїнські турніри 

10 11 13 18 18 

4. Чемпіонат України з міні – 

футболу серед ВНЗ, матчі 

3 3 5 - - 

5. ЧУ з волейболу, матчі 34 31 12 - - 

6. ЧУ з баскетболу, матчі 32 30 31 30 16 

7. Міжнародні турніри 1 2 1 1 1 

8. Євроліга з баскетболу 2 1 - 1 1 

Участь у соціальному житті громади міста .  
Безкоштовно на протязі 2014 року в спортивному комплексі «Будівельник» 

проводилися такі міські заходи: 

- відкрита першість міста з художньої гімнастики, присвячена міжнародному 

Дню захисту дітей, в якій приймали участь більше 100 дітей з Київа, 

Дніпродзержинська, Іллічівська, Кіровограда, Білої Церкви; 

- Всеукраїнський турнір з дзюдо, присвячений Дню визволення міста Черкаси 

від фашистських загарбників, в якому прийняло участь більше 400 спортсменів; 



- турнір з художньої гімнастики, присвячений Дню визволення міста Черкаси 

від фашистських загарбників, в якому змагалося 70 спортсменок; 

- турнір з дзюдо, присвячений дню міста та відкритий чемпіонат міста з 

боротьби дзюдо, чемпіонат КДЮСШ «Вікторія» з дзюдо; 

- відкритий чемпіонат міста з баскетболу, волейболу; 

- відкритий чемпіонат міста з греко – римської боротьби, присвячений Дню 

Перемоги; 

- фінал спартакіади школярів міста з баскетболу; 

- фінали Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед юнаків 1997 р.н. та 

2002 р.н.; 

- благодійний матч з баскетболу зі збору коштів в зону АТО серед команд 

«Черкаські мавпи» - ЧНУ. 

Також, щодня з 14.30 години до 20.30 години для проведення навчально -  

тренувальних занять надаються зала боротьби площею 197,6 м² та зала боксу площею 

160 м², в яких тренуються 180 спортсменів КДЮСШ «Вікторія» у відділеннях 

боротьби дзюдо та боксу. В спорткомплексі безкоштовно розміщена адміністрація 

КДЮСШ «Вікторія». В осінньо – зимовий період щопонеділка з 16.00 до 18.00 

години в ігровій залі тренується КДЮСШ «Дніпро 80» з футболу. 

Працівники спорткомплексу приймають безпосередню участь в підготовці 

масових міських заходів, таких як День міста, 9 травня, День працівника фізичної 

культури. 

 

Офіційно відзначені досягнення.  
За сприяння в підготовці та організації змагань на протязі 2014 року колектив 

підприємства отримував подяки: 

- від Асоціації фут зальних клубів України «Екстра - ліга» за організацію 

фінальної серії матчів плей-офф Чемпіонату України з футзалу; 

- від комітету ветеранів фут залу України за сприяння у проведенні Чемпіонату 

України з фут залу серед ветеранів; 

- від федерації кудо України. 

  

Кадрова політика.  

Середньомісячна штатна зайнятість на  підприємстві станом на 01 січня 2015р. 

складається з 27,5 штатних одиниць при штатному розписі в 30 одиниць, в т.ч. 

посади керівних працівників - 2 ставки; посади спеціалістів – 5 ставок; посади 

медичного персоналу – 1 ставка; посади обслуговуючого та технічного 

персоналу – 22 ставки. Середньооблікова чисельність працюючих на 

підприємстві 21 особа.  

 

Середня заробітна плата на підприємстві за 2014 рік становить 2488 грн., в т.ч. 

за посадами: 

- директор – 1  ст. середня з/плата 6868 грн.; 

- заступник  директора з господарських питань – 1  ст. середня з/плата 3256 

грн.; 

- головний бухгалтер  - 1  ст. середня з/плата 3672 грн.; 

- бухгалтер II кат. – 0,5 ст. (вакансія); 

- інженер-енергетик - 1  ст. середня з/плата 2599 грн.; 

- сестра медична - 1  ст. середня з/плата 2332 грн.; 

- художник - 1  ст. середня з/плата 2084 грн.; 



- електрик-дільниці - 1  ст. середня з/плата 1856 грн.; 

- слюсар- сантехник  - 1,5 ст. (фактично зайнято 0,5 ст.) середня з/плата 609 

грн.; 

- секретар-друкарка - 0,5 ст. середня з/плата 609 грн.; 

- прибиральник території  - 1,5 ст. середня з/плата 2113 грн.; 

- робітник з благоустрою – 7,5 ст. середня з/плата 2281 грн.  

- прибиральник службових приміщень – 6 ст. середня з/плата 2299 грн.; 

- сторож- 5 ст. (фактично зайнято 4 ст.) середня з/плата 2099 грн. 

Доходи директора підприємства Бондар С.А. за 2014 рік склали – 82415,13 грн., 

з них нараховано згідно контракту керівника за посадовим окладом – 46402,07 

грн., індексація – 2772,71 грн., надбавка згідно контракту – 12894,35 грн., 

матеріальна допомога на оздоровлення згідно контракту – 3356,00 грн., премія 

за рахунок коштів від господарської діяльності – 16990,00 грн.  
 

Аналіз  доходів та видатків від фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. 
                                                                                                                                     тис. грн 

       
      

Річний план на 

2014р. 

Виконання за 

2014 р. 

Питома вага в 

загальному обсязі 

(%) 

Доходи , у тому числі  1250,2 1347,0 100,0 

-від місцевого бюджету 822,8 822,7 61,1 

-від комерційної діяльності 426,1 501,4 37,2 

-інші доходи 1,3 22,9 1,7 

Видатки, у тому числі на: 1250,2 1343,6 100,0 

- оплату праці  з нарахуваннями  835,5 892,7 66,4 

-  оплату енергоносіїв та комунальних 

послуг 
254,6 213,0 15,9 

- оплату витрат на поточний ремонт 70,7 125,3 9,3 

- нараховані податки і збори 20,8 16,6 1,2 

- інші витрати 41,0 41,3 3,1 

- амортизація  27,6 54,7 4,1 

Фінансовий  результат  - 3,4  

прибуток - 3,4  

 

Надходження підприємства в 2014 році склали – 1347,0 тис. грн. 

Основними джерелами формування доходної частини підприємства є фінансова 

підтримка спортивних споруд з місцевого бюджету, яка в 2014 році становила 822,7 

тис. грн. (61,1% від загального обсягу доходів) та доходи від здійснення 

господарської  діяльності  524,3 тис. грн. без ПДВ (38,9% від загального обсягу 

доходів), з них: 

- доход від тимчасової оренди ігрової зали – 494,8 тис. грн. (36,7 % від 

загального обсягу доходів), 

- надходження від продажу квитків – 6,6 тис. грн., 

- відсотки банку – 1,6 тис. грн., 

- здача металобрухту – 0,4 тис. грн., 

- безоплатно отримані ТМЦ – 9,6 тис. грн., 

- благодійна допомога – 11,3 тис. грн. 

За рахунок коштів місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки 

спортивних споруд на заробітну плату працівникам спорткомплексу в 2014 році 

отримано 733,0 тис. грн.. при планових асигнуваннях -  733,1 тис. грн. За рахунок 

коштів від господарської діяльності за фінансовою можливістю підприємство на 

протязі спортивного сезону здійснює преміювання працівників за результатами 



роботи за місяць, якісну підготовку і проведення Всеукраїнських змагань та змагань 

Європейського рівня, проведення ремонтних робіт власними силами працівників 

тощо. На оплату премії та стримуючих витрат, передбачених колективним договором 

витрачено 159,7 тис. грн.  

Відшкодування з місцевого бюджету в 2014 році на сплату комунальних послуг 

та енергоносіїв для проведення навчально – тренувальних занять, міських змагань, 

заходів за участю міських ДЮСШ та організацій склали 89,7 тис. грн. ( з них оплата 

теплопостачання – 61,0 тис. грн., електроенергії – 28,7 тис. грн.). За рахунок коштів 

від господарської діяльності на сплату комунальних послуг було спрямовано 165,9 

тис. грн. (з них оплата теплопостачання – 78,6 тис. грн., електроенергії – 79,8 тис. 

грн., водопостачання – 7,5 тис. грн. ). Загальна сума коштів сплачених за енергоносії 

в 2014 р. складає 255,6 тис.грн. ( в т.ч. ПДВ).  

 

Витрати спорткомплексу «Будівельник» в 2014 році склали 1343,6 тис. грн.  

Структура витрат підприємства без ПДВ: 

- заробітна плата з нарахуваннями – 892,7 тис. грн. (66,4 % від загального обсягу 

витрат), з яких основна з/п за рахунок коштів місцевого бюджету – 733,0 тис. грн., 

стимулюючі виплати за рахунок коштів господарської діяльності – 159,7 тис. грн.; 

- оплата енергоносіїв – 213,0 тис. грн. (15,9 % від загального обсягу витрат), з них 

оплата теплопостачання – 116,3 тис. грн. (8,7%), електроенергії – 90,5 тис. грн. ( 6,8 

%), водопостачання – 6,2 тис. грн. (0,5 %); 

- інші операційні витрати – 183,2 тис. грн.  (13,6 % від загального обсягу витрат), з 

яких витрати на поточний ремонт – 125,3 тис. грн. (9,3%), податки – 16,6 тис. грн. 

(1,2%), придбання господарчих товарів для утримання споруди – 18,7 тис. грн.  (1,4 

%), інші матеріальні витрати – 22,6 тис. грн.  (1,7%); 

- амортизація – 54,7 тис. грн. (4,1 % від загального обсягу видатків). 

На протязі року оновлювався інвентар, меблі та оргтехніка. Зокрема, було 

придбано 150 шт. пластикових сидінь для сектору № 2 на суму 13,5 тис.грн., сітка для 

воріт, загороджувальна сітка на суму 7,1 тис.грн., стільці в ігрову залу, диванчики  на 

суму 7,0 тис.грн., тенісний стіл – 5,4 тис.грн., телевізор, принтер – 6,0 тис.грн., 

контейнер для сміття – 0,7 тис.грн., жалюзі – 1,4 тис.грн. 

 

За результатами фінансово – господарської діяльності в 2014 році підприємство 

отримало  прибуток в сумі 3,4 тис. грн. 

  

В 2014 році сплачено поточних податків, обов’язкових платежів до 

державного та міського бюджетів: 

податку на прибуток – 11,1 тис. грн., державних дивідендів з податку на 

прибуток – 5,3 тис. грн., земельного податку – 10,9 тис. грн., податку з доходів 

фізичних осіб – 92,7 тис. грн., ПДВ – 20,6 тис. грн., внески до Пенсійного фонду 

України – 252,6 тис. грн. 

 

Аудиторську перевірку фінансово – господарської діяльності в 2014 році 

підприємство не проводило. 

Адреса підприємства: проспект Хіміків, 50/1, м. Черкаси, 18028. e – mail:  

budivelnyk_1978@ukr.net, телефон 64 74 34. 

 

mailto:budivelnyk_1978@ukr.net


 



Звіт КП «СК «Будівельник» за 2014 рік 
Комунальне підприємство «Спортивний комплекс «Будівельник» Черкаської міської ради» 

створено рішенням сесії Черкаської міської ради від 27.09.2001р. на базі палацу спорту 

«Будівельник», введеного в експлуатацію в квітня 1978р. 

В своїй діяльності підпорядковане Управлінню у справах сім’ї, молоді і спорту  

департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаського міськвиконкому.  

  Основний вид діяльності та програмні завданнями підприємства: 

 - створення сприятливих умов для  організації і проведення навчально – тренувальних занять та 

змагань міським дитячо – юнацьким спортивним школам, командам майстрів спорту , спортивним 

клубам; 

- утримання в технічно надійному стані спортивної споруди, забезпечення повної безпеки для 

глядачів та учасників при проведенні загальноміських, Всеукраїнських та міжнародних змагань з 

різноманітних видів спорту. 

Стратегічна мета - підвищення якості роботи споруди, збереження і подальше 

удосконалення матеріально – спортивної бази, створення сучасного багатофункціонального 

спортивного комплексу для проведення культурно – мистецьких заходів та спортивних змагань на 

найвищому рівні. 

Спортивний комплекс «Будівельник» з жовтня 2001 року є базою олімпійської підготовки 

національної збірної команди з волейболу, а з грудня 2010 року ще й баскетболу та греко – 

римської боротьби. Цей статус підприємство підтверджує кожний олімпійський цикл.  

Спортивний комплекс «Будівельник» активно використовується для потреб громади міста 

й області, є головною спортивною ареною для проведення різноманітних заходів.  

Головні новини підприємства.  

В 2014 року в спорткомплексі проведено:  

10 чемпіонатів міста:  

- з футзалу (5 турів),  

- волейболу (2 тури відкритого чемпіонату міста), 

- баскетболу (8 турів відкритого чемпіонату міста), 

-  художньої гімнастики – 2 турніри, 

-  дзюдо – 3 турніри, 

-  греко – римської боротьби, 

- фінальні змагання спартакіади школярів міста з баскетболу. 

17 змагань чемпіонату області:  

- з дзюдо – 5 турнірів, 

-  міні – футболу (12 турів), 

-  художньої гімнастики,  

- з сучасного танцювального спорту «Весняний вітер» та «Танцюючий листопад» - 2 фестивалі, 

- зі спортивних бальних танців «Кубок Жемчуга», «Зимова феєрія», «Жемчужина сезону» - 4 

турніри,  

- з військово – спортивного багатоборства,  

- з  кудо – 2,  

- з таеквондо.  

         

 18 змагань Чемпіонату України та Всеукраїнських турнірів: 

- Всеукраїнський турнір з  міні – футболу серед дітей на призи Олександра Ковпака;  

- чемпіонат України з футболу серед ветеранів 50+; 

- «Кубок Черкащини» зі спортивних бальних танців; 

 - фінали Всеукраїнської баскетбольної ліги серед юнаків 1997 р.н. та 2002 р.н.; 

- матчі Кубку України з баскетболу; 

- чемпіонат АБК Суперліга; 

-чемпіонат України та Кубок України з таеквондо; 

- Кубок України з кудо; 

- Чемпіонат України та Всеукраїнський турнір з фунакоші шотокан карате; 

- Чемпіонат України та Кубок України з української національної боротьби; 



- Всеукраїнський турнір з дзюдо, присвячений річниці визволення міста від фашистських  

загарбників;  

- Всеукраїнський турнір з греко – римської боротьби пам’яті тренера Д. Лисуна; 

- плей офф та фінал чемпіонату України з фут залу; 

- «фінал восьми» Кубку України з фут залу; 

          Крім цих заходів, в січні 2014р. проведена Європейська юнацька ліга з баскетболу серед 

юнаків 1999 р.н., а в вересні -  міжнародний турнір з баскетболу «Кубок Венето», зіграно 16 

матчів командою «Черкаські мавпи» в Чемпіонаті АБК «Суперліга» та Кубку України. 

Спортивні заходи, проведені в спорткомплексі «Будівельник» за 2010 – 2014р.  

Назва спортивного заходу 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 

 

2014 рік 

1. Чемпіонати міста 10 6 14 9 10 

2. Чемпіонати області 17 19 24 19 17 

3. Чемпіонати України, 

Кубок України, 

Всеукраїнські турніри 

10 11 13 18 18 

4. Чемпіонат України з міні – 

футболу серед ВНЗ, матчі 

3 3 5 - - 

5. ЧУ з волейболу, матчі 34 31 12 - - 

6. ЧУ з баскетболу, матчі 32 30 31 30 16 

7. Міжнародні турніри 1 2 1 1 1 

8. Євроліга з баскетболу 2 1 - 1 1 

Участь у соціальному житті громади міста .  
Безкоштовно на протязі 2014 року в спортивному комплексі «Будівельник» проводилися 

такі міські заходи: 

- відкрита першість міста з художньої гімнастики, присвячена міжнародному Дню захисту дітей, в 

якій приймали участь більше 100 дітей з Київа, Дніпродзержинська, Іллічівська, Кіровограда, 

Білої Церкви; 

- Всеукраїнський турнір з дзюдо, присвячений Дню визволення міста Черкаси від фашистських 

загарбників, в якому прийняло участь більше 400 спортсменів; 

- турнір з художньої гімнастики, присвячений Дню визволення міста Черкаси від фашистських 

загарбників, в якому змагалося 70 спортсменок; 

- турнір з дзюдо, присвячений дню міста та відкритий чемпіонат міста з боротьби дзюдо, 

чемпіонат КДЮСШ «Вікторія» з дзюдо; 

- відкритий чемпіонат міста з баскетболу, волейболу; 

- відкритий чемпіонат міста з греко – римської боротьби, присвячений Дню Перемоги; 

- фінал спартакіади школярів міста з баскетболу; 

- фінали Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед юнаків 1997 р.н. та 2002 р.н.; 

- благодійний матч з баскетболу зі збору коштів в зону АТО серед команд «Черкаські мавпи» - 

ЧНУ. 

Також, щодня з 14.30 години до 20.30 години для проведення навчально -  тренувальних 

занять надаються зала боротьби площею 197,6 м² та зала боксу площею 160 м², в яких тренуються 

180 спортсменів КДЮСШ «Вікторія» у відділеннях боротьби дзюдо та боксу. В спорткомплексі 

безкоштовно розміщена адміністрація КДЮСШ «Вікторія». В осінньо – зимовий період 

щопонеділка з 16.00 до 18.00 години в ігровій залі тренується КДЮСШ «Дніпро 80» з футболу. 

Працівники спорткомплексу приймають безпосередню участь в підготовці масових 

міських заходів, таких як День міста, 9 травня, День працівника фізичної культури. 

Офіційно відзначені досягнення.  
За сприяння в підготовці та організації змагань на протязі 2014 року колектив підприємства 

отримував подяки: 

- від Асоціації фут зальних клубів України «Екстра - ліга» за організацію фінальної серії матчів 

плей-офф Чемпіонату України з футзалу; 

- від комітету ветеранів фут залу України за сприяння у проведенні Чемпіонату України з фут 

залу серед ветеранів; 



- від федерації кудо України. 

Кадрова політика.  

Середньомісячна штатна зайнятість на  підприємстві станом на 01 січня 2015р. складається 

з 27,5 штатних одиниць при штатному розписі в 30 одиниць, в т.ч. посади керівних працівників - 2 

ставки; посади спеціалістів – 5 ставок; посади медичного персоналу – 1 ставка; посади 

обслуговуючого та технічного персоналу – 22 ставки. Середньооблікова чисельність працюючих 

на підприємстві 21 особа.  

Середня заробітна плата на підприємстві за 2014 рік становить 2488 грн., в т.ч. за 

посадами: 

- директор – 1  ст. середня з/плата 6868 грн.; 

- заступник  директора з господарських питань – 1  ст. середня з/плата 3256 грн.; 

- головний бухгалтер  - 1  ст. середня з/плата 3672 грн.; 

- бухгалтер II кат. – 0,5 ст. (вакансія); 

- інженер-енергетик - 1  ст. середня з/плата 2599 грн.; 

- сестра медична - 1  ст. середня з/плата 2332 грн.; 

- художник - 1  ст. середня з/плата 2084 грн.; 

- електрик-дільниці - 1  ст. середня з/плата 1856 грн.; 

- слюсар- сантехник  - 1,5 ст. (фактично зайнято 0,5 ст.) середня з/плата 609 грн.; 

- секретар-друкарка - 0,5 ст. середня з/плата 609 грн.; 

- прибиральник території  - 1,5 ст. середня з/плата 2113 грн.; 

- робітник з благоустрою – 7,5 ст. середня з/плата 2281 грн.  

- прибиральник службових приміщень – 6 ст. середня з/плата 2299 грн.; 

- сторож- 5 ст. (фактично зайнято 4 ст.) середня з/плата 2099 грн. 

Доходи директора підприємства Бондар С.А. за 2014 рік склали – 82415,13 грн., з них 

нараховано згідно контракту керівника за посадовим окладом – 46402,07 грн., індексація – 

2772,71 грн., надбавка згідно контракту – 12894,35 грн., матеріальна допомога на оздоровлення 

згідно контракту – 3356,00 грн., премія за рахунок коштів від господарської діяльності – 16990,00 

грн.  

Аналіз  доходів та видатків від фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. 
                                                                                                                                     тис. грн 

       
      

Річний план на 

2014р. 

Виконання за 

2014 р. 

Питома вага в 

загальному обсязі 

(%) 

Доходи , у тому числі  1250,2 1347,0 100,0 

-від місцевого бюджету 822,8 822,7 61,1 

-від комерційної діяльності 426,1 501,4 37,2 

-інші доходи 1,3 22,9 1,7 

Видатки, у тому числі на: 1250,2 1343,6 100,0 

- оплату праці  з нарахуваннями  835,5 892,7 66,4 

-  оплату енергоносіїв та комунальних 

послуг 
254,6 213,0 15,9 

- оплату витрат на поточний ремонт 70,7 125,3 9,3 

- нараховані податки і збори 20,8 16,6 1,2 

- інші витрати 41,0 41,3 3,1 

- амортизація  27,6 54,7 4,1 

Фінансовий  результат  - 3,4  

прибуток - 3,4  

 
Надходження підприємства в 2014 році склали – 1347,0 тис. грн. 

Основними джерелами формування доходної частини підприємства є фінансова підтримка 

спортивних споруд з місцевого бюджету, яка в 2014 році становила 822,7 тис. грн. (61,1% від 

загального обсягу доходів) та доходи від здійснення господарської  діяльності  524,3 тис. грн. без 

ПДВ (38,9% від загального обсягу доходів), з них: 

- доход від тимчасової оренди ігрової зали – 494,8 тис. грн. (36,7 % від загального обсягу доходів), 

- надходження від продажу квитків – 6,6 тис. грн., 



- відсотки банку – 1,6 тис. грн., 

- здача металобрухту – 0,4 тис. грн., 

- безоплатно отримані ТМЦ – 9,6 тис. грн., 

- благодійна допомога – 11,3 тис. грн. 

За рахунок коштів місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки спортивних 

споруд на заробітну плату працівникам спорткомплексу в 2014 році отримано 733,0 тис. грн.. при 

планових асигнуваннях -  733,1 тис. грн. За рахунок коштів від господарської діяльності за 

фінансовою можливістю підприємство на протязі спортивного сезону здійснює преміювання 

працівників за результатами роботи за місяць, якісну підготовку і проведення Всеукраїнських 

змагань та змагань Європейського рівня, проведення ремонтних робіт власними силами 

працівників тощо. На оплату премії та стримуючих витрат, передбачених колективним договором 

витрачено 159,7 тис. грн.  

Відшкодування з місцевого бюджету в 2014 році на сплату комунальних послуг та 

енергоносіїв для проведення навчально – тренувальних занять, міських змагань, заходів за участю 

міських ДЮСШ та організацій склали 89,7 тис. грн. ( з них оплата теплопостачання – 61,0 тис. 

грн., електроенергії – 28,7 тис. грн.). За рахунок коштів від господарської діяльності на сплату 

комунальних послуг було спрямовано 165,9 тис. грн. (з них оплата теплопостачання – 78,6 тис. 

грн., електроенергії – 79,8 тис. грн., водопостачання – 7,5 тис. грн. ). Загальна сума коштів 

сплачених за енергоносії в 2014 р. складає 255,6 тис.грн. ( в т.ч. ПДВ).  

Витрати спорткомплексу «Будівельник» в 2014 році склали 1343,6 тис. грн.  

Структура витрат підприємства без ПДВ: 

- заробітна плата з нарахуваннями – 892,7 тис. грн. (66,4 % від загального обсягу витрат), з яких 

основна з/п за рахунок коштів місцевого бюджету – 733,0 тис. грн., стимулюючі виплати за 

рахунок коштів господарської діяльності – 159,7 тис. грн.; 

- оплата енергоносіїв – 213,0 тис. грн. (15,9 % від загального обсягу витрат), з них оплата 

теплопостачання – 116,3 тис. грн. (8,7%), електроенергії – 90,5 тис. грн. ( 6,8 %), водопостачання – 

6,2 тис. грн. (0,5 %); 

- інші операційні витрати – 183,2 тис. грн.  (13,6 % від загального обсягу витрат), з яких витрати 

на поточний ремонт – 125,3 тис. грн. (9,3%), податки – 16,6 тис. грн. (1,2%), придбання 

господарчих товарів для утримання споруди – 18,7 тис. грн.  (1,4 %), інші матеріальні витрати – 

22,6 тис. грн.  (1,7%); 

- амортизація – 54,7 тис. грн. (4,1 % від загального обсягу видатків). 

На протязі року оновлювався інвентар, меблі та оргтехніка. Зокрема, було придбано 150 

шт. пластикових сидінь для сектору № 2 на суму 13,5 тис.грн., сітка для воріт, загороджувальна 

сітка на суму 7,1 тис.грн., стільці в ігрову залу, диванчики  на суму 7,0 тис.грн., тенісний стіл – 5,4 

тис.грн., телевізор, принтер – 6,0 тис.грн., контейнер для сміття – 0,7 тис.грн., жалюзі – 1,4 

тис.грн. 

За результатами фінансово – господарської діяльності в 2014 році підприємство отримало  

прибуток в сумі 3,4 тис. грн. 

 В 2014 році сплачено поточних податків, обов’язкових платежів до державного та 

міського бюджетів: 

податку на прибуток – 11,1 тис. грн., державних дивідендів з податку на прибуток – 5,3 

тис. грн., земельного податку – 10,9 тис. грн., податку з доходів фізичних осіб – 92,7 тис. грн., 

ПДВ – 20,6 тис. грн., внески до Пенсійного фонду України – 252,6 тис. грн. 

Аудиторську перевірку фінансово – господарської діяльності в 2014 році підприємство не 

проводило. 

Адреса підприємства: проспект Хіміків, 50/1, м. Черкаси, 18028. e – mail:  

budivelnyk_1978@ukr.net, телефон 64 74 34. 
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