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Пояснювальна записка 
до змін фінансового плану на 2018 рік 

державної установи „Держгідрографія”. 
 

Даний проект змін до фінансового плану установи на 2018 рік подається з 

метою внесення змін починаючи з 3-го кварталу планового року. 

Проект змін до фінансового плану установи на 2018 рік розроблено та 

подано на розгляд і затвердження у зв’язку із наявністю наступних причин: 

- з метою коригування запланованого розміру чистого доходу, який було 

розраховано з урахуванням прогнозного курсу валют на поточний рік –  

29,3 грн/дол. США, а фактично середній валютний курс за І півріччя 2018 року - 

26,7 грн/дол. США, а також зниження з 01.01.2018 ставки маякового збору на 

2,2%, що не було передбачено при розрахунку фінансового плану, оскільки план 

розраховувався за підставі діючих на момент розрахунку законодавчих актів; 

- з метою уточнення показників доходів і витрат відповідно до фактичних 

показників діяльності установи за І півріччя поточного року та прогнозних 

показників діяльності на ІІ півріччя; 

- з метою уточнення розмірів та об’єктів планових капітальних видатків, 

враховуючи проведені тендерні закупівлі і необхідні для виробничої діяльності 

засоби.  

Зазначеними змінами передбачено зменшення чистого доходу у зв’язку із 

зниженням з 01.01.2018 ставки маякового збору на 2,2%, а також фактично 

нижчим валютним курсом, який спостерігався у І півріччі поточного року (26,7 

грн/дол. США проти запланованого 29,3 грн/дол. США) і прогнозується до кінця 

року (середній 26-28,95 грн/дол. США). Також враховано фактичне зниження 

загального умовного об’єму суднозаходів у І півріччі поточного року порівняно як 

з планом, так і з аналогічним періодом минулого року. 

Так, наведемо динаміку загального умовного об’єму суден поквартально за 

період 2015-2017 роки та І півріччя 2018 року: 
 

Аналіз сумарного умовного об’єму суден груп А і Б,  

                 що заходять в порти України в розрізі кварталів           м³ 
 

Період 2015 рік 2016 рік 2017 рік 
Відхилення 

від 2016(+,-) 
2018 рік 

Відхилення 

(+,-) від 2016 

Відхилення 

(+,-) від 2017 

І квартал 98 811 526 83 196 331 87 127 242 + 3 930 911 88 122 899 + 4 926 568 + 995 657 

ІІ квартал 96 121 709 86 284 645 90 503 918 + 4 219 273 82 265 359 - 4 019 286 - 8 238 559 

Всього І 

півріччя 
194 933 235 169 480 976 177 631 160 8 150 184  170 388 258 907 282 -7 242 902 

 

Як видно з таблиці, за І півріччя 2016 року загальний умовний об’єм суден 

від суднозаходів зменшився проти аналогічного періоду минулого року на 13,1%, 

у І півріччі 2017 року даний показник збільшився на 4,8% проти рівня минулого 

року. У звітному періоді відбулось суттєве зниження загального умовного об’єму 

суден від суднозаходів: всього у І півріччі на 4,1% менше, ніж було у минулому 

році і на 9,1% у ІІ кварталі проти аналогічного періоду минулого року. 

З урахуванням наведеного, перераховано чистий дохід від отримання 

маякового збору зі зниженням ставки маякового збору на 2,2% і розрахунку 

середньорічного значення валютного курсу – 28,2 грн/дол. США. 

Також уточнено розміри та об’єкти планових капітальних видатків, 

враховуючи проведені тендерні закупівлі і необхідні для виробничої діяльності 

засоби. Зокрема, для забезпечення виробничих потреб філій використовується 
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пасажирський і вантажопасажирський транспорт (перевезення обладнання і 

працівників промірних партій, забезпечення транспортування ТМЦ на маяки і 

віддалені дільниці, перевезення працівників для оперативного усунення і перевірки 

навігаційного обладнання тощо). Останнім часом здійснювалось придбання 

вантажного і вантажопасажирського транспорту. На сьогоднішній день є потреба у 

оновленні наявного застарілого легкового автотранспорту. Так, на балансі 

установи обліковується 20 одиниць автомобілів типу «легковий», а саме: 
 

№  
п/п  

Марка транспортного 
засобу 

філія, за якою 
закріплено ТЗ 

Тип 
транспортного 

засобу 
Рік випуску 

1 Mitsubishi Outlander 2,0 Миколаїв легковий 2004 

2 ВАЗ 21213 "Нива" Миколаїв легковий 1996 

3 КІА CLARUS 2,0 SLX Миколаїв легковий 1999 

4 УАЗ 469 Миколаїв легковий 1984 

5 УАЗ 469 Миколаїв легковий 1984 

6 УАЗ-3151   Миколаїв легковий 1985 

7 УАЗ-31514   Миколаїв легковий 1999 

8 УАЗ-31514  Миколаїв легковий 1999 

9 ВАЗ 21213 "Нива" Миколаїв легковий 2006 

10 DAEWOO LANOS Миколаїв легковий 2004 

11 ГАЗ 3110 Одеса легковий 1998 

12 MITSUBISHI Outlander Одеса легковий  2004 

13 MITSUBISHI Outlander Одеса легковий  2004 

14 УАЗ 31519 Одеса легковий  2004 

15 УАЗ 31514 Одеса легковий  1999 

16 Nissan Maxima Дніпровська легковий 2005 

17 Toyota Land Cruiser Prado центральний апарат легковий 2007 

18 Mitsubishi Grandis 2.4 AT 

Sport центральний апарат легковий 2007 

19 Mitsubishi Grandis Укрморкартографія легковий  2007 

20 Mitsubishi Lancer Укрморкартографія легковий  2007 
 

Із переліченого автотранспорту автомобіль ГАЗ 3110 планується списати у 

2019 році через технічно несправний стан, значну зношеність.  

Враховуючи значний термін експлуатації автомобілів – середній вік 

становить 18 років, існує необхідність оновлення автопарку легкових автомобілів. 

По мірі оновлення планується наявний застарілий автотранспорт списувати з 

балансу шляхом продажу/утилізації/передачі з балансу на баланс.  

Починаючи з поточного року до Інвестиційного плану установи на 2018-

2020 роки і, відповідно передбачено затвердженим Фінансовим планом установи 

на 2018 рік, придбання автомобіля марки Renault DUSTER або аналогу (по 1 

одиниці щороку). 

Однак, оскільки потреба в автомобілях значно перевищує передбачені 

фінансовим планом можливості, пропонується внести відповідні зміни до 

фінансового плану і Інвестиційного плану з метою збільшення автопарку легкового 

автотранспорту, а саме:  

- у 2018 році планується доповнити Інвестиційний план також 

автомобілем ŠKODA KODIAQ і 1 автомобілем ŠKODA NEW OCTAVIA;  

- у 2019 році планується доповнити Інвестиційний план ŠKODA NEW 

OCTAVIA у кількості 2 одиниці. 

Зазначені автомобілі планується використовувати з дотриманням вимог 

п.п.б) п.п.2 п.13 Постанови КМУ від 29.11.2006 №1673, а саме тільки з метою 
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поїздок, пов’язаних із службовою діяльністю посадових осіб суб’єктів 

господарювання. 

Крім того, оновлення автопарку дозволить скоротити непродуктивні витрати 

на ремонт і заміну запасних частин. Так, наприклад, витрати на ремонт 1-го 

автомобіля Mitsubishi Outlander у 2016 році склали близько 90,0 тис. грн. 

До складу витрат адміністративного автотранспорту додано один автомобіль 

для потреб філії «Дніпровський район Держгідрографії» шляхом перерозподілу 

витрат між іншими автомашинами в межах затвердженого обсягу витрат на 

утримання службового автотранспорту. 
 

Враховуючи викладене вище, наведемо порівняльний аналіз запропонованих 

змін до фінансового плану на 2018 рік за основними статтями витрат з наведенням 

причин змін: 
 

 

І. ДОХОДИ: 
 

Найменування 
2018 

план 

2018 план 

(зміни) 

Тенденція план 

2018(зміни) до 

плану 2018 
Пояснення змін 

тис. грн. % 

Чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

483 723 460 553  - 23 170 95,2% 

враховано зниження ставки маякового 

збору на 2,2% і перераховано 

прогнозний дохід з урахуванням 

очікуваного середнього валютного 

курсу 27,0 грн/дол. США 
Маяковий збір 438 023 414 853  - 23 170 94,7% 

Інші операційні доходи, 

усього, у тому числі: 
14 931 17 481  + 2 550 117,1% 

Очікування щодо деякого підвищення 

валютного курсу у ІІ півріччі 

поточного року (з 26,7 до 27 має 

вплинути на збільшення доходів від 

курсових різниць і від купівлі-продажу 

валюти 

курсові різниці 4 574 7 074  + 2 500 154,7% 

доходи від купівлі-

продажу валюти 
424 474  + 50 111,8% 

 

ІІ. ВИТРАТИ: 
 

Найменування 
2018 

план 

2018 план 

(зміни) 

Тенденція план 

2018(зміни) до плану 

2018 
Пояснення змін 

тис. грн. % 

Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт та 

послуг) 
313 036 311 317 - 1 719 99,5% 

Показник зменшено у зв’язку із 

уточненням очікуваних витрат за 

нижче наведеними статтями та з 

метою оптимізації витрат у зв’язку із 

переглядом в бік зменшення чистого 

доходу 

Паливо 15 822 15 000 - 822 94,8% 

Зменшено обсяги споживання у 

зв’язку із виведенням в ремонт частини 

суден у ІІ півріччі і відповідно 

зменшенням кількості виходів суден  

Оплата праці 161 987 160 187 - 1 800 98,9% 

У зв’язку із зменшенням оплати праці 

екіпажам суден на час проведення 

ремонту суден, а також зменшенням 

кількості працівників  

відрахування на соціальні 

заходи 
34 850 34 444 - 406 98,8% 

Зменшено відрахування у зв’язку із 

зменшенням фонду оплати праці 

витрати, що здійснюються 

для підтримання об’єкта в 

робочому стані (проведен-

ня ремонту, технічного 

огляду, нагляду, 

32 708 34 208 + 1 500 104,6% 

Витрати збільшуються у зв’язку із 

збільшенням кількості і запланованих 

обсягів ремонтів плавзасобів, а також 

збільшення вартості ремонтів за 

результатами проведених процедур 
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обслуговування тощо) закупівель 

видатки на відрядження 1 620 1 520 - 100 93,8% 

Зменшено з урахуванням перегляду 

кількості і обсягів відряджень та 

зменшенням відряджень з метою 

оптимізації витрат установи 

послуги сторонніх органі-

зацій по утриманню плав-

засобів (послуги стоянки, 

страхування та ін)  

2 487 2 157 - 330 86,7% 

Зменшено у зв’язку з коригуванням 

витрат відповідно до фактично 

укладених договорів на стоянку 

плавзасобів  

перепідготовка плавскладу, 

підвищення кваліфікації і 

акредитація виробничого 

персоналу, атестація роб 

місць 

192 187 - 5 97,4% 

Зменшено у зв’язку із врахуванням 

фактичних обсягів витрат у І півріччі 

поточного року та планових обсягів на 

ІІ півріччя 

інформаційне та 

програмне забезпечення 
135 165 + 30 122,2% 

Підвищено через збільшення видатків 

на антивірусне забезпечення після 

вірусних атак 2017 року 

оплата комунальних 

послуг 
1 342 1 164 - 178 86,7% 

Зменшення показника пов’язано із 

перерозподілом витрат на оренду 

приміщень і відповідно перерозподі-

лом комунальних витрат. Дані витрати 

зменшено у складі «собівартість 

реалізованої продукції» і збільшено у 

складі «адміністративні витрати» 

пропорційно орендованим площам  

оренда плавзасобів, кранів, 

причалів та ін. основних 

засобів 
5 368 5 668 + 300 105,6% 

Збільшено показник у зв’язку із 

збільшенням обсягів орендованих 

площ та укладанням додаткових 

договорів з оренди. Крім того, 

підвищилися тарифи буксирів і 

плавзасобів, які залучаються для 

виконання виробничих завдань філій. 

податки та ін. платежі до 

бюджету 
536 628 + 92 117,2% 

Збільшено з урахуванням наявних 

дозволів на використання радіочастот і 

діючих тарифів (рента за використання 

радіочастотного ресурсу) 

Адміністративні витрати 75 985 74 784 - 1 201 98,4% 
Пояснення зменшення витрат по 

статтях наведено нижче 

витрати на аудиторські 

послуги 
550 0 - 500  

у зв’язку із плановим аудитом 

діяльності, який проводиться органом 

управління немає необхідності у 

залученні сторонніх послуг 

витрати на зв’язок 

525 480 - 45 91,4% 
Витрати відкореговано з урахуванням 

фактичних даних за І півріччя 

поточного року 

амортизація основних 

засобів і нематеріальних 

активів  
844 782 - 62 92,7% 

Витрати відкореговано з урахуванням 

фактичних даних за І півріччя 

поточного року та очікуваних 

нарахувань на ІІ півріччя 

Витрати на оренду 

5 520 5 140 - 380 93,1% 

Зменшено у зв’язку із перерозподілом 

витрат на оренду і з урахуванням 

наявних даних за І півріччя поточного 

року 

організаційно-технічні 

послуги 

343 413 + 70 120,4% 

Збільшено витрати, враховуючи 

необхідність у проведенні організа-

ційно-технічного навчання персоналу 

при запровадженні електронного 

документообороту 

послуги з оцінки майна 
325 0 - 325  

витрати не плануються (планувались 

з урахуванням попередньо 
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передбаченого аудиту) 

витрати на госптовари, 

матеріали, канцтовари та 

інше 
693 803 + 110 115,9% 

Збільшено витрати, враховуючи 

фактичні обсяги використання у І 

півріччі і потреби на зазначені витрати 

до кінця планового періоду 

банківські послуги 

1 386 1 359 - 27 98,1% 
відкореговано витрати, враховуючи 

фактичні показники діяльності за І 

півріччя поточного року 

податки, збори та інші 

передбачені законодавст-

вом обов'язкові платежі 

(крім тих, що 

включаються до 

виробничої собівартості) 

1 577 1 477 - 100 93,7% 

Зменшено витрати, враховуючи 

передбачені і уточнені податкові 

платежі на ІІ півріччя планового року 

витрати на переклад 
69 62 - 7 89,9% 

Відкореговано витрати з урахуванням 

прогнозних показників до кінця року 

витрати на 

електроенергію 260 240 - 20 92,3% 
Зменшення витрат у зв’язку із пере-

розподілом витрат на оренду і 

комунальні платежі 

витрати на комунальні 

послуги 

297 432 + 135 145,5% 

Зростання витрат за рахунок 

перерозподілу витрат на комунальні 

послуги пропорційно орендній площі. 

Витрати було передбачено в складі 

«собівартості реалізованої продукції» 

Витрати на збут 10 846 10 226 - 620 94,3% 

Витрати зменшено в основному за 

рахунок виключення витрат на 

отримання інформаційних послуг про 

суднозаходи 

витрати на рекламу 

160 140 - 20 87,5% 
Зменшено з урахуванням передба-

чених послуг надання зазначеної 

інформації у плановому році 

послуги з надання 

інформації про 

судозаходи 
1 050 450 - 600 42,9% 

Дана інформація відноситься до 

публічних даних і відповідно немає 

потреби у придбанні зазначених 

послуг  

Інші операційні витрати 35 200 34 903 - 297 99,2% Витрати незначно відкореговано 

витрати на дослідження і 

розробки 
13 973 13 756 - 217 98,4% 

Враховано заплановані обсяги 

зменшення даних витрат 

Податковий кредит, який 

не підлягає відшкодуванню 

з бюджету (перерахунок 

частки використання това-

рів/послуг та необоротних 

активів в оподатковуваних 

операціях, ПДВ по продук-

тах харчування тощо) 

480 400 - 80 83,3% 

Незначне зменшення показника 

пов’язано з урахуванням очікувань 

щодо зменшення зазначених витрат 

враховуючи фактичні дані І півріччя 

планового року 

Витрати з податку на 

прибуток 
11 275 8 272 - 3 003 73,4% 

У зв’язку із суттєвим зменшенням 

доходів зменшилась відповідно база 

для обчислення витрат з податку на 

прибуток  
 

 

ІІІ. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

 
2018 план 

2018 план 

(зміни) 

Тенденція план 2018 (зміни) до плану 2018 

тис. грн % 

Усього доходів 498 752 478 132  - 20 620 95,9% 

Усього витрат 447 392  440 534 - 6 858 98,5% 

Чистий прибуток 51 360 37 598  - 13 762 73,2% 
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Як видно з таблиці, передбаченими змінами планується зменшити доходи на 

4,1%, що відповідно призведе до зниження чистого прибутку на 26,8%. Такі зміни 

є наслідком не виправданих негативних очікувань щодо знецінення національної 

валюти по відношенню до долару США у розмірі 29,3 грн/дол. США, 

передбачених макроекономічним прогнозом у квітні минулого року і на підставі 

якого було розраховано доходи підприємства у затвердженому фінансовому плані, 

а також зниженням ставки маякового збору на 2,2%, який є основним джерелом 

фінансування установи. В результаті перегляду ставки збору і валютного курсу - (з 

урахуванням фактичних даних за І півріччя поточного року) – 28,2 грн/дол. США, 

чистий дохід установи очікується менше на 4,8%, що і призвело до зниження 

чистого фінансового результату на 26,8% порівняно із затвердженим фінансовим 

планом на 2018 рік. 

Враховуючи заплановані показники діяльності на 2018 рік, а також очікувані 

показники фінансового стану на 2017 рік коефіцієнти рентабельності та 

прибутковості матимуть наступний вигляд: 
 

Найменування показника 
Фінансовий план  

2017 року 

Очікувано  

(2017 рік) 

Плановий 

рік  

(2018 рік) 

Рентабельність активів 
(чистий фінансовий результат/ вартість активів) х 100, % 

18% 21% 7% 

Рентабельність власного капіталу 
(чистий фінансовий результат/ власний капітал) х 100, % 19% 22% 8% 

Рентабельність діяльності 
(чистий фінансовий результат/ чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг)) х 100, % 
21% 23% 8% 

 

Як видно з таблиці, внаслідок очікуваного об’єктивного зниження чистого 

фінансового результату всі зазначені коефіцієнти у плановому періоді знизяться, 

порівняно як з плановими, так і з очікуваними показниками 2017 року. Отже, 

зниження розміру коефіцієнтів є наслідком об’єктивного зменшення чистого 

доходу внаслідок зниження ставки маякового збору, зменшення загального 

умовного об’єму суднозаходів та меншого зростання валютного курсу, ніж 

прогнозувалось.  

Крім того, з метою ефективного забезпечення діяльності установи було 

переглянуто капітальні інвестиції на плановий рік: 
 

ІV. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 
 

Найменування 
2018 

план 

2018 

план 

(зміни) 

Тенденція план 2018 

(зміни) до плану 2018 Пояснення змін 

тис. грн % 

Придбання (виготовлення) основних засобів 

буї пластикові, металеві, 

конструкції ЗНО, 

обладнання для ЗНО 
21 480 11 530 - 9 950 53,7% 

Зменшення пояснюється уточненням 

кількості необхідних буїв у поточному році 

гідрографічні катери та 

суднове, навігаційне та 

гідрографічне обладнання  
5 603 8 313 2 710 148,4% 

Зменшення показника пояснюється 

переглядом необхідних обсягів 

гідрографічного обладнання  

інше обладнання (комп’ю-

терна та периферійна техніка, 

автотранспорт, інше 

виробниче обладнання) 

15 784 13 119 - 2 665 83,1% 

Зменшено обсяги придбання побутової і 

кліматичної техніки і переглянуто 

заплановані об’єкти авто техніки, а саме, 

збільшено придбання легкового 

автотранспорту через значний знос 

наявного автопарку і зменшено об’єми 

вантажо-пасажирського автотранспорту 

Придбання (створення) нематеріальних активів 
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придбання (створення) 

нематеріальних активів 
5 230 3 055 - 2 175 58,4% 

Перенесено частину нематеріальних 

активів із статті «придбання» до 

«модернізація» у зв’язку з тим, що 

заплановане створення електронних 

карт фактично є їх коректурою, тобто 

модернізацію і відповідно більша частка 

витрат на створення є насправді 

витратами на модернізацію існуючих 

навігаційних карт  

Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 

Переобладнання та 

модернізація флоту 
975  1 440  + 465 147,7% 

Збільшено у зв’язку із передбаченим 

дообладнанням ВГК «Капітан Черемних» 

кран-болом для гідрографічних робіт 

Інша модернізація 7 450  7 550  + 100 101,3%  Уточнено вартість модернізації 

ВСЬОГО 57 217 45 702 + 11 515 79,9%  
 

Всього капітальні інвестиції зменшено на 20,1% проти попередньо 

затвердженого, у зв’язку із зменшенням джерела фінансування – зменшенням 

чистого прибутку установи, який очікується отримати. Фінансування капітальних 

вкладень планується здійснювати за власні кошти підприємства. 

Внесення змін до переліку об’єктів автотранспорту, які заплановано 

придбати, зумовлено об’єктивною необхідністю оновити парк легкового 

автотранспорту (середній вік експлуатації становить 18 років) і відповідно 

виключено придбання вантажо-пасажирського автотранспорту. Так, передбачено 

придбати додатково один автомобіль ŠKODA KODIAQ 2,0 TDI і 1 автомобіль 

ŠKODA NEW OCTAVIA. Обидва автомобіля не відносяться до представницького 

класу. ŠKODA KODIAQ 2,0 TDI – кроссовер з двохлітровим дизельним двигуном і 

довжиною рами 4,7 м, відносить до середнього класу автомобілів; ŠKODA NEW 

OCTAVIA – з бензиновим двигуном, об’ємом 1,6 м³ і довжиною автомобіля 4,7 м 

також до середнього класу автомобілів (сегмент C). 

Об’єктивна необхідність зменшення чистого доходу призвела до зменшення 

бази для нарахування податку на прибуток, а внаслідок зменшення чистого 

фінансового результату зменшився відповідний обсяг відрахувань частини чистого 

прибутку, що підлягає сплаті до бюджету. Одночасно, у зв’язку зі зменшенням 

кількості працівників зменшився фонд оплати праці і відповідно обсяги податків, 

що нараховуються/утримуються з заробітної плати персоналу. Нижче наведено 

обсяг сплати податків до бюджетів, які змінилися, порівняно із затвердженим:  
 

Найменування 2018 план 
2018 план 

(зміни) 

Тенденція план 2018 (зміни) 

до плану 2018 

тис. грн % 

податок на прибуток підприємств 13 823  9 397  -4 426 68% 

податок на додану вартість 5 950  5 350  - 600 90% 

відрахування частини чистого 

прибутку державними унітарними 

підприємствами та їх об'єднаннями 

33 714 25 332 -8 382 75% 

інші податки та збори: 4 299 4 344 +45 101% 

Військовий збір 3 406 3 353 - 53 98% 

рентна плата за користування 

радіочастотним ресурсом України 
 456  538 +82 118% 

орендна плата до бюджету  437  453 +16 104% 

податок на доходи фізичних осіб 43 919   42 788  -1 131 97% 
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земельний податок 1 080  1 080  0 100% 

єдиний внесок на загальнообов'яз-

кове державне соціальне 

страхування 

51 247 49 146 -2 101 96% 

Усього виплат на користь держави 154 074 137 479 - 16 595 89% 

 

Зменшення податку на додану вартість у плановому році пояснюється 

поверненням на електронний рахунок переплати за даним платежем до бюджету, 

яка виникла у попередніх звітних періодах. 
 

V. ПЛАН ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА СТРОКОМ НА ТРИ РОКИ 

 

1. Впровадження електронного документообігу. 
На сьогоднішній день на підприємстві розпочато дослідну експлуатацію електронного 

документообігу.  

На виконання Закону України від 22.05.2003 № 851-IV "Про електронні документи та 

електронний документообіг" та Наказу Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5 

"Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх 

підготовки до передавання на архівне зберігання" в 2017 - 2019 роках в установі заплановано 

поступове впровадження електронного документообігу. 

Програмний продукт планується встановити в центральному апараті та на чотирьох 

філіях установи. Загальна кількість робочих місць – 140. 

Перехід на електронний документообіг дасть змогу підвищити рівень виконавської 

дисципліни, швидкість обробки документів та має таку переваги:  

- перехід до більш зручного, швидкого і економного безпаперового юридично 

значимого документообігу; 

- удосконалення процедури підготовки, подачі/доставки, обліку та зберігання 

документів, їх аутентифікація, цілісність, конфіденційність і неспростовність; 

- криптографічний захист інформації (електронних документів) при передачі по 

відкритих каналах; 

- мінімізація фінансових ризиків за рахунок підвищення конфіденційності 

інформаційного обміну документами; 

- економія ресурсів за рахунок використання оперативного електронного архіву; 

- можливість швидкого пошуку і перегляду електронних документів, а також 

визначення їх юридичної сили по ЕЦП; 

- швидкий і надійний обмін електронними документами з партнерами, контрагентами 

незалежно від віддаленості адресата. 
 

2. Оновлення системи плавучого огородження 
ДУ «Держгідрографія» в системі плавучого огородження морських шляхів України 

використовує пластикові і металеві буї різних типів. Пластикові буї мають ряд переваг над 

металевими, зокрема ціна нових пластикових буїв і їх експлуатаційні витрати нижчі мінімум 

в 2 рази. Але на акваторіях де буває складна льодова обстановка, а саме на БДЛК, ХМК, 

підхідних каналах портів Маріуполя і Бердянська пластикові буї не витримують навантажень 

і часто отримують значні пошкодження. Металеві буї в системі плавучого огородження 

зазначених каналів при складній льодовій обстановці, як правило, отримують незначні 

пошкодження і використовуються за прямим призначенням для забезпечення безпеки 

судноплавства без заміни. 

В системі плавучого огородження БДЛК і ХМК (лиманної частини) в основному 

використовуються великі металеві буї типу БМБЛ різних модифікацій. В 2015 році ДУ 

«Держгідрографія» закуплено 25 буїв типу БМБЛ-У.  

В системі плавучого огородження ХМК (річкової частини), підхідних каналів до 

портів Маріуполь і Бердянськ використовуються металеві буї типу С-2 (малі морські буї, 

висотою 2 м над водою) і С-3 (середні морські буї, висотою 3 м над водою) різних 
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модифікацій. В 2016 році для ФДУ «Миколаївський район Держгідрографії» було придбано 

10 буїв С-2 і 10 буїв С-3. 

У плановому році передбачено закуплено ще 4 буя типу С-2.  

Для оновлення обстановки на р. Дніпро планується придбати у плановому році 155 

пластикових буїв). 
 

Таким чином, поданим на розгляд проектом змін до фінансового 

плану на 2018 рік передбачається приведення у відповідність показників 

фінансово-господарської діяльності у зв’язку із зменшенням чистого доходу 

на 4,8% внаслідок зниження з 01.01.2018 ставки маякового збору на 2,2%, 

суттєвого зниження загального умовного об’єму суден від суднозаходів у 

порти України у І півріччі 2018 року (на 4,1% менше, ніж було у 

аналогічному періоді минулого року), очікуване зменшення валютного 

курсу до 28,2 грн/дол. США (середньорічне значення), оскільки фактично 

валютний курс у І півріччі планового року зафіксовано у розмірі  

26,7 грн/дол. США проти запланованого 29,3 грн/дол. США, тобто нижче 

запланованого на 8,9%. Одночасно відкореговано витратну частину – 

зменшено витрати на 1,5% проти передбачених затвердженим фінансовим 

планом. Слід зазначити, що суттєвого зниження витрат установа не в змозі 

здійснити, оскільки у минулому році в рамках реформування морської і 

річкової галузі Міністерством інфраструктури України передано частину 

функцій і обов’язків від ДП водних шляхів «Укрводшлях» до ДУ 

«Держгідрографія» - передано на баланс Держгідрографії частину майна і 

обслуговуючого персоналу, що займаються обслуговуванням засобів 

навігаційного обладнання на р. Дніпро. В результаті збільшено штат 

установи на 314 працівників і на 1903 одиниць засобів навігаційного 

обладнання, що забезпечують безпеку судноплавства на внутрішніх 

річкових водних шляхах України. Джерелом фінансування даних витрат 

визначено маяковий збір. Передане майно зношене більш як на 90% і 

потребує оновлення і проведення капіталоємних ремонтів, що відповідно 

впливає лише на зростання витрат установи. 

Внаслідок вищевказаних чинників очікується зниження чистого 

фінансового результату на 26,8%, при цьому основним узагальнюючим 

показником діяльності є забезпечення беззбитковості установи, що повністю 

виконується поданим проектом змін фінансового плану на 2018 рік. 
 

Враховуючи об’єктивні чинники викладених змін, пропонуємо погодити 

зміни до фінансового плану на 2018 рік. 
 
 

 

 
 

Заступник начальника       Ю. Козленко 


