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Пояснювальна записка 
до фінансового плану на 2019 рік 

Державної установи „Держгідрографія”. 
 

І. Загальні відомості 
 

Держгідрографія діє на підставі Положення, затвердженого наказом 

Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.10.2004 № 953. 

Створена на виконання міжнародних зобов’язань України з навігаційно-

гідрографічного забезпечення безпеки мореплавства у зоні відповідальності 

України державна установа „Держгідрографія” (далі – Держгідрографія) входить 

до сфери управління Міністерства інфраструктури України, заснована на 

державній формі власності і відноситься до підприємств, що мають стратегічне 

значення для економіки і безпеки держави. 

Держгідрографія на підставі делегованих Мінінфраструктури правах 

представляє інтереси нашої країни в міжнародних організаціях з питань навігації, 

гідрографії, морської картографії, співпрацює з гідрографічними службами інших 

країн. 

Так, Держгідрографія представляє Україну у Міжнародній гідрографічній 

організації (МГО, Монако), яка здійснює найповніший збір і розповсюдження 

серед своїх членів інформації з морських навігаційних карт і документів, сприяє 

розвитку гідрографічної науки і технічних засобів навігації. 

Ця міжурядова консультативна технічна організація, створена в 1921 році 

для сприяння безпеці мореплавства та захисту морського середовища. На сьогодні 

вона об’єднує 81 постійні повноправні держави-члена.  

Також Держгідрографія з 2004 року представляє Міністерство 

інфраструктури України у Міжнародній асоціації навігаційного забезпечення 

мореплавства і маякових служб (МАМС) – неурядова організація, заснована в 

1957 р. для розвитку співробітництва між маяковими службами різних країн, 

обміну інформацією, надання їм технічної і організаційної допомоги. Членами 

МАМС є понад 100 національних служб і ін. організацій, що займаються 

навігаційним обладнанням морських судноплавних шляхів, з 85 країн. МАМС 

координує зусилля своїх членів з удосконалення та уніфікації засобів 

навігаційного забезпечення мореплавства і гарантування безпечного, ефективного 

і екологічно чистого судноплавства.  

Виконання покладених на Держгідрографію завдань здійснюється шляхом: 

– навігаційно-гідрографічного забезпечення (НГЗ) мореплавства, що включає 

облаштування морів і внутрішніх водних шляхів зони відповідальності України; 

– розвитку системи НГЗ мореплавства, що включає розробку, виробництво і 

впровадження нових методів, технологій і технічних засобів навігації, гідрографії 

та морської картографії. 
 

Фінансовий план Держгідрографії включає в себе показники фінансово-

господарської діяльності як центрального апарату установи, так і її філій:  

ФДУ „Миколаївський район Держгідрографії”, ФДУ „Одеський район Держгідро-

графії”, ФДУ „Укрморкартографія” та ФДУ «Дніпровський район 

Держгідрографії». 
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Планом на 2019 рік передбачено середню чисельність в кількості 970 осіб.  

Фінансовий план Держгідрографії на 2019 рік сформовано на основі таких об'єктивних 
чинників: 

• фіксована ставка маякового збору у розмірі 0,045 долара США за 1 м³ об'єму судна — із суден 
закордонного плавання та 0,0045 долара США за 1 м³ об'єму судна — із суден у каботажному 
плаванні (наказ Міністерства інфраструктури України від 27.05.2013р. № 316 «Про портові 
збори»); 

• Вільно регульований (плаваючий) курс валюти. Значний вплив зміни курсу на фінансово-
господарську діяльність установи пояснюється тим, що маяковий збір є основним джерелом 
доходів Держгідрографії і складає 90% від загального доходу, з якого 98,0% надходить у валюті; 

• фактичні дані про виконання показників фінансового плану за 2017, І квартал 2018 року і 
прогнозні дані за 2018 рік; 

• дані основних макроекономічних показників на 2019 рік, передбачених Постановою КМУ від 
31.05.2017 №411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 
2018-2020 роки» (далі – прогноз); 

• зростання цін на всі товарно-матеріальні цінності, як наслідок щорічної інфляції і подальше 
зростання через зростання курсу долару США, оскільки 90% товарів є іноземного походження; 

• до планової вартості витрат на придбання товарів, робіт і послуг у сторонніх організацій 
включається частина ПДВ, що не відшкодовується установі, відповідно до діючого 
законодавства – ст. 199 Податкового кодексу і національним стандартам бухгалтерського 
обліку;  

• передбачений розмір ставки податку на прибуток підприємств у плановому році, яку у 
плані залишено на рівні 2018 року і становить 18%. Крім того, фінансовим планом передбачено 
продовження нарахування і сплати військового збору. 

Отже, розрахунки здійснено на базі діючих і прогнозних цін на товари, роботи, послуги з 
урахуванням, змін в чинному законодавстві та нормативно-правових документів і 
тенденцій їх впливу на фінансово-господарську діяльність підприємства в плановому році. 

 

 

ІІ. Формування дохідної частини  
 

На сьогоднішній день основним джерелом фінансування установи є 

надходження маякового збору, який відповідно до п.5 ст. 22 Закону України «Про 

морські порти України» від 17.05.2012 №4709-ІV, справляється на користь 

державної установи, що організовує та здійснює навігаційно-гідрографічне 

забезпечення мореплавства. 

Відповідно до п.1.4 Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення 

мореплавства у внутрішніх морських водах, територіальному морі та виключній 

(морській) економічній зоні України, затвердженого наказом Міністерства 

транспорту та зв’язку України від 29.05.2006 № 514 і зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України від 14.06.2006 за №708/12582, навігаційно-

гідрографічне забезпечення мореплавства організовується і проводиться 

державною установою «Держгідрографія». 

Ставка маякового збору з 01.01.2018 зменшена на 2,2% і законодавчо 

встановлена у розмірі 0,045 долара США за 1 куб. метр об’єму судна – із суден 
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закордонного плавання та 0,0045 долара США за 1 куб. метр об’єму судна – із 

суден у каботажному плаванні (наказ Міністерства інфраструктури України від 

27.05.2013р. № 316 «Про портові збори»). 

Маяковий збір у повному обсязі сплачується безпосередньо на рахунки 

Держгідрографії. 

Іншим джерелом доходів Держгідрографії є кошти канального збору, які 

отримує Держгідрографія на підставі укладених договорів на виконання 

навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки мореплавства з отримувачем 

канального збору - ДП «Адміністрація морських портів України». Правовою 

основою для цього є Порядок обліку та використання коштів від портових зборів, 

затверджений наказом Міністерства інфраструктури України від 27.05.2013р.  

№ 316 «Про портові збори» і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

12.06.2013 за № 931/23463, п.2.4 якого визначено, що за рахунок коштів від 

канального збору утримуються ЗНО на каналах. 

Крім того, доходи Держгідрографія отримує від встановлення і 

обслуговування засобів навігаційного обладнання, виконання промірних 

гідрографічних робіт, реалізації морських і річкових навігаційних карт 

(електронних і паперових) та карт р. Дніпро, керівництв, посібників для плавання, 

Повідомлень мореплавцям, лоцманських річкових карт, атласів і схем 

розташування обладнання морського узбережжя України. 

Враховуючи всі види доходів Держгідрографії сформовано загальний обсяг 

доходів. 

При цьому структура доходів Держгідрографії має такий вигляд: 
Структура дохідної частини                     тис. грн.. 

 

Показники 
2017 

факт 

2018 

план 

2018 

прогноз 

2019 

план 

частка, % 

2017 

факт 

2018 

план 

2018 

прогноз 

2019 

план 

Чистий дохід від 

реалізації продукції 
468 344  460 553 462 156 489 422 95,7% 96,3% 96,1% 96,2% 

Інші операційні доходи 20 890  17 481 18 500 19 393 4,3% 3,7% 3,8% 3,8% 

Інші доходи 115  98 86 97    0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Дохід, всього 489 349  478 132 480 742 508 912 100%  100% 100% 100% 

Загальний розмір доходів, запланований на 2019 рік перевищує плановий 

показник поточного року на 6,4% і прогнозний показник 2018 року на 5,9%.  

Як видно з таблиці, на 2019 рік планується збільшення розміру інших 

операційних доходів з урахуванням фактичних надходжень у минулому році. Це 

пояснюється, перш за все тим, що зростання інших операційних доходів у 2017 

році зумовлено зростанням офіційного валютного курсу – протягом 2017 року на 

4% (з 25,5513 за 1$ середній курс за 2016 рік до 26,5966 за 1$ - середній курс за 

2017 рік). Відповідно дохід від курсової різниці у 2017 році склав близько 8,6 

млн. грн. У поточному році прогнозне значення доходу від курсової різниці 

очікується отримати в розмірі 7,1 млн. грн. у зв’язку із сповільненням темпу 

знецінення гривні і деякою стабілізацією валютного курсу. Враховуючи 

зменшення обсягу валютної виручки (порівняно із 2017 роком), через зниження 

ставки маякового збору, заплановане зростання валютного курсу до 29,3 грн/$, на 

плановий період передбачено отримати доходів від курсової різниці – 7,7 млн. 

грн.  
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Отже, структура доходної частини у відсотковому значенні залишається 

майже без змін (відхилення за рахунок збільшення інших операційних доходів 

через підвищення курсу валют) і чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг 

є найвагомішою складовою доходів. 

Чистий дохід установи за видами діяльності має такий вигляд: 
 

Структура чистого доходу від реалізації                                  тис. грн.. 
 

Найменування 
Абсолютне значення (тис. грн) % в структурі чистого доходу 

Факт 

2017 

План 

2018 

Прогноз 

2018 

План 

2019 

Факт 

2017 

План 

2018 

Прогноз 

2018 

План 

2019 

Маяковий збір 422 175 414 853 416 563 434 145 90,1% 90,1% 90,1% 88,7% 

доходи від поліграфічної 

діяльності 
2 011  1400 1 240 2 000  0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 

доходи від знімальних геоде-

зичних та гідрографічних робіт 
484  390 390 480  0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

доходи від надання послуг з 

навігаційно-гідрографічного 

забезпечення мореплавства 

43 674 43 908 43 963 52 797 9,3% 9,5% 9,5% 10,8% 

інші доходи  0 2 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

ВСЬОГО ЧД 468 344 460 553 462 156 489 422 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Оскільки основну питому вагу доходів Держгідрографії становить маяковий 

збір – 90,1 %, отримання якого цілком залежить від суднозаходів - кількості і 

об’єму суден груп А і Б, які не залежать від діяльності установи, а також розміру 

тарифу на обчислення збору та офіційного курсу валюти, на що також установа не 

в змозі впливати, доходна частина фінансового плану в частині надходження 

маякового збору запланована враховуючи тенденцію суднозаходів, що склалась за 

останні два роки, з прогнозними очікуваннями на плановий рік і поправкою на 

збільшення офіційного валютного курсу НБУ – 29,3 грн/$. 

При плановому розрахунку розміру маякового збору на 2019 рік враховано 

прогнозований сумарний умовний об’єм суден, від якого обчислюється маяковий 

збір. 

Для прогнозу сумарного умовного об’єму суден на 2019 рік проведено 

аналіз суднозаходів, яким виявлено чітку тенденцію зменшення загального 

сумарного умовного об’єму суден протягом 2015-2016 років і незначне 

поліпшення ситуації у 2017 році порівняно із минулим роком. 

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 

ІІІ квартал 98 065 144 93 953 683 92 550 470 - 1 403 213    

ІV квартал 101 348 134 94 038 518 95 861 701 + 1 823 183    
Всього за 

рік 394 346 513  357 473 177 366 043 331 + 8 570 154    
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Як видно з таблиці, всього за 2016 рік загальний умовний об’єм суден від 

суднозаходів зменшився проти аналогічного періоду минулого року на 9,4%. 

Тенденція зменшення загального умовного об’єму суден спостерігалася і у 

ІІІ кварталі 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року, однак в 

цілому у минулому році відзначається збільшення загального умовного об’єму 

суден порівняно із 2016 роком на 2,4%.  

У І кварталі поточного року також спостерігається підвищення загального 

умовного об’єму суден порівняно із аналогічним періодом як 2016 року, так і 

2017 року, що є позитивною тенденцією на тлі останніх років – зростання на 

1,1% порівняно із аналогічним періодом минулого року. У ІІ кварталі 2018 року 

різке зниження сумарного умовного об’єму суден – на 9,1% порівняно із 

показником минулого року. 

Крім того, у зв’язку із завершенням будівництва Керченського моста, який 

унеможливлює проходження суден з осадкою понад 8 м і габаритною шириною 

35 м, а також загостреною обстановкою в Азовському регіоні (18-20 травня 2018 

року повідомлено про припис Російської Федерації про заборону входу до 

району Азовського моря поблизу Бердянська у зв'язку із стрільбами ЧФ РФ і 

затримання суден, що прямували до/з Бердянску та Маріуполя) по оперативним 

даним спостерігається зменшення загального об’єму суднозаходів до портів 

даного регіону, а це, в свою чергу, зменшує надходження від портових зборів.  
 

Сумарний об’єм по суднам у закордонному плаванні по портах: Азовсталь, 

Азовський СРЗ, Бердянський МТП, Маріупольський МТП, Маріупольський МРП  
 

Рік 
Сумарний об’єм, тис. м³ 

Всього 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

2017 1 305 1 206 1 704 1 795 2 529 1 921 2 319 1 248 1 268 2 235 1 717 1 548 20 796 

2018 1 531 1 231 1 871 1 668 1 818 1 313        

 

Як видно з таблиці, у квітні поточного року спостерігається зниження на 

7% сумарного об’єму суднозаходів порівняно із аналогічним періодом минулого 

року, у травні поточного року зниження сумарного об’єму склало 28,1%, у червні 

– 31,7%. Оскільки даний регіон в структурі сумарного об’єму суднозаходів 

становить 6-7%, то відповідно зменшення суднозаходів суттєво зменшить 

надходження маякового збору, що негативно вплине на фінансово-господарську 

діяльність підприємства. 

Одночасно, з 01 січня 2018 року ставку маякового збору знижено на 2,2%, 

що відповідно зменшує доходи установи. 
 

Отже, проведений аналіз показує наявність об’єктивних зовнішніх факторів, 
які спричиняють зменшення планових надходжень маякового збору (очікуване 
зменшення сумарного об’єму суднозаходів та зниження ставки збору), не 

дивлячись на заплановане підвищення валютного курсу. В той же час, 
заплановане збільшення надходжень від послуг з навігаційно-гідрографічного 
забезпечення судноплавства за договорами (в основному за рахунок коштів 
канального збору), а також збільшення доходів від поліграфічної діяльності і 
знімальних гідрографічних робіт сприяють підвищенню в цілому обсягу чистого 
доходу у плановому році. 
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Проектом фінансового плану на 2019 рік передбачено отримання всього 

доходів у розмірі 508 912 тис. грн., що перевищує передбачений фінансовим 
планом на 2018 рік обсяг на 6,4% і прогнозний рівень поточного року на 5,9%.  

 

Таким чином, доходну частину фінансового плану на 2019 рік сформовано 
на підставі фактичних даних за 2017 - І півріччя 2018 року, діючого на 
момент складання проекту фінансового плану чинного законодавства, 
передбачених до укладання договорів та прогнозних очікувань і тенденцій впливу 
очікуваних прогнозних даних на 2019 рік. 

 

ІІ. Формування витратної частини  
 

Витрати всього у проекті фінансового плану на 2019 рік заплановано 
більше на 8,3% у порівнянні з затвердженими плановими витратами 2018 року і на 
6,8% більше, ніж прогнозно очікується отримати у поточному році. 

 

Аналіз витрат, граничний розмір яких передбачений  

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 №1673 

№ 

з/п 

Найменування витрат % згідно 

Постанови 

№1673⃰ 

Чистий 

прибуток 

за 2017р., 

тис. грн. 

Нормативне 

значення 

показника, 

тис. грн. 

Планове 

значення на 

2019 р., тис. 

грн. 

Результат 

аналізу 

(норма/відхиле

ння) 

1 Аудиторські послуги 
1,5 

109 486 

1 642 
не 

плануються 
Норма 

2 Фінансова та 
благодійна допомога 

1 1 095 
не 

плануються 
Норма 

3 Реклама  0,5 547 115,0 Норма 

4 Витрати на страхування 1,5 1 642 450,0 Норма 

⃰ - Граничний розмір витрат визначається за результатами попереднього звітного року, для 

плану на 2019 рік це 2017 рік. 
 

 

Витрати на охорону праці, спеціальне навчання та цивільний захист 
 

Витрати на охорону праці на 2019 рік заплановані у розмірі 4 021,0 тис.грн., 

що складає 1,8 % від фонду оплати праці за 2018 рік: 

тис. грн. 

Фонд оплати праці 

за 2018 рік 

0,5% від суми фонду  

оплати праці за 2018 рік   

Заплановані витрати на 

охорону праці у 2019 році 

225 092,0 1 125,5  4 021,0 (тис.грн.) 

Розподіл за статтями витрат:  

№ 

з/п 

Код рядка 

у проекті 

фінплану 

Найменування статті витрат 

Сума  

(тис. грн.) 

Заплановано 

на 2019 рік 

всього  

1. 

1011, 1014, 

1015, 1016, 

1018/4, 

1018/5, 

1018/6 

витрати на охорону праці, техніку безпеки і 

протипожежні заходи в складі собівартості. 
2 706,0 4 021,0 
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2. 
1048, 1050 Витрати на охорону праці в складі 

адміністративних витрат 
180,0 

3. 
1067/6, 

1067/8 
Витрати на охорону праці в складі витрат на збут 15,0 

4. 
4030 Придбання спецодягу, спецвзуття, інших засобів 

індивідуального захисту 
830,0 

5. 4050  Послуги з монтажу блискавкозахисту 290,0  

Зазначені кошти планується направити на виконання наступних заходів: 

№ 

з/п 
Найменування статті витрат 

Заплановано 

на 2019 рік 

(тис.грн.)  

1 Навчання посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці 9,0 

2 
Придбання та обслуговування спецодягу, спецвзуття, інших засобів 

індивідуального захисту працівників, їх випробування 
880,0 

3 
Медичне забезпечення, медичні огляди працівників певних категорій, 

придбання медичних аптечок  
328,0 

4 Придбання мила та миючих засобів 60,0 

5 Атестація робочих місць за умовами праці 45,0 

6 
Придбання літератури, знаків безпеки, наочних посібників та комп’ютер-

терних програм (навчальних, для перевірки знань) з питань охорони праці  
15,0 

7 Придбання молока або рівноцінних харчових продуктів 35,0 

8 Виготовлення проектів грозозахисту 50,0 

9 Випробування електричних мереж 40,0 

10 

Інше (заходи передбачені Переліком заходів та засобів з охорони праці, 

витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат, 

затвердженим постановою КМУ від 27.06.2003 № 994, та комплексними 

заходами до Колективного договору, які не враховані вище)  

2 559,0 

Загальна кількість посадових осіб, які повинні проходити навчання з питань 

охорони праці (загальний курс) – 134 особи; кількість посадових осіб, які повинні 

проходити спеціальне навчання з питань охорони праці (всього) - 86 осіб; 

загальна кількість працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою – 

398 осіб; кількість працівників, які виконують операції з небезпечними 

вантажами - 0 осіб. 
 

№ 

пп 

 

 

 

Вид навчання 

Всього 

працівників які 

повинні пройти 

навчання та 

перевірку знань 

у плановому 

році 

Кількість 

працівників, які 

повинні пройти 

навчан-ня та 

перевірку знань 

у навчальних 

центрах 

Кількість 

працівників, які 

повинні пройти 

навчання та 

перевірку знань 

на підприємстві 

План 

витрат 

(тис.грн) 

1 

Навчання з питань охорони праці 

посадових осіб (загальний курс), в т. 

ч. на яких покладено обов’язок 

організації робіт з підвищеною 

небезпекою 

48 6 42 9,0 

2 

Навчання з питань охорони праці 

працівників, зайнятих на роботах з 

підвищеною небезпекою 

0 0 398 0,0 
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Витрати на заходи цивільного захисту на 2019 рік заплановані у розмірі 

943,0 тис.грн., які враховані у рядках 1018/4 проекту фінплану:  
 

№ 

з/п 
Найменування статті витрат 

Заплановано на 

2019 рік (тис.грн.)  

1.  Виконання робіт протипожежного призначення 775,0 

2.  Обслуговування вогнегасників 108,0 

3.  Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин 60,0 
 

На збільшення загальної суми витрат проти планових показників поточного 

року вплинуло зростання собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) на 8,3%, адміністративних витрат на 4,6%, збільшення інших операційних 

витрат на 23,4%. 

Собівартість реалізованої продукції у 2019 році планово становить  

337 226 тис. грн., що перевищує запланований показник на попередній 2018 рік на 

8,3 % або на 25 909 тис. грн.  

Зростання собівартості у розрізі статей наведено у таблиці: 
 

№ 

п/п 
Стаття 

Факт 

минулого 

року 

 (2017 рік) 

Фінансовий 

план 

поточного 

року  

(2018 рік) 

Прогноз на 

поточний 

рік  

(2018 рік) 

Плановий 

рік 

(усього)  

(2019 рік) 

Відхилення плану 2019 

року від 
факту 

2017 

року 

плану 

2018 

року 

прогнозу 

2018 

року 

1 Сировина і матеріали (9 800) (13 099) (13 093) (13 754) 140,3% 105,0% 105,0% 

2 ПММ, в т.ч. пічне паливо, 

вугілля, дрова 
(12 689) (15 000) (15 833) (19 789) 156,0% 131,9% 125,0% 

3 Електроенергія (2 192) (2 654) (2 654) (2 620) 119,5% 98,7% 98,7% 

4 Заробітна плата (121 981) (160 187) (161 971) (170 077) 139,4% 106,2% 105,0% 

5 Відрахування на з/плату (25 830) (34 444) (34 694) (36 399) 140,9% 105,7% 104,9% 

6 Витрати, що здійснюються 

для підтримання об’єкта в 

робочому стані (проведення 

ремонту, техогляду, 

обслуговування тощо) 

(32 248) (34 208) (32 766) (39 756) 123,3% 116,2% 121,3% 

7 Амортизація (35 789) (37 514) (37 091) (38 020) 106,2% 101,3% 102,5% 

Інші витрати, в т.ч. (8 338) (14 402) (14 211) (16 811) 201,6% 116,7% 118,3% 

8 видатки на відрядження (1 291) (1 520) (1 621) (1 779) 137,8% 117,0% 109,7% 

9 послуги сторонніх 

організацій по утриманню 

плавзасобів (послуги 

стоянки, страхування та ін) 

(704) (2 157) (2 487) (2 511) 356,7% 116,4% 101,0% 

10 витрати на охорону праці, 

техніку безпеки і 

протипожежні заходи 

(489) (786) (786) (1 377) 281,6% 175,2% 175,2% 

11 паспортизація, досліджен-

ня, експертиза, оцінка 

виробничих об'єктів 

(180) (331) (222) (281) 156,1% 84,9% 126,6% 

12 інформаційне та 

програмне забезпечення 
(173) (165) (179) (309) 178,6% 187,3% 172,6% 

13 оплата комунальних 

послуг 
(529) (1 164) (1 348) (1 533) 289,8% 131,7% 113,7% 
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14 оренда плавзасобів, 

кранів, причалів та ін. 

основних засобів 
(2 996) (5 668) (5 914) (6 092) 203,3% 107,5% 103,0% 

15 Інші видатки та послуги  (1 976) (2 420) (2 387) (2 929) 148,2% 121,0% 122,7% 

 Собівартість реалізованої 

продукції - всього 
(248 867) (311 317) (313 046) (337 226) 135,5% 108,3% 107,7% 

 

Зростання витрат на собівартість зумовлене як зростанням цін на паливно-

енергетичні ресурси, товарно-матеріальні цінності, комплектуючі, роботи і 

послуги, так і необхідністю у збільшенні обсягів для забезпечення виконання 

державних завдань з безпеки судноплавства. 

Як видно з таблиці, порівняно із показниками плану поточного року 

найбільше зросли витрати на заробітну плату і відрахування на соцзаходи, 

підвищення яких пов’язано із підтриманням на належному рівні оплати праці 

працівників Держгідрографії. Дане підвищення обумовлено інфляційними 

процесами в Україні, зростанням цін на товари і послуги, значним зростанням 

тарифів на житлово-комунальні послуги та вимогами Колективного договору. На 

2019 рік передбачено підвищення фонду оплати праці на 6,2%, що повністю 

відповідає макроекономічному прознозу (за сценарієм 2 зростання середньомісяч-

ної заробітної плати становить 106,5% до рівня минулого року). Враховуючи 

підвищення заробітної плати відповідно заплановано збільшення обсягу 

відрахувань на соцзаходи. 

Наступним найвагомішим показником, який зріс у плановому періоді 

порівняно із планом 2018 року, є витрати, що здійснюються для підтримання 

об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, техогляду, обслуговування тощо) – 

на 16,2%. Дані витрати передбачають витрати на ремонти, утримання і 

обслуговування виробничих об’єктів, і відповідно залежать від планових ремонтів 

і їх обсягів на рік.  

На підтримку суден у належному технічному стані, який дозволяє 

вирішувати властиві їм завдання по забезпеченню безпеки мореплавства, а також 

для дотримання вимог Регістру судноплавства України щодо міждокових термінів 

експлуатації суден, слід витрачати значні кошти на проведення поточних і 

докових ремонтів, вартість яких щороку зростає, крім того, від ДП „Укрводшлях” 

прийнято на баланс 38 плавзасобів (самохідних суден і несамохідних барж), 

середній термін експлуатації яких перевищує 41 рік. На частину переданих 

плавзасобів відсутні діючі документи класифікаційного товариства - Регістра 

судноплавства України. Для оформлення згаданих документів, що дозволяють їх 

експлуатацію, необхідно провести докові ремонти та здійснити забезпечення 

суден аварійно-рятувальним та радіонавігаційним майном (радіостанції, 

прийомоіндикатори місцезнаходження глобальної навігаційної супутникової 

системи, радіолокаторами, річковими автоматичними ідентифікаційними 

системами) згідно норм Регістра судноплавства України та наказів 

Мінінфраструктури. Докові ремонти попереднім судновласником проводилися в 

2010-2012 роках. За 2017 рік та 1 квартал 2018 року Держгідрографією було 

відремонтовано 2 самохідних судна, на теперішній час в ремонті перебувають ще 

2 судна. Середня вартість докових ремонтів становить 3-3,5 млн. грн. 
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Необхідність проведення даних ремонтів, а також ремонтів маякових 

споруд, які розташовані, як правило, у агресивних умовах і потребують щорічного 

поточного ремонту, а також спеціалізованих капітальних ремонтів (ЗНО, що 

розташовані на гідротехнічній основі посеред морських каналів та на 

важкодоступних узбережжях) призводить до зростання витрат за статтею 

„Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані 

(проведення ремонту, техогляду, обслуговування тощо)”. Так, на наступний рік 

передбачено здійснити ремонти плавзасобів на суму 22 млн. грн., в тому числі на 

ремонт: 

- МГС "Капітан Башев"– 4 500,0 тис. грн. 

- МГС "Капітан Зібер" - 2 500,0 тис. грн.; 

- т/х «Маяк» (завершення ремонту) – 4 500,0 тис. грн.; 

- т/х «Шляховик-3» - 2 500,0 тис. грн.; 

- т/х «Дельфін»  – 1 500,0 тис. грн.;  

- ремонт барж Т-151 і Т-701 – 4 000,0 тис. грн. 

Технічне обслуговування приладів, вузлів і обладнання на плавзасобах філій, 

нагляд на загальну суму 750,0 тис. грн. 

Також заплановано здійснити ремонт, техобслуговування: 

- вантажного автотранспорту і спецтехніки (всього працює 45 одиниці 

автотехніки) на 1 950,0 тис. грн. 

- обладнання, допоміжної техніки – 1 795,0 тис. грн. 

- ремонт маячно-технічних об’єктів і навігаційних знаків – 8 771,0 тис. грн., в 

тому числі: 

 Ремонт поверхонь та фарбування металоконструкції Маяку Станіслав-

Аджигольського Заднього – 2 600,0 тис. грн.; 

 Поточний ремонт суміжних будівель складу та приміщення цеху 

Маріупольської дільниці ЗНО – 1 700,0 тис. грн.; 

  Поточний ремонт металевої конструкції знаків та дерев'яних щитів 

видимості на знаках Херсонської дільниці (6 знаків) – 330,0 тис. грн.; 

 Поточний ремонт  маяка Маріупольський Задній – 700,0 тис. грн. 

 Поточний ремонт металоконструкції Маяку Станіслав-Аджигольського 

Переднього – 950,0 тис. грн. 

 Поточний ремонт фасаду башти маяка Воронцовський – 210,0 тис. грн.; 

 Поточний ремонт маякових башт порту Одеса – 407,2 тис. грн. 

 

Відповідно до вимог Регістру судноплавства України щороку здійснюються 

огляди і переосвідчення суднового обладнання і аварійно-рятувального майна на 

плавзасобах, планова вартість яких становить 1,0 млн грн. 

В межах макроекономічних показників, враховано зростання вартості 

необхідних матеріальних ресурсів - сировини і матеріалів – зростання на 5%.  

Вартість паливно-мастильних матеріалів включає в себе витрати палива і 

мастил на утримання плавзасобів, автотранспорту, маяків, а також дров та вугілля 

для опалення службових приміщень віддалених маяків. Заплановий показник на 

31,9% перевищує передбачений планом на 2018 рік у зв’язку із наступним: 

- збільшення необхідного обсягу пального на 10% через розширення зони 

відповідальності і збільшення плавзасобів, переданих з балансу ДП 

«Укрводшлях», оскільки судна повноцінно експлуатуються після проведення 
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ремонтів і оформлення всіх необхідних документів на суда, а також за рахунок 

планового збільшення автотранспорту – до кінця поточного року заплановано 

придбати 11 одиниць автотехніки; 

- нафтопродукти є товаром імпорту, і їх вартість залежить як від світових 

тенденцій, так і від валютного курсу. Передбачене підвищенням валютного курсу 

на 12% (з 26,2 грн./дол. США до 29,3 грн./дол. США) і заяви експертів про те, що 

дефіцит нафти на світовому ринку в найближчі 1,5 року може призвести до 

значної зміни балансу та пропозиції. Зокрема, ціни на нафту в 2019 році можуть 

підійти до позначки 100 доларів за барель (за прогнозами на поточний рік 

передбачалась ціна на нафту марки Brent до 60 (±5) дол. США за барель) призведе 

до зростання вартості пального у плановому періоді як мінімум на 18-20%. Дана 

залежність зростання вартості пального спостерігалась і у поточному році. Так, у І 

кварталі поточного року вартість 1 л дизпалива зросла на 21,3% проти фактичної 

вартості у І кварталі минулого 2017 року – 24,19 грн./л проти 19,95 грн./л.  

Заплановано збільшення витрат на охорону праці, техніку безпеки і проти-

пожежні заходи у 2019 році на 75,2% або на 591 тис. грн. проти передбаченого 

показником фінансового плану на поточний рік. Збільшення пояснюється тим, що 

у плановому періоді передбачається провести вогнезахисну обробку 6-ти маяків і 

2-ох виробничих об’єктів, за попередніми розрахунками, вартість яких 

становитиме близько 620 тис. грн. (на поточний рік вартість обробки запланована 

у обсязі 70,0 тис. грн.).  

Також, дана стаття передбачає витрати на проведення атестації робочих 

місць згідно Закону України про охорону праці (ст.6 «Права робітників на 

охорону праці під час роботи» та ст.13 «Управління охороною праці і обов’язки 

керівника підприємства»). Планова вартість для проведення атестації робочих 

місць складає 45,0 тис. грн. 

Згідно вимог нормативних документів (Закону України „Про охорону праці” 

розділ ІІІ, стаття 17; Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 

№ 246, ст. 1.3, 1.5, 2.1) працівникам певних категорій необхідно проведення 

щорічного обов’язкового медичного огляду, вартість якого очікується у розмірі 

292,0 тис. грн. 

Отже, заходи заплановано відповідно до діючого законодавства і є 

обов’язковими для виконання. 

Видатки на відрядження зросли проти планового рівня 2018 року на 17%. 

Частину витрат займають відрядження за кордон - Держгідрографія здійснює 

співробітництво з гідрографічними та маячними службами іноземних держав, 

міжнародними організаціями з питань навігації, гідрографії, океанографії та 

морської картографії, в тому числі для захисту територіальних національних 

інтересів держави. Крім того, кількість відряджень за кордон збільшилася 

внаслідок розширення кількості засідань, в яких приймає участь установа – у 

зв’язку із розширенням функцій установи, Держгідрографія стала учасником 

засідань, що стосується внутрішніх річкових шляхів. За вказаною статтею 

відображаються також витрати на здійснення топогеодезичних, експедиційних 

витрат з метою забезпечення картоскладання – близько 100,0 тис. грн. Таким 

чином, витрати на відрядження розраховані з урахуванням підвищення валютного 
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курсу на плановий рік, очікуваного показника поточного року та планові обсяги 

відряджень. 

Витрати на оренду плавзасобів, кранів, причалів та ін. основних засобів 

перевищують плановий показник поточного року на 7,5% або на 424 тис. грн. і 

передбачають залучення на правах оренди для виконання виробничих функцій 

плавзасобів портів та портових кранів, в тому числі, коли власне судно перебуває 

в ремонті, причалів, авто техніку для перевезення буїв. Так, у зв’язку із 

запланованою постановкою судна МГС "Капітан Зібер" в ремонт (термін ремонту - 

близько 2-ох місяців) для виконання виробничих завдань необхідно буде залучати 

буксири Маріупольського порту на правах оренди. Частково, зростання витрат 

пояснюється підвищенням орендодавцями вартості послуг орендованої техніки. 

Так, послуги буксира в поточному році в Білгород-Дністровському порту зросли 

на 3,7%, а в Бердянському порту на 10% порівняно із минулим роком. Іншим 

чинником зростання витрат на оренду плавзасобів, кранів, причалів та ін. 

основних засобів у проекті фінансового плану на 2019 рік пояснюється тим, що у 

зв’язку із відсутністю на р. Дніпро власних ділянок прибережних зон для 

розміщення виробничих підрозділів, обладнання і устаткування з метою 

забезпечення виконання виробничих завдань установа вимушена орендувати 

площадки і виробничі приміщення вздовж річки Дніпро. За умовами укладених 

договорів вартість оренди відкритої площадки та виробничих приміщень 

становить: 

- в м. Київ – 830,0 тис. грн./рік; 

- в м. Черкаси – 785,0 тис. грн./рік; 

- в м. Кременчук – 351,0 тис. грн./рік; 

- в м. Дніпро – 689,0 тис. грн./рік; 

На поточний рік по даним об’єктам планові витрати становили 2008,7 тис. 

грн., тобто на 2019 рік передбачено витрат більше на 646,3 тис. грн. Враховуючи 

вартість укладених на поточний рік договорів оренди виробничих площадок і 

приміщень, а також у зв’язку із необхідністю збільшення орендованих площ у  

м. Києві, витрати на оренду зросли на 449,0 тис. грн. 

Збільшено витрати на комунальні послуги у поданому проекті фінансового 

плану на 14,2 % проти планового показника поточного року. Враховано 

підвищення тарифів за надання комунальних послуг, також, оскільки зростають 

обсяги орендованих площ, відповідно зростають витрати на відшкодування 

комунальних послуг по об’єктам оренди.  

Інші видатки та послуги в структурі собівартості на 2019 рік заплановано на 

21% більше проти плану на 2018 рік і включають як додаткові обсяги робіт і 

послуг, що пов’язано із розширенням зони відповідальності установи і відповідно 

зростанням всіх виробничих витрат. Всі витрати заплановано враховуючи 

виробничу необхідність на плановий рік та планові розцінки за дані послуги.  

 

Передбачені фінансовим планом на 2019 рік, адміністративні витрати 

збільшено на 104,6% в порівнянні з плановим показником поточного року.  

В абсолютному значенні їх розмір збільшено проти передбаченого 

фінансовим планом на 2018 рік на 3 403 тис. грн. До збільшення показника 

призвели наступні фактори: 
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- зростання планових витрат на заробітну плату адміністративного 

персоналу на 2 751 тис. грн. і відрахувань на оплату праці на 299 тис. грн. - 

пов’язано як із плановим збільшенням оплати праці персоналу - підвищено в 

межах прогнозу макроекономічних показників і заплановано для підтримання на 

належному рівні оплати праці працівників Держгідрографії. Дане підвищення 

обумовлено інфляційними процесами в Україні, зростанням цін на товари і 

послуги, значним зростанням тарифів на житлово-комунальні послуги та 

вимогами Колективного договору. Також передбачено зростання заробітної плати 

керівника згідно із внесеними змінами до Постанови Кабінету Міністрів України 

від 19 травня 1999 р. № 859 “Про умови і розміри оплати праці керівників 

підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань 

державних підприємств”, щодо встановлення посадового окладу на відповідному 

рівні враховуючи фактичні результати діяльності за 2017 рік і збільшення 

чисельності персоналу;  

- зростання планових витрат на утримання службових автомобілів на 17,1% 

проти планового рівня. Показник заплановано з урахуванням макроекономічних 

показників і передбачене зростання пояснюється підвищенням оплати праці 

водіям, а також збільшенням вартості палива та вартості техоглядів і ремонтів 

автотранспорту, вартість яких щороку зростає як наслідок збільшення 

моторесурсу техніки; 

- зростання витрат на комунальні послуги на 38,2% проти планового рівня 

поточного року заплановано з урахуванням фактичного перевищення даних 

витрат у І кварталі поточного року більш як удвічі, а також подальше зростання 

тарифів на комунальні послуги; 

- показник «витрати на госптовари, матеріали, канцтовари та інше» 

підвищено у плані на 8,8% проти планового рівня поточного року також з 

урахуванням фактично досягнутого показника у І кварталі поточного року 

порівняно із запланованим розміром – зростання на 17,8% та підвищенням цін на 

матеріально-технічні ресурси. 

По інших статтях адмінвитрат спостерігається незначне зменшення з метою 

мінімізації витрат невиробничого характеру, які не носять соціальний або 

обов’язковий, для нормального функціонування установи, характер.   

В цілому передбачені адмінвитрати заплановані з урахуванням потреб 

установи і необхідні для нормального функціонування установи.   
 

Витрати на збут передбачені фінансовим планом на 2019 рік у розмірі  

10 158 тис. грн., що на 68 тис. грн. менше проти планового рівня 2018 року.  

Показник заплановано, виходячи із виробничих функцій підрозділів, що 
займаються збутом. Основними складовими даних витрат є витрати на оплату 
праці з відрахуваннями на соцзаходи (79% сукупного розміру витрат на збут) – 
витрати збільшено проти плану на 2018 рік на 5,6%, враховуючи заплановане 
підвищення розміру оплати праці в межах Прогнозу макроекономічних 

показників. 
Зменшення обсягу витрат на збут пояснюється тим, що витрати з надання 

інформації про судозаходи на плановий період не передбачено, оскільки 

необхідну інформацію планується використовувати з публічних даних. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/859-99-%D0%BF


 14 

Витрати на комунальні послуги на 20,5% або 16 тис. грн. збільшено проти 

планового рівня минулого року у зв'язку із щорічним підвищенням тарифів. 

Інші складові витрат на збут також незначно збільшено з урахуванням 
зростання розцінок сторонніх організацій, які надають послуги і виконують роботи 
в інтересах груп збуту і доходів, а також враховуючи прогнозні показники на 2019 
рік. 

 

Інші операційні витрати, передбачені на 2019 рік, з урахуванням 

підвищення валютного курсу у плановому році, заплановані на 23,4% або на 8 171 

тис. грн. більші, ніж передбачено фінансовим планом на 2018 рік. 

Основним чинником зростання за статтями витрат є зростання втрат від 

курсової різниці – зростання на 6 240 тис. грн. або у 2,5 рази проти планового 

рівня поточного року. Таке зростання пояснюється передбаченим коливанням і 

зростанням валютного курсу. Також при розрахунку враховано прогнозний 

показник на поточний рік, який перевищує запланований у 2,1 рази. 

Наступним вагомим фактором росту витрат є зростання витрат на 

дослідження і розробки – ріст на 4,5% або на 623 тис. грн. За даною статтею 

відображаються витрати на розробку картографічної продукції власними силами – 

ФДУ «Укрморкартографія». Внаслідок запланованого збільшення оплати праці 

персоналу зростають відповідно витрати на розробку картографічної продукції. 

Крім того, збільшено видатки на виплату додаткових соціальних гарантій та 

благ відповідно до умов Колективного договору на 1 240 тис. грн., на сплату 

листків непрацездатності на 108 тис. грн. у зв’язку із підвищенням прожиткового 

мінімуму та розміру середньої заробітної плати відповідно. Вказані витрати 

носять соціальний і обов’язковий характер, оскільки передбачені чинним 

законодавством та розраховані на підставі діючих розпорядчих документів і 

затверджених посадових окладів. 

Згідно з Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності» та відповідно до п. 5.1.7. Колективного договору між адміністрацією і 

трудовим колективом державної установи «Держгідрографія» розмір відсотку на 

відрахування коштів від фонду оплати праці на рахунок Профспілкових комітетів 

для проведення соціально-побутової, культурно-масової, фізкультурної та 

оздоровчої роботи встановлено в межах від 2-х (двох) до 10-ти (десяти) відсотків 

від фонду оплати праці, залежно від фінансових можливостей Установи.  

У 2017 році встановлений відсоток відрахувань становив 4,0% від видатків 

на оплату праці, на плановий рік зменшено відсоток відрахувань до 3,1%. При 

цьому, внаслідок зростання витрат на оплату праці, абсолютний розмір виплат 

підвищився на 300 тис. грн. 

Інші витрати оптимізовано та знижено проти планового показника 

поточного року. 

 

Заплановане збільшення інших витрат на 358 тис. грн. проти затвердженого 

фінансовим планом на 2018 рік пояснюється тим, що у 2019 році передбачено 

списати протягом року основних засобів, сукупна залишкова вартість яких більша, 

ніж було передбачено на поточний рік (всього на 693,0 тис. грн.). Дана стаття 

передбачає також витрати на сплату членських внесків установи до Міжнародної 
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асоціації маякових служб (на суму 524 тис грн.), асоціації "Укрпорт" (36,0 тис. 

грн), витрати на обстеження майна з метою отримання висновків про придатність 

для подальшого ремонту/використання, демонтаж і на утилізацію (155,0 тис. грн.). 

Отже, передбачені проектом фінансового плану на 2019 рік витрати 

установи заплановано з урахуванням забезпечення виконання нею функцій та 

завдань, покладних державою, специфіки її діяльності, фактичних даних за 2017 - 

І квартал 2018 та прогнозних даних на 2018 рік.  

 

ІV. Очікувані фінансові результати  
 

Внаслідок зниження темпів зростання доходів над темпами зростання витрат 

у 2019 році в порівнянні з прогнозними і плановими значеннями на 2018 рік 

відзначається зменшення очікуваних фінансових результатів від фінансово-

господарської діяльності установи. 

Так, заплановані показники доходів і витрат вплинули наступним чином на 

фінансові результати: 
 

№ 

п/п 
Показник 

Факт 

минулого 

року 

 (2017 рік) 

Фінансовий 

план 

поточного 

року  

(2018 рік) 

Прогноз на 

поточний 

рік  

(2018 рік) 

Плановий 

рік 

(усього)  

(2019 рік) 

Відхилення плану 

2019 року від  

Відхилення плану 

2019 року від  

факту 

2017 року 

прогнозу 

2018 року 

факту 

2017 року 

прогнозу 

2018 року 

1 Валовий прибуток 219 477  149 236 149 110 152 196 69,3% 102,1% -67 281 3 086 

2 

Фінансовий резу-

льтат від операцій-

ної діяльності 
134 232  46 804 42 250  40 170 29,9% 95,1% -94 062 -2 080 

3 

Фінансовий резу-

льтат до оподатку-

вання 
133 606  45 852 41 484  38 859 29,1% 93,7% -94 747 -2 625 

4 Чистий прибуток 109 486  37 598 34 017  31 865 29,1% 93,7% -77 621 -2 152 

 

Як видно з таблиці, спостерігається зниження фінансових результатів 

діяльності установи у зв’язку з перевищенням темпів зростання витрат над 

темпами зростання доходної частини. Основним чинником цього, як вже 

зазначалось вище, є розширення функцій установи на внутрішні водні річкові 

шляхи, і відсутність компенсаційного джерела доходів для покриття витрат на 

утримання навігаційної обстановки на річкових судноплавних шляхах. Одночасно, 

з 01 січня 2018 року знижено ставку маякового збору, негативні очікування щодо 

зниження обсягу суднозаходів через загострену обстановку в Азовському регіоні 

унеможливлюють пропорційне підвищення чистого доходу установи в частині 

маякового збору. При цьому всі планові показники витрат заплановані в межах 

очікуваних прогнозних макропоказників, з урахуванням відомих цін 

постачальників, а заплановані обсяги доходів заплановані з урахуванням 

фактичних тенденцій – зростання валютного курсу. 

Враховуючи заплановані показники діяльності на 2019 рік, а також очікувані 

показники фінансового стану на 2018 рік коефіцієнти рентабельності та 

прибутковості матимуть наступний вигляд: 
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Найменування показника 

Фінансовий 

план поточного 

року (2018 рік) 

Прогноз на 

поточний рік 

(2018 рік) 

Плановий 

рік  

(2019 рік) 

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

7% 6% 6% 

Рентабельність власного капіталу 
(чистий фінансовий результат/ власний капітал) х 100, % 8% 7% 6% 

Рентабельність діяльності 
(чистий фінансовий результат/ чистий дохід від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) х 100, % 
8% 7% 7% 

 

Як видно з таблиці, внаслідок одночасного збільшення власного капіталу та 

зменшення чистого фінансового результату коефіцієнт рентабельності власного 

капіталу знизився на 1 п.п. проти прогнозного показника 2018 року.  

Зазначене зниження розміру коефіцієнту є наслідком непропорційного 

зростання витрат порівняно із зростанням чистого доходу, що в кінцевому 

підсумку впливає на зниження планового розміру чистого прибутку. Так, чистий 

дохід, запланований на 2019 рік перевищує плановий обсяг чистого доходу на 

2018 рік на 6,3% і прогнозний рівень поточного року на 5,9% при одночасному 

зниженні чистого прибутку, запланованому на 2019 рік, що менше планового 

обсягу чистого фінансового результату на 2018 рік на 15,2% і прогнозного рівня 

поточного року на 6,8%. Таке суттєве зниження чистого прибутку відповідно 

призвело до зниження коефіцієнтів рентабельності діяльності і активів на 1 п.п. 

відповідно, рентабельності власного капіталу на 2 п.п. проти планового показника 

2018 року. 

Однак, слід врахувати, що основою чистого доходу установи є маяковий 

збір, на отримання якого підприємство не в змозі впливати, а витрати зростають в 

результаті розширення функцій установи, що відповідно вимагає збільшення всіх 

складових витрат, також зростання інфляції в країні (що також не залежить від 

підприємства) і призводить до збільшення витрат. Крім того, видатки 

здійснюються для забезпечення безпеки судноплавства у морських і річкових 

водах України шляхом навігаційно-гідрографічного забезпечення, тобто носять 

стратегічне значення.  

При цьому слід відмітити, що Положенням про діяльність Держгідрографії, 

затвердженим наказом Мінтрансзв’язку України від 27.10.2004 №953, основним 

узагальнюючим показником діяльності є забезпечення беззбитковості установи, 

що повністю виконується поданим проектом фінансового плану на 2019 рік. 

 

V. Розподіл чистого прибутку та інвестиційна діяльність 
 

Відповідно до чинного законодавства 75% від отриманого обсягу чистого 

прибутку Держгідрографія сплатить до державного бюджету. Наступні 25% буде 

направлено на розвиток виробництва – капітальні вкладення і планово, з 

урахуванням вимог Постанови КМУ від 19.04.2006 № 542 і наказу 

Мінтрансзв’язку України від 05.07.2006 № 637 «Щодо матеріальної винагороди 

керівникам підприємств за ефективне управління державним майном за рахунок 

чистого прибутку, що залишається у розпорядженні підприємств», передбачено на 
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виплату матеріальної винагороди керівника установи за результатами діяльності у 

попередньому періоді (за 2018 рік), а також на поквартальне матеріальне 

заохочення працівників.  
 

Капітальні інвестиції у проекті фінансового плану передбачають наступні 

напрямки: 
 

№ 

п/п 
Найменування показника 2019 

І Капітальне будівництво 0 

ІІ Придбання (виготовлення) основних засобів 22 815 

ІІ.1 буї пластикові, металеві, конструкції ЗНО, обладнання для ЗНО, в т.ч. 6 274 

1. Буї металеві і пластикові  6 024 

2. Вузьконаправлений світлооптичний апарат ВНСА 250 

ІІ.2 гідрографічні катери, суднове, навігаційне та гідрографічне обладнання, в т.ч. 8 140 

1. Промірний комплекс 1 750 

2. Портативний гідрографічний ехолот 550 

3.            Акустичний вимірювач профілю швидкості глибинних течій АDSP  1 300 

4.           Вимірювач солоності морської води 1 700 

ІІ.3 

інше обладнання (автотехніка, комп’ютерна та перефірійна, побутова техніка, 

меблі, інше виробниче обладнання) 8 401 

ІІІ Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів   1 783 

ІV Придбання (створення) нематеріальних активів, в т.ч.  3 532 

1. Створення електронних навігаційних карт (ЕНК) 880 

2. Ліцензійне ПЗ для картоскладання 7СS 800 

V 

Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) 

основних засобів 
7 065 

V.1 Переобладнання та модернізація флоту 1 200  

V.2 Інша модернізація 5 865  

 ВСЬОГО 35 195 

 

При цьому оновлення матеріально-технічної бази установи планується 

здійснювати за рахунок коштів Держгідрографії – амортизаційні відрахування, 

залишку нерозподіленого прибутку, чистого прибутку. 

Заплановано у 2019 році розпочати будівництво нового гідрографічного 

судна. На даний час на балансі Держгідрографії знаходиться 65 суден, із яких 30 

суден річкового класу. Середній вік наявних суден – 36 років, тобто судна 

морально і фізично застаріли. Гідрографічних лоцмейстерських суден морського 

класу, які облаштовані вантажопідйомним пристроєм для роботи з буями, в 

установі 8 одиниць, а здатних піднімати вантажі більше 3,0 т лише одне - «ГС-82», 

судно 1968 року побудови. Судно підтримується у належному стані, однак, на 

перспективу існує потреба у його заміні. 

На підтримку судна у технічному стані, який дозволяє вирішувати задачі 

забезпечення безпеки мореплавства, щорічно витрачаються значні кошти. Так, 

ремонт суднових двигунів у 2012 році склав 580,00 тис грн, на проведення 

поточного, докового ремонту, у 2018 році укладено договір на 7,1 млн грн. З 
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кожним роком такі витрати будуть зростати, особливо для судна якщо воно 

знаходяться  в експлуатації 30 років і більше (спеціальні вимоги РСУ). 

Аналізуючи витрати на підтримку судна ГС-82 у експлуатаційному стані, 

можна констатувати, що ці витрати є приблизно однаковими величинами з 

витратами на проектування та подальше будівництво гідрографічного судна. 

Для забезпечення потреби у оновленні гідрографічних суден керівництвом 

установи прийнято рішення побудувати гідрографічне лоцмейстерське судно, яке 

б могло в подальшому замінити ГС-82. 
 

Проектно-кошторисна документація                                   

 будівництва гідрографічного судна пр.50421 

Найменування затрат Вартість, грн. на 01.09.2018 

Вартість проекту 4 700 000,00 

Вартість обладнання 56 892 000,00 

Вартість матеріалів 3 500 000,00 

Варість ін. матеріалів та обладнання 29 000 000,00 

Витрати на послуги з будівництва судна 15 000 000,00 

Послуги РСУ (1,5%) 1 599 000,00 

ВСЬОГО 110 691 000,00 

Очікувані терміни будівництва 3 роки (2019-2022рр) 

Місце будівництва Миколаїв, Херсон 

Район базування м. Миколаїв 

Доцільність будування судна Заміна ГС-82 (1968р) 
 

В Україні вартість такого будівництва становить близько 110 млн грн (з 

урахуванням витрат на придбання обладнання), а за кордоном будівництво такого 

судна коштуватиме вдвічі-втричі дорожче. Приблизний термін будівництва – 2-3 

роки. На сьогоднішній день установою планується здійснити актуалізацію 

наявного проекту будівництва судна.  

Сучасний енергетичний комплекс який буде встановлений на борті судна, 

набагато економічніше діючих комплексів установлених на існуючому 

гідрографічному судні ГС-82, що працює по обслуговуванню ЗНО. Витрати по 

утриманню нового судна орієнтовно будуть менші на 30-40 % від наявного, в тому 

числі за рахунок зменшення чисельності екіпажу: екіпаж ГС-82 складає 24 особи, 

а проектна чисельність команди нового судна 8 осіб. 

Заплановано розпочати будівництво у 2019 році – передбачено сплатити 

аванс очікувано у обсязі 30,0 млн грн (остаточну суму буде визначено після 

укладання проведення процедури закупівлі і укладання договору). Враховуючи 

масштаби будівництва і необхідний обсяг, освоєння коштів заплановано на 

наступний період – 2020 рік. Будівництво планується здійснювати за кошти 

установи (наявний залишок на банківських рахунках). 

Капітальні вкладення установа здійснює як шляхом придбання, так і шляхом 

створення власними силами. Так, створенням нематеріальних активів – електрон-

них навігаційних карт займається філія установи ФДУ «Укрморкартографія» і 

відповідно заробітна плата фахівців, що займаються виготовленням даних 

нематеріальних активів, а також відрахування на соцзаходи і амортизація 
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виробничого обладнання, що задіяне при виготовленні продукції спрямовується на 

капітальні інвестиції. Силами ремонтно-будівельних бригад ремонтуються і 

створюються виробничі об’єкти, що також може призводить до створення 

основних засобів і їх модернізацію, що знову-таки збільшує капітальні інвестиції.  

Придбання капітальних інвестицій, як правило, здійснюється на засадах 

попередньої оплати – для придбання матеріалів, запасних частин тощо, а також 

шляхом поділу платежів на певні етапи. Відповідно вартість оприбуткування 

капітального активу, як правило, не співпадає в часі з витрачанням коштів на його 

придбання. Так, витрачання коштів на модернізацію флоту не співпадає із 

інвестиціями на модернізацію, оскільки кошти сплачуються відповідно до умов 

графіку платежів, а проміжні акти виконаних робіт закриваються за результатами 

фактичного виконання робіт і пред’явлення їх Регістру судноплавства України. 

Враховуючи викладене, витрати на здійснення капітальних вкладень в русі 

грошових коштів фінансового плану не співпадають із вартістю капітальних 

інвестицій, запланованих на плановий рік. 

Слід зазначити, що обладнання іноземного виробництва наведено в цінах, 

які діють на момент складання інвестиційного плану та проекту фінансового 

плану, і можуть змінюватись в залежності від валютного курсу на момент 

придбання, а також в залежності від чинного законодавства в частині доставляння 

і розмитнення на територію України. 
 

VІ. Очікуваний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до 

бюджету 

По відношенню до загального обсягу очікуваних доходів, витрати, пов’язані 

з внесенням обов’язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів, 

складатимуть 25,9%. 

Значення та порівняння планових надходжень до бюджету з фактичним 

2017 роком, плановими показникам 2018 року у розрізі окремих платежів 

наведено в таблиці: 
 

Найменування показника 

Факт 

минулого 

року 

(2017 рік) 

Фінансовий 

план 

поточного 

року  

(2018 рік) 

Плановий 

рік 

(усього)  

(2019 рік) 

Відхилення плану 

2019 року від  

Відхилення плану 

2019 року від  

факту 

2017 року 

плану 

2018 року 

факту 

2017 року 

плану 

2018 року 

Податок на прибуток  20 556 9 397 3 487 -17 069 -5 910 -83,0% -62,9% 
Податок на додану вартість, 

нарахований до сплати до 

державного бюджету  9 368 5 350 5 950 -3 418 600 -36,5% 11,2% 
Відрахування частини чистого 

прибутку державними 

унітарними підприємствами та 

їх об'єднаннями 92 638 25 332 21 264 -71 374 -4 068 -77,0% -16,1% 
інші податки та збори до держав-

ного бюджету (військовий збір, 

орендна плата, рентна плата за 

користування радіо частотним 

ресурсом) 3 325 4 344 4 914 1 589 570 47,8% 13,1% 

Податок на доходи фізичних осіб 34 010 42 788 44 161 10 151 1 373 29,8% 3,2% 

Земельний податок 1 039 1 080 1 020 -19 -60 -1,8% -5,6% 

інші податки та збори до 33 42 42 9 0 27,3% 0,0% 
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місцевих бюджетів 

Єдиний внесок на 

загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування   37 868 49 146 51 352 13 484 2 206 35,6% 4,5% 

Усього виплат на користь 

держави 198 837 137 479 132 190 -66 647 -5 289 -33,5% -3,8% 
 

Як видно з наведеної таблиці «Усього виплат на користь держави» 

заплановано сплатити до державного бюджету протягом планового року на 3,8% 

менше від відповідного планового показника на поточний рік. Зменшення 

показника пояснюється зменшенням розміру сплати податку на прибуток і 

дивідендів, оскільки передбачено зниження планового рівня фінансового 

результату до оподаткування і відповідно чистого фінансового результату 

внаслідок об’єктивних чинників, пов’язаних із виконанням функцій щодо 

забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпечення на внутрішніх річкових 

шляхах України (даний напрямок не має компенсаційного джерела фінансування). 

В той же час, у зв’язку із збільшенням радіонавігаційного обладнання на суднах 

збільшився обсяг сплати збору за використання радіочастотного ресурсу, а також 

за рахунок поступового підвищення орендної плати (щомісячна індексація на 

індекс інфляції) заплановано сплати орендної плати до бюджету на 31% більше 

проти планового показника поточного року. Одночасно внаслідок незначного 

збільшення фонду оплати праці зросли суми єдиного соціального внеску, 

військового збору і податку на доходи фізичних осіб. 
 

VІІ. План заходів з підвищення операційної ефективності підприємства 

строком на три роки 
 

Керівництво Держгідрографії робить все можливе для забезпечення 

стабільного виробничого процесу в установі у теперішній час та у майбутньому. 

Вживаються заходи щодо недопущення виникнення дебіторської заборгованості 

та, у разі її наявності, своєчасного погашення. Це забезпечує керовану ситуацію в 

установі і дозволяє в повному обсязі виконувати фінансові зобов'язання, своєчасно 

виплачувати заробітну плату, дотримуватися соціальних гарантій за колективним 

договором та інвестувати у подальший розвиток установи.  

В установі постійно проводиться оптимізація структури та оплати праці. 
 

№ 
Найменування 

заходу 
Зміст заходу Наслідки впровадження заходу 

1 2 3 4 

1 Впровадження 

електронного 

документообігу 

Програмний продукт 

планується встановити в 

центральному апараті та на 

чотирьох філіях установи. 

Загальна кількість робочих 

місць – 135. 

 

Перехід на електронний документо-

обіг 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 аутентифіка-

ція, цілісність, конфіденційність і 
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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 вико-

ристання оперативного електронного 

архіву; 

- можливість швидкого пошуку і 

перегляду електронних документів, а 

також визначення їх юридичної сили 

по ЕЦП; 

- швидкий і надійний обмін електрон-

ними документами з партнерами, 

контрагентами незалежно від 

віддаленості адресата. 

2 Оновлення 

системи плавучого 

огородження 

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 пласти-

кових буїв і їх експлуата-

ційні витрати нижчі мінімум 

в 2 рази. Але на акваторіях 

де буває складна льодова 

обстановка, а саме на БДЛК, 

ХМК, підхідних каналах 

портів Маріуполя і Бердян-

ська пластикові буї не 

витримують навантажень і 

часто отримують значні 

пошкодження. Металеві буї 

в системі плавучого огород-

ження зазначених каналів 

при складній льодовій обста-

новці, як правило, отриму-

ють незначні пошкодження і 

використовуються за прямим 

призначенням для забезпе-

чення безпеки судноплавства 

без заміни 

В системі плавучого огородження 

БДЛК і ХМК (лиманної частини) в 

основному використовуються великі 

металеві буї типу БМБЛ різних 

модифікацій.  

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 модифікацій. В 2016 році для 

ФДУ «Миколаївський район 

Держгідрографії» було придбано 10 

буїв С-2 і 10 буїв С-3. 

На плановий рік також 

передбачено придбати буї.  

 

 

3 Впровадження 

енергозберігаючих 

технологій на 

об’єктах ЗНО 

1. Розробка конструкторської 

документації, проектування 

універсальних світлооптич-

них апаратів з використанням 

світлодіодів як джерела світ-

ла і сонячних панелей як 

джерела електроенергії, та їх 

впровадження 

Підтримання плавучого огородження в 

належному стані 
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2. Модернізація існуючих 

світлооптичних апаратів, 

освітлення навігаційних 

об’єктів, шляхом заміни 

ламп розжарювання, 

газорозрядних ламп або 

застарілих світлодіодів на 

сучасні енергоефективні 

світлодіодні елементи 

Підвищення надійності роботи 

світлооптичних апаратів, економія 

коштів за рахунок зменшення 

споживання електроенергії та 

необхідності закупівлі ламп 

3. Встановлення автономних 

систем енергозабезпечення 

на об’єктах ЗНО на базі 

відновлювальних джерел 

енергії. 

Підвищення надійності безперебійного 

енергопостачання на навігаційних 

об’єктах 

4. Модернізація систем 

опалення приміщень та 

нагріву води об’єктів 

інфраструктури, що 

забезпечують 

обслуговування і ремонт 

берегових і плавучих ЗНО 

Зниження енерговитрат на опалення  

4 Оновлення 

спеціалізованого 

гідрографічного 

флоту 

Проведення докових 

ремонтів та модернізації 

суден 

Виконання гідрографічних робіт та 

робіт з обслуговування ЗНО, в т.ч. на 

внутрішніх водних шляхах 

5 Оновлення 

автомобільного та 

технологічного 

транспорту 

Придбання транспорту Автономне виконання вантажно-

розвантажних, будівельно-монтажних, 

господарських робіт, покращення 

продуктивності, умов та безпеки праці 

6 Розвиток 

співробітництва з 

міжнародними 

організаціями з 

питань навігації, 

океанографії та 

морської карто-

графії, гідрографі-

чними службами 

іноземних держав, 

вирішення інших 

завдань за 

дорученням 

Міністерства 

інфраструктури 

України 

Співпраця з Міжнародною 

гідрографічною організацією  

(МГО) у частині:  

- прийняття нормативних 

документів та стандартів 

МГО; 

- обміну гідрографічною та 

картографічною 

інформацією в інтересах 

безпеки судноплавства; 

- нарощування потенціалу 

країн Чорноморського 

регіону, для підвищення 

рівня безпеки мореплавства 

у регіоні 

Підвищення потенціалу Держгідрогра-

фії, впровадження міжнародних 

стандартів та технологій. Виконання 

зобов’язань України щодо 

забезпечення безпеки судноплавства 

 

Реалізація наведених заходів дозволить значно підвищити операційну 

ефективність діяльності Держгідрографії за рахунок оптимізації витрат на 

виробництво, підвищення професійного рівня персоналу та ефективності 

використання основних виробничих фондів і трудових ресурсів, дозволить 

нарощувати виробничий потенціал установи. 

Таким чином, поданим на розгляд проектом фінансового плану на 

2019 рік передбачається збільшення доходної частини на 6,4% в порівнянні 
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із плановим показником на поточний 2018 рік, витратної частини 

відповідно збільшення на 8,3%. При цьому, доходна частина сформована з 

урахуванням збільшення надходжень від маякового збору завдяки 

підвищенню валютного курсу НБУ, що заплановано на наступний рік та з 

одночасним зниженням ставки маякового збору на 2,2 % і урахуванням 

зменшення сумарного об’єму суднозаходів суден, що заходять в порти 

Азовського регіону під іноземним прапором (тенденція, що спостерігається 

за останній звітній період внаслідок агресії з боку РФ). Зростання витратної 

частини пояснюється об’єктивними причинами зростання витрат – 

врахуванням загальних макроекономічних тенденцій – інфляції і її вплив 

на ріст цін, підвищення розміру заробітної плати, тощо. Крім того, передані 

функції з забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпечення на 

внутрішніх річкових шляхах не мають компенсаційного джерела доходів і 

займають близько ¼ у витратах установи. Слід зазначити, що до цього часу 

джерелом фінансування послуг з навігаційно-гідрографічного забезпечення 

на р. Дніпро і внутрішніх водних шляхах був державний бюджет України, 

тому це дозволило вивільнити частину коштів державного бюджету, які 

спрямовувалися на підтримку і обслуговування надводної обстановки на  

р. Дніпро, отже, в цілому, для країни таке реформування в галузі принесло 

позитивний ефект. Крім того, враховано загальні макроекономічні 

тенденції, а саме інфляцію та її вплив на ріст цін, вплив валютного 

регулювання та законодавчих актів тощо. 

При цьому, не дивлячись на те, що запланований розмір чистого 

прибутку на 2019 рік менше розміру чистого прибутку, передбаченого 

затвердженим фінансовим планом на 2018 рік на 15,2%, основним 

узагальнюючим показником діяльності є забезпечення беззбитковості 

установи, що повністю виконується поданим проектом фінансового плану на 

2019 рік. 

 

 
 

 

Заступник начальника Ю.П. Козленко  


