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Пояснювальна записка до скоригованого 

фінансового плану 

УДП "Укрінтеравтосервіс" на  2018 рік 

 

 

 З метою забезпечення виконання Постанови КМУ від 04.07.2018 № 584 

«Про виділення коштів для будівництва тимчасових контрольних пунктів 

в’їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для 

автомобільного сполучення та зон сервісного обслуговування перед ними», з  

метою вжиття заходів, пов’язаних з тимчасовим переміщенням громадян 

України з тимчасово окупованої території України, запобігання виникнення 

загрози здоров’ю, санітарному та епідеміологічному благополуччю населення 

та надзвичайних ситуацій природного характеру Кабінет Міністрів України 

постановив, виділити Міністерству інфраструктури України (одержувачем 

бюджетних коштів визначено УДП «Укрінтеравтосервіс»), у підприємства 

виникла необхідність внесення змін до фінансового плану підприємства на 

2018 рік.  

Фінансовий план підприємства скориговано в розділах:  

-  ІІІ. Рух грошових коштів(за прямим методом); 

-  ІV. Капітальні інвестиції. 

Для будівництва тимчасових контрольних пунктів в’їзду на тимчасово 

окуповану територію України/ виїзду з неї для автомобільного сполучення 

«Каланчак», «Чонгар» на адміністративній межі Херсонської області з 

тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та зон 

сервісного обслуговування перед ними, Постановою КМУ визначено виділити 

кошти з резервного фонду державного бюджету в сумі  105 983,581 тис. грн. 

А також, відповідно до заходів, що здійснюється за рахунок бюджетних 

коштів за КПКВК 3101230 «Здійснення заходів щодо підтримки впровадження 

транспортної стратегії України» на 2018 рік, для розроблення проектної 

документації на будівництво тимчасових контрольних пунктів в’їзду на 

тимчасово окуповану територію України/ виїзду з неї для автомобільного 

сполучення «Каланчак», «Чонгар» та зон сервісного обслуговування перед 

ними обумовлено вартість – 1999,401 тис. грн.  
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 Порівняльна таблиця до скоригованого 

фінансового плану на 2018 рік 

 

 

  

  Найменування 

показника 

код рядка сума  

тис.грн. 
Найменування 

показника 

код 

рядка 

сума 

 тис. грн. 

          

1 Рух грошових коштів 

від операційної 

діяльності, в т.ч. 

    Рух грошових коштів 

від операційної 

діяльності в т.ч. 

    

  Надходження грошових 

коштів від операційної 

діяльності 

 

3000 

 

177240,0 
Надходження грошових 

коштів від операційної 

діяльності 

3000 285223,0 

  Цільове фінансування 3030 0 Цільове фінансування, 

в т.ч. 

3030 107983 

      0 Бюджетне 

фінансування  на 

розробку проектно-

кошторисної 

документації на 

будівництво 

тимчасових 

контрольних пунктів 

вїзду на тимчасово 

окуповану територію 

України/виїзду з неї 

для автомобільного 

сполучення 

"Каланчак", "Чонгар" 

та зон сервісного 

обслуговування перед 

ними 

3030/1 1999,4 

      0 Виділення коштів із 

резервного фонду 

державного бюджету 

для будівництва 

тимчасових 

контрольних пунктів 

вїзду на тимчасово 

окуповану територію 

України/виїзду з неї 

для автомобільного 

сполучення та зон 

3030/2 105983,6 
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сервісного 

обслуговування перед 

ними, відповідно до 

Постанови КМУ від 

04.07.2018 №584 

2 Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 

3195 1987,9 Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 

  109970,9 

  Видатки грошових 

коштів від інвестиційної 

діяльності в т.ч. 

3255 2110,6 Видатки грошових 

коштів від 

інвестиційної 

діяльності в т.ч. 

3255 110093,6 

  Капітальне будівництво 3265 0 Капітальне будівництво 

в т.ч. 

3265 107983 

        Виготовлення проектно-

кошторисної 

документації на 

будівництво тимчасових 

контрольних пунктів 

вїзду на тимчасово 

окуповану територію 

України/виїзду з неї для 

автомобільного 

сполучення "Каланчак", 

"Чонгар" та зон 

сервісного 

обслуговування перед 

ними 

3265/1 1999,4 

        Будівництво тимчасових 

контрольних пунктів 

вїзду на тимчасово 

окуповану територію 

України/виїзду з неї для 

автомобільного 

сполучення та зон 

сервісного 

обслуговування перед 

ними, відповідно до 

Постанови КМУ від 

04.07.2018 №584 

3265/2 105983,6 

  Чистий рух  коштів від 

інвестиційної діяльності 

3295 -2110,6 Чистий рух  коштів від 

інвестиційної діяльності 

3295 -110093,6 

              

  Залишок коштів на 

початок періоду 

3405 5356,5 Залишок коштів на 

початок періоду 

3405 5356,5 

  Залишок коштів на кінець 

звітного періоду 

3415 5233,8 Залишок коштів на 

кінець звітного періоду 

3415 5233,8 

       

    IV. Капітальні інвестиції   

              

  Капітальні інвестиції, 

усього у т. ч. 

4000 1758,8 Капітальні інвестиції, 

усього у т. ч. 

4000 91744,3 
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  капітальне будівництво  4010 0 капітальне будівництво  4010 89985,5 

              

   8. Джерела капітальних 

інвестицій 

  

       

  Капітальне будівництво   0 Капітальне будівництво 

в т. ч. 

  89985,5 

        Виготовлення проектно-

кошторисної 

документації на 

будівництво тимчасових 

контрольних пунктів 

вїзду на тимчасово 

окуповану територію 

України/виїзду з неї для 

автомобільного 

сполучення "Каланчак", 

"Чонгар" та зон 

сервісного 

обслуговування перед 

ними 

  1665,8 

        Будівництво тимчасових 

контрольних пунктів 

вїзду на тимчасово 

окуповану територію 

України/виїзду з неї для 

автомобільного 

сполучення та зон 

сервісного 

обслуговування перед 

ними, відповідно до 

Постанови КМУ від 

04.07.2018 №584 

  88319,7 

 

Влиття цих коштів в інвестиції не позначаться на формуванні прибутку 

підприємства(вони не відображаються ані в дохідній ані у витратній частині 

фінансового плану підприємства). Вони не обкладаються податками до 

державного бюджету і в бухгалтерській звітності відображаються тільки у 

балансі підприємства як фінансові зобов’язання (Цільове фінансування). 

 

 
 

 

 

Т.в.о генерального директора                                                        М.В. Яковлев 
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