Звіт про роботу КЗ «Редакція газети «Барчани»»
Відповідно до рішення «Про оптимізацію роботи газети «Барчани» у роботі
редакції були заплановані певні зміни, звітую відповідно до них:
Газета значно покращилась, ті зміни, що відбулись, про себе могли відзначити
усі читачі. У першу чергу було змінено дизайн та верстку нашого видання. Також
потрібно відмітити кількісну та якісну різноманітність матеріалів. Активно
працюємо із питанням залучення нових дописувачів та студентів спеціальності
«Видавнича справа та редагування» БГПК ім.. М. Грушевського до роботи над
виданням. Плануємо у майбутньому відновити «Молодіжний меридіан», студентську «газету в газеті» (тобто розворот).
Тираж: Друк газети «Барчани» тираж – 500 екз. (1 р/тиждень)
Розповсюдження через поштове відділення зв’язку (передплата) та заклади
торгівлі. Рахунки та акти виконаних робіт по друку газети оприбутковуються та
проводяться відповідно до порядку ведення бухгалтерського обліку та розрахунків
з постачальниками, підшиваються до платіжних доручень для здійснення
розрахунків з постачальником та обліку відповідно до Плану рахунків.
Кошти, що зібрані за продаж газет, здані головним бухгалтером Ковтун В.В.,
на яку покладено виконання обов’язків касира та підписано договір про
матеріальну відповідальність, на розрахунковий рахунок редакції газети «Барчани»
в КБ «Приват Банк». Станом на 06.04.2016 р. у сумі 2500,00 грн.
Наказом по редакції газети «Барчани» затверджено, відповідно до ст. 5.2
Положення про ведення касових операцій у національній валюті України,
затвердж. Постановою НБУ від 15.12.2004 року № 637, ліміт каси, відповідно
до Додатку 8 до Положення пpо ведення касових опeрацій
у національній валюті в Укрaїні (Положення №637).
Нереалізовані примірники повертаються в редакцію.Їх використовує для
роботи з потенційними підписниками.
Щодо фінансування міською радою, то на 2016 рік Барською міською радою на
фінансування редакції газети «Барчани» по КФК 120201 «Періодичні видання» по
КЕКВ 2610 «Поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям»
виділено коштів у сумі 200000,00 грн. Згідно плану використання кошти
направлені на:
- Заробітну плату в сумі 99200,00 грн.,
- Нарахування на заробітну плату в сумі 21850,00 грн.
- Оплата послуг в сумі 78950,00 грн.
Також виділені кошти в сумі 11000,00 грн. по КФК 180409 «Внески в статутні
фонди» по КЕКВ3110 «Придбання предметів довгострокового використання» на
придбання фотоапарату. Фотоапарат придбано та оприбутковано.
Станом на 06.03.2016 року Барською міською радою профінансовано по КФК
120201 «Періодичні видання» коштів в сумі 52519,30 грн.
З них:
на заробітну плату з нарахуваннями використано – 23384,42 грн.,
на реєстрацію Статуту (нова редакція) – 410,00 грн.

на оплату послуг по друку газети ТОВ «Регіна ЛТД» - 27300,00 грн.
на відшкодування комунальних послуг Барській міській раді, а саме оплата
водопостачання, електроенергії, газопостачання в сумі 1424,88 грн.
Станом на 01.01.2016 року за редакцією газети рахується борг по
комунальних платежах (водопостачання, електроенергія, газопостачання) перед
Барською міською радою, які в попередні роки не проплачувались, у сумі 23000,00
грн.
На розрахунковий рахунок редакції газети «Барчани» в КБ «Приват
Банк» станом на 31.03.2016 р. надійшло коштів:
- за оголошення, рекламу, вітання – 2195,00 грн.
- за передплату – 4709,56 грн.
- за продаж газет – 2500,00 грн.
Витрати редакції:
- сплата податків (частина чистого прибутку, податок на прибуток) – 1342,96
грн.
- оплата за телефон – 557,22 грн.
- комісія банку за обслуговування – 353,55 грн.
За погодженням з керівництвом Барської міської ради та наказом №43 по
редакції газети «Барчани» від 21.12.2015р., попередньо проконсультувавшись з
головним редактором та бухгалтером районної газети «Подільський край»,
редакційною колегією узгодили наказ про встановлення вартості оплати
оголошень, реклами, вітань для розміщення в газеті.
Книга наказів по редакції газети «Барчани» Барської міської ради
пронумерована та ведеться з 01.11.2002 р., зберігається в редакції. Накази по
редакції роздруковуються, підписуються та підшиваються.
Керівництво редакцією газети здійснюється т.в.о. головного редактора
Ткачук Інною Володимирівною на період відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами головного редактора Ніколаєвої-Дзямулич Дарії Володимирівни з
18.12.2015 року згідно розпорядження Барського міського голови №276-Р від
08.12.2015 року.
Договір з Барською міською радою щодо висвітлення її діяльності не
підписувався у зв’язку з тим, що Барська міська рада є Засновником
комунального підприємства Редакція газети «Барчани» Барської міської ради та
здійснює фінансування витрат на утримання комунального закладу, який
відповідно до Статуту висвітлює роботу Барської міської ради, друкує
безоплатно проекти, рішення, регуляторні акти та ін.
Виробничі наради проводяться щоп’ятниці за присутністю працівників
редакції та представників Барської міської ради, на яких обговорюються
виробничі питання.
Програма діяльності редакції газети «Барчани» Барської міської ради на
2016 рік затверджена рішенням 3 сесії 7 скликання від 04.12.2015 року.

Трудові книжки працівників редакції газети «Барчани» заповнюються відповідно
до наказів по підприємству та зберігаються у сейфі установи.
По редакції газети «Барчани» ведеться реєстр в електронному варіанті про
вхідні та вихідні листи. Звернення громадян щодо розміщення оголошень,
реклами, вітань приймаються редакцією з записом інформації для друку
співробітниками підприємства.
Правила внутрішнього трудового розпорядку затверджено
працівників від 07.07.2014р.

протоколом зборів

Також потрібно відмітити молодий та дружній колектив, готовий прийти на
виручку один одному.
Т. в.о.головного редактора

І.В.Ткачук

