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      Сьогодні  наше підприємство,  КП  „Комбінат комунальних підприємств” 

Черкаської міської ради,  надає  звіт  перед  громадою  міста за  2016 рік,  що 

було зроблено і які завдання стоять перед підприємством у поточному році. 

 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА -  це надання ритуальних послуг населенню, 

виконання функцій ритуальної служби міста та утримання об’єктів 

комунального призначення і благоустрою в належному санітарному стані. 

    

1.1. Основними напрямками діяльності підприємства є: 

 Надання ритуальних послуг, згідно з типовим положенням про ритуальну 

службу в Україні відповідно до чинного законодавства України, а саме: 

здійснення організації поховання померлих і надання передбачених 

переліком мінімально необхідних видів ритуальних послуг та інших 

супутніх послуг; 



 Укладання договорів із суб’єктами господарювання про види та порядок 

реалізації ритуальних послуг і товарів в м. Черкаси, передбачених 

мінімальним   переліком   окремих   видів   ритуальних   послуг,  з   метою  

    забезпечення    дотримання     антимонопольного    законодавства     всіма 

     суб’єктами  господарювання, які надають ритуальні послуги; 

 Надання послуг з організації похорон, облік поховань, видача довідок, 

здійснення поховань; 

 Виготовлення та реалізація товарів ритуального призначення, мозаїчних 

та гранітних пам’ятників, огорож; 

 Доставка померлих в морг та інші послуги з транспортування; 

 Поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, 

виявлених трупів; 

 Виконання робіт, пов’язаних з благоустроєм територій кладовищ міста. 

      

   В  2016 році комбінатом  було проведено  2860 поховань.  Середня вартість 

одного поховання становить 2599 грн.  

   

    Для забезпечення належного рівня ритуальних  послуг підприємство має 

свою   виробничу    базу   по   виготовленню   гробів,   вінків   та     власний   

автотранспорт   для    надання  таких   послуг   як   катафалк    та  автобус 

супроводу.  

  



    В 2016 році  за рахунок  бюджетних коштів було придбано  новий  

екскаватор ЕО-2626-01 з навантажувальним обладнанням для збору та 

навантаження сміття на кладовищах міста.     

 

     На  балансі  підприємства  знаходяться    меморіальний комплекс «Пагорб 

Слави», Будинок Трауру, кладовища міста.  

      В 2016 році за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі- 2251,5 тис. грн.  

було проведено  реконструкцію  та капітальний ремонт Будинку Трауру, 

а саме: 

- заміна покрівлі; 

- ремонт фасаду; 

- заміна електропроводки; 

- заміна вікон та дверей; 

- капітальний ремонт траурного залу та  інших кімнат ; 

- проведено заміну автоматики  на  газових котлах;  

- встановлено   нові  опалювальні  радіатори; 

- в траурному залі встановлені: кондиціонери, світильники, вентилятори; 

- закуплені та встановлені  нові  меблі та  інше. 



 

 
       

      Будинок Трауру  має тепер оновлений траурний зал, призначений для 

проведення  церемоній «Прощання». 

 

 



 

    До  святкування  Дня  перемоги у  2016 році були виділені бюджетні 

кошти  та  проведена ( 294,7тис. грн.) реконструкція меморіального 

комплексу   Пагорб Слави. 

 

 
 

В  2016 році за рахунок бюджетних коштів (100,0тис.грн) було встановлено 

на кладовищах   №1,2,3,4,5  Пам’ятні  знаки   загиблим  воїнам  в зоні  АТО.  

 

 



 

         До проведення  Поминальних днів  були підготовлені  кладовища міста, 

а саме :   

- побілені бордюри, дерева на кладовищі по вул. Ватутіна, побілена  стіна  та  

огорожа   на кладовищі №2; 

-  відремонтовані та побілені  санвузли та побутові приміщення, 

 - пофарбовано ворота на кладовищі № 1,  контейнери для сміття на 

кладовищах 1-7,  ємкості  для  води;  

 - відремонтовано  водовід  та  ємкості  для   води  на  кладовищах № 1-5, 

   замінені  крани. 

 - проводились  роботи  по ремонту огорожі  на  кладовищі по вул. Пушкіна. 

  

  У  2016  році   було  проведено   розчистку  кладовища  розташованого  

по   вул .Пушкіна -  Франка,  від  зарослих  кущів  та аварійних дерев. 

 

 

    

 

 



 

    До відкриття  купального сезону в 2016році  були приведені  в належний 

санітарний  стан  комунальні  пляжі  міста.  

     Відремонтовано та  пофарбовано  обладнання:  роздягальні,  санвузли, 

грибки від сонця.   

   Для   безпеки   відпочиваючих   проводилось  водолазне обстеження дна, 

були встановлені  інформаційні стенди  по  наданню  першої  невідкладної  

допомоги   постраждалим  на воді.  

     На  Пушкінському пляжі  в 2016 році за рахунок бюджетних коштів 

(146,9тис.грн)   був  побудований і  введений  в  експлуатацію   спортивний  

майданчик  для  занять  кросфітом.  

 

 

 



     Закуплено і  встановлено шість нових  роздягалень та дві вбиральні . 

 

 

 

ОФІЦІЙНО ВІДЗНАЧЕНІ ДОСЯГНЕННЯ 

 

    У   2016  році  за   офіційними   даними  Національного  бізнес -  рейтингу 

по  результатам загальнодержавного статистичного   ранжування   суб’єктів 

господарювання за сукупністю показників їх фінансово-господарської 

діяльності  серед підприємств України  наше підприємство,   КП  “Комбінат 

комунальних  підприємств” Черкаської міської ради, займає 5 місце (золото) 

в ТОП – 30 за показником  «Коефіцієнт обертаємості  грошових  коштів» 

(КВЕД 96.03) та  12-е місце (срібло)  в ТОП – 25 за показником «Фінансові 

показники успішної  діяльності» (КВЕД 96.03)       



 

    УЧАСТЬ У СОЦІАЛЬНОМУ ЖИТТІ ГРОМАДИ МІСТА .                

Надавалась  благодійна  допомога  для забезпечення  загальноміських  

заходів.  

 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ    

 

      Проблема    ефективного  використання  енергетичних   ресурсів  є   вкрай 

актуальною  сьогодні,   як для підприємства, так і для всієї країни. 

      У  2016  році  економно  використовуються  енергетичні, водні та  паливні  

ресурси підприємства: 

 2014р. 2015р. 2016р. 

Газопостачання 8131м3 6772м3 6686 м3 

Електропостачання 11055кВт 8133 кВт 4932 кВт 

Водопостачання 1656 м3 2177 м3 1456 м3 

 Вдалося підвищити енергоефективність будівель підприємства. 

 

 
 



 

            Підвищення  енергоефективності  на  підприємстві  підвищує  доходи 

підприємства і разом з тим, приносить такі результати : 

-заощадження коштів, що забезпечує конкурентоспроможність підприємства         

особливо при зростанні цін на енергоносії; 

-скорочення  викидів  у  навколишнє   середовище,   від  чого  покращується 

екологічний  стан,  а  з  ним –  імідж підприємства. 

КАДРОВА ПОЛІТИКА 

    Роботу   підприємства забезпечує стабільний колектив,  загальна  кількість 

працівників  в   2016 році  склала  94  осіб, з  яких працює більше 30 років -       

12 осіб, більше 20  років-18   осіб та більше 10 років -25 осіб, тобто 58,5%.                                                                                                          

Середня заробітна плата одного працівника становить 4219 грн. 

РЕГУЛЯРНІ ДОХОДИ ДИРЕКТОРА 

   Оплата праці директора регламентується контрактом директора з міським 

головою. 

   Посадовий оклад розрахований у відповідності до  постанови Кабінету 

міністрів України  від 19.05.1999р.№ 859  «Про умови і розміри оплати праці 

керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності та 

об’єднань  державних підприємств» зі змінами та доповненнями, враховуючи 

середньооблікову чисельність працюючих в еквіваленті повної  зайнятості , у 

кратності до мінімального розміру тарифної ставки першого розряду 

робітника  основного виробництва,  в розмірі - 6790 грн.  

  За умови виконання показників передбачених контрактом  можуть 

нараховуватися надбавка  до  25% та премія.  

     Бонуси   директору  підприємства  за  виконання  посадових обов’язків  не 

передбачені та не виплачуються.  

 



ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ  ПІДПРИЄМСТВА 

 

      Доходи  від  реалізації  продукції ( послуг)  в   2016 році  становить   

9998,0  тис. грн., в т. ч. : 

 - від надання ритуальних послуг  -  7969,5 тис. грн.; 

 - від місцевого бюджету                – 2028,5 тис. грн.  

     Отримані кошти від місцевого бюджету в 2016р тис. грн., а саме: 

 

      Витрати по підприємству в  2016    році   склали 9772,3  тис.грн.,   

в т.ч.: 

  -   заробітна плата                                           -  4405,0  тис. грн.   -  45,1 %; 

  -   нарахування на зарплату                            – 945,0   тис. грн.  –    9,7  %; 

  -   витрати на паливо та енергію                    – 1752,6,0 тис. грн. – 17,9  %;          

-     витрати на сировину і основні матеріали – 1780,2 тис. грн. –     18,2 %;                                    

-    амортизація                                                   -  250,0   тис. грн. -      2,6  % 

  -  інші операційні витрати                               -  639,5   тис. грн.  -    6,5 %; 

             

Отримано 

 по кодам 

Сума, 

тис.грн. 

Використання коштів по напрямках,          

в     т.ч.: 

Код  2610 574,7     Транспортування померлих до  

    моргу та захоронення одиноких  

       померлих 

  

Код  2272 29,4      Водопостачання  міських  кладовищ 

Код  2273 12,1     Електроенергія  міських  кладовищ 

Код 2240 185,0     Утримання міських пляжів 

Код  2610 1227,3     Утримання міських кладовищ 

  

 Всього за 2016 рік. 2028,5   



    6.   Розшифровка статтей  витрат  в 2016р.  

1780,2

1752,6

4405,0

945,0

250,0
639,5

Витрати на сировину і основні 
матеріали   18,2%

Витрати на паливо та енергію     
17,9%

Заробітна плата                               
45,1%

Нарахування на заробітну плату 9,7%

Амортизація                                       
2,6%

Інші податки  і збори                         
6,5%

 

  З метою зменшення видатків в 2016 році працівники підприємства побували   

у  тижневій  відпустці, 98 календарних днів,  за  власний рахунок.   Таким 

чином, вдалося заощадити  8,2  тис. грн. 

      За  2016 рік   сплачено  на  користь  держави податків  та  зборів  на  суму 

2095,8  тис.грн.  

    В  минулому  році  підприємством  був  заключений  договір  з Черкаським 

центром   зайнятості    на   створення  42    тимчасових   робочих    місць   для 

проведення  оплачуваних  громадських  робіт  безробітними  по  прибиранню 

територій  міських кладовищ.   Відпрацьовано  за рік на громадських роботах 

1415  людино/днів,   або  558 осіб.    



     В 2016 році  підприємство отримало  3783,0 тис. грн. з місцевого 

бюджету  для поповнення  статутного  капіталу, у тому числі  на : 

-  ремонт  та реконструкція Будинку Трауру                          -  2199,5 тис. грн.; 

-  придбання екскаватора-навантажувача                               -     839,8 тис.грн.; 

-  реконструкція меморіального комплексу Пагорба Слави  -    294,7 тис. грн.; 

-  спортивний майданчик для занять кросфітом                     -     146,9тис. грн.;                      

-  пам’ятні знаки загиблим воїнам в АТО                                -    100,0 тис.грн .; 

-  придбання роздягалень та вбиралень на пляж                     -    150,0 тис.грн.; 

-  капітальний ремонт прибудинкової території Будинку Траура - 52,1тис. грн 

 

 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

 

   З  метою недопущення  збитковості  підприємства в 2016 році, аудиторська 

перевірка  фінансово-господарської діяльності  перенесена  на  2017  рік. 

     

Скарги на діяльність  підприємства  відсутні. 

Аварійних ситуацій  на підприємстві  не  було. 

    

Колектив  підприємства,  в міру  своїх  повноважень, постійно  дбає  про  

належний  і охайний вид нашого квітучого міста  та добробут черкащан.   

 

 

 

АДРЕСА ТА ТЕЛЕФОНИ ПІДПРИЄМСТВА : 

  

м. Черкаси,вул. Кривалівська, 122, 

тел.64-50-05  

електрон.адр.  kp_kombinat_kp@ukr.net.   

 

 

  



 

 

  

  

 


