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      Сьогодні    КП  «Комбінат комунальних підприємств»  Черкаської міської 

ради,   звітує перед  громадою  міста,  про виконання   плану 2018 року. 

 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА -  це надання ритуальних послуг населенню, виконання 

функцій ритуальної служби міста та утримання об’єктів комунального 

призначення і благоустрою в належному санітарному стані. 

   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 

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 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,  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 

(утримання території та ремонт обладнання). 

 

      На  балансі  підприємства  знаходяться    меморіальний комплекс  

«Пагорб Слави», Будинок Трауру, кладовища міста площею 120 га  

 

Будинок Трауру після реконструкції має оновлений привабливий вигляд 
 

 

  



Сучасний,  комфортний  траурний зал,  призначений  для  проведення  

церемоній  «Прощання»  

 

 
 

   В  2018 році підприємство протягом року утримувало 11 кладовищ 

(прибиралися доріжки, косилися газони, зносилися аварійні дерева, вивозилося 

сміття, в т.ч. на кладовищі по  вул. Пушкіна -  Франка було  проведено   

розчистку  від  зарослих  кущів  та аварійних дерев). 

 

     



На кладовищах були виконані ремонтні роботи, а саме: 

-    на кладовищах № 1 – 6   побілені бордюри та пофарбовані контейнери для 

сміття; 

 

 

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

додаткові ємкості для води, замінені крани, відремонтовані  санвузли, 

контейнери для сміття, побутові приміщення, огорожа, пофарбовані  санвузли; 

- на кладовищі №1 пофарбовано ворота, ємкості для води; 

- на кладовищі №2 побілено огорожу та стіну; 

- на кладовищі по вул. Ватутіна крім бордюр побілені дерева; 

 - на кладовищі по  вул. Благовісна, Надпільна, Пушкіна, І.Франка   



відремонтована огорожа площею 12,12 кв.м. 

 

  Крім того,  було виконано  поточний ремонт меморіального комплексу 

«Пагорб Слави» а саме: 

-  пофарбовано антикорозійними фарбами пам’ятник ; 

-  



відремонтовано електричну горілку та цементно-бетонне покриття  на  з’їздах. 

   

    В  2018 році комбінатом  було поховано  2971 особу в т. ч. 48 безрідних та 2 

загиблих воїнів АТО. Середня вартість одного поховання склала 3914 грн.    

    

    Для забезпечення належного рівня ритуальних  послуг підприємство має свою   

виробничу    базу   по   виготовленню   гробів,   вінків   та     власний   

автотранспорт,   для    надання  ритуальних  послуг, такі  як   катафалк    та   

автобуси супроводу.  

     Більшість наявного автотранспорту  з амортизоване на 100 відсотків  та 

потребує оновлення . 

 

  

 

ОФІЦІЙНО ВІДЗНАЧЕНІ ДОСЯГНЕННЯ 

 

      У   2018  році  за  високі  виробничі  показники, професійну  майстерність, 

вагомий внесок  у  розвиток  галузі  житлово-комунального  господарства, 



трудовий  колектив  комунального  підприємства  «Комбінат комунальних 

підприємств» нагороджено Почесною грамотою Черкаської обласної ради. 

\\   

  

           За  багаторічну сумлінну  працю,  високий  професіоналізм, значний 

особистий  внесок у  розвиток  житлово-комунального  господарства області  та  

з  нагоди «Дня  житлово-комунального  господарства і  побутового  



обслуговування населення», трудовий  колектив  підприємства  нагороджено  

Почесною грамотою Черкаської обласної державної  адміністрації. 

 



 

    За  багаторічну сумлінну  працю  з нагоди професійного свята «Дня житлово-

комунального господарства і побутового обслуговування населення» були 

нагороджені Почесними грамотами 26 кращих працівника підприємства з них: 

- 6 працівників нагороджено почесною грамотою Черкаської міської ради; 

- 3 працівника нагороджено грамотою Черкаської обласної організації  проф. 

   спілки працівників ЖКГ; 

- 17 працівників нагороджено почесною грамотою підприємства. 

 

УЧАСТЬ У СОЦІАЛЬНОМУ ЖИТТІ ГРОМАДИ МІСТА .                 

 

Підприємством надавалася допомога  у проведенні загальноміських  заходів, 

щодо прибирання  міських  територій.   

 

 



 

 



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ   

 

      Проблема    ефективного  використання  енергетичних   ресурсів  є   вкрай 

актуальною  сьогодні  для підприємства. 

     У  2018   році    використано  енергетичних, водних та  паливних  ресурсів: 

 

Назва ресурсу 2018р. 

Газопостачання 9053 м3 

Електропостачання 61283 кВт 

Водопостачання 2498 м3 

     За рахунок часткового переходу підприємства на опалення твердопаливними 

котлами вдається економити на вартості енергоресурсів, оскільки вартість їх 

невпинно зростає , а деревину отримуємо від знесення аварійних дерев на 

кладовищах та придбаної з інших джерел. 

    За рахунок  коштів підприємства  у 2018 році оновлено фасад приміщення 

управління. 

 



 

Частково  відремонтовано покрівлю  транспортного приміщення.         

КАДРОВА ПОЛІТИКА 

    Роботу   підприємства забезпечує стабільний колектив.  Загальна  фактична 

кількість працівників  у   2018 році  склала  90  осіб,  з  яких  43,3% працівника   

працює більше 10 років: 

- більше 30 років  -  11 осіб,  

- більше 20  років - 12 осіб, 

- більше 10 років -16 осіб. 

Середня заробітна плата одного працівника  за 2018 рік становить 6305,0 грн. 

 

      У 2018  році  підприємством  була укладена  угода  з Черкаським центром   

зайнятості    на   створення  38   тимчасових   робочих    місць   по  прибиранню 

територій  міських кладовищ для проведення  оплачуваних  громадських  робіт  

безробітними.   Відпрацьовано  за рік на громадських роботах 798  людино/днів,   

або  352 особи.    

ДОХОДИ ДИРЕКТОРА 

   Оплата праці директора здійснюється відповідно до  контракту з міським 

головою. 

   Посадовий оклад встановлений у розмірі - 12 726 грн. 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, з врахуванням середньооблікової чисельності працюючих в 

еквіваленті повної  зайнятості , у кратності до мінімального розміру тарифної 

ставки першого розряду робітника  основного виробництва та з урахуванням 



прожиткового мінімуму для працездатних осіб  1921грн. (що діє з 

01.12.2017року).  

 За умови виконання показників передбачених контрактом  нараховувалася 

надбавка  до  25% та премія.  

 

     ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ  ПІДПРИЄМСТВА 

    Комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств» отримало  у  

2018 році  чистого доходу  від  реалізації  продукції ( послуг) у розмірі 

 15 485,2  тис. грн.  , в т. ч. : 

 - від комерційної діяльності (надання ритуальних послуг)-        11 830,3тис.грн. 

 

 - від місцевого бюджету                –                                                    3 654,9тис. грн. 

 

 

від комерційної 
діяльності 

76% 

від місцевого 
бюджету 

24% 

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  

за 2018 рік 



Примітка: Дохід від комерційної діяльності регламентується граничними цінами 

на ритуальні послуги (затвердженими органом місцевого самоврядування) та 

конкурентно-спроможною вартістю на ринку послуг . 

     Витрати по підприємству в  2018    році   склали  15450,1  тис.грн. 

 

Чистий фінансовий результат за 2018 рік склав 35,1тис.грн. 

12 796,0; 83% 

1 856,2; 12% 

684,7; 4% 
105,4; 1% 7,8; 0% 

Структура фактичних витрат основної діяльності  
у  2018 році, млн. грн 

Витрати виробничої собівартість 

реалізованої продукції  

Адміністративні витрати 

Витрати на збут 

Інші операційні витрати 

Витрати з податку на прибуток 



 

    За  2018 рік   сплачено  на  користь  держави податків  та  зборів  на  суму 

3072,8  тис. грн. в т.ч: 

- ПДВ -45,0тис.грн.; 

- податок на прибуток -7,8тис.грн.; 

- відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету -5,3тис.грн; 

- податок на доходи фізичних осіб - 1265,0 тис.грн 

- інші  платежі -239,2тис.грн.; 

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування -

1510,5тис.грн. 

 

За виконані послуги з міського бюджету в 2018 році надійшло коштів у сумі 

3761,2 тис. грн. з урахуванням ПДВ, а саме: 

Матеріальні 
витрати,  
5 923,2 

38% 

Витрати на оплату 
праці 

6 961,0 
45% 

Відрахування на 
соціальні заходи 

1 510,5 
10% 

Амортизація 
298,0 

2% 

Інші операційні 
витрати 

749,1 
5% 

Елементи операційних витрат у 2018 році, тис.грн. 

Використання коштів по напрямках,  в     т.ч.: Сума,  

тис. грн. 

    Транспортування померлих до  моргу 

   судмедекспертизи та захоронення  одиноких   

   померлих  

1 143,8 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В 2018 році  підприємство не отримувало  коштів з місцевого бюджету  

для поповнення  статутного  капіталу. 

 

 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

 

   З  метою недопущення  збитковості  підприємства в 2018 році, аудиторська 

перевірка  фінансово-господарської діяльності  перенесена  на  2019  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.   

 

 

  

     Водопостачання  міських  кладовищ 38,8 

    Електроенергія  міських  кладовищ 10,0 

    Утримання міських кладовищ 2 449,6 

    Поточний ремонт Пагорба Слави 119,0 

 Разом 3 761,2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   Розшифровка статей  витрат  в 2018р.  

 

 

45% 

10% 

16% 

22% 

2% 

5% 

заробітна плата                                            

 нарахування на зарплату                     

 витрати на паливо та енергію                      

 витрати на сировину і основні 
матеріали  

амортизація                                 

інші операційні витрати     



 

 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 

Газопостачання 6772м3 6686 м3   6153 м3 9053 м3 

Електропостачання 8133 кВт 4932 кВт 3634 кВт 3916 кВт 

Водопостачання м3 м3 м3 м3 

 

 

  

  

  
-   заробітна плата                                           -   6961,0  тис. грн.   -  45,1 %; 

  -   нарахування на зарплату                            – 1510,5   тис. грн.  –    9,8  %; 

  -   витрати на паливо та енергію                    – 2557,6  тис. грн.   –   16,6  %;            

-     витрати на сировину і основні матеріали –  3365,6 тис. грн.   –  21,8  %;                                    

-    амортизація                                                   -  298,0   тис. грн.    -    1,9  %  

  -  інші операційні витрати                               -  749,1   тис. грн.     -  4,8  %;     

 

 У 2018 році до Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні були виділені 

бюджетні  кошти  (119,0 тис. грн.)  на  поточний ремонт   Пагорба Слави, а 

саме проведено: 

- антикорозійне фарбування пам’ятника на меморіальному комплексі; 

- демонтаж,монтаж, ремонт електричної горілки; 

- улаштування цементнобетонного покриття  на  з’їздах. 

 

   У 2018 році і були виділені бюджетні  кошти у розмірі  35,0 тис.грн. на 

3365,6 

2557,6 

6961,0 

1510,5 

298,0 
749,1 

Витрати на сировину і основні матеріали                                        
21,8 % 

Витрати на паливо та енергію    16,6% 

Заробітна плата                              45,1% 

Нарахування на заробітну плату  9,8% 

Амортизація                                      1,9% 

Інші податки  і збори                       4,8% 



поточний  ремонт  кладовища по  вул. Благовісна, Надпільна, Пушкіна, 

І.Франка  ( демонтаж та улаштування залізобетонної огорожі  висотою 1,05м,                                       

 довжиною 2,5м, площею 12,12 кв.м. ) 

 

    

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  кладовищах міста. 

 

   У 2018 році і були виділені бюджетні  кошти у розмірі  35,0 тис.грн. на 

поточний  ремонт  кладовища по  вул. Благовісна, Надпільна, Пушкіна, 

І.Франка  ( демонтаж та улаштування залізобетонної огорожі  висотою 1,05м,                                       

 довжиною 2,5м, площею 12,12 кв.м. ) 

 

Було  проведено   розчистку  кладовища по  вул. Пушкіна -  Франка,  від  

зарослих  кущів  та аварійних дерев. 

 

 


