
                                                       
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА 

Виконавчий комітет 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  15.12.2021 № 1547 

м. Краматорськ 

 

 

Про результати господарської та 

фінансової діяльності за 9 місяців 2021 

року Спеціалізованого комунального 
підприємства «Ритуальна служба» 

Краматорської міської ради  

 

 

Заслухавши звіт про результати господарської та фінансової діяльності за 9 місяців 
2021 року Спеціалізованого комунального підприємства «Ритуальна служба» 
Краматорської міської ради, з метою покращення і оптимізації роботи підприємства, 
керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Прийняти до відома звіт про результати господарської та фінансової діяльності 
за 9 місяців 2021 року Спеціалізованого комунального підприємства «Ритуальна служба» 
Краматорської міської ради (додається). 
 

 2. Спеціалізованому комунальному підприємству «Ритуальна служба» 
Краматорської міської ради забезпечити: 
 

 -  надання якісних послуг населенню з ритуальних послуг згідно мінімального 
переліку; 

 -  виконання заходів з розвитку та вдосконалення надання ритуальних послуг 
населенню. 

 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови відповідно до розподілу повноважень. 

 

 

 

Міський голова     Олександр ГОНЧАРЕНКО 

 
         

 

 

 

 



 

 

 

ЗВІТ 

Про  результати  господарської та 

Фінансової  діяльності  за  9  місяців  
2021 року Спеціалізованого комунального  
підприємства «Ритуальна служба»  
Краматорської міської ради 

 

Спеціалізоване комунальне підприємство «Ритуальна служба» Краматорської 
міської ради (далі – Підприємство), створене за рішенням Краматорської міської ради 
відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про поховання 
та похоронну справу», Господарського та Цивільного кодексів України, Наказу 

Державного комітету України з питань житлово – комунального господарства «Про 

затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання 
та похоронну справу»» № 193 від 19.11.2003, а також інших законодавчих актів України. 

За своїм правовим статусом Підприємство є комунальним унітарним (комунальне 
комерційне підприємство) і діє за принципами бюджетного фінансування в поєднанні з 
повним господарським розрахунком та самофінансуванням. 

Основним видом діяльності Підприємства є організація поховань і надання 
суміжних послуг. 

Підприємство надає ритуальні послуги населенню, проводить поховання померлих 
одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких 
відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів та учасників бойових дій. 

На Підприємстві здійснюють діяльність два пункти прийому замовлень на надання 
ритуальних послуг, що розташовані за адресами: вул. Залізнична, 8 та вул. Паркова, 10. 

Підприємство обслуговує та забезпечує облік поховань на території Краматорської 
територіальної громади. За звітний період на Підприємстві зареєстровано 2244 поховання. 

Середньоблікова кількість працюючих складає 59 осіб (в т.ч. 3 сумісника). 
Дохід підприємства за звітній період становить 8864,0 тис. грн. без податку на 

додану вартість (далі – ПДВ). 
Собівартість реалізованої продукції становить 7545,8 тис грн. Інші операційні 

витрати складаються з адміністративних витрат та витрат на збут і становлять 1235,9 тис. 
грн. 

Чистий прибуток Підприємства за підсумком роботи за звітній період складає 82,3 

тис. грн. 
Позитивна динаміка спостерігається в показнику обсягів продаж. 
За 9 місяців 2021 року в порівнянні з відповідним періодом 2020 року доходи від 

основної діяльності підприємства збільшилися на 2947,0 тис. грн у відсотках 49,5%. 

Разом із збільшенням обсягів продаж – збільшились витрати. Так, на протязі 
звітного періоду, суттєво зростали закупівельні ціни на товари – придбані для їх 
подальшої реалізації, на витратні матеріали та запчастини – придбані для забезпечення 
господарської діяльності підприємства, а також зросли ціни на енергоносії в середньому 
на 30%. 

 Із збільшенням мінімальної заробітної плати на Підприємстві зросла 
середньомісячна заробітна плата працівників до 6000,00 грн., що на 20% перевищує 
показники  2020 р. – 5000,00 грн., відповідно збільшились загально – виробничі та 
адміністративні витрати.  

Крім того, слід зазначити, що суттєвий вплив на фінансовий результат діяльності 
Підприємства становить нарахований та сплачений до державного бюджету податок на 
додану вартість: умовне податкове зобов’язання, що нараховується щомісяця відповідно 
до п. 198.5 податкового кодексу України для платників ПДВ. Платники податку на додану 
вартість в своїй діяльності використовують товари, роботи та послуги, які частково  

 



 

 

 

обкладаються ПДВ. Отже, за звітний період було нараховано та сплачено  до державного 
бюджету додатково  1036,1 тис. грн. коштів підприємства . 

Станом на 01 жовтня 2021 року Спеціалізованим комунальним підприємством 
«Ритуальна служба» Краматорської міської ради кредитні договори або договори позики 
не укладалися. Отримані доходи спрямовувались на виплату на заробітної плати 

працівників підприємства, сплату обов’язкових податків та зборів, утримання майна 
закріпленого за підприємством, закупівлю матеріальних цінностей тощо. 

У Спеціалізованого комунального підприємства «Ритуальна служба» 
Краматорської міської ради прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість 

відсутня. Підприємство не має заборгованості з платежів до бюджету, по заробітній платі 
та комунальним платежам. 

За 9 місяців 2021 року виконані заходи, які спрямовані на соціально-економічний 
розвиток підприємства. Дані наведені нижче у таблиці. 

 

Заходи, які спрямовані на соціально – економічний розвиток підприємства 

 

№ 
п/п 

ЗАХОДИ Витрати, 
тис. грн. 

1 Роботи з покосу трави на кладовищах 249,64 

2 Поточний ремонт та проходження діагностичних робіт, придбання 

запчастин для автомобільного парку  
187,72 

3 Поточний ремонт доріг на кладовищах 199,90 

4 Поточний ремонт пам'ятників на кладовищах 27,86 

5 Прибирання територій кладовищ та вивезення сміття 446,32 

6 Виготовлення та установка віконниць для сторожки на Новому 
кладовищі 

15,01 

7 Обстеження зелених насаджень та видалення аварійних дерев на 
кладовищах 

205,68 

8 Завезення піска на кладовища 92,00 

9 Поточний ремонт виробничих приміщень 43,81 

10 Закупівля меблів для працівників 21,40 

11 Закупівля комп'ютерної техніки 17,19 

12 Впровадження програмного забезпечення для ведення бухгалтерського 

обліку 

13,00 

13 Закупівля побутової техніки в виробниче приміщення 12,37 

14 Заміна склопакетів на кладовищі с.Жовтневе 2,65 

15 Встановлення зупинки на кладовищі Нове 14,06 

16 Встановлення туалетів на кладовищах с. Біленьке та м-н Лазурний 9,74 

Всього 1 558,35 

 

 

Директор СКП «Ритуальна служба»                                                   Герман ПИСАРЕНКО 

 

 

Заступник міського голови                                                                      Андрій БЕЗСОННИЙ 


