
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
ДО звіту фінансово-господарської діяльності 

Ритуальної служби СКП „Спецкомбінат ПКПО”
за 2020 рік. 11 Ц

Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство «Спеціалізований І|

комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» вйКОїШЧбГб б̂ ГсШУ 1 
Київради (Київської міської державної адміністрації), створена в результаті 
реорганізації комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств 
комунально-побутового обслуговування» шляхом перетворення відповідно д о , 
рішення Київської міської ради від 23.12.2004р. №876/2286 «Про реорганізацію 
комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально- / 
побутового обслуговування» у ритуальну службу спеціалізоване комунальне [| 
підприємство «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового 
обслуговування» виконавчого органу Київради «Київської міської державної | 
адміністрації)» і є його правонаступником. ; і І

Підприємство за своєю організаційно-правовою формою є комунальним 1! || 
комерційним унітарним підприємством, заснованим на власності територіальної ; 
громади м. Києва, безпосередньо підпорядковується Управлінню ритуальних послуг І 
Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київради 1 
(Київської міської державної адміністрації).

Основним предметом діяльності Підприємства є: і ; 5

- організація поховання померлих і надання ритуальних послуг згідно з ' ! 
договорами-замовленнями;

- та інші супутні послуги.

У структурі Ритуальної служби СКП „ Спецкомбінат ПКПО”-  дільниця з 
оформлення ритуальних послуг, через яку здійснюється доставка предметів; 1 І 
ритуального призначення замовникам, підрозділ РБУ, підрозділ АТП, підрозділ і ! 
ППНБМ, 28 міських кладовищ загальною площею 532,503 га, парк Вічної Слави и 
площею обслуговування 0,26 га. |і

і |

Утримання та благоустрій міських кладовищ проводиться за рахунок коштів 
місцевого бюджету. ,

Підприємство є юридичною особою за законодавством України і діє на підставі;! і 1 
Господарського-кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України «Про 
поховання та похоронну справу», «Про власність», інших законів України та Статуту. І

Майно Підприємства належить до комунальної власності територіальної ! 1 
громади м. Києва і закріплено за ним на праві господарського відання. Первісна 
вартість основних засобів Ритуальної служби СКП ’’Спецкомбінат ПКПО” на кінець : , 
звітного періоду складає 115700 тис. гри. •!,

Відповідно до пункту 4.8 Статуту основним узагальнюючим показником 
фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток. | і



Основні фінансові показники
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тис. грн.

Ф ак і і і ч і і о  за 
2 0 2 0  р .

ТИС. І р и .

Порівняно  
до 2019 р.

И

Ф інансов 
ніі план 
на 2020

рік

%
виконання
фінансовог

01011!
2020 рік

Дохідна частина
Чистий дохід (виручка) від 
реалізації послуг

76908 90349 117% 105416 86%

- у  т.ч. за  рахунок бюдж ет них  
коштів

53949 68142 126% 75071 91%

Інші операційні доходи , в т.ч.: 1231 1911 155% 1586 120%
-дохід від операційної оренди активів 501 489 100% 1076 45%

- відшкодування комунальних 
платеж ів

289 473 164% 300 158%

- відшкодування платеж ів за  стічні 
води

177

- дохід від продаж у основних засобів  
т а ТМЦ

281

- оприбуткування м ет алобрухт у від  
списання навант аж увача

10

- оприбуткування дрів 428 487 113% 210 232%

- списання кредит орської 
заборгованост і

3 4 133%

Інші доходи (дохід від 
безоплатно отриманих 
активів)

4854 12525 258% 3368 372%

Разом 82993 104785 126% 110370 95%

Показник чистого доходу, у порівнянні з відповідним періодом 2019 року 
збільшився на 117% за рахунок збільшення обсягів бюджетного фінансування. Інші 
операійні доходи у порівнянні із 2019 роком зросли на 155% за рахунок збільшення 
суми відшкодування комунальних платежів орендованих приміщень, : 
оприбуткування дров та продажу основних засобів. В загальному підсумку дохідної 
частини фінансовий план виконано на 95 %.

На утримання та благоустрій кладовищ Ритуальна служба СКП «Спецкомбінат 
ПКПО» отримує поточні видатки із місцевого бюджету. Це також частково дозволяє 
покрити збитки від основної діяльності.

У 2020 році отримано кошти із бюджету в сумі 68142,0 тис.грн, які відображені ; 
в складі доходів (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок | 
010) та на 126 % більше аналогічного періоду 2019 року.

Окрім цього, у 2019-2020 роках були проведені роботи по видаленню аварійних 
та сухостійних дерев, в результаті чого підприємство отримало дрова, які було 
оприбутковано у 2020 році за ринковою вартістю на суму 487,0 тис.грн., отримано 
237,0 тис. грн. від списання шляхом продажу основних засобів та 44,0 тис.грн. від 
списання ТМЦ



У загальному обсязі доходів у 2020 році питома вага:
ПпкаїїІІІІчІІ

Г оспрозрахункова діяльність

21) IV рік 2020 рік

29% ^  21
Від бюджетної діяльності 65% 65%

Інші доходи 6% 12%
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Витратна частина
Собівартість реалізованих 
послуг (товарів)

75872 95387 126% 99685 96%

Адміністративні витрати 7833 7977 102% 8660 92%
Витрати на збут 803 642 80% 1227 52%
Інші операційні витрати 421 652 154% 745 88%
Інші витрати 215 67 - - -

Разом 85144 104725 123% 110317 95%

На підставі даних таблиці видно, що в порівнянні з 2019 роком сукупні витрати 
підприємства у 2020 році збільшились на 19581,0 тис.грн.

Основним фактором збільшення витрат у 2020 році по всім статтям є підвищення 
державних гарантій по оплаті праці, які набрали чинності 01 січня та 01 вересня 2020 : і 
року в частині підвищенням мінімальної заробітної плати. Значним чином на ;| | 
збільшення витрат вплинуло зростання вартості енергоресурсів, тарифів на 
комунальні послуги та інші фактори. Окрім цього, запровадження з 11.03.2020р. у 
м.Києві жорсткого карантину, призвело до незапланованих витрат підприємства, 
пов’язаних із придбанням засобів індивідуального захисту працівників, дезінфекцією 
приміщень.
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Прибуток/Збиток -2151 49 - 43 114%

За результатами роботи у 2020 року ритуальна служба отримала прибуток у 
сумі 49,0 тис.грн. при запланованих 43,0 тис.грн.

У 2020 році Ритуальною службою СКП Спецкомбінат ПКПО перераховано 
податків та зборів:

№
п/
п

Назва податку Сума, грн

1 пдв 6 341 847,00
2 Військовий збір 1 007 890,34
3 Податок на прибуток



4 Прибутковий податок з громадян 9  5 0 9  6 9 2 ,7 4 І .'

5 П одаток  н а  зем л ю жш
6 Податок на воду 15 2 9 4 ,4 0

7 Відрахування до пенсійного фонду (ЄСВ) 11 4 7 0  119,41

8 50% надходж ень від о р ен д и , зараховується до  бю дж ету м.Києва 248 781,47 і |  і  1;

9 Користування надрами для видобування корисних копалин 6 6 ,1 8
і /

10 Збір за забруднення навколишнього середовища 1 6 7 3 ,4 8 н

ВСЬОГО 31 002 146,74

Ритуальна служба СКП «Спецкомбінат ПКПО» протягом II півріччя 2020 
року здійснила необхідні заходи для отримання позитивних результатів, а саме:
- підвищила вільні ціни та товари та послуги до рівня ринкових;
- обмежила витрати на поточне утримання госпрозрахункової діяльності;
- за попередньою домовленістю із постачальниками підвищила відсоток

комісійної винагороди.
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Витрати на оплату праці 47984 52580 110% 53484 94%
Середньоспискова чисельність 411 404 98% 472 86%
Середньомісячна заробітна плата 
на 1 працівника

9729 10845 115% 9443 115%

Витрати на оплату праці зросли відповідно до вимог чинного законодавства та ї 
галузевих гарантій. Мінімальна заробітна плата на підприємстві з початку 2020 року 
встановлена на рівні 4723 грн., а з 01.09.2020р. -  5000 грн.

У загальному обсязі витрат у 2020 році по підприємству заробітна плата з 
нарахуваннями складає 61%, всі інші витрати (матеріальні, амортизація , інші 
витрати) складають 39 %.

З метою зниження витрат на підприємстві вживаються заходи щодо економії і 
витрат на електроенергію, газ. Паливно-мастильні матеріали витрачаються за * 
встановленими лімітами. На підприємстві діють затверджені директором підприємства 
норми витрат матеріалів на благоустрій могил та інші послуги для населення.

Значний вплив на фінансовий результат має підтримка підприємства органами 
місцевого самоврядування. Так, у 2020 році виконано робіт по благоустрою 
кладовищ на суму 63759 тис.грн.

№ Показники Одиниця
виміру

Асигнування з 
бюдж ету за  

звіт ний період

Касові
видатки

------------------- -------1
Фактичне 

виконання за  
звіт ний період

І КПКВК 1210030 2610

О плата праці з нарахуванням грн
45667743,00 45667743,00 45667743,00

у тому числі:

2111 Фонд оплати праці грн 37432576,00 37432576,00 37432576,00 ;

2120 Нарахування на з-ту грн 8235167,00 8235167,00 8235167,00

2200 Використання товарів і послуг в тому грн 19427472,92 19427472,92 18091343,87



числі: ! І

2210
Предмети, м атеріали , о б лад н ан н я  та  
ін вен тар

грн 5905776,05 5905776,05 4569633,20

Транспортні витрати (ПМ М ) грн 3471768,58 3471768,58 2841148,63

Транспортні витрати (запчастини, 
матеріали)

грн 849708,35 849708,35 852127,49

М атеріали та предмети на утримання

кладовищ та підготовки кладовищ  Дб 
проведення поминальних днів

ІШ ІШ?!42
837808,42 212797,49 ;

і

:1

М алоцінні необоротні матеріальні активи 
та інші малоцінні ш видкознош увальні 
предмети

грн 345154,40 345154,40

:'1

345154,40

Засоби індивідуального захисту для 
запобігання росповсю дж ення 
коронавірусної інфекції СОУГО-19

грн 178510,30 178510,30 103710,00

Спецодяг грн 222826,00 222826,00 214695,19

2240 О п л ата  послуг (к р ім  ком ун альн и х) грн 5681759,03 5681759,03 5681759,03 і

оплата послуг із благоустрою населених 
пунктів, утримання в належному 
санітарно-технічному стані об ’єктів 
благоустрою, зелених насаджень 
(обстеження, зняття сухостійних та 
аварійних дерев)

грн 958900,00 958900,00 958900,00

Поточний ремонт грн 3270532,50 3270532,50 3270532,50

Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування моторних транспортних 
засобів і супутнього обладнання

грн 119724,00 119724,00 119724,00 і

Страхові послуги (страхування цивільної 
відповідальності власників транспорту)

грн 49797,00 49797,00 49797,00

Послуги з технічного огляду та 
випробувань (технічний контроль 
транспорту)

грн 6810,00 6810,00 6810,00

Послуги із спорож нення вигрібних ям на 
кладовищах

грн 108810,00 108810,00 108810,00 :
*

Оренда біотуалетів грн 143112,00 143112,00 143112,00
Транспортні послуги з перевезення 
пасажирів у період проведення 
поминальних днів

грн 49194,93 49194,93 49194,93

Поточний рем онт засобів малої 
механізації

грн 189927,96 189927,96 189927,96

Дератизація грн 198000,00 198000,00 198000,00

Дезінфекція кладовищ грн 263621,15 263621,15 263621,15 І

Оплата послуг по розробленню  технічної 
документації із землеустрою

грн 12837,49 12837,49
-------------------------- 4

12837,49

Оплата послуг за виконання топографо- 
геодезичного плану в М  1:500 та 
топографо-геодезичних і картографічних 
робіт

грн 309532,00 309532,00 309532,00

Технічне обслуговування вогнегасників грн 960,00 960,00 960,00

2273 О п л а т а  електроен ергії грн 1138787,31 1138787,31 1138787,31

2274 О п л а т а  природн ого  газу грн 153800,26 153800,26 153800,26 '

2272
О п л а т а  во д о п остач ан н я  і 
водовід ведення

грн 207257,57 207257,57 207257,57

2275
О п л а т а  інш их енергоносіїв  т а  інш их 
к о м у н альн и х  послуг

грн 6340092,70 6340092,70 6340106,50

оплата послуг із вивезення відходів і їх 
утилізації та знеш кодження

грн 6340092,70 6340092,70 6340106,50 ;

Р А ЗО М  по К Ф К  1216030 2610 грн 65095215,92 65095215,92 63759086,87 |



На кладовищах міста Києва у 2020 році поховано 10415 осіб, в т.ч. 2648 - |  
поховань урн з прахом. Традиційних поховань у 2020 році проведено 7767. Це на

1248 поховання менше, ніж у відповідний період МИНУЛОГО року.
Пільгової категорії громадян у 2020 році поховано 2222 чол. на суму 9648,6 

тис.грн., в тому числі:
- учасників бойових дій та інвалідів війни поховано 548 чол. на суму 4481,2

тис.грн. І
- одиноких, невідомих громадян, осіб без певного місця проживання поховано ! 

971 чол. на суму 1380,2 тис.грн.
- на виконання окремого доручення директора Департаменту житлово- 

комунальної інфраструктури від 21.05.2020р. № 058/8/1-2837 щодо виконання 
п.1.1. протоколу засідання штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ; 
адміністрації) від 13.05.2020р. № 26 (далі Протокол) ритуальна служба СКП [ 
«Спецкомбінат ПКПО» виконує комплекс послуг з транспортування та 
кремації, що надаються при похованні шляхом кремації померлих у м.Києві від 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- 
CoV-2. У 2020 році здійснено 703 таких поховань на суму 3787,2 тис.грн.

У 2020 році Ритуальною службою СКП Спецкомбінат ПКПО надано послуг з і 
поховання та реалізовано товарів ритуального призначення на суму 49941,9 тис. ! 
гри., у тому числі:

- дохід (виручка) від реалізації товарів складає 12701,6 тис. гри.
- дохід (виручка) від реалізації робіт, послуг складає 37240,3 тис. гри.

Середня вартість одного поховання від 8,5 до 10,0 тис. грн.

Програма економічного і соціального розвитку м. Києва на 2020 рік виконується j 
відповідно до встановленого графіка.

1. Капітальний ремонт господарських приміщень Байкового кладовища, вул. 
Байкова,1,3,5,6

Підготовлена кошторисна документація, подана в експертизу Отримано експертний звіт (від
31.03.2020 р. №00-0177-20/КД). Проведено процедуру конкурсних торгів, визначено 
генеральну підрядну організацію. Станом на 23.04.2020 укладено договір на проведення ; 
робіт (договір підряду від 08.04.20 №54, ТОВ «Стройдевелопмент Груп»). Роботи виконані;* 
в повному обсязі.

2. Капітальний ремонт господарських приміщень Північного кладовища, с. Літки
Підготовлена кошторисна документація, подана в експертизу Отримано експертний звіт (від
31.03.2020 р. №00-0176-20/КД). Проведено процедуру конкурсних торгів, визначено 
генеральну підрядну організацію. Станом на 23.04.2020 укладено договір на проведення 
робіт (договір підряду від 08.04.20 №53, ТОВ «Стройдевелопмент Груп»). Роботи виконані в , 
повному обсязі. j

3. Капітальний ремонт громадських вбиралень Лісового кладовища, вул. Крайня,З 
Підготовлена кошторисна документація, подана в експертизу Отримано експертний звіт 
(від 31.03.2020 р. №00-0178-20/КД). Проведено процедуру конкурсних торгів, визначено 
генеральну підрядну організацію, отримано. Станом на 23.04.2020 укладено договір на 
проведення робіт (договір підряду від 08.04.20 №52, ТОВ «Стройдевелопмент Груп»).



Роботи виконані в повному обсязі. ;
4. Капітальний ремонт доріг Байкового кладовища, вул. Байкова,1,3,5,6

Розроблена проектна документація. ПКД подана в експертизу. Отримано позитивний , 
експертний звіт (від 14.04.2020 №0354-4438-20/УЕБ/В). Проведено процедуру конкурсних; |  ̂
торгів, визначено генеральну підрядну організацію, отримано погодження ДЖКІ щодо ц; 
укладання договору підряду. Укладено договір на проведення робіт (договір підряду від !
17.04.20 №77, ТОВ «КРИСТАЛ А.В.»). Роботи виконані в повному обсязі. jj
5. Капітальний ремонт доріг Бортичанського кладовища, вул. Промислова,2 ! |

Підготовлена кошторисна документація, подана в експертизу Отримано експертний звіт (від
14.04.2020 р. №0355-4438-20/УЕБ/В). Проведено процедуру конкурсних торгів, визначено 
генеральну підрядну організацію. Станом на 23.04.2020 укладено договір на проведення : , 
робіт (договір підряду від 08.04.20 №54, ТОВ «КРИСТАЛ А.В.»). Роботи виконані в повному| 
обсязі. ! ■

6. Капітальний ремонт доріг Лісового кладовища, вул. Крайня,3
Станом на 23.04.2020 підготовлена кошторисна документація, подана в експертизу, ] 
отримано експертний звіт (від 14.04.2020 р. №0356-4438-20/УЕБ/В). Проведено процедуру 
конкурсних торгів, визначено генеральну підрядну організацію, укладено договір на 
проведення робіт (договір підряду від 15.04.20 №60, ТОВ «КРИСТАЛ А.В.»). Роботи t 
виконані в повному обсязі. і j

7. Капітальний ремонт доріг Міського кладовища, вул. Стеценка,18 і ’ 1
Станом на 23.04.2020 підготовлена кошторисна документація, подана в експертизу, і 
отримано експертний звіт (від 14.04.2020 р. №0357-4438-20/УЕБ/В) Проведено процедуру |
конкурсних торгів, визначено генеральну підрядну організацію, укладено договір на 1
проведення робіт (договір підряду від 17.04.20 №78, ТОВ «КРИСТАЛ А.В.»). Роботи 
виконані в повному обсязі. ,]

8. Капітальний ремонт доріг Південного кладовища, с. Віта-Поштова і
Розроблена проектна документація. ПКД подана в експертизу. Отримано позитивний! 1 ] 
експертний звіт (від 14.04.2020 №0358-4438-20/УЕБ/В). Проведено процедуру конкурсних і 
торгів, визначено генеральну підрядну організацію, отримано погодження ДЖКІ щодо 
укладання договору підряду. Укладено договір на проведення робіт (договір підряду від
17.04.20 №79, ТОВ «КРИСТАЛ А.В.»). Роботи виконані в повному обсязі.
9. Капітальний ремонт огорожі з виконанням протизсувних заходів по вул. ,

Байковій в м. Києві і 1
У 2018 році визначена проектна організація (ТОВ «Абсолют-Компані»), укладено договір, »; І 
розроблена проектна документація. ПКД подана в експертизу. Станом на 01.08.2019 і
отримано позитивний експертний звіт (від 19.06.2019 №28-0010-19), отримано погодження 1
в КП СУППР на відповідальність технічним умовам від 28.03.2018 №324-08/194, '
підготовлена тендерна документація, проведено процедуру конкурсних торгів, торги 
відмінено через відсутність учасників, повторно процедуру конкурсних торгів не , 
розпочато, у зв’язку зі спірними питання щодо виконання ремонтних робіт. ;j,

Укладено договір з ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних і ! 
конструкцій» на визначення міцності цегли , отримано висновок (договір укладено та 
оплачено за власні кошти підприємства). А також договір оцінки технічного стану та 
розробки рекомендацій щодо забезпечення експлуатаційної придатності цегляної кладки 
огорожі. Виконуються роботи.

Опрацьовується рішення Міністерства культури та спорту і Департаменту охорони 11 іі 
культурної спадщини КМДА про статус об’єкту який підлягає ремонту. Від цього буде jj | і 
залежати технологія ремонту огорожі Байкового кладовища. ]
10. Капітальний ремонт (заміна) кабельної лінії 0,4 КВ живлення Міського 
кладовища, вул. Стеценка,18



Підготовлена кошторисна документація, подана в експертизу Отримано експертний звіт 
(від 31.05.2019 р. №28-0085-19). Проведено процедуру конкурсних торгів, визначено

проведення робіт (договір підряду від 03.12.20 №52, ТОВ «Стройдевелопмент Груп»). 
Роботи виконані в повному обсязі.
11. Ремонтні роботи огорожі з благоустроєм Старообрядного кладовища по вул. 
Лук’янівська,48 в м. Києві

Розроблена науково-проектна документація (стадія робочий проект)

Будівництво громадського туалету на Північному кладовищі, с.Літки Броварського 
району.
Роботи виконано у повному обсязі.
Будівництво колумбарної стіни на Лісовому кладовищі, вул. Крайня, 3.
Розроблена проектно-кошторисна документація, отримано позитивний експертний звіт від
30.09.19 №28-0117-18, філія ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» ,
«УКРДОРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА». Проведено тендер ІІА-2019-10-23-000931 - ;
А. Укладений договір. Роботи виконуються відповідно до графіку.
Будівництво колумбарної стіни на Міському кладовищі, вул. Стеценка, 18.
Розроблена проектно-кошторисна документація, отримано позитивний експертний звіт від
30.09.19 №28-0118-19, філія ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА»
«УКР ДОР ДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА».
Розширення Лісового кладовища. і

Проект пройшов відповідні погодження, був наданий через ЦНАП, повернуто з , 
зауваженнями. ■

Дебіторська заборгованість між підприємствами та установами станом на
31.12.2020 р. становить 4871 тис. грн., яка являється поточною.
Кредиторська заборгованість між підприємствами та установами на 31.12.2020р. 
становить 15006 тис. грн. яка носить поточний характер, пов’язаний із повсякденною ; і 
виробничо-господарською діяльністю підприємства, та граничним терміном;[ і 
розрахунків.


