Звіт комунального підприємства 
«Коломийська міська ритуальна служба»
 за 2019 рік

І. Загальна характеристика

	Комунальне підприємство «Коломийська міська ритуальна служба», створене згідно рішення Коломийської міської ради № 78  від 29 червня 2006 року, з метою здійснення організації поховання померлих і надання ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, а також  виконання інших робіт та надання послуг з метою отримання прибутку, який направляється на розвиток підприємства, придбання матеріально-технічних цінностей, оплату праці та соціальний захист працівників, створення додаткових місць праці. Додатково надаються послуги, що фінансуються із міського бюджету, а саме:
–    поховання одиноких громадян;
	утримання кладовищ та меморіальних комплексів міста;
	утримання притулку для бездоглядних тварин;
	відлов бродячих собак та їх стерилізація.


ІІ. Фінансова діяльність

	У 2019 році чистий дохід комунального підприємства «Коломийська міська ритуальна служба»  склав  2481,2 тис.грн , а саме:
	- дохід від надання послуг поховання, виписування договорів-замовлень та свідоцтв про поховання, заїздів автотранспорту –  598,8 тис.грн;
	- по програмі 3116030 «Благоустрій міст, сіл та селищ» з міського бюджету було профінансовано 1779,0 тис.грн, а саме:
		• утримання кладовищ по вулиці Довбуша, Карпатській, Мазепи, Петлюри, сіл Шепарівці, Іванівці, Товмачик, Саджавка та Воскресінці) – 1240,4 тис.грн;  
	• утримання притулку для бродячих тварин – 256,1 тис.грн;        
	• відлов бродячих тварин – 233,2 тис.грн;
		• стерилізацію бродячих тварин – 49,3 тис.грн.
         - ремонт пам’ятника І.Франку – 85,1 тис.грн;
 	- інший дохід – 18,3 тис.грн. 
 
Витрати підприємства за 12 місяців 2019 року склали 2448,0  тис.грн, а саме:
- на оплату праці – 1454,3 тис.грн;
- нарахування на заробітну плату (22%) – 306,2 тис.грн;
- госпвитрати – 584,1 тис.грн, в тому числі витрати на: 
        електроенергію – 41,8 тис.грн;
        послуги ветлікаря – 49,3 тис.грн;
        послуги відлову бродячих собак –  192,2 тис.грн;
        паливно-мастильні матеріали – 79,5 тис.грн;
        банківські послуги – 11,2 тис.грн;
        телекомунікаційні послуги – 2,0 тис.грн;   
        послуги грейдера – 21,7 тис.грн;    
        канцтовари – 3,2 тис.грн;
        предмети ритуальної належності (для 5 чол.) – 26,6 тис.грн;
        інші витрати (комп.програми «Маяк», підключення інтернету, реєстраційні послуги, матеріали, інвентар, бухгалтерські послуги та ін) –  156,6  тис.грн 
	амортизація – 103,4 тис.грн;

		За підсумками фінансово-господарської діяльності у  2019 році підприємство отримало прибуток  в сумі 18,8 тис.грн.
	Заборгованості кредиторської, а також із заробітної плати та податках немає.
	Своєчасно та в повному обсязі здаються звіти до Управління Державної  казначейської служби України, Державної фіскальної служби, Управління статистики та звіти по обов’язковому соціальному страхуванню. Вживаються заходи по недопущенню виникнення заборгованості з заробітної плати та інших обов’язкових платежах.

ІІІ. Фонд оплати праці

Станом на 31.12.2019 року середньооблікова кількість штатних працівників складає 15 осіб. Фонд оплати праці становить 1453,3 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата по підприємству становить 8.1 тис.грн.

                                         
IV. Господарська діяльність

Протягом 2019 року ритуальною службою було здійснено 512 поховань.  
	Персоналом підприємства обслуговуються 4 міських кладовища загальною площею 34,2 га та 7 кладовищ приєднаних сільських територіальних громад загальною площею 19,2 га. 
 На виконання основних завдань щодо благоустрою теритотрії кладовищ працівниками підприємства за бюджетні кошти були проведені наступні роботи:
№
п/п
Види робіт
Кількість
Сума
(тис.грн)
1
Прибирання території кладовищ (1000м²)
5041,4
467,6
2
Прочищення високомірних кущів  на кладовищі по вул.Довбуша (1м²)
23139
110,7
3
Збирання зрізаного гілля по вул. Довбуша (1м²)
18134,7
45,7
4
Очищення ровів від сміття та бруду (1м/п)
792
15,9
5
Викошування травостою з домішками самосіву дерев та чагарників вручну (100м²) 
3676
276,7
6
Вирубування самосійних дерев сокирою Ø від 5 до 10 см (10 шт)
988,8
17,1
7
Звалювання дерев бензопилою (год)
43
6,2
8
Звалювання дерев бензопилою (1м³)
107
22,4
9
Навантаження та вивіз сміття (м3)
147
13,0
10
Робота трактора ХТЗ, ЗІЛ (год)
65
20,6
11
Вивіз сміття (т)
300
63,9
12
Прогортання снігу (км)
7
0,4
13
Косіння трави тримером, газонокосаркою і кущорізом 
1912,8
160,2
14
Косіння трави тракторною косаркою (100м²)
27
0,6
15
Ручна стрижка живоплоту по вул. Довбуша 1м/п
656,34
4,3
16
Робота автомобіля Мерседес (год)
68,76
15,2









Разом без ПДВ

1240,5
          

         
	Комунальне підприємство опікується притулком для бездоглядних собак, який знаходиться за адресою вулиця Горбаша, 10. На утриманні притулку знаходиться 155 собак. Також виконувалися роботи з відлову та стерилізації бродячих тварин. У 2019 році було відловлено 336 собак вартість 233,2 тис.грн. та простерилізовано 154 собаки на суму 49,3 тис.грн ( з липня 2019р. комунальне підприємство послугу по стерилізації не надає).
         


Директор КП «Коломийська міська
ритуальна служба»                                                                                    Роман Джаман             



