
Додаток 3 
до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради  
«02» березня 2015 № 102  
 

 
 

Оцінка відповідності показників діяльності комунального підприємства 
«Ритуальна  служба-спеціалізований комбінат комунально-побутового 
обслуговування» критеріям визначення одержувача бюджетних коштів                  

 
№

з/
п 

Найменування 
критеріїв 

Показники діяльності підприємства Примітка 

1 2 3 4 
1 Досвід роботи за 

відповідним профілем 
не менше двох років та 
наявність відповідної 
кваліфікації з 
урахуванням напряму 
чи заходу бюджетної 
програми 

Підприємство працює на ринку  
надання  послуг з утримання 
 кладовищ  з 1992 року 
 

відповідає 

2 Виробничий потенціал 
і відповідні показники 
виробничої діяльності 

В наявності: 
транспортні засоби – 4 одиниці 
(2 сміттєвози, 1 екскаватор,  
1 гідропідіймач) 
Інструмент та обладнання –  
4 одиниці (1 травокосилка,  
2 кущорізи, 1 бензопила) 
Штатні працівники відповідної 
кваліфікації, що мають необхідні 
знання та досвід роботи, – 16 осіб.  
Надано послуг з утримання  
кладовищ: 
у 2011р. -    209,3   тис.грн 
у 2012р. -    315,1   тис.грн 
у 2013р. -    227,0   тис.грн 
у 2014р. -    30,1     тис.грн 

відповідає 

3 Наявність 
бездефіцитного 
фінансового плану на 
2015 рік, фінансово-
економічного 
розрахунку 
(обґрунтування) 
здійснення заходів 

Фінансовий план на 2015 рік по 
бюджетних коштах на здійснення 
заходів з утримання кладовищ  є 
бездефіцитний.  
Фінплан та розрахунок додаються 

відповідає 
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Начальник Головного управління  
житлово-комунального господарства                                              О.Хачатурян 

1 2 3 4 
4 Незбиткова діяльність 

одержувача за останні 
два роки 

Згідно  з фінансовим звітом Форма 
№ 2,  за 2014 рік   чистий  фінансо-
вий результат  діяльності  
підприємства за 2014 рік -    
прибуток  в сумі  43,0 тис. грн 
за 2013 рік – збиток  90,0 тис.грн 
 
 

відповідає 
частково 

5 Відсутність 
простроченої 
заборгованості за 
наданими банками 
кредитами 

Згідно з довідкою АТ «Райффайзен 
Банк Аваль» базового відділення у 
м. Кіровограді, на  обслуговуванні 
якого знаходиться  підприємство, 
заборгованість перед банком 
станом на 10.02.15  відсутня  
 

відповідає 

6 Співвідношення 
вартості робіт, послуг 
та їх якості 

Вартість послуг з благоустрою 
кладовищ визначається на підставі  
економічно обґрунтованих витрат 
та ДСТУ 

 

відповідає 

7 Застосування 
договірних умов 

Надання послуг з благоустрою  
КП «Ритуальна служба» 
проводиться на підставі договору 
(проект договору додається) 
 

відповідає 

8 Одержувача  не 
визнано в 
установленому 
порядку банкрутом, не 
порушено справу про 
банкрутство і він не 
перебуває в стадії 
ліквідації 

В Єдиній базі даних про 
підприємства, щодо яких порушено 
провадження у справі про 
банкрутство,  інформація про КП 
«Ритуальна служба» відсутня, що 
підтверджено довідкою Головного 
управління юстиції у Кіровоградсь-
кій  області від 10.02.2015 року за  
№ 324946 

 

 

відповідає 


