
ПРОЕКТ
               Автор проекту:
Постійна комісія з питань житлової 
політики, комунального господарства, 
транспорту і зв`язку, природокористування, 
охорони довкілля, та енергозбереження
(Колосенко М.П.)

Про внесення змін  до Статуту комунального 
 підприємства Білоцерківської  міської ради 
«Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»
шляхом викладення  його у новій редакції 

Розглянувши  звернення постійної комісії з питань житлової політики, комунального 
господарства,  транспорту  і  зв`язку,  природокористування,  охорони  довкілля,  та 
енергозбереження, відповідно  до   статті  26,  статті  59  Закону  України  «Про  місцеве 
самоврядування в Україні»,  статті  56,  статті  78 Господарського кодексу України,  з  метою 
ефективного  використання коштів  та  майна,  що  належить  територіальній  громаді  м.  Біла 
Церква та  враховуючи необхідність  безперешкодного здійснення оперативного управління 
майном комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання 
ритуальних послуг», міська рада вирішила: 

1.Затвердити  Статут  комунального  підприємства  Білоцерківської  міської  ради 
«Спецкомбінат з надання ритуальних послуг» шляхом викладення його в новій редакції, що 
додається.

2.Начальнику  комунального  підприємства  Білоцерківської  міської  ради 
«Спецкомбінат з  надання ритуальних послуг» провести заходи щодо реєстрації  Статуту в 
новій редакції згідно з чинним законодавством України. 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Білоцерківської 
міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв`язку, 
природокористування, охорони довкілля, та енергозбереження.

Міський голова                                                                                            Г.А. Дикий



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту рішення «Про внесення змін до Статуту комунального підприємства 

Білоцерківської  міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг» та 
затвердження його у новій редакції»

Діюча  редакція  Cтатуту  комунального 
підприємства  Білоцерківської   міської 
ради «Спецкомбінат з надання ритуальних 
послуг»

Нова  редакція  Cтатуту  комунального 
підприємства  Білоцерківської   міської 
ради «Спецкомбінат з надання ритуальних 
послуг»

п.4.2.  Статутний  фонд  (капітал) 
Підприємства  становить  3 148 734,96  (три 
мільйони  сто  сорок  вісім  тисяч  сімсот 
тридцять  чотири  гривні  дев’яносто  шість 
копійок).

п.4.2.  Статутний  фонд  (капітал) 
Підприємства становить 4 639 029,71 (чотири 
мільйони  шістсот  тридцять  дев`ять  тисяч 
двадцять  дев`ять  гривень  сімдесят  одна 
копійка).

Виконавець:  
Начальник КП БМР «Спецкомбінат»  
С.І.Грисюк.  
тел. (045-6) 39-13-38  
(097)-877-42-00;
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1. Загальніположення.
1.1. Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання  

ритуальних послуг»  (далі КП БМР «Спецкомбінат» та/або Підприємство) – є самостійним  
суб’єктом  господарювання,  створене  для  задоволення  потреб  територіальної  громади  
міста Біла Церква, Київської області. 

1.2. Повна назва Підприємства – Комунальне підприємство Білоцерківської міської  
ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг». 

1.3.  Скорочена назва Підприємства – КП БМР «Спецкомбінат». 

1.4.  Юридична  адреса  Підприємства:  09117,  Київська  область,  місто  Біла  
Церква, вулиця Росьова,7. 

1.5.  КП  БМР  «Спецкомбінат»  за  своєю  організаційно-правовою  формою  є  
комунальним  унітарним  підприємством,  заснованим  на  комунальній  власності  
територіальної громади міста Біла Церва і підпорядковане, підконтрольне та підзвітне:  
Білоцерківській міській раді Київської області (надалі-Засновник). 

1.6.  Підприємство  організаційно  підпорядковане  профільному  управлінню  чи  
департаменту Білоцерківської міської ради Київської області.

1.7. Підприємство є комерційним та діє з метою отримання прибутку.
1.8.  Підприємство  здійснює  свою  діяльність  на  принципах  господарського  

розрахунку,  власного  комерційного  ризику,  бюджетного  фінансування  цільових  програм  
прийнятих Білоцерківською міською радою Київської області, з правом найму працівників.

1.9. Підприємство  є  юридичною  особою  з  моменту  державної  реєстрації,  має  
самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банку, печатки, штампи,  
бланки зі своїм найменуванням.

1.10.  У  своїй  діяльності  підприємство  керується  Конституцією  України,  
Законом  України   «Про  поховання   та   похоронну  справу»,  іншими  законами  України,  
нормативно-правовими  актами,   рішеннями  органів  місцевого  самоврядування  та   цим  
Статутом.
 

2. Мета та предмет діяльності.

2.1.  КП  БМР  «Спецкомбінат»  є  ритуальною  службою  міста,  яка  проводить 
господарську  діяльність  з  метою  найбільш  повного  задоволення  потреб  населення  в 
ритуальних  послугах  та  насичення  ринку  товарами  і  послугами  високої  якості,  а  також 
одержання прибутку.  

2.2.  Основними  завданнями  Підприємства  є:  здійснення  організації  поховання 
померлих  і  надання  передбачених  необхідним  мінімальним  переліком  окремих  видів 
ритуальних  послуг,  а  також  виготовлення,  придбання,  реалізація  предметів  ритуальної 
належності та намогильних споруд. 

2.3. Підприємство надає послуги, надання яких необхідне після смерті особи, щодо 
проведення процедури поховання, забезпечує гарантії належного ставлення до тіла (останків, 
праху) померлого та збереження місця поховання.

2.4. КП БМР «Спецкомбінат» здійснює утримання та благоустрій міських кладовищ і 
пам’ятників  відповідно  до  умов  угод  укладених  з  профільним  управлінням  чи 
департаментом Білоцерківської міської ради Київської області.

2.5.  Основними  функціями  діяльності  КП  БМР  “Спецкомбінат”  відповідно  до 
покладених завдань є :

• Укладання договорів – замовлень на організацію та проведення поховань;



• Організування поховань померлих згідно з договорами – замовленнями;
• Оформлення свідоцтв про поховання користувачу місця поховання;

• Створення рівних умов для поховань померлих незалежно від раси,  політичних, 
релігійних  та  інших  переконань,  статі,  етнічного  та  соціального  походження, 
майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

• Забезпечувати конфіденційність інформації про померлого;
• Забезпечувати виконання робіт з благоустрою та утримання міських кладовищ 

відповідно  до  умов  укладених  договорів  між  з  профільним  управлінням  чи 
департаментом  Білоцерківської  міської  ради  Київської  області  та  КП  БМР 
«Спецкомбінат»;

• Безоплатно виділяти місця для поховання померлого чи урни з прахом;
• Реєструвати поховання та перепоховання померлих у книзі реєстрацій поховань 

та перепоховань;
• Реєструвати намогильні споруди та склепи в книзі обліку намогильних споруд;
• Не  допускати   навмисного  руйнування,  викрадення  намогильних  споруд  та 

склепів,  а  у разі  осквернення могил,  місць родинного поховання,  готувати та 
подавати до виконавчого органу, Білоцерківської міської ради Київської області, 
акт про суму та характеристику збитку та/або звертатися з відповідними заявами 
до поліції;

• Укладати  договори  з  суб’єктами  господарської  діяльності  на  виготовлення, 
постачання (реалізацію) ритуальних товарів та надання ритуальних послуг;

• Забезпечувати  доступ  на  територію  кладовища  суб’єктам  господарської 
діяльності,  з  якими  КП БМР «Спецкомбінат»   уклало  договори про  надання 
ритуальних послуг та/або інших послуг, для виконання робіт згідно укладених 
договорів з «виконавцями волевиявлення».

• Будувати (виготовляти) склепи на території кладовищ.
• Надавати послуги по утриманню та прибиранню місць родинних поховань  за 

окремими договорами;
• Виготовляти намогильні споруди, склепи, столярні вироби, будівельні блоки.
• Укладати угоди на проведення медичного огляду водіїв та технічного контролю 

стану автомобіля; 
• Здійснювати  інші  функції  відповідно  до  Закону  України  “Про  поховання  та 

похоронну справу”;
2.6. Підприємство може здійснювати інші види діяльності, що не суперечать чинному 

законодавству України. 
2.7.  Види  діяльності,  для  здійснення  яких  законодавством  передбачено  отримання 

ліцензій  та/або  дозволів,  здійснюються  Підприємством  лише  після  отримання  таких  у 
встановленому законодавством порядку.

3. Юридичний статус підприємства

3.1. КП БМР “Спецкомбінат” є юридичною особою з моменту його реєстрації,  має 
право від свого імені укладати угоди, набувати майнові й особисті немайнові права та нести 
зобов’язання, бути позивачем, відповідачем і третьою особою у  судах.

3.2.  КП  БМР  “Спецкомбінат”  здійснює  свою  діяльність  на  принципах 
самоврядування, повного госпрозрахунку, самофінансування та самоокупності.

3.3.  КП  БМР  “Спецкомбінат”  користується  майном,  має  самостійний  баланс, 
розрахунковий  та  інші  рахунки  в  банках  України  і  установах  Державної  казначейської 
служби України.



3.4. КП БМР “Спецкомбінат” несе відповідальність за своїми зобов’язаннями  усім 
належним йому на праві господарського управління майном згідно з чинним законодавством 
України.

3.5.  Підприємство самостійно  планує  і  провадить  свою виробничо-господарську та 
іншу  діяльність,  а  також  визначає  заходи  соціального  розвитку  трудового  колективу  на 
основі і відповідно до законодавства та цього Статуту.

3.6.  Підприємство  самостійно  визначає  свою  організаційну  структуру,  встановлює 
чисельність працівників і штатний розпис.

4. Майно та статутний фонд підприємства

4.1.  Майно КП БМР «Спецкомбінат» становлять виробничі  і  невиробничі  фонди, а 
також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства.

4.2. Статутний фонд (капітал) Підприємства становить 4 639 029,71 (чотири мільйони 
шістсот тридцять дев`ять тисяч двадцять дев`ять гривень сімдесят одна копійка).

До статутного фонду Підприємства відноситься майно, в тому числі грошові кошти, 
що отримані за рішенням Засновника на збільшення статутного фонду, та підлягає реєстрації 
в порядку відповідно до чинного законодавства України. 

4.3.  Майно  КП  БМР  “Спецкомбінат”  перебуває  в  комунальній  власності 
територіальної  громади  м.  Біла  Церква  і  закріплюється  за  підприємством  на  праві 
господарського  управління.  Органом  управління  майна  підприємства  є  Засновник – 
Білоцерківська міська рада Київської області 

4.4. Джерелами формування майна Підприємства є :
• Майно, передане КП БМР «Спецкомбінат» Засновником;
• Доходи (прибутки),  одержані від реалізації  товарів, робіт,  послуг,  а також від 

інших видів фінансово-господарської діяльності;
• Капітальні вкладення;
• Внески до статутних фондів
• Інше  майно,  набуте  на  підставах,  не  заборонених  чинним  законодавством 

України.
4.5. Будь-які дії щодо майна підприємства (відчуження, передача в оренду, списання і 

т.д.), на підставі яких виникають права та обов’язки, підприємство здійснює відповідно до 
рішень Білоцерківської міської ради Київської області.

5. Права та обов’язки підприємства

5.1  КП БМР “Спецкомбінат” має право :
5.1.1. Надавати ритуальні послуги населенню з поховання померлих;
5.1.2. Укладати угоди з юридичними та фізичними особами про надання ритуальних 

послуг, виготовлення та постачання матеріалів, комплектуючих виробів, запчастин тощо. 
5.1.3.  Виготовляти  та  реалізовувати  населенню  і  юридичним  особам  продукцію 

підприємства  (предмети  ритуального  призначення,  намогильні  споруди,  склепи,  вінки, 
корзини,  штучні  квіти,  будівельні  матеріали  та столярні  вироби,  проводити будівельні  та 
ремонтні роботи за укладеними угодами);

5.1.4.  Організовувати пункти продажу продукції  КП БМР “Спецкомбінат”  у різних 
населених пунктах;

5.1.5. Здійснювати оптову та роздрібну торгівлю продукцією власного виробництва й 
невласного через мережу торгівельних пунктів та пунктів приймання замовлень;

5.1.6. Надавати населенню і організаціям транспортні послуги.
5.2. Обов’язки КП БМР “Спецкомбінат”.
5.2.1.  Забезпечує  своєчасну сплату податків  та  інших відрахувань  згідно з  чинним 

законодавством України;  



5.2.2.  Здійснює будівництво,  реконструкцію,  а  також капітальний ремонт основних 
фондів,  забезпечує  своєчасне  освоєння  нових  виробничих  потужностей  та  якнайшвидше 
введення в дію придбаного обладнання; 

5.2.3.  Здійснює  оперативну  діяльність  по  матеріально-технічному  забезпеченню 
виробництва  шляхом  придбання  необхідних  матеріальних  ресурсів  у  підприємств, 
організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

5.2.4. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання 
законодавства  про  працю,  правил  та  норм  охорони  праці,  техніки  безпеки,  соціального 
страхування;

5.2.5. Виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання і відтворення природних ресурсів 

5.2.6. Забезпечує порядок ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.
5.2.7. Звітує перед Засновником про результати фінансово-господарської діяльності за 

встановленими формами статистичної звітності;

6. Управління підприємством і самоврядування трудового колективу

6.1. Управління КП БМР «Спецкомбінат» здійснює його начальник.
6.2. Начальник Підприємства призначається на посаду і звільняється з посади міським 

головою на  контрактній  основі,  з  урахуванням  вимог  чинного  законодавства  України.  В 
контракті визначається строк найму, права, обов’язки і відповідальність начальника, умови 
його матеріального забезпечення,  умови звільнення з посади,  інші умови за погодженням 
сторін.

6.3. Начальник Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за 
винятком тих, що внесені цим Статутом до компетенції Засновника.

6.4. Начальник Підприємства: 
• Несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;
• Діє  без  доручення  від  імені  КП  БМР  «Спецкомбінат»,  представляє  його  в  усіх 

установах, організаціях, підприємствах;
• Розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства України та 

цього Статуту з урахуванням обмежень виключної компетенції Засновника;
• Несе особисту відповідальність за формування та виконання виробничих фінансових 

та  управлінських  планів  Підприємства,  виконання  планів  розвитку,  досягнення 
планових  результатів  господарської  діяльності,  виконання  узгоджених  показників 
ефективності діяльності підприємства, якість послуг,  що надаються Підприємством, 
використання  наданого  комунального  майна  і  доходу  згідно  з  вимогами 
законодавства України, цього Статуту та укладених Підприємством договорів;

• Відповідає за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів 
здійснення  всіх  господарських  операцій  у  первинних  документах,  збереження 
оброблених  документів,  регістрів  і  звітності  протягом  встановленого  терміну. 
Створює  необхідні  умови  для  правильного  ведення  бухгалтерського  обліку, 
забезпечує  неухильне  виконання  всіма  підрозділами,  службами  та  працівниками, 
причетними  до  бухгалтерського  обліку,  правомірних  вимог  бухгалтера  щодо 
дотримання  порядку оформлення  та  подання  до обліку первинних  документів,  що 
фіксують здійснення фінансово-господарської операції;

• Затверджує штатний розпис, визначає конкретні розміри посадових окладів, тарифних 
ставок,  а  також  надбавок,  доплат,  премій  і  винагород,  відповідно  до  чинного 
законодавства України.

• Укладає угоди з юридичними та фізичними особами, має право підпису фінансових 
документів, відкриття рахунків в банківських установах.
6.4.  Заступники  начальника  КП  БМР  «Спецкомбінат»,  керівники  та  спеціалісти 

підрозділів  апарату  управління  і  структурних  підрозділів,  дільниць,  а  також  майстри 
призначаються на посаду і звільняються з посади начальником підприємства.



6.5. До складу КП БМР “Спецкомбінат” входять такі підрозділи:
6.5.1. Майстерня у складі:

• Дільниця по виготовленню намогильних споруд;
• Дільниця по виготовленню столярних виробів;
• Дільниця по благоустрою кладовищ;
• Автотранспортна дільниця;

6.5.2. Ритуальна служба у складі:
• Дільниця ритуальних послуг;
• Стіл приймання замовлень;
• Дільниця з виготовлення вінків.

6.5.3. Управління КП БМР “Спецкомбінат”.
 Склад  підрозділів  може  змінюватись  відповідно  до  завдань  та  потреб  КП  БМР 

“Спецкомбінат”.
6.6. Трудовий колектив  Підприємства  складається  з  осіб,  які  беруть  участь  у його 

діяльності  на  основі  трудового  договору,  а  також  інших  форм,  які  регулюють  трудові 
відносини працівників з Підприємством. Умови організації та оплати праці членів трудового 
колективу  Підприємства,  а  також  їх  соціального  захисту  та  страхування  визначаються 
відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.7.  Рішення  соціально-економічних  питань,  що  стосуються  діяльності  КП  БМР 
«Спецкомбінат»,  розробляються  та  приймаються  його  Засновником,  або  управлінням  чи 
департаментом до сфери управління якого відноситься Підприємство. 

6.8. Колективний договір, що має відповідати нормам чинного законодавства від імені 
Засновника укладається начальником Підприємства з одним або кількома профспілковими 
(чи  іншими  уповноваженими  на  представництво  трудовим  колективом  Підприємства) 
органами, а у разі відсутності таких органів – представниками, обраними і уповноваженими 
трудовим колективом Підприємства.

7. Господарська та соціальна діяльність підприємства

7.1.Основним  узагальнюючим  показником  фінансових  результатів 
господарської діяльності Підприємства є прибуток.

7.2.Чистий прибуток Підприємства залишається у розпорядженні Підприємства 
і використовується в порядку, визначеному чинним законодавством України.

7.3.  Джерелом  коштів  на  оплату  праці  працівників  Підприємства  є  частина 
доходу  (виручки)  від  реалізації  продукції  (товарів,  робіт,  послуг),  одержаного  в 
результаті його господарської діяльності та інші доходи.

7.4. Підприємство самостійно обирає форми і системи оплати праці, встановлює 
працівникам  конкретні  розміри  посадових  окладів,  премій,  винагород,  надбавок, 
доплат згідно з діючим законодавством та з урахуванням галузевої тарифної угоди і 
колективного договору.

7.5.  Мінімальна  заробітна плата  не може бути нижчою рівня,  встановленого 
законодавством України.

7.6.  Умови  оплати  праці  та  матеріального  забезпечення  начальника 
визначаються  у  контракті  та  колективному  договорі  Підприємства.  Оплата  праці 
начальника  Підприємства  складається  із  окладу,  одноразових  виплат,  премій, 
винагород, надбавок.
           7.7.   Джерелом формування фінансових ресурсів  Підприємства  є  доход 
(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), централізовані капітальні 
вкладення і кредити, інші доходи.



          7.8.  Питання соціального розвитку, зокрема поліпшення умов праці, життя та 
здоров’я членів  трудового колективу  вирішується трудовим колективом за  участю 
начальника  Підприємства,  якщо  інше  не  передбачене  чинним  законодавством 
України.
        7.9. Контроль за діяльністю Підприємства і його відносини з органами державної 
влади та управління здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

8. Реорганізація і ліквідація  КП БМР „Спецкомбінат”

8.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом реорганізації
(злиття,  приєднання,  поділу,  перетворення)  або  ліквідації  –  за  рішенням 
Білоцерківської  міської  ради  Київської  області,  а  у  випадках  передбачених 
законодавством України – за рішенням суду.

8.2. Дії, щодо майна Підприємства в процесі ліквідації, санації чи реорганізації 
підприємства погоджуються з Засновником. 

8.3.  У  випадку  ліквідації   Підприємства,  орган  який  приймає  рішення  про 
ліквідацію,  створює  відповідну  комісію,  яка  несе  відповідальність  за  діяльність 
Підприємства  в  період  ліквідації,  оцінює  майно,  розраховується  з  кредиторами, 
складає  ліквідаційний  баланс,  здійснює  інші  заходи  відповідно  до  чинного 
законодавства України.

8.4.  Працівникам  Підприємства,  які  звільняються  у  зв`язку  з  його 
реорганізацією  чи  ліквідацією,  гарантується  дотримання  їх  прав  та  інтересів 
відповідно до вимог чинного законодавства про працю.

8.5.  Майно,  що  залишилося  після  ліквідації  Підприємства  передається 
Засновнику.

8.6. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність з дати внесення до 
Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної 
особи.

9. Затвердження, реєстрація статуту КП БМР „Спецкомбінат”

9.1.  Статут  Підприємства  та  зміни  до  нього  затверджуються  за  рішенням 
Засновника, відповідно до чинного законодавства України.

Білоцерківська  міська  рада,  що  є  юридичною  особою  за  законодавством 
України, місцезнаходження: Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Ярослава Мудрого, 
буд.  15,  що  зареєстрована  04  лютого  2002   року,  номер  запису  про  включення 
відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 353 120 000 0000 001632,  код ЄДРПОУ 
26376300, в особі міського голови Дикого Геннадія Анатолійовича, що діє на підставі 
Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні».

Міський голова ______________Г.А. Дикий
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