
                                                                                                       
 

 ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від 23.01.2018 р.  № 7 

 

Про затвердження звіту  

КП «Комунсервіс». 

 

Керуючись   статтею 25  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».   

 

Вирішили: Звіт директора КП «Комунсервіс» прийняти до відома та затвердити 

(додається). 

 

 

 

                   Міський голова                                        В. Сидоренко  

 

 

 

 

 



Підсумки роботи КП «Комунсервіс» за 12 місяців 2017 р. 

Результати господарської діяльності у поточному році. 

Робота нашого підприємства - це повсякденні турботи про людей, 

створення затишку, комфорту в оселях мешканців нашого міста. Від роботи 

нашого підприємства залежить настрій, комфорт  наших жителів. 

Підприємство надає такі види комунальних послуг : 

- надання послуг по утриманню будинків, споруд та прибудинкової 

території; 

- послуги з централізованого водопостачання; 

- послуги з централізованого водовідведення; 

- послуги з вивезення ТПВ з приватного сектора, кооперативів, ОССБ; 

- авто послуги; 

- роботи по благоустрою міста, в тому числі обслуговування цвинтарів 

та утримання полігону ТПВ. 

Наше підприємство почало працювати з 1 лютого 2011 року. Ми, як і всі, 

гостро відчуваємо проблеми держави (постійне підняття цін на пальне, підняття 

тарифів на електроенергію). 

Незважаючи на всі проблеми, підприємство безперебійно забезпечує 

потреби міста  в житлово-комунальних послугах.  

На протязі року силами нашої організації проводились роботи аварійно-

відновлювального порядку на по будинкових системах електро, водопостачання 

та водовідведення. 

Постійно надавались послуги пічників з обстеження та прочистки ДВК в 

помешканнях жителів міста. У весняно-літній період обкошувалася 

прибудинкова територія.  

Підприємство забезпечило надання послуг по обслуговуванню житлового 

фонду згідно переліку подання послуг, що обумовлено в договорі. 

Отримано дохід в сумі         5 577,00     тис. грн.  

Витрати                                5 552,00    тис. грн. 

Результати : 

Прибуток                              25,00    тис. грн. 

 

В розрізі видів діяльності 

По житловому фонду: 

          На балансі підприємства знаходиться 59 житлових будинків загальною 

площею 59 153 м
2
.  

          Надано послуг на суму 671,5 тис.грн. 

          Заборгованість споживачів станом на 01.01.2018 р. 214,9 тис. грн. 
       

По центральному водопостачанню: 

 На балансі 6 свердловин, 3 водонапірні башти, 28 км водопровідних 

мереж. 

 3 030 абонентів (населення) 

 15 бюджетних установ, 57 інші споживачі. 

 За 12 місяців 2018 року відпущено споживачам  182,4 тис м
3
 води, надано 

послуг на  1 273,4 тис.грн. 

 Заборгованість споживачів становить на 01.01.2018 р. 114,5 тис. грн. 
  



   По центральному водовідведенню: 
На балансі 6 КНС, 20 км каналізаційних мереж. 

Централізованим водовідведенням забезпечено: 

1779  абоненти (населення) 

11  бюджетних установ 

42  інші споживачі. 

За 12 місяців 2017 р. від споживачів прийнято 133,2 тис.м
3
 стоків, надано 

послуги на суму 1 183,8 тис.грн. 

Заборгованість споживачів станом на 01.01.2018 р. 81,7 тис.грн. 

 Проведено ремонт водогону на масиві Гора – 59,5 тис. грн., та в с. Токарі 

– 16,52 тис. грн. 
 

По вивезенню ТПВ: 

Централізованим вивезенням ТПВ охоплено: 

1540 абоненти(населення, кооперативів, приватного сектора) 

10 бюджетних установ 

76 інші споживачі. 

За 12 місяців поточного року вивезено 68,3 тис.м
3
 сміття, надано послуг 

на суму 244,7 тис.грн. , борг – 9,6 тис.грн. 

 КП «Комунсервіс» згідно графіка та за заявками надавались послуги з 

вивезення ТПВ мешканцям та установам територіальних громад с. Токарі та     

с. Піски. 
 

По користуванням звалищем: 

 Прийнято від споживачів (організацій, самовивіз) 4,4 тис.м
3 

відходів, 

надано послуг на суму 78,1 тис. грн., борг – 6,2 тис. грн. 

 На кошти міського бюджету в сумі 6.5  тис. грн. упорядковано 

біотермічну яму. 
 

По благоустрою: 

 За 12 місяців 2017 р. виконано робіт на суму 1 358,0 тис.грн. З  них на: 

-  облаштування та ремонт мереж вуличного освітлення використано              

202,2 тис. грн.; 
- утримання цвинтарів - (зарплата робітників, обкошування території, 

вивезення сміття, розчищення снігу)   -  169,9 тис.грн.;  

- на утримання вуличних мереж  (вивезення соле-піщаної суміші, розчищення 

снігу, обкошування узбіч доріг) витрачено 97,4 тис.грн.;  

- вивезено сміття в кількості 5 507 м
3
, в тому числі ліквідовано 287 

несанкціонованих сміттєзвалищ, на суму  560,2 тис. грн.;  

- виконано інших робіт, пов’язаних з обслуговуванням свят, спортивних та 

культурних заходів, обпилюванням дерев за допомогою телескопічної вишки на 

суму  328,3 тис. грн.  

 

Вуличне освітлення  
 Освоєно коштів на суму 480,0 тис. грн.  Змонтовано 22 світильники по 

вул. Ватутіна, Озерна, Привокзальна та встановлено 105 світлодіодних лам 

потужністю від 30 до 50 Вт. 



 Змонтовано ліхтарну лінію по вул. Матросова, 22 з установленням двох 

світильників. Прокладено 250 м СІПу на масиві Автоколона та закомплектовані 

125 м/п ліхтарної лінії по вул. Польова. 

 На масиві Гора та по вул. Матросова змонтовано 50 нових світильників. 

 На масиві Рудка здійснено перехід на 50 -ватні лампи в кількості 120 шт. 

та відремонтовано 45 світильників з заміною корпусів та стекол. 

 На масиві Автоколона відремонтовано 20 світлоточок. Проведено ремонт 

п’яти шаф обліку з заміною лічильників, таймерів та інших комплектуючих 

(вул. Вишнева, вул. Пушкіна, масив Гора та Рудка)  
  

Авто послуги: 

За поточний період надано послуг на суму 50,3  тис. грн. населенню та 

організаціям міста з вивезення рідких побутових відходів, перевезення вантажів 

та виконання земляних робіт екскаватором. 
 

Об’єкти соціальної сфери 

 Крім того за кошти міського бюджету виконані такі роботи: 

- ремонт водопровідної мережі в ДНЗ «Пролісок» - 4,7 тис. грн.; 

- ремонт стелі ДНЗ «Теремок» - 31,28 тис. грн. 

- поточний ремонт ДНЗ «Малятко» - 6,9 тис. грн.; 

- ремонт огорожі  ДНЗ «Малятко» - 82,98 тис. грн.; 

- ремонт спортивного комплексу – 13,5 тис. грн. 

 

 

Директор КП «Комунсервіс»                                            В.Т.Мельник 
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