ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 27.02.2019 р. № 3
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 2018 р.
Результати господарської діяльності за поточний рік
Отримано дохід в сумі
5 920 тис. грн.
Витрати
5 953 тис. грн.
З них: ПДВ
693 тис. грн.
Фонд оплати праці 2 992 тис. грн.
Нарахування на з/п 676 тис. грн.
Інші витрати
630 тис. грн.
В розрізі видів діяльності
По житловому фонду:
На балансі підприємства знаходиться 59 житлових будинків загальною
площею 59 153 м2.
Надано послуг на суму 959,4 тис.грн., кількість абонентів - 1 267.
Заборгованість споживачів станом на 01.01.2019 р. –
284,1 тис.грн.
Власними силами надана допомога механізмами та спеціалістами :
- при ремонті даху будинку по вул. Шкільна, 7 та Шкільна, 19;
- заміні випуску каналізації з будинку по вул. Робітнича 10а;
- допомога при ремонті вхідних дверей у під’їзди по туп. Робітничої, 4;
- заміні частини трубопроводів водопостачання в підвалі будинку по
вул. Полтавській 49 (с.Токарі)
По центральному водопостачанню:
На балансі 6 свердловин, 3 водонапірні башти, 28 км водопровідних
мереж.
3032 абонентів (населення)
15 бюджетних установ, 57 інші споживачі.
За 2018 рік відпущено споживачам 182,1 тис м3 води, надано послуг
на 1 744,3 тис.грн.
Заборгованість споживачів становить на 01.01.20189р. 138,7 тис.грн.
За кошти міського бюджету виконані роботи
з заміни 200 м
водопровідних труб по вул. Сковороди, на суму 38 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 2018 рік від споживачів прийнято 132,5 тис.м3 стоків, надано послуги
на суму 1 605,0 тис.грн.
Заборгованість споживачів станом на 01.01.2019 р. 96,5 тис. грн.

Відремонтовано частину вуличної мережі по вул. Озерна (район дитсадка
«Теремок» на суму – 15 тис. грн. Оперативно були ліквідовані наслідки
небувалої зливи.
По об’єктах соціальної сфери:
На кошти міського бюджету виконані роботи з ремонту системи опалення
будинку культури № 2, а саме замінено твердопаливний котел на сучасний
АОТВ 30 НМ, демонтовано димову трубу та встановлено нову, замінено
розширювальний бак. Освоєно 40,4 тис. грн.
Введено в дію вбиральню по вул. Озерна, (22 тис. грн.).
Встановлено пам’ятник жертвам голодомору (масив Брисі) освоєно
13,5 тис. грн.
Змонтовано огорожу навколо спортивного майданчика в с. Токарі, на
суму – 35,127 тис. грн.
По вивезенню ТПВ:
Централізованим вивезенням ТПВ охоплено:
1567 абоненти (населення кооперативів, приватного сектора)
10 бюджетних установ
76 інші споживачі.
За 2018 рік вивезено 8,3 тис.м3 сміття, надано послуг на суму
443,7 тис. грн., заборгованість населення складає – 10,6 тис. грн.
КП «Комунсервіс» згідно графіка та за заявками надавались послуги з
вивезення ТПВ мешканцям та установам територіальних громад с. Токарі,
с. Піски, с. Бодаква, с. Погарщина.
По користуванням звалищем:
Прийнято від споживачів (організацій самовивіз) 4,4 тис.м3 відходів,
надано послуг на суму 117,6 тис. грн.
По благоустрою:
За 2018 р. виконано робіт на суму 1 728,1 тис. грн.
З них на:
- облаштування та ремонт мереж вуличного освітлення використано
225,135 тис. грн.;
- утримання цвинтарів - (зарплата робітників, обкошування території,
вивезення сміття, розчищення снігу) - 209,273 тис. грн.;
- на утримання вуличних мереж
(вивезення соле-піщаної суміші,
розчищення снігу, обкошування узбіч доріг) витрачено 219,383 тис. грн.;
- вивезено сміття в кількості 4 512 м3 , в тому числі ліквідовано 297
несанкціонованих сміттєзвалищ, на суму 454,583 тис. грн.;
- виконано інших робіт, пов’язаних з обслуговуванням свят, спортивних та
культурних заходів, обпилюванням дерев за допомогою телескопічної вишки на
суму 434,768 тис. грн.

Вуличне освітлення
У поточному році прокладено близько 1400 м/п СІП (вул. Тополина,
вул. Матросова, вул. Озерна, вул. Робітнича, вул. Проектна, вул. Космічна,
вул. Горянська). встановлено 11 нових та замінено 35 світильників. Замінено
200 ламп вуличного освітлення та три лічильника обліку електричної енергії по
вул. Набережній, вул. Ватутніа, КТП 407.
Авто послуги:
За поточний період надано послуг на суму 97,8 тис. грн. населенню та
організаціям міста з вивезення рідких побутових відходів, перевезення вантажів
та виконання земляних робіт екскаватором.
Розвиток бази підприємства
На кошти міської ради придбано каналопромивну установку ШТОРМ А
1542 К для прочищення каналізаційних мереж, на суму 191,5 тис. грн.
За кошти міської ради придбано зимовий і літній спецодяг для
працівників підприємства.

Директор КП «Комунсервіс»

В.Т.Мельник

