
                                                                                                       
  

 ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ  СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від 25.02.2020 р. № 7 

 

Про затвердження звіту директора 

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                                                      Віталій СИДОРЕНКО  

 

 

 



Додаток до рішення №7 
п’ятдесят третьої сесії міської 
ради VII скликання 
від 25.02.2020 року 

 
Підсумки роботи КП «Комунсервіс» за 2019 р. 

Результати господарської діяльності за поточний рік 
 

Отримано дохід в сумі           5 659     тис.грн. 
Витрати                                   5 605      тис.грн. 
З них:     ПДВ                            943      тис.грн. 
               Фонд оплати праці   3 390     тис.грн. 
               Нарахування на з/п     764     тис.грн. 
               Інші витрати                640     тис.грн. 
 
               Прибуток – 32 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 896,1 тис.грн., кількість абонентів - 1 267. 
 Заборгованість споживачів станом на 01.12.2019 р. – 361,4 тис.грн. 
 Власними силами надана допомога механізмами та спеціалістами : 

-  при ремонті даху будинків по вул.Матросова, 17, вул.Ватутіна 46а, 
вул.Робітнича, 10а, вул.Шкільна, 19;  

 
По центральному водопостачанню: 
 На балансі 6 свердловин, 3 водонапірні башти, 28 км водопровідних 
мереж. 
 3049 абонентів (населення) 
 15 бюджетних установ, 57 інші споживачі. 
 За 11 місяців 2018 рік відпущено споживачам  157,9 тис м3 води, надано 
послуг на  1 809,3 тис.грн. 
 Заборгованість споживачів становить на 01.12.2019р. -  203,9 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 11 місяців 2019 р. від споживачів прийнято 113,9 тис.м3 стоків, надано 

послуги на суму 1 669,7 тис.грн. 
Заборгованість споживачів станом на 01.12.2019 р. 156,4 тис.грн. 



 Протягом року для прочищення каналізаційних мереж по місту було 
задіяно каналопромивочне обладнання Шторм, що показало високу 
ефективність своєї роботи. 
 
По об’єктах соціальної сфери: 
     На кошти міського бюджету виконані роботи в ДНЗ «Малятко» з ремонту 
системи водопостачання (14 тис.грн.), каналізаційної мережі    ( 76,9 тис. грн.), 
покрівлі (23,3 тис.грн.); каналізаційну мережі по вул.Робітничій (31,6 тис.грн.)., 
тепломережі амбулаторії (8,2 тис.грн.), системи водовідведення БК с.Токарі 
(16,6 тис.грн.). 
 Були проведені поточні ремонти з заміною участків трубопровода питної 
води по вул.Абрикосова, Шкільна, Грушевського, Садова. 
 Проводився ремонт свердловин № 4 (вул.Шкільна), № 680-В 
(вул.Озерна). 
  
По вивезенню ТПВ: 

Централізованим вивезенням ТПВ охоплено: 
1567 абоненти (населення кооперативів, приватного сектора) 
10 бюджетних установ 
76 інші споживачі. 
За 11 місяців поточного року вивезено 7,7 тис.м3 сміття, надано послуг на 

суму  456,1 тис.грн., заборгованість населення складає – 17,3 тис. грн. 
На виконання Закону України «Про відходи вивезення ТПВ з території 

громад проводиться на конкурсній основі. В громадах м.Заводського, с.Токарі, 
с.Піски, с.Бодаква,  с.Погарщина були  оголошені конкурси на виконавця 
послуг з вивезення ТПВ. По результатом конкурса КП «Комунсервіс» визнано 
переможцем.   
 Комунальне підприємство згідно графіка та за заявками надає 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) 7,4 тис.м3 відходів, 
надано послуг на суму 241,5 тис.грн. 
 На 2020 рік заплановано великий об’єм робіт по благоустрою 
сміттєзвалища, а саме : 

- встановлення огорожі по периметру довжиною 300 м; 
- посилення охорони сміттєзвалища; 
- пересипання землею відходів для запобігання загорання. 
В м.Заводському з метою сортування відходів встановлено вісім 

сітчастих контейнерів для збирання пластику . Контейнери розміщенні на 
вул.Озерна, пр.Миру, Проектна, Матросова. 
 
По благоустрою: 
 За 11 місяців 2019 р. виконано робіт на суму 1 418 тис.грн.  
З  них на: 



-  облаштування та ремонт мереж вуличного освітлення використано 190,8 
тис.грн.;  
- утримання цвинтарів - (зарплата робітників, обкошування території, 
вивезення сміття, розчищення снігу)   -  179,1 тис.грн.;  
- на утримання вуличних мереж  (вивезення соле-піщаної суміші, розчищення 
снігу, обкошування узбіч доріг) витрачено 113,5 тис.грн.;  
- вивезено сміття в кількості 3 509 м3 , в тому числі ліквідовано 279 
несанкціонованих сміттєзвалищ, на суму  538,7 тис.грн.;  
- виконано інших робіт, пов’язаних з обслуговуванням свят, спортивних та 
культурних заходів, обпилюванням дерев за допомогою телескопічної вишки на 
суму  395,9 тис.грн. 

Постійно проводиться прибирання та обкошування території міських 
кладовищ. Було пофарбовано вхідні ворота та інвентар на кладовищах 
(вул.П.Мирного, масив «Гора»). 

На території міста відновлено та встановлені нові покажчики пожежних 
гідрантів в кількості 16 шт. 
 
Вуличне освітлення  
 З початку року виконано робіт з поточного ремонту вуличного освітлення  
на суму 246 тис.грн. , якими охоплені такі вулиці: Ватутіна, Озерна,  Шкільна, 
Жукова, проспект Миру, Шевченка, туп.Привокзальній, ЗТП-533  

Встановлено 4 опори ПЛ по вул.Яблуневій та Садовій. 
Прокладено 2,6 км СІП. 
Замінено 150 ліхтарів та 170 ламп на енергозберігаючі. 
Замінено 3 трифазні і 2 однофазні лічильники, 4 таймери у шафах обліку. 
Добавлено 19 світочок. 
Замінено освітлення обох майданчиків для міні-футболу. 
Освітлено майданчик для тренажерів біля БК № 1.  
  

Авто послуги: 
За поточний період надано послуг на суму 103,00  тис.грн. населенню та 

організаціям міста з вивезення рідких побутових відходів, перевезення вантажів 
та виконання земляних робіт екскаватором. 

 
Розвиток бази підприємства 

За кошти міської ради придбано запчастин для автотранспортного парку 
на суму 62 тис.грн.  
 

Директор КП «Комунсервіс»                                       В.Т.Мельник 
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