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Р І Ш Е Н Н Я
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Про фінансовий стан та підсумки
роботи Помічнянського ККП
за 2020 рік

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Хрущ І.В., начальника Помічнянського комбінату
комунальних підприємств Козаченка С.П. про фінансовий стан та підсумки
роботи комбінату комунальних підприємств за 2020 рік, виконком міської ради
відмічає, що за 2020 рік комунальним підприємством отримано доходів -
2809 тис. грн., витрати склали 2877,3 тис. грн. Підприємство отримало збиток
68,3 тис. грн. У  2019 році  збиток склав 53 тис. грн

Комунальним підприємством проводився вивіз ТПВ від мешканців
приватного сектору, підприємств і організацій, вивіз несанкціонованих
сміттєзвалищ, роботи по зовнішньому освітленню міста, грейдерування
насипних доріг міста, прочищення від снігу вулиць міста поточний ремонт
доріг, прибирання вулиць міста, утримання 3 житлових будинків та їх
прибудинкових територій, надання ритуальних послуг. Було проведено
поточний ремонт зовнішнього освітлення по вул. Кутузова, греблі в селі
Помічна, проведено поточний ремонт доріг Помічнянської міської ТГ.
Підсипалися дороги в ожеледицю, проведено прочищення дренажної системи в
районі 3-х мостів.

В місті за 2020 р вивезено ТПВ 3771 м3 .
Провівши аналіз роботи підприємства по структурних підрозділах можна

зробити висновок, що прибутковими залишаються такі структури, як ремгрупа
міста.

По водопостачанню - доходи склали 375,6 тис. грн., витрати
531,8 тис. грн., збиток склав 156,2 тис. грн.

По ритуальних послугах доходи склали 189,4 тис. грн., витрати -
240,9тис. грн., збиток – 51,5 тис. грн.

По житловому фонду доходи склали 14,2тис. грн., витрати 24,9 тис. грн.,
збиток – 10,7 тис. грн.

По санітарній очистці території міста доходи складають 515,5 тис. грн.,
витрати – 767,1тис. грн., збиток 251,6 тис. грн. По ремгрупі - доходи



889,7 тис. грн., витрати 865,1 тис. грн., прибуток 24,6 тис. грн.

По благоустрою доходи 430,5 тис. грн., витрати 415,3тис. грн., прибуток
склав 15,2 тис. грн.

Фінансова допомога 394,1 тис. грн., витрати 32,2 тис. грн., прибуток
361,9 тис. грн.

Фонд заробітної плати всіх працівників за 2020 рік склав 1162,9 тис. грн.
Середня заробітна плата по підприємству за 2020 рік склала

5383,8 грн. при середньообліковій чисельності штатних працівників - 18
чоловік.

Заборгованість по заробітній платі на 01.01.2021 року склала
83,5 тис. грн., по фондам заборгованості немає.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 28, 30 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради в и р і ш и в :

1. Інформацію заступника міського голови Хрущ І.В., начальника
Помічнянського   комбінату комунальних підприємств Козаченко С.П  про
фінансовий стан та підсумки роботи підприємства за 2020 рік взяти до уваги.

2. Зобов'язати начальника Помічнянського комбінату комунальних
підприємств Козаченко С.П. на протязі 2021 року:

- вжити невідкладних заходів щодо погашення кредиторської та
дебіторської заборгованості;

- не допускати збиткової діяльності підприємства по всіх видах діяльності;
- посилити контроль за використанням води споживачами;
- не допускати не облікованого витоку води із мережі водопостачання;
- налагодити роботу по заміні, повірці приладів обліку водопостачання у

споживачів,
- організувати комісійні рейди по виявленню осіб, що створюють

несанкціоновані сміттєзвалища та не сплачують за вивезення сміття із
складанням протоколів;

- проводити роздільне збирання сміття.
в строк до 01.04.2021 року
- провести роботу по обліку мешканців міста, які не сплачують за вивіз

сміття (ТПВ) з приватного сектору;
- розробити заходи по збуту вторинної сировини при роздільному збиранні

сміття;
- надати пропозиції щодо контролю за вивозом сміття на сміттєзвалище

населенням і підприємствами самовивозом.
-  розробити новий тариф на водопостачання з урахуванням всіх необхідних

витрат;
- розробити новий тариф на  ритуальні послуги.

3. Клопотати перед сесією при уточненні бюджету на 2021 рік про
виділення коштів на погашення точний ремонт водогону.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника



міського голови Хрущ І.В.

 Міський голова                                                                     Микола АНТОШИК
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