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Виконавчий комітет

       Р І Ш Е Н Н Я
 від 25 березня 2021 року                                                                               №

Про роботу та фінансовий
стан КНП «ПМЦКБ» за 2020 рік

       Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Хрущ І.В., начальника
КНП «Помічнянського муніципального центру контролю благоустрою»
Бардакової В.М., про роботу та фінансовий стан КНП «Помічнянський
муніципальний центр контролю благоустрою» виконком міської ради
відмічає, що до 01.08.2020 року підприємство працювало як
КП «Помічнянська ЖЕК № 2», яким за 2020 рік вивезено від населення
твердих побутових відходів (сміття) –1377 м³ та надавались послуги
населенню по управлінню 34 багатоквартирними будинками.

 Станом на 01.08.2020 року з початку року по банку поступило на
рахунок КП «Помічнянська ЖЕК № 2», 1018,3 тис. грн. (доходів), інші
доходи на рахунок Казначейства -222 тис. грн.,  разом 1240,3 тис. грн.  в
т. ч.:

- квартплата від населення, субсидія та пільги складають - 131,5 тис. грн.
( 12,91% від загальної суми доходу);

- вивіз ТПВ  - 242,6 тис. грн. ( 23,83% від загальної суми);
- благоустрій міста  - 634,7 тис. грн. ( 62,33 % від загальної суми);
-    оренда - 9,5 тис. грн. (0,93 %) від загальної суми доходу.

Станом на 01.08.2020 року дебіторська заборгованість підприємства
відсутня.  Заборгованість бюджету і кредиторська заборгованість  відсутня.
Заборгованості по заробітній платі, електроенергії та платежам до
держбюджету немає.

Станом на 01.08.2020 року чисельність працюючих по підприємству
становить  -15 чол.: ІТР - 3, робітників та охоронців -12 чол.

     Використано КП «Помічнянська ЖЕК № 2»: 1076,5 тис. грн.
- ПДВ     -164 тис. грн.   (15,23 % від загальної суми);
- зарплата    - 298,1 тис. грн.   (27,69 % від загальної суми);



із них:
   - сплачено податок з доходів (18%) – 53,7 тис. грн.;
   - військовий збір (1,5%)  - 4,5 тис. грн.;
   - податки по зарплаті (ЄСВ 22%) -184,1 тис. грн. - 17,1  %;
   - запчастини для трактора -18,1 тис. грн.  -1,68 % );

- ремонт навантажувача, обслуговування трактора - 19,8  тис. грн.;
   - електроенергія  - 57,7 тис. грн. (5,34 % від загальної суми);
   - ПММ  - 100,7 тис. грн. (9,35 % від загальної суми);
  - поточний ремонт  спорткомплексу  – 200,0 тис. грн.;
  - матеріали для робіт  -150,8 тис. грн. ( 14,01% від загальної суми);
  - бензопили 2 шт. і коса  «Форест» 5 шт. 25,9 тис. грн.;
  - садовий подрібнювач 28,7 тис. грн.;
  - авто шини 4 шт. - 8,9 тис. грн.;
  - мастило моторне 15,4 тис. грн.;
  - інші - 4,3 тис. грн. (0,79 % ).

Економічний аналіз діяльності КНП «ПМЦКБ» з  01.08.2020 показує, що
станом на 01.01.2021 року надійшло на рахунок 1183 тис. грн.

Станом на 01.01.2021 року дебіторська заборгованість підприємства
відсутня. Заборгованість бюджету і кредиторська заборгованість  відсутня.
Заборгованості по заробітній платі, електроенергії та платежам до
держбюджету немає.

Станом на 01.01.2021 року чисельність працюючих по підприємству
становить - 19 чол.: ІТР - 3, робітників та охоронців -16 чол. Середня
заробітна плата 6164,88 тис. грн.

Підприємством використано 1183,0 тис. грн. в т.ч.:
- екологічний податок 0,6 тис. грн.;
- зарплата 585.7 тис. грн.  (Із них сплачено податок з доходів (18%) –

105,4 тис. грн.;
- військовий збір (1,5%)  - 8,8 тис. грн.) (49,51% від загальної суми);
- податки по зарплаті (ЄСВ 22%) - 128,9 тис. грн. - (10,9% від загальної

суми);
- послуги - 13,9 тис. грн.;
- вуличне освітлення с. Помічна 21,0 тис. грн. по м. Помічна

145,9 тис. грн. (14,1% від загальної суми);
-  освітлення адмінбудівлі - 6.0 тис. грн.;
- коробка передач до грейдера 65,0 тис. грн. та її встановлення

12,0 тис. грн.;
- ПММ  - 48,7 тис. грн., прожектори  110 шт. - 50 тис. грн.;  дорожні

знаки 4,2 тис. грн.; бензопила 2,3 тис. грн., ножі дорожньої техніки
7,2 тис. грн.;

- садовий подрібнювач - 28,7 тис. грн.;
- матеріали для ремонту зовнішнього освітлення - 43,4 тис. грн.;
- матеріали для ремонту - 37,9 тис. грн.



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

1.  Інформації     заступника    міського     голови   Хрущ І.В.,
начальника комунального некомерційного підприємства «Помічнянський
муніципальний центр контролю благоустрою» Бардакової В.М.  про роботу
та фінансовий стан КНП «ПМЦКБ» за 2020 рік взяти до уваги.

2. Начальнику КНП «ПМЦКБ» Бардаковій В.М. :
-    на   перше   число  кожного місяця  проводити  ретельний    економічний

аналіз діяльності підприємства по видам робіт: озеленення, утримання доріг,
вуличне освітлення, благоустрій та інші;
 -   максимально  економити паливно-мастильні матеріали та електроенергію;
 - посилити вимогливість до виконання своїх обов'язків працівниками
підприємства;
 - активізувати роботу інспектора з благоустрою по виявленню порушень
Правил благоустрою;
 - в строк до 01.05.2021 року провести інвентаризацію об’єктів з
благоустрою (зовнішнє освітлення, зелене господарство, дорожньо-мостове
господарство);

         3. Контроль  за   виконанням   даного   рішення   покласти  на
заступника  міського голови зпитань виконавчих органів ради (житлово-
комунальна сфера) Хрущ І.В.

   Міський голова                                                               Микола АНТОШИК


	F:\03 - 25.03.2021\Про фінансовий стан КНП ПМЦКБ за 2020 рік.doc
	Р І Ш Е Н Н Я
	Про роботу та фінансовий
	стан КНП «ПМЦКБ» за 2020 рік
	Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Хрущ І.В., начальника                                       КНП «Помічнянського муніципального центру контролю благоустрою»    Бардакової В.М., про роботу та фінансовий стан КНП «Помічнянський муніципальний центр контролю благоустрою» виконком міської ради відмічає, що до 01.08.2020 року підприємство працювало як                                                            КП «Помічнянська ЖЕК № 2», яким за 2020 рік вивезено від населення твердих побутових відходів (сміття) –1377 м³ та надавались послуги населенню по управлінню 34 багатоквартирними будинками.
	Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 28, 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконком міської ради                            в и р і ш и в :



