
Звіт  

про роботу комунального підприємства «Благоустрій»  

за 9 місяців 2021 р. 

 

Комунальне підприємство «Благоустрій» створене на підставі рішення Арцизької 

міської ради відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу 

України0 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-

правових актів. Підприємство засноване на майні, що належить на праві комунальної 

власності Арцизькій міській раді. Підприємство є юридичною особою з моменту 

державної реєстрації, а саме 16.01.2004 р., має відокремлене майно на праві повного 

господарського відання. Підприємство має самостійний баланс, основний та інші рахунки. 

З 27.11.2020 року директором підприємства  призначений Лазар Павло Вікторович.  

Діяльність комунального підприємства, яка забезпечує основну частку його доходу, 

пов’язана з виконанням робіт з вивезення сміття, надання послуг з поховання, благоустрій 

міста  (розподілення електроенергії, санітарне очищення міста, благоустрій та естетичне 

оформлення будівель і споруд, благоустрій вулиць та ремонт доріг, надання побутових 

послуг населенню, інше). Загальна вартість комунального майна становить 7 064 843,00 

грн. 

За 9 місяців 2021 року доходи від діяльності всього склали  8 278239,38 грн.: 

Надходження від вивезення сміття   – 1 098 970,40 грн.; 

Надходження від послуг з поховань   – 298 024,00 грн.; 

Надходження з міського бюджету (дотації) – 6 881244,98. 

Затверджена структура та чисельність комунального підприємства на 2021 рік: 

«Благоустрій» 

Керівний склад – 2 од. , фактично – 2 од. 

Адміністративний склад – 6 од., фактично – 6 од. 

Господарський персонал – 63 од., фактично – 45 од. 

Госпрозрахунковий підрозділ з вивезення сміття  

Господарський персонал – 13 од., фактично – 13 од. 

Госпрозрахунковий підрозділ ритуальних послуг 

Господарський персонал  - 4 од., фактично – 4 од. 

Фонд заробітної плати з урахуванням податків за 9 місяців складає 4 793 937,29 

грн., з них заробітна плата адмінперсонала – 960565,10 грн., у т. ч. фонд 

госпрозрахункового підрозділу з вивезення сміття складає – 578877,41 , підрозділу 

ритуальних послуг -172648,69, «Благоустрій» - 4031449,58 . ЄСВ сплачений у повному 

обсязі і складає 1 016 275,82 грн., заборгованості по заробітній платі немає. 



Середньомісячна заробітна плата адмінперсоналу складає 13341,18 грн., госп.персоналу – 

7098,84 грн.  

У квітні 2021 року КП «Благоустрій» приймав участь в конкурсі на надання послуг 

поводження з побутовими відходами, де отримав перемогу  і з 17.04.2021 р. до діяльності 

підприємства додалися  послуги з вивезення твердих побутових відходів з 

багатоповерхових будинків.  Також залучено до надання послуг  поводження  з 

побутовими відходами на території Арцизької міської територіальної громади КП 

«Комфорт-16». 

Станом на 01.10.2021 р. на обліку у підприємства знаходяться 4498 абонентів, 

укладено 3349 договорів, в т.ч.: 

1. Безконтейнерне вивезення (приватний сектор) – 1554; 

2. Контейнерне вивезення (населення)– 1592; 

3. ФОП  – 162; 

4. Підприємства, установи та організації – 41. 

Різниця, щодо кількості абонентів та укладених договорі утворилась внаслідок 

прийняття від КП «Житловик» абонентської бази, яка виявилась недосконалою та 

потребує доопрацювання. В теперешній час відпрацьовано майже 500 абонентів, які 

змінили своє місце проживання. 

Систематично проводяться роботи по укладанню  договорів з населенням, укладені 

договори з юридичними особами та ФОП складають 98%. На даний час укладаються 

договори з абонентами, які проживають на вулицях Лісна, Кузнєцова, Лесі Українки , 

Ларінова, Стоянова, Буджакська, Дністровська, Зелена, Овчиникова.  Заключено – 22 

договора. На стадії укладання майже 60 договорів. 

Нарахування абонплати за сміття в місяць складає  -  202938,62 грн. Поточна 

заборгованість на 01.10.2021 р.  – 154349,22. Заборгованості терміном більше трьох років  

немає. 

За 9 місяців підрозділом ритуальних послуг було виконано робіт та надано послуг на 

суму – 258024,00 грн. 

Комунальним підприємством «Благоустрій» за 9 місяців 2021 року виконувались 

наступні види робіт: 

1. У зимовий період виконані роботі по розчищенню доріг міста Арциз від снігу та 

посипання піщано-сольовою сумішшю вулиць та доріг міста. 

2. У весняно-літній період проводилася робота по покосу трави та карантинних 

рослин  на території міста Арциз. 

3. Проводилися роботи по очищенню та розгортанню сміття на міському полігоні 

побутових відходів. Систематично проводиться робота по обслуговуванню 

міського полігону. 

4. Для виконання програми по зменшенню кількості бездомних тварин з міського 

бюджету було укладено договір з ТОВ «Чотири лапи». КП «Благоустрій» 

забезпечило проживання, харчування ТОВ «Чотири лапи», які безкоштовно 

надавали послуги стерилізації, дезінфекції, вакцинації проти сказу та 

ідентифікації безпритульних тварин, а також здійснювало контроль за роботою 

працівників фонду. За період роботи фонду (13 днів) було стерилізовано, 

вакциновано та ідентифіковано 102 собаки та 27 кішок. 



На зазначені цілі було виділено з міського бюджету 50 000,00 грн., з яких 

витрачено на проживання – 12600,00 грн., на харчування – 19 888,00 грн. 

5. З метою благоустрою території міста було встановлено 7 майданчиків для 

розваг та відновлено 2 майданчика. 

Виділено з міського бюджету -  35 676,00 грн., витрачено 212122,89.  

6. До дня міста були проведені масові роботи з покосу трави, очищення 

від сміття узбіч доріг, спортмайданчиків, фарбування, побілки дерев,  

відремонтовані урни, закуплені біотуалети та засоби дезодорації. Виділено з 

міського бюджету  140 000,00 грн. Витрачено – 155 323,13 грн.  

Для ефективнішої роботи по очищенню міського сміттєзвалища  був 

закуплений гусеничний трактор ДТ-72 з реверсом-редуктором та лопатой - 

відвалом на суму 99 800, 00 грн. з виділених з бюджету 100 000, 00 грн. 

За 9 місяців 2021 року КП «Благоустрій» було витрачено: 

- на паливно-мастильні матеріали   - 518301,50  

- на запасні частини та ремонт а/м   - 91222,90  

- принтер  Kyosera Ecosys V2040dn  - 14099.00 

- ноутбук ASUS E410МА   - 9995,00 

- на ремонт електромереж та матеріали  - 166564,00 

- будматеріали     - 120215,71 

- біотуалети      – 53650,08 

- послуги зв’язку та комунальні послуги  - 17177,31 

- послуги бульдозеру та навантажувачів  - 141425,69 

- послуги газонокосарки   - 63390,00 

- медогляд водіїв     -11279,76 

- екологічний податок    – 13935,00 

- податок на прибуток   - 14193,00 

- розрахунок частини чистого прибутку - 19215,00 

- освітлення міста    - 2613648,61 

- електроенергія (підприємство)  - 30398,90 

- квіти та дерева     – 22775,00 

- канцтовари      – 12601,1 

- паспорт ТПВ     - 5500,00 

- оренда автовишки    - 14000,00  

- ремонт оргтехніки, заправка картриджів – 5790,00 

- касовий апарат    - 6500,00 

- печать документів    - 6180,00 

- біл-борд     - 1593,90 

- інші витрати     - 9443,50 

До кінця поточного року планується встановити ще 2 майданчика для розваг. Проводиться 

прибирання  вулиць міста від сміття, покіс трави, очищення від сухостою, обрізка дерев. 

Повним ходом йде підготовка до зимнього періоду. Планується закупівля солі, піску.  

 

Додатки з інформацією про рух коштів КП «Благоустрій» за 9 місяців додається.  

 

Директор КП «Благоустрій»                                  Лазар П.В.  


