
    
Додаток  
до рішення сільської ради 
від  ______2023 року 
№ ____________  

 
Звіт 

директора комунального підприємства «Благоустрій ОТГ»                                              
Володимира Грекула про фінансово-господарську діяльність за 2022 рік 

 
       КП «Благоустрій ОТГ» створено у 2017р, з метою здійснення господарської 
діяльності щодо надання споживачам комунальних послуг та виконання робіт, 
пов’язаних з благоустроєм сіл сільської ради.  Майно підприємства є 
комунальною власністю Нижньовербізької сільської ради і закріплене за 
підприємством на праві повного господарського відання.                                                                                                                                                      
        КП «Благоустрій ОТГ» здійснює свою діяльність на засадах господарської 
самостійності відповідно до діючого чинного законодавства та Статуту, 
затвердженого рішенням сесії Нижньовербізької сільської ради від 13.07.2017 
№261-VI 2017. 
       На  балансі комунального підприємства знаходиться комунальне майно, а 
саме: Екскаватор Борекс 2206 на базі трактора МТЗ-82, тракторний причіп 
2ПТС-4, трактор МТЗ-82.1 з поворотним відвалом для снігу, 3 ковші 
екскаваторні,  сміттєвоз із заднім завантаженням СБМ-302-1 на шасі МАЗ 4381, 
мобільна сцена і банери для сцени, косарка роторна, водяна помпа. 

     Комунальним підприємством «Благоустрій ОТГ» за 2022 рік виконувалися 
наступні види робіт: 
     1. У весняно-літній період проводилася робота по скошуванню трави  на 
території сіл Нижньовербізької сільської ради. 
     2. Проведена обрізка живоплоту та аварійного дерева на території сіл 
сільської ради. 
     3. Проводилися земляні роботи екскаватором Борекс 2206 на території сіл 
Нижньовербізької сільської ради. 
     4. Проводилися роботи вивозу сміття з кладовищ сіл сільської ради. 
     5. Надано послуг по вивезенню твердих побутових відходів за 2022 рік на 
суму 1316243,75 грн. 

     Станом на 31.12.2022 року заключено 1209 договорів, в т.ч.: 
З населенням -1177 
З підприємцями - 25 
З бюджетними установами - 7 
         За 2022 рік діяльності комунального підприємства, яка забезпечила основну 
його частку доходу, пов’язана з виконанням робіт по благоустрою 
Нижньовербізької сільської ради та надання транспортних послуг.  Надано 
послуг на суму 1391586,24 грн.: 
- Благоустрій населених пунктів (вивіз ТПВ з кладовищ) – 27230,21 грн. 



- Послуги (погрузка і перевезення аварійного дерева) – 4342,88 грн. 
- Послуги екскаватора (Мишин школа) – 917,04 грн. 
- Послуги (з земляних робіт) – 42852,36 
- Послуги вивезення ТПВ (від населення, бюджетних та комерційних 

організацій) – 1316243,75грн. 

         Від сільської ради отримано на зарплату працівнику та для осіб до яких 
застосовується адміністративне стягнення 196800,00 гривень, з них використано  
163277,35 грн.    
         Від Коломийського фонду соціального страхування надійшло лікарняних  
на суму 3232,36 грн. 
         Всього за 2022 рік надійшло 1558095,95 грн.    

   За 2022 рік КП НСР «Благоустрій ОТГ» придбало:                                                                                                                                                               
-   паливно-мастильні матеріали на суму 351851,98 грн.                                                                                               
-  запасні частини на суму 47056,36 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
-  шини на суму 17460,00 грн.                                                                                                                                 
-  шланг напірний для відкачки води на суму 5480,00 грн.                                                                                                                                 
-  матеріали на суму 19150,00грн.                                                                                                                                                
-  загальні витрати на послуги, в т. числі канцелярія, оновлення програми 
Медок, заправка картриджа, інформаційні послуги , навчання, комісія банку    
та ін.- 40741,75 грн.                                                                                    

          Оплачено  вивіз сміття на полігон – 119959,84 грн.                                                                                       
          Загальна сума заробітної плати  за 2022 рік з урахуванням податків  
працівників складає   747046,24 грн.  Додатково було виплачено єдиний 
соціальний внесок в сумі 166619,89 грн.  
           Оплачено (частину чистого прибутку, податок на прибуток, ПДВ за 
травень, єдиний податок)  -  56707,95 грн.                       
          Витрачено за 2022 рік коштів на суму 1572074,01 грн. 
 
          Наразі, нагальними проблемами залишаються борги від населення.                                           
Станом на 31.12.2022р. загальна сума боргу становить 350153,47 грн. 

- В. Ключів    90804,49 грн.  
- Ковалівка    25167,16 грн. 
- Мишин       110467,80 грн. 
- Н. Вербіж    87757,80 грн. 
- В. Вербіж     28865,75 грн. 
- Спас        7090,47 грн. 

 
              Секретар сільської ради                   Анастасія РОМАНЕНЧУК 

 
 


