
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_20.03.2019____                                                                                                   №_120___ 
                                                                 м. Лиман 

Звіт про роботу комунального  

підприємства  “Лиманський 

“Зеленбуд”” за  2018 рік 

 

 

Заслухавши звіт в.о. директора КП “Лиманський “Зеленбуд””, керуючись  

додатком 5 статуту Лиманської об'єднаної територіальної громади затвердженого 

рішенням Лиманської міської ради від 23.12.2016 № 7/22-987, п. 2  Положення про 

виконавчий комітет Лиманської міської ради Донецької області затвердженого 

рішенням Лиманської міської ради від 06.12.2016р. № 7/20-940 ст. 17, п.3 ст. 29 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  
 

 

ВИРІШИВ: 
 

 1. Затвердити звіт в.о. директора КП“Лиманський “Зеленбуд”” про роботу 

підприємства за 2018 рік  (додається). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова        П.Ф. Цимідан 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                          Додаток  

        до рішення  
                                                                                                             виконавчого комітету 

                                                                                                                від_20.03.2019_№__120_ 
Звіт директора комунального підприємства 

«Лиманський «Зеленбуд»» про виконання показників використання 

комунального майна та фінансового плану підприємства за   2018 рік. 
 

Комунальне підприємство «Лиманський «Зеленбуд»» засноване на комунальній 

власності територіальної громади м. Красний Лиман, відповідно до рішення міської 

ради від 24.12.2008р. № 5/27-2221, та згідно рішення виконавчого комітету від 

16.03.2016р. № 103 визначене виконавцем послуг з вивезення  твердих побутових 

відходів .  
Станом на 01.01.2019 року підприємство  надає послуги з вивезення та 

розміщення твердих побутових відходів -16051 споживачам, із яких: 10051міського 

населення, сільського населення-6000; 19 - бюджетних установ, 168- інші споживачі.  
Тариф на вивезення твердих побутових відходів для населення державного 

сектору  складає 13,54 грн. Лиманської ОТГ складає –9,59 грн., затверджено рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 16.05.2018р. № 163. 
Тарифи  на  надання  послуг  з вивезення  та розміщення твердих побутових 

відходів складає -24,47 грн. затверджені рішенням виконавчого комітету Лиманської 

міської ради № 163 від 16.05.2018р. 
За  2018рік вивезено та розміщено  ТПВ 20241,40 м3. 

  За результатами роботи підприємство за 2018рік від реалізації послуг по 

вивезенню та розміщенню ТПВ отримало -2130,37тис. грн., з них 

• від населення 1393,88 тис. грн., - особових рахунків —9070 (16051чол.); 

• від бюджетних установ 58,8 тис. грн., - ( 19 договорів) 

• від інших організацій 674,55 тис. грн., – (168 договорів).  

Крім того отримано від  реалізації послуг оренди приміщення 3,14тис.грн. 

Таблиця 1. 

Отримано доходу Нараховано за 2018рік 

тис.грн. з ПДВ 

Сплачено 2018рік 

тис.грн. з ПДВ 

від населення 1393,88 1393,88 

від організацій 674,55 674,55 

від субсидій (пільги) 411,787 411,787 

від оренди прим. 3,13 3,13 

Ритуальні послуги 9,1 9,1 

Бюджетне фінансування 34820,249 34820,249 

Послуги автотранспорту 228,55 228,55 

Інші послуги 205,5 

 
205,5 

Всього разом: 37746,746 37746,746 

 

              За 2018рік своїми коштами до бюджету перераховано- 277,08 тис. грн. 

платежів, у тому числі 

• екологічний податок -157,9 тис. грн.,  

• податок по землі –14,9 тис. грн. 



• єдиний соціальний  внесок -104,28 тис. грн. 
 

      За  2018рік підприємством за власні кошти придбано та сплачено: 

- паливо – мастильні матеріали –    256,5 тис.грн.; 

- заробітна плата штатних робітників – 1321,846тис.грн.; 

- електроенергія - 19,3 тис. грн.; 

- послуги зв’язку: «Укртелеком», "Sаnеt" ШЧ -4,0 тис. грн.; 

- послуги банку –   15,7тис. грн.; 

- розрахунки з Постачальниками -398,7 тис. грн.; 

- розрахунки  з підзвітними особами -14,8 тис. грн.; 
РАЗОМ –  2030,846  тис. грн. 

Кредиторська заборгованість по підприємству протягом звітного року склала на 

01.01.2019р.16,6тис. грн., дебіторська  склала 707,8 тис. грн. 

Структура дебіторської заборгованості: 

№  За звітний період, тис. грн. 

1 Дебіторська заборгованість - всього 707,8 

1.1 населення безпосередньо 589,8 

1.2 пільги 6,0 

1.3 субсидії 33,1 

1.4 інші споживачі 78,9 

1.5 інша поточна заборгованість 0 

 

  Структура кредиторської заборгованості:    
                                                                                                             Таблиця 2.  

грн. 

Найменування 
 

Нараховано 

2018р. 
Сплачено 

2018р. 
Заборгованість 
на 01.01.2019р 

Послуги автотранспорта 16,6  16,6 

Усього разом 16,6  16,6 

 

 

Відповідно до рішення від 25.03.2009р. № 5/29-2733 підприємство визначене 

балансоутримувачем об’єктів благоустрою і за 2018 рік були виконані роботи на 

загальну суму  35019,249 тис.грн.:                               

• Санітарне очищення території  та вивезення несанкціонованих звалищ на 

суму 1170,805тис.грн.; 

• Догляд за тротуарами та дорогами  у зимовий період на суму 199,00 тис. 

грн.; 

• Видалення аварійних та засохлих дерев на території Лиманської міської 

ради та ОТГ – 267,4 тис. грн.; 

• Поточний ремонт пам’ятників на суму-296,672  тис. грн. 

• Утримання зелених насаджень по м. Лиман –120,95  тис. грн. 

• Поточний ремонт доріг    на суму -4839,914 тис. грн. 



• Капітальний ремонт доріг на суму -13732, 571 тис. грн. 

• Капітальний ремонт доріг субвенція на суму -9996,199 тис. грн. 

• Інші заходи благоустрою на суму -4395,738  тис.грн. 
  
           Амортизація основних засобів, які знаходяться на балансі підприємства 

нараховано та віднесено на витрати  підприємства   на суму  -3855,498 тис. грн. 
 

Адміністрацією КП « Лиманський «Зеленбуд»» проводяться  такі заходи по  

зменшенню заборгованості за надані послуги по вивезенню ТПВ а саме: 
     1. Контролери підприємства  абонентам, які мать борги, розносять попередження 

про погашення боргів та надання довідки про кількісний склад сім’ї (рознесено  

попереджень за 2018р. - 32584). 
       2.   З бюджетними організаціями та установами складаються акти звірки за 

виконані роботи по вивезенню ТПВ . 
 

 

     
В.о.директора  
КП «Лиманський «Зеленбуд»»                                                          В.П.Самойлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


