
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету від 

____________________ № ______

Звіт директора Пасічника Є.О. про роботу комунального підприємства
«Лиманський «Зеленбуд» за 2021 рік.

Комунальне підприємство «Лиманський «Зеленбуд»» засноване на комунальній
власності територіальної громади м. Красний Лиман, відповідно до рішення міської
ради від 24.12.2008 № 5/27-2221 і згідно рішення виконавчого комітету від 16.03.2016
№ 103 визначене виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів.

Станом  на  1  січня  2022  року  підприємство  надає  послуги  з  вивезення  та
розміщення твердих побутових відходів 16829 споживачам (особових рахунків 10273),
із яких: 9405 споживачів міського населення, сільського населення 7424 споживача, 18
бюджетних установ, 265 іншим споживачам.

Тариф  на  вивезення  твердих  побутових  відходів  для  населення  державного
сектору складає 22,18 гривень,  Лиманської  міської  територіальної  громади складає
15,35  гривень.  Тарифи  затверджено  рішенням  виконавчого  комітету  Лиманської
міської ради від 14.04.2020 № 162.

Тариф  на  надання  послуг  з  вивезення  та  розміщення  твердих  побутових
відходів  складає  24,54  гривень,  затверджений  рішенням  виконавчого  комітету
Лиманської міської ради від 14.04.2020 № 162.

За 2021 рік вивезено та розміщено твердих побутових відходів - 37382,8 м³.
За  результатами  роботи  підприємство  за  2021  рік  від  реалізації  послуг  по

вивезенню та розміщенню ТПВ отримало - 4907,572 тис. грн., з них:
 від населення 3583,052 тис. грн., особових рахунків — 10273;
 від бюджетних установ 99,736 тис. грн., 18 договорів;
 від інших організацій 1224,784 тис. грн., 265 договорів.

Крім того отримано від реалізації послуг оренди приміщення 3,8 тис. грн., з
яких 2,2 тис. грн. перераховано в доход місцевого бюджету.

Отримано доходу
Нараховано за 2021 рік

тис.грн. з ПДВ
Сплачено за 2021 рік

тис.грн. з ПДВ
від населення 3756,818 3524,810

від організацій 1344,110 1324,520

від субсидій (пільги) 58,242 58,242

від оренди приміщення 3,804 3,804
Ритуальні послуги 3,277 3,277

Послуги автотранспорту 356,508 356,508
відшкодування витрат на

утримання об'єктів благоустрою
1127,216 1127,216

Всього разом: 6649,975 6398,377
Підприємством видалено за 2021 рік аварійних та фаутних дерев в кількості 875

одиниць,  що  становить  623,9  м³  дров’яної  деревини,  яка  згідно  заяв  завезена
незахищеному населенню на території Лиманської міської територіальної громади, а
саме:
- 93 чоловік загальним об’ємом 465,0 м³;
- Центру безпеки громадян 80 м³;
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- ГУ ДСНС 50 м³;
- КП «Лиманський «Зеленбуд» 28,9 м³.

За 2021 рік за рахунок власних коштів підприємства до бюджету перераховано –
2209,538 тис. грн. податків, у тому числі:
 екологічний податок – 199,559 тис. грн.,
 земельний податок – 14,711 тис. грн.,
 єдиний соціальний внесок – 1755,268 тис. грн.,
 ПДВ - 240,000 тис. грн..

За 2021 рік підприємством за власні кошти придбано та сплачено:
- паливо – мастильні матеріали - 988,609 тис. грн.;
- заробітна плата штатних робітників – 2873,194 тис. грн.;
- електроенергія - 50,246 тис. грн.;
- послуги зв’язку: «Укртелеком», "Sаnеt" ШЧ - 12,168 тис. грн.;
- послуги банку - 44,852 тис. грн.;
- розрахунки з Постачальниками - 215,198тис. грн.;
- розрахунки з підзвітними особами – 4,346 тис. грн..
РАЗОМ – 6398,151 тис. грн.

По підприємству «Лиманський «Зеленбуд» протягом звітного періоду 
дебіторська заборгованість склала 255,331 тис. грн., кредиторська заборгованість 
склала 189,960 тис. грн..
Структура дебіторської заборгованості:

За звітний період, тис. грн.

1 Дебіторська заборгованість - всього 255,331

1.1 населення безпосередньо 235,781

1.2 пільги та субсидії 0,00

1.3 інші споживачі 19,550

1.4 інша поточна заборгованість 0,00

Структура кредиторської заборгованості:

За звітний період, тис. грн.

1 Кредиторська заборгованість - всього 189,960

1.1 Поточна заборгованість за товари, послуги,
роботи

31,797

1.2 Розрахунки з бюджетом: 129,075

1.3 у тому числі екологічний податок 129,075

1.4 Розрахунки з оплати праці 15,775

1.5 Розрахунки зі страхування 3,881

1.6 інша поточна заборгованість 9,432

Відповідно до рішення від 25.03.2009р. № 5/29-2733 підприємство визначене
балансоутримувачем об’єктів благоустрою.

Згідно  Програми  утримання  об’єктів  та  елементів  благоустрою  Лиманської
міської  територіальної  громади,  Заходів  та  Порядку  їх  фінансування  на  2021  рік,
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затвердженої рішенням від 18.02.2021 №8/5-643 підприємство отримало фінансування
на утримання об’єктів благоустрою громади.

За 2021 рік використані кошти у сумі 18801692,58 гривень за рахунок субсидій
та поточних і капітальних трансфертів з місцевого бюджету, а саме на:

Оплату заробітної плати робітників, які виконують роботи з утримання об'єктів
та елементів благоустрою на суму 4729678,34 гривень,

Оплату  запчастин  транспорту,  який  виконує  роботи  пов'язані  з  утриманням
об'єктів та елементів благоустрою на суму 607282,89 гривень,

Оплату ПММ транспорту, який виконує роботи пов'язані з утриманням об'єктів
та елементів благоустрою на суму 1453118,76 гривень,

Утримання  дорожньо-мостового  господарства  комунального  значення
(придбання знаків, розмітка доріг, придбання посипкового матеріалу, розробка схем,
придбання зупинок) на суму 626123,93 гривень,

Поточний ремонт доріг та тротуарів громади на суму 4362790,49 гривень,
Утримання зелених насаджень (придбання квітів, полив, придбання бензопил

та мотокос) на суму 373665,07 гривень,
Оплату  спецінвентарю,  спецодягу  для  робітників,  які  виконують  роботи  з

утримання об'єктів та елементів благоустрою на суму 109525,73 гривень,
Утримання  та  благоустрій  місць  поховань,  поховання  безрідних  (поховання

безрідних, ремонт пам’ятників, придбання вінків, огорожа на кладовищах) на суму
156156,53 гривень,

Санітарне очищення, придбання обладнання та ліквідація стихійних звалищ на
суму 1172353,98 гривень,

Утримання, ремонт та будівництво дитячих і спортивних майданчиків на суму
506422,80 гривень,

Витрати  на  оплату  адміністративних,  матеріальних,  виробничих  послуг,  які
пов'язані з утриманням об'єктів та елементів благоустрою на суму 234375,00 гривень,

Інші  заходи  з  благоустрою  (утримання  та  придбання  камер
відеоспостереження,  придбання  постерів  та  інформаційних  табличок,  відлов
безпритульних  собак,  придбання  піску,  придбання  автогрейдера,  краскопульту,
ремонт  в’їзних  стел,  ремонт  фонтану,  демонтаж  елементів  стели,  професійна
підготовка робітників, ремонт торгівельних рядів, оплата судового збору, незалежна
експертиза, громадський бюджет) на суму 4313425,06 гривень,

Придбання  обладнання  для  збору  побутових  відходів,  а  саме  придбання
контейнерів на суму 156774,00 гривень.

Комунальним підприємством «Лиманський «Зеленбуд» проводяться заходи по
зменшенню заборгованості з послуги поводження з відходами, а саме:
1.  Контролери  підприємства  абонентам,  які  мать  борги,  розносять  щомісяця
попередження про наявність боргів та надання довідки про кількісний склад сім’ї;
2.  З бюджетними організаціями та установами складаються акти звірки за виконані
роботи по вивезенню ТПВ;
3. Виставлено 1231 претензій, по яким сплачено 105636,33 гривень;
4. Ведеться претензійно - позивна робота на суму 13265,40 гривень.

Директор КП «Лиманський «Зеленбуд» Євген ПАСІЧНИК

Керуючий справами виконавчого комітету Олександр ПОГОРЕЛОВ


