
 

 
 

 

 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 29 квітня   2021  року  №   23                   VІІІ      сесія восьмого скликання 
    Баштанка      

Про звіт директора КП «Добробут» про 
роботу та результати діяльності 
комунального підприємства за 2020 рік 

Керуючись статтями 25, 26,  підпунктом 3 пункту «а» статті 29 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію 
директора комунального підприємства «Добробут» Вʼячеслава ІЛЬЧУКА  про 
роботу та результати діяльності комунального підприємства за 2020 рік, 
міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

Інформацію директора КП «Добробут»  Вʼячеслава ІЛЬЧУКА  про 
роботу та  результати  діяльності  комунального  підприємства за 2020 рік 
прийняти до відома. 

 

 

 

Міський голова               Олександр  БЕРЕГОВИЙ 

 

 

 

 

 

 

 



ЗВІТ 

 про роботу та результати діяльності  комунального 
підприємства «Добробут» за 2020  рік 

 

Комунальне підприємство «Добробут» створено на комунальній 
власності територіальної громади м. Баштанка рішенням сесії Баштанської 
міської ради від 06 лютого 2003 року № 31 з метою здійснення господарської 
діяльності  щодо надання споживачам комунальних послуг та виконання 
робіт, пов’язаних з благоустроєм міста. Належить підприємство до спільної 
власності територіальної громади м. Баштанка і підпорядковується засновнику 
– Баштанській міській раді. 
 КП «Добробут» здійснює свою діяльність на засадах господарської 
самостійності відповідно до діючого чинного законодавства та Статуту, 
затвердженого  рішенням сесії Баштанської міської ради від 06.02.2003 № 31. 
 Комунальним підприємством «Добробут»  за 2020  рік  виконувалися  
наступні  види  робіт: 
 1.У весняно-літній період проводилася робота по скошуванню трави та 
карантинних  рослин на території Баштанської ОТГ. 
     2. Проведено обрізка  сухих та аварійних дерев на території Баштанської 
ОТГ. 
 3. Проводилися роботи по очищенню, розгортанню та упорядкуванню 
сміття на міському сміттєзвалищі бульдозером Pengpu PD165Y. 

     4. Надано послуг по вивезенню твердих побутових відходів за 2020 рік 
на суму 881 497,80 грн.  

5.  В грудні працівниками підприємства була привезена, встановлена та 
прикрашена міська новорічна ялинка  для цього  була задіяна техніка ЗІЛ-130, 

трактор МТЗ-892.  

     6. Проводилася робота по утриманню в належному санітарному  стані 
Пагорба Слави,  пам’ятників,  обелісків та пам’ятних знаків міста. 
         7. Проводився вивіз твердих побутових відходів трактором (сміття в 

мішках) на суму – 30 488,40 грн. 
         8. Станом на 01.01.2021 року заключено 1274 договорів, в т.ч.: 

1. Безконтейнерна вивозка (в мішках) – 416 

2. Населення (контейнера) – 703 

3. ОСББ – 58 

4. Інші споживачі – 74 

5. Бюджетні підприємства – 23 

 

Всього за 2020р. заключено додатково 165 договорів. 
За 2020  рік діяльність комунального підприємства, яка забезпечувала 

основну частку його доходу, пов’язана з виконанням робіт по благоустрою 
Баштанської ОТГ та надання транспортних послуг. Всього на рахунок КП 
«Добробут» надійшло на суму – 4 944 690,00 грн.: 



- Підрізання живих огорож – 199 992,00 грн. 
- Послуги по благоустрою та утриманню території міста від снігу – 

8651,00 грн. 
- Лісозаготівельні послуги (видалення дерев) – 199 770,00 грн. 
- Послуги зі збирання сміття з урн – 705 360,00 грн. 
- Роботи по утриманню кладовищ – 556 250,00 грн. 
- Послуги з утримання парків та декоративних садів – 1 625 840,00 

грн. 
- Послуги з ремонту і обслуговування насосів – 76 808,00 грн. 
- Послуги з автомобільних перевезень – 85 004,00 грн. 
- Поточний ремонт комунальної власності – 1 285 215,00 грн. 
- Прибирання, замітання вулиць – 151 800,00 грн. 
-      Поточний ремонт дороги с. Плющівка – 50 000,00 грн. 
 

На рахунок ДП «Екосектор» за послугу по благоустрою спортивних 
майданчиків і зон відпочинку надійшло 183 283,00 грн. 

На рахунок ДП «Зелене місто» за послугу з прибирання та замітання 
вулиць надійшло 188 644,00 грн. 

Таким чином всього коштів від міської ради на рахунок КП «Добробут» 
разом з дочірніми підприємствами надійшло коштів на суму 5 316 617,00 грн. 

За 2020 рік КП «Добробут» придбав: 
- паливо-мастильні матеріали на суму 635 178,55 грн.  
- запасні частини на суму 50 132, 73 грн. 
- загальні витрати на послуги, в т. числі канцелярія, послуги зв’язку, 

комунальні послуги, Інтернет  та інш.– 48 998,00 грн. 
Загальна сума заробітної плати за 2020 рік з урахуванням податків та 

працівників ОТГ складає 4 170 211,41 грн. Додатково було виплачено єдиний 
соціальний внесок в сумі 917 446,51 грн. 

З січня 2021 року мене призначено  директором КП «Добробут».   На 
сьогодні вбачаю головною метою підприємства - це пошук  нових джерел 
доходів. Тому в майбутньому планується налагодити на підприємстві 
переробно-фасувального виробництва, яке дасть змогу не лише отримати 
додаткові надходження, але й нові робочі місця.  

 

 

 

Директор КП «Добробут»                                                      В’ячеслав   ІЛЬЧУК 

 

 

 

 

 

 


