
Звіт 

 про проведену роботу комунального підприємства 
«Добробут»  за 2019  рік 

 

КП «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 2019  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 та розгортанню сміття на міському 
сміттєзвалищі бульдозером Pengpu PD165Y. 

     4. Надано послуг по вивезенню твердих побутових відходів за 2019 рік на 
суму 753 771,60 грн.  
   5. Виконані роботи по розчищенню доріг Баштанської ОТГ від снігу  та 
посипання піщано-солевою сумішшю  вулиць міста Баштанка. 

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

трактор МТЗ-892.  

     7. Систематично проводиться робота по обслуговуванню (розчищенню) 
міського сміттєзвалища. 
     8. Проводилася робота по утриманню в належному санітарному  стані 
Пагорба Слави,  пам’ятників,  обелісків та пам’ятних знаків міста. 
     9. Здійснювався відлов бездоглядних тварин. 
         10. Вивіз твердих побутових відходів трактором (сміття в мішках) на суму  
- 22 257,25 грн. 
         11. Станом на 26.12.2019 року заключено 1109 договорів, в т.ч.: 

1. Безконтейнерна вивозка (в мішках) – 301 

2. Населення (контейнера) – 670 

3. ОСББ – 58 

4. Інші споживачі – 57 

5. Бюджетні підприємства – 23 



За 2019  рік діяльність комунального підприємства, яка забезпечувала 
основну частку його доходу, пов’язана з виконанням робіт по благоустрою 
Баштанської ОТГ та надання транспортних послуг. Всього надійшло на суму – 

4 335 525,00 грн.: 

- Ремонтно-будівельні роботи – 110 446,00 грн. 
- Послуги з прибирання снігу – 49 705,00 грн. 
- Роботи по утриманню кладовищ – 478 844,00 грн. 
- Послуги з утримання парків та декоративних садів – 1 764 385,00 

грн. 
- Благоустрій спорт. майданчиків і зон відпочинку – 471 838,00 грн. 
- Лісозаготівельні послуги (видалення дерев) – 61 084,00 грн. 
- Послуги з автомобільних перевезень – 49 673,00 грн. 
- Відлов бездоглядних тварин – 41 977,00 грн. 
- Обслуговування фонтанів – 42 496,00 грн. 
- Послуги зі збирання сміття з урн – 477 445,00 грн. 
- Прибирання, замітання вулиць – 787 632,00 грн. 
 

Для  ефективнішої роботи КП «Добробут» міською радою було придбано 
Автогрейдер.  

Для професійної безпеки та робочого комфорту КП «Добробут» придбав 
для своїх працівників спец одяг на суму 46 811,90 грн. Також було придбано 
ноут бук, комп’ютер та комплектуюче обладнання на суму 27 000,00 грн. Для 
швидкого та більш ефективнішого очищення вулиць від листя куплено 
тракторний пилосмок на суму 25 000, 00 грн. Також, відремонтовано та 
відновлено майже 90,0% старої техніки.  

За 2019 рік КП «Добробут» придбав: 
- паливо-мастильні матеріали на суму 710 080, 00 грн.  
- запасні частини на суму 132 632, 00 грн. 
- загальні витрати на послуги, в т. числі канцелярія, послуги зв’язку, 

комунальні послуги, Інтернет  та інш.– 374 251, грн. 
Загальна сума заробітної плати за 2019 рік з урахуванням податків та 

працівників ОТГ складає 1 735 670,00 грн. Додатково було виплачено єдиний 
соціальний внесок в сумі 381 847,00 грн. 

Наразі, нагальними проблемами залишаються необхідність придбання 
контейнерів для твердих побутових відходів, а також недоцільність 
функціонування та діяльності двох дочірніх підприємств «Екосектор» та 
«Зелене місто», які підпорядковуються КП «Добробут». 

 

 

 

Директор КП «Добробут»                                                 А.А. Кардашов 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   ______________  року №   ______          ХLІІІ сесії   сьомого скликання                            
    Баштанка    

 

 

Про звіт директора КП «Добробут» про   
роботу      та     результати      діяльності 
комунального підприємства  за 2019 рік 

 

 

 

Керуючись підпунктом 3 пункту «а» статті 29 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію директора 
комунального підприємства «Добробут» Кардашова А.А.  про роботу та 
результати діяльності комунального підприємства за 2019 рік,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію директора КП «Добробут» Кардашова А.А.  про роботу та 
результати діяльності комунального підприємства за 2019 рік прийняти до 
відома. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          Іван  РУБСЬКИЙ 

 

 


