
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від  14.02.2019  № 24
с. Миколаївка
Про звіт директора комунального 
підприємства Миколаївської сільської 
ради «Господар» про проведену роботу 
та витрачання коштів за 2018 рік

Керуючись статтею 17, підпунктом 3 пункту 1 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозицію 
сільського голови, в зв’язку зі зміною кадрового складу комунального 
підприємства та заслухавши звіт головного бухгалтера комунального 
підприємства Зоренко Т.Я. у зв‘язку з відсутністю директора через хворобу, 
сільська рада вирішила:

1. Звіт головного бухгалтера комунального підприємства Миколаївської
сільської  ради  «Господар»  Зоренко  Т.Я.  взяти  до  відома  (звіт
додається).

Сільський голова С.В. Самотой

.

Звіт
директора КП «Комунсервіс»Клепачівської сільської ради



Артюшенка А.І.
        16.03.2018р  на підставі рішення  41сесії  VII  скликання
Клепачівської  сільської  ради  Хорольського  району  Полтавської
області №676 від 15.03.2018 р я приступив до виконання обов’язків
директора  комунального  підприємства  «Комунсервіс»
Клепачівської сільської ради.
              На 38 сесії  VII  скликання скликанняКлепачівської
сільської ради Хорольського району Полтавської області №640 від
22.12.2017  року  було  затверджено  Цільову  Програму  підтримки
служби благоустрою та комунального підприємства «Комунсервіс»
Клепачівської  сільської  ради  на  2018  рік.  В обсяг  фінансування
Цільової  Програми,  загальна  сума  якої  становить  747 200  грн,
входить :
-заробітна плата -541 101,00грн;
                        -нарахування на заробітну плату – 119 049,00грн;
                        - придбання предметів та матеріалів -5 000,00грн;
                        -оплата послуг (крім комунальних) – 2 000,00грн;
                        -оплата за використану  електроенергію по
вуличному            освітленню – 80 000,00грн.
             З  січня  2018 року   на  балансі   КП «Комунсервіс»
Клепачівської  сільської  ради  знаходиться  15  КТП  вуличного
освітлення,  які  розташовані  в  селах  Новачихи,с.Клепачі,
с.Шишаки,  с.Павлівка,  с.Іващенки,та  Вергуни.  За   використану
електричну  енергію  вуличного  освітлення  в  період  з  січня  по
листопад  цього  року  було  сплачено  75  907,00  грн.  За  2018  рік
проведено  поточний  ремонт  вуличного  освітлення  по  селах
Клепачі,Вергуни,Павлівка на загальну суму 109 989,60грн, а також
по  селах  Шишаки,  Новачихи,  Іващенки  на  загальну  суму  76
920,00грн  Крім  того,  проведено  виміри  параметрів
електроустановок вуличного освітлення на суму 11 100,00грн. 

Згідно рішення 50 позачергової сесії  VII скликання №799 у
вересні місяці взято на баланс КП « Комунсервіс» Клепачівської
сільської ради безгосподарське  КТП 227 у с.Новачиха, КТП 255 у
с.Вергуни  та  КТП  53  с.Шишаки,  які  в  подальшому  планується
відремонтувати та ввести в експлуатацію.
                 КП «Комунсервіс» Клепачівської сільської ради надає
такі  послуги населенню як робота трактора з прицепом,  косіння
роторною  косаркою,  культивація  та   оранка  землі,  роботи



бензопилами,косіннябензокосами  та  послуги  з  нерегулярних
перевезень  автобусом «Богдан». Нажаль, так склалися обставини,
що послуги були не дуже затребувані серед населення у зв’язку з
наданням  аналогічних  безоплатних  послуг  пайовикам  СВК
«Перемогою».  Найбільше коштів в дохід підприємства принесло
автобусне перевезення. Так,  в період січень-листопад 2018 року за
такі  послуги  надійшло  коштів  у  сумі  69 199,00  грн.,  які  були
використані на закупівлю  бензину А-92 на суму 21 715,00 грн,
дизпалива  на суму 45 817,50 грн, матеріалів та запчастин  на суму
9 092,94 грн, інших паливо-мастильних матеріалів на суму 3 329,60
грн,за техобслуговування  транспортних засобів та страхування  на
суму  9  142,92грн.Загальний  дохід  підприємства  з  січня  по
листопад 2018 року склав 102 910,00грн

Закуплено  паливо  мастильних  матеріалів   на  суму  19
375,00грн за кошти об’єднаної громади.
          Проводилися роботи по всіх населених пунктах громади
щодо  їх  благоустрою.  Зокрема,  по  прибиранню  території  від
сміття, вирубка чагарників в цілому та зокрема на цвинтарях сіл
Вергуни,Клепачі  та  Павлівка,  обкошування   обочин  доріг
загальною площею 10,1га, боротьба з амброзією та забур’яненими
територіями  загальною  площею  42,4га.Також  в  зимовий  період
прогорталися дороги на території об’єднаної громади.
             В  КП «Комунсервіс»  Клепачівської  сільської  ради
Хорольського  району  Полтавської  області  працює
загальновиробничого  персоналу   12  чоловік,  адміністративного
персоналу 3 чоловіка.
           Заборгованість  по  заробітній  платі  по  підприємству
відсутня. Вона виплачується своєчасно та в повному обсязі завдяки
співфінансуванню Виконавчого комітету  Клепачівської сільської
ради Хорольського району Полтавської області.

 Так    в   період  з  січня  по  листопад  було  нараховано  та
сплачено  заробітної  плати  у  сумі  495903,16грн,  в  тому  числі
сплачено  ПДФО  в  сумі  84 031,24грн,  Військовий  збір  в  сумі
7 423,38грн, та сплачено ЄСВ у сумі 109334,73 грн. 
Директор                                              А.І.Артюшенко


