
                                                         

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

Р І Ш Е Н Н Я                    
VII скликання 

Шістдесятої сесії 
 

30.11.2018 р.                                      Летичів                                      №  23 
 

Звіт  про  роботу  комунального 

госпрозрахункового  підприємства 

«Злагода» за  9місяців 2018року. 

              

          Керуючись  ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», заслухавши та обговоривши інформацію директора  підприємства  

ДядюкаМ.Т. про роботу  комунального  госпрозрахункового підприємства  

«Злагода»  за  9 місяців 2018року, Летичівська селищна рада   

В И Р І Ш И Л А : 

   1. Звіт  директора  підприємства Дядюка М.Т.  про роботу  комунального  

госпрозрахункового підприємства  «Злагода»  за  9 місяців 2018року взяти  до  

відома. 

  2.  Визнати  роботу  КГП «Злагода» за  9місяців 2018року ( задовільною) 

  3. Зобовязати  директора  КГП «Злагода» Дядюка М.Т.: 

  3.1.  Забезпечити безперебійне  водопостачання  та  водовідведення, вчасний  

та  якісний ремонт  водопровідних  мереж. 

  3.2.  Забезпечити  контроль  за  раціональним  використанням  питної  води  

та  вжити  заходів  щодо  встановлення  всіма  абонентами  засобів  обліку  

води. 

  3.3. Спільно  з  відділом  муніципальної  інспекції  з  благоустрою  

Летичівської  селищної  ради  забезпечити   роботу  з  укладання  договорів  з  

населенням  на  вивезення  твердих  побутових  відходів та  водопостачання  

не  менше  95%  від  загальної  чисельності  домогосподарств. 

  3.4. Налагодити  спільно  з  відділом  муніципальної  інспекції  з  

благоустрою  Летичівської  селищної  ради  роботу, щодо  притягнення  до  

адміністративної відповідальності  порушників  у  сфері  благоустрою. 

  3.5. Внести  зміни  до  штатної  чисельності  підприємства  для  організації  

капітальних  та  поточних  ремонтів  житлового  фонду. 

  3.6. Провести  роботу  щодо  перегляду  орендної  плати  за  торговельні  

місця  на  ринку  смт.Летичів. 



  3.7. Переглянути  тарифи  на  водопостачання  до  рівня  економічно  

обґрунтованих  в  розрізі  населених   пунктів  громади. 

  3.8. Проводити  планування  першочергових  витрат на  здійснення  заходів  

щодо  зменшення  втрат  води  з  приведення  її  до  нормативних.   

  4. Про  хід  виконання  даного  рішення  інформувати  сесію  селищної  ради  

в  квітні 2019року. 

  5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова 

комісії Остаховська Л.В.) 

 

 

        

Селищний голова                                             І. Тисячний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗВІТ 

директора про роботу комунально-госпрозрахункового підприємства  

«Злагода» за  9 місяців  2018року. 

Комунальне госпрозрахункове підприємство «Злагода» (далі 

«Підприємство») створено рішенням Летичівської селищної ради ХХІV 

скликання від 24 вересня 2002 р. №3 у відповідності з чинним 

законодавством України. 

Засновником підприємства є Летичівська селищна рада. 

Підприємство має статус юридичної особи, має самостійний баланс, 

розрахунковий та інші рахунки в установах банку, печатку і штамп з повним 

своїм найменуванням. 

У своїй діяльності підприємство керується Конституцією України, 

законами України, нормативно-правовими актами Президента, Кабінету 

Міністрів України, рішеннями Летичівської селищної ради, виконавчого 

комітету та Статутом. 

КГП «Злагода» діє на принципах повного господарського розрахунку та 

самостійності. 

Підприємство створене з метою належного утримання, ефекивної 

експлуатації, максимального використання та збереження житлового фонду, 

мереж водопостачання та водовідведення, споруд, приладів і обладнання, 

автомобілів і тракторів, призначених для обслуговування територіальної 

громади, що знаходяться на балансі підприємства та орендуються у селищної 

ради, забезпечення необхідного рівня та якості наданих послуг. 

Предметом діяльності Підприємства є ведення господарської діяльності 

із застосуванням комунальної власності для забезпечення розвитку житлово-

комунального господарства громади з метою найбільш повного задоволення 

потреб населення, підприємств, установ, організацій у всіх видах житлово-

комунальних послуг, а саме: 

- виконання робіт по благоустрою населених пунктів Летичівської 

селищної ради; 

- експлуатація житлового фонду, який знаходиться в розпорядженні 

с/ради; 

- надання комунальних послуг населенню, завезення палива, обробітку 

присадибних ділянок та збирання і переробка вирощеної і 

сільськогосподарської продукції; 

- контролює капітальний ремонт житла, веде розрахунки з підрядними 

організаціями; 

- веде контроль та реєстрацію населення в комунальному житловому 

фонді; 

- ремонт і експлуатація доріг селища, площ торгових ринків, спортивних 



майданчиків та стадіонів, роботи по озелененню населених пунктів громади;  

- забезпечує населення питною водою та водовідведенням; 

- підключення індивідуального житла до водо-каналізаційних систем, 

встановлення індивідуальних лічильників обліку води; 

- обслуговування сміттєзвалища; 

- надання транспортних послуг; 

- торгово-посередницька діяльність; 

- будівництво та експлуатація малих архітектурних форм, інших об’єктів 

благоустрою; 

- виконання робіт з підготовки селища до проведення свят; 

- надання ритуальних послуг; 

- ринкові послуги; 

- виробництво товарів народного споживання; 

Підприємство має ліцензію на водопостачання та водовідведення. 

Є дозволи на проведення спецводопостачання та водовідведення. 

Статутний фонд підприємства становить 1806571,00 грн. 

Підприємство згідно укладених договорів станом на 1 жовтня 2018 р. 

надає послуги споживачам, із них 4754 – населення, 15 бюджетних установ 

125 інші споживачі. 

За результатами роботи за 9 місяців 2018 р. (звіт про фінансові 

результати за 9 місяців) підприємство в цілому отримало доходу 5189,1 

тис.грн., що на 1653,8 тис.грн. (32%) більше ніж аналогічний період 

минулого року. 

За результатами роботи по видах діяльності: 

- житлофонд – 123,7 тис.грн., що на 10,6 тис.грн більше аналогіного 

періоду 2017 р. (9%); 

- вивезення ТПВ – 503,1 тис.грн. – на 28,1 тис.грн. більше (6%); 

- транспортні послуги 298,0 тис.грн., що на 137,3 тис.грн. більше (46%); 

- захоронення відходів на звалищі маслозаводу 165,4 тис.грн., що55,8 

тис.грн. більше (34%); 

- утримання торгових місць 187,6 тис.грн., що на 5,7 тис.грн. менше 

аналогічного періоду минулого року (3%); 

- водопостачання селища 612,7 тис.грн., що на 139,2 тис.грн. більше, ніж 

за 9 місяців минулого року (23%); 

- водовідведення – 490,0 тис.грн., що на 193,0 тис.грн. більше (39%); 

- вивезення нечистот 223,3 тис., що на 64,1 тис.грн. більше (29%); 



- благоустрій селища та утримання кладовищ – 650,6 тис.грн., що на 67,4 

тис.грн. більше (10%); 

- ремонт доріг – 479,9 тис.грн., що на 213,6 тис.грн. більше (45%); 

-  реконструкція водогонів – 614,9 тис.грн., що на 482,5 більше (78%); 

- інші роботи – 758,3 тис.грн., що на 209,8 тис.грн. більше (28%); 

- інші доходи – 16,4 тис.грн., що на 10,1 тис.грн. більше (62%). 

Витрати по наданих послугах в сумі 5190,7 тис.грн. в розрізі підрозділів 

становлять: 

 обслуговування житла – 92,1 тис.грн., 

 вивезення ТПВ – 636,6 тис.грн, 

 транспортні послуги -323,8 тис.грн., 

 захоронення відходів на звалищі від маслозаводу – 144,9 тис.грн., 

 утримання торгових місць – 176,2 тис.грн.,  

водопостачання селища  - 731,6 тис.грн., 

водовідведення – 401,3 тис.грн.,  

вивезення нечистот -  152,6 тис.грн.,  

благоустрій селища – 519,2 тис.грн.,  

ремонт доріг – 417,4 тис.грн.,  

реконструкція водогонів -640,4 тис.грн.,  

водопостачання сіл громади – 140,4 тис.грн.,   

утримання кладовищ та ритуальні послуги – 159,5  тис. грн., 

 інші роботи – 638,2 тис. грн. 

Із загального обсягу витрат за звітний період -  5190,7 тис.грн. витрачено 

на:  

-          зарплату з нарахуваннями – 2671,4 тис. грн. (51,5%); 

-          паливно-мастильні матеріали – 679,9 тис. грн.(13,1%); 

-          запчастини та матеріали – 1049,1 тис.грн.(20,2%); 

-          електричну енергію – 427,8 тис.грн. (8,2%); 

-          податки – 188,1 тис. грн. (3,6%); 

-          канцтовари – 5,5 тис.грн.; 

-          послуги зв’язку – 1,8 тис. грн.; 

-          інші витрати – 167,1 тис. грн. (3,2%). 

Інші витрати – хімічні аналізи води та зворотніх вод, аналіз грунту на 

звалищі, медогляди працівників, користування трансформаторною 



підстанцією, за послуги з ремонту насосів, електродвигунів, техогляди та 

страхування автомобілів, оренда автомобілів, відрядження, обслуговування  

комп’ютерної техніки та інші. 

Дебіторська заборгованість по підприємству складає 242,2 тис.грн., а 

саме: 144,9 тис.грн. – за надані послуги юридичним особам (60%), 97,3 тис. 

грн. – за надані послуги населенню (40%). 

Кредиторська заборгованість становить 225,8 тис.грн. Згідно 

проведеного коефіцієнтного  аналізу фінансової стійкості підприємство має 

абсолютно короткострокову фінансову стійкість. 

Баланс підприємства є ліквідним. 

Ріст дебіторської заборгованості викликає несвоєчасна сплата за 

житлово-комунальні послуги населенням. Адміністрація здійснює роботу по 

зниженню дебіторської заборгованості: 

оповіщення боржників про суму заборгованості, попередження про 

звернення до суду, укладання договорів рестроктуризації боргу та інше. 

  Вартість основних фондів на 01.10.2018 року становить 10815,1тис.грн. 

  Потребують капітальних та поточних ремонтів гаражі, водо- та 

каналізаційно – насосні станції, водонапірні вежі. 

   Транспорт знаходиться в задовільному стані та використовується для 

надання послуг населенню, підприємствам та бюджетним установам.  

    Мережі водопостачання та водовідведення зношені на 70%. За 2017-

2018 роки замінено 3 км труб водогону. В 2018 році проведено реконструкцію 

мережі  водопостачання по вул. Кармелюка, Пушкіна, Соборна на суму 

1044103,50 гривень. 

    Всі діючі тарифи є економічно обгрунтованими. Таблиця діючих 

тарифів додається. Майже всі тарифи є рентабельними. Збитковим є тариф на 

послуги з водопостачання, тарифом відшкодовується 79% витрат. Тарифом на 

водовідведення відшкодовується 113% витрат, по житлофонду – 134%. 

 

 

     

Доходи,  видатки та рентабельність по видах діяльності  

    за 9 місяців 2018 року 

  

№ 

п/п Назва підрозділу доходи витрати результат 

Рента- 

бельність 

1 Житловий фонд 123722,38 92114,62 31607,76 34,3 

2 Ринок 187571,70 176210,41 11361,29 6,4 

3 Водопостачання 612720,39 731618,08 -118897,69  

4 Водовідведення 490059,59 401330,95 88728,64 22,1 

5 Нечистоти 223321,85 152645,29 70676,56 46,3 

6 Маслозавод 165431,00 144867,48 18563,52 12,8 

7 Благоустрій 466113,55 519205,25 -53091,70  



8 

Вивезення ТПВ 

насел.підпр.  391316,45 516657,35 -125340,90 

 

9 Вивезення ТПВ с/рада 111801,26 119851,58 -8050,32  

10 

Транспортні послуги 

с/рада 298048,32 323759,98 -25711,66 

 

11 Утримання кладовищ 184536,57 159466,14 25070,43 15,7 

12 Інші роботи 758287,35 638233,44 120053,91 18,8 

13 Ремонт доріг 479856,01 417397,72 62458,29 15,0 

14 Реконструкція водогонів 614896,22 640362,01 -25465,79  

15 Водопостачання сіл 65023,37 140359,79 -75336,42  

16 Інші доходи 16363,56   16363,56  

 Разом 5189069,57 5174080,09 12989,48  

 Доходи,  видатки та 

рентабельність за 9 місяців 

2017 року 

3520330,87 3549957,1 -29626,19  

 

Крім наданих послуг за основними видами діяльності, Підприємство у 2018 

р. виконувало інші роботи. Це виготовлення та встановлення автобусних 

зупинок, дитячих спортивних майданчиків, кронштейнів, стійки для квітів, 

дорожніх знаків, грати на вікна та інші. 

Збитки по водопостачанню пояснюються втратами води, які 

перевищують затверджені норми. А великі втрати викликають часті прориви, 

пов’язані із зношеністю основної частини  мережі водопостачання. 

Відповідно і великі витрати електроенергії, яка є складовою структури 

собівартості послуги на водопостачання та складає 40% витрат. 

  Збитковим є підрозділ з вивезення твердих побутових відходів від 

населення. Вважаю, що збитки виникають тому, що значна частина жителів 

селища та окремі підприємці не заключили угоди на вивезення ТПВ, а 

накопичене сміття підкидають сусідам, які користуються даною послугою чи 

у вуличні урни. 

В 2018 році рішенням Летичівської селищної ради № 26       від 

27.04.2018 року КГП «Злагода»  виділено кошти на поповнення статутного 

капіталу в розмірі 200000,00 гривень, які були використані для придбання 

основних засобів, а саме: 

- Насосний агрегат ЕЦВ 6-6,3-140 –       14268,00 гривень; 

- Зварювальний апарат Дніпро-М  –         6207,00 гривень; 

- Насосний агрегат ЕЦВ 6-6,3-140 –        12600,00 гривень; 

- Насос фекальний СМ 100-65-200/2а  –   9300,00 гривень; 

- Станція управління та захисту ТК –      14500,00 гривень; 

- Станція управління та захисту Каскад – 7305,00 гривень; 

- Ноутбук НР250 -                                      11240,00 гривень; 

- Персональний комп’ютер -                     17724,00 гривень; 



- Насос ЕЦВ 8-16-100 -                                9000,00 гривень; 

- Мотокоса -                                                12340,00 гривень; 

- Бензопила -                                               18945,00 гривень; 

- Бензопила -                                                 6609,00 гривень; 

- Мотокоса -                                                  11222,00 гривень; 

Разом на суму                                           151260,00 гривень 

Залишок коштів на 01.10.2018 року     -   48740,00 гривень. 

Згідно рішення Летичівської селищної ради № 28 від 28.02.2018 року 

виділено 157000,00 гривень на виготовлення технічної документації 

мереж водопостачання, а саме: 

- Виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Матвєєвої Олени, 2а                                - 3500,00 гривень; 

- Розробка паспортів артезіанських 

свердловин                                                      - 30000,00 гривень;                           

- Підготовка пакету документів для 

отримання дозволу на спеціальне  

водокористування                                            -24620,00 гривень; 

- Гідродинамічне очищення артезіанської 

свердловини в с. Козачки                               - 42919,62 гривень; 

Разом на суму                                                - 101039,62 гривень 

     Залишок коштів на 01.10.2018 року           - 55960,38 гривень. 

Згідно рішення Летичівської селищної ради № 42 від 25.06.2018 року 

виділено 67100,00 гривень на ремонт водогонів сіл громади, а саме: 

- Придбання матеріалів на ремонт башти  

в с.Юрченки                                                    -   6532,00 гривень. 

Залишок коштів на 01.10.2018 року             - 60568,00 гривень.                           

За 9 місяців 2018 року штрафів не було нараховано. Пеня в сумі 11,9 

тис.грн. сплочена за розстрочку по податку з доходу фізичних осіб.   

Підприємством протягом 2018 років нарахування та виплата заробітної 

плати здійснювалась до діючого законодавства України: Кодекс законів про 

працю, Закон України про оплату праці, територіальна  галузева угода між 

департаментом комунально-житлового господарства облдержадміністрації 

обласною організацією роботодавців і обласною організацією профспілки 

працівників житлово-комунального господарства. 

Підприємством виконувались гаранії щодо рівня мінімальної заробітно 

плати в Україні. 

Фактичний рівень середньомісячної заробітної плати за 9 місяців 2018 

року склав 5208,00 гривень, за вересень 2018 року – 5638 гривень. 

Заборгованості по заробітній платі немає. 

Середньооблікова кількість штатних працівників на підприємстві 

становить – 39 осіб, за договорами цивільно-правового характеру – 13 осіб. 

          Чисельність працівників по підрозділах: 



         - адмінапарат – 5 осіб 

         - водопостачання – 6 осіб 

         - водовідведення – 3 особи 

         - благоустрій та вивезення ТПВ – 11 осіб 

  - кладовища – 2 особи 

          - ринок – 2 особи 

          - транспорт – 8 осіб 

          - житлофонд – 1 особа 

  Охорона праці. Ремонтна бригада забезпечена касками та ремнями 

безпеки, робочими рукавицями. Щомісячно видаються рукавиці та миючі 

засоби. 

  На підприємстві проводяться первинні та планові інструктажі з 

техніки безпеки. Розроблені посадові обов’язки для усіх працівників. 

   Ведуться журнали обліку інструктажів.  

   Професійних захворювань та травматизму на виробництві не було. 

   Перед підприємством стоять завдання по своєчасному та якісному 

наданню послуг населенню, організаціям та комерційним структурам. 

Планується підключення електродів для регулювання подачі води в 

районі цегельного заводу, що зменшить втрати води. 

Для покращення якості води регулярно проводиться її знезараження. 

Поквартально проводяться хімічні аналізи води та скидів. 

Скиди є недостатньо очищеними, багато елементів перевищують 

гранично допустимі скиди. Але покращення їх показників можливе тільки 

після реконструкції очисних споруд. 
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