
Звіт КП «Підгірцівський благоустрій» за 2017 рік

          Для виконання робіт з благоустрою населених пунктів в 2017 році було укладено між
комунальним підприємством «Підгірцівський благоустрій» та  Підгірцівською сільською
радою договорів на загальну суму 618827,00  грн.

    За ці кошти були проведені слідуючі роботи:
- прибирання стихійних сміттєзвалищ;
- прибирання розкиданого на узбіччі сміття;
- вирізання чагарників по вулицях Васильківська, Піщана, Садова, Боровкова, Лугова,

Київська, Лісова;
- обрізку сухостойних та аварійних дерев; 
- обкошення узбіч доріг та територій комунальної власності;
- прибирання місць загального користування - кожного дня в центрі села Підгірці та

кожного понеділка, середи та п’ятниці робиться об’їзд по всіх зупинкам с. Підгірці і
с. Креничі; 

- утримання відкритого влітку в центрі села парку;
- ремонту автобусних зупинок та їх заміні;
- встановленя дорожніх знаків по сільським дорогам;
- в зимовий період очищення доріг від снігу, їх в 2017 році було 27,1 км, та внесення

протиожеледніх реагентів, що покращило безпеку пішоходів та безпеку дорожнього
руху в цілому.

    Також  заключений  договір  на  утримання  кладовищ  в  с.Підгірці  та  с.Романків  на
утримання яких було виділено 96852,00 грн.  За ці  кошти ведеться постійний догляд за
кладовищами,  проводиться  обкошення  та  вирізка  аварійних  дерев,  прибирання  та
вивезення сміття.
    В 2017 році за кошти Підгірцівської сільської ради було придбано навісне обладнання на
трактор МТЗ-82, це фронтальний навантажувач та відвал для чищення снігу. В звязку з
прибданням  в  листопаді  2017  року  сміттєвозу,  трактор  вивільнився  з  робіт  по  збору
твердих  побутових  відходів  і  це  позитивно  позначилось  на  роботах  з  благоустрою.
Прибрані стихійні сміттєзвалища, вчасно проводяться роботи по очищенню доріг від снігу.
    Для  внесення  протиожеледних  реагентів  за  кошти  комунального  підприємства
закуплено навісний розкидач на трактор МТЗ ємністю 500 л.
     На інших підрядних роботах підприємство заробило 7284 грн.

    Всього в 2017 комунальне підприємство «Підгірцівський благоустрій» отримало доходів
на загальну суму 722963 грн.
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      В 2017 році КП «Підгірцівський благоустрій» були використані кошти в сумі 764815,00
грн на слідуючі потреби:

Назва витрат Одиниця
виміру

Сума,
грн.

Нарахована заробітна плата грн 469930
В тому числі:                ІТП грн 150769

робітникам грн 319161
Єдиний соціальний внесок 22% грн 103519
Паливно-мастильні матеріали грн 65085
Матеріали, запчастини грн 56019
Видатки на охорону праці грн 16220
Канцтовари, послуги банку, зв’язок, видання грн 4195
Шини на МТЗ грн 13386
Інші витрати, збори, платежі, податки грн 1826
Амортизація грн 34635

Разом витрат: грн 764815
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