УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 28.03.2017р.

м. Яремче

№ 24

Про роботу КП «Благоустрій»
у 2016 році
Заслухавши доповідь начальника комунального підприємства
«Благоустрій» м.Яремче М.Палійчука про роботу і фінансову діяльність
підприємства у 2016 році та керуючись ст. 30 Закону України „ Про місцеве
самоврядування в Україні”,
виконавчий комітет міської ради вирішив:
1.
Інформацію
про
роботу
комунального
підприємства
«Благоустрій» м.Яремче у 2016 році взяти до уваги ( додається).
2.
Роботу комунального підприємства «Благоустрій» м.Яремче
визнати задовільною.
3. Начальнику КП «Благоустрій» М.Палійчуку:
- до 01.05.2017 року розробити схему індивідуального вивозу ТПВ по
вулицях м.Яремче з використанням сміттєвозної машини з задньою
загрузкою;
- вивчити можливість виготовлення проекту влаштування малої
сортувальної лінії твердих побутових відходів та подати пропозиції щодо
залучення інвестиційнх коштів для реалізацїї вказаного проекту;
- активізувати роботу щодо заключення договорів на вивіз твердих
побутових відходів з жителями багатоквартирних будинків та приватним
сектором, враховуючи впровадження схеми індивідуального вивозу ТПВ по
вулицях м.Яремче;
- вивчити питання прийому вторсировини (скла, металолому, пластику,
паперу) та подати пропозиції щодо приміщення для пункту приймання та
складування;
- спільно з відділом містобудування, архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства міськвиконкому (Ю.Сіщук) подати
пропозиції щодо розміщення та огородження контейнерів для задньої
загрузки.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Тараса Клим’юка.
Міський голова

Василь Онутчак

Довідка про роботу та фінансову діяльність
КП "Благоустрій" у 2016 році
За 2016рік КП «Благоустрій» надано послуг по вивезенню ТПВ на
загальну суму 1398,1 тис.грн.(з ПДВ), або
вивезено 10306,3 м.куб.
пресованого сміття. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року
обсяг наданих послуг збільшився на 68,2тис.грн. або на 320,2 м.куб
(пресованого сміття).
В звітному періоді отримано субвенцію з місцевого бюджету в сумі
1019,8тис.грн., яку використано на:
- запчастини для сміттєвозів – 127,0тис.грн.,
- придбання автошин – 72,7 тис.грн,
- на захоронення ТПВ – 173,7 тис.грн.
- зарплату працюючих – 535,0 тис.грн.,(в т.ч. сплачено ПДФО та військовий
збір -124,0тис.грн. )
- на сплату єдиного соціального внеску – 111,4 тис.грн.
На протязі 2016 року за рахунок коштів спеціального фонду
місцевого бюджету придбано:
- кабіну для сміттєвоза – 196,4 тис.грн.,
- контейнери для роздільного сміття в кількості 37 шт. – 99,5 тис.грн.
За рахунок коштів, виділених з обласного бюджету придбано контейнери
європейського стандарту місткістю 1.1 м.куб. -20 шт. і 1 контейнер місткістю
7,0 м.куб. на загальну суму 190,0 тис.грн.
В звітному періоді згідно рішення Яремчанського міськвиконкому від
30.12.2016р. № 144 на баланс підприємства передано сміттєвоз із заднім
завантаженням ВЛІВ СУПЕР МЕДІУМ на базі МАЗ 6312С3 вартістю 2 499,7
тис.грн, який був придбаний за рахунок коштів обласного екологічного
фонду.
На балансі підприємства станом на 01.01.2017року обліковується 6
автомобілів спецтехніки (сміттєвозів), в тому числі переданий на баланс в
2016році новий автомобіль.
В КП «Благоустрій» на обслуговуванні знаходиться 236 контейнерів: з
них 144 металічних контейнери місткістю 1,1м.куб., які розташовані по
вулицях
м. Яремче, і 92 контейнери в різних установ та підприємствах .
Контейнери для ПЕТ пляшок – 37 шт., контейнери європейського
стандарту місткістю 1.1 м.куб. - 20 шт. і 1 контейнер місткістю 7,0 м.куб.
Чисельність працівників на підприємстві – 11 чол., середня зарплата
1-го працюючого - 3 876,81 грн.
За 2016 рік на поточні рахунки КП «Благоустрій» надійшло
1094,3 тис.грн. (з ПДВ) за надані послуги, які використано на:
- придбання паливно-мастильних матеріалів – 823,2 тис.грн.,
- придбання запчастин - 88,8тис.грн.,
- захоронення ТПВ - 44,8тис.грн.

- оплата послуг (РЕМ, техогляд автомобілів, зв'язок, послуги банку ) – 85,2
тис.грн.,
- придбання госпінвентаря (рукавиці, віники,мішки,лопати), канцтоварів,
заправка катриджів – 29,1 тис.грн.
Станом на 01.01.17 року укладено 937 угод на вивіз ТПВ, в тому числі:
бюджетні установи -15, населення – 745, ін. споживачі - 177 (станом на
01.01.2016 року було всього 926 угод). Про те уже станом на 01.03.2017 року
укладено 1099 угод.,в т.ч. – бюджетні установи – 15, населення - 920,
ін..споживачі – 164.
Інформація про стан оплати
споживачами за послуги з вивезення ТПВ
Найменування категорії споживачів
Надано
Оплачено,
%
послуг,тис.г
тис.грн.
опла
рн.
ти
Бюджетні установи, вт.ч.санітарна очистка
738,5
738,5
100
вулиць міста
населення
107,7
54,7
50,8
Ін..споживачі
551,8
480,1
87,0
Всього
1398,1
1272,3
91,0
На сьоднішній день не вирішено питання вивозу великогабаритних та
ремонтних відходів.
Не секрет, що сміттєві контейнери часто бувають переповненими і
контейнерні майданчики швидко обростають купами, так званих,
негабаритних відходів – гіллями, старими меблями та різноманітним
будівельним сміттям після ремонту квартир. І не завжди все накопичене
сміття комунальним підпримством «Благоустрій» вдається вчасно вивозити,
бо не розраховані на перевезення таких відходів сміттєвози, які через це
ламаються і надовго виходять з ладу.
Для покращення розвитку та діяльності КП «Благоустрій» розроблено
ряд пропозицій щодо розвитку підприємства та збору і сортування ТПВ
(вторсировини):
1. Першочергово необхідно вишукати кошти на придбання та
встановлення сортувальної лінії по вул. Довбуша, 88а, в приміщенні
колишньої кочегарні або знайти інвестора, який готовий встановити
сортувальну лінію за власні кошти.
На сортувальній лінії може працювати до 10-12 чоловік, в залежності
від виду сортування вторсировини. Окрім того на даній лінії, сміття можна
буде сортувати по кольорах і різновидах: склобій, папір, ПЕТ-пляшки,
полімери, поліетилен, що дасть можливість відсортовану вторсировину
продавати по дорожчій ціні.
2. З метою підвищення людської свідомості щодо необхідності
реалізації роздільного збору ТПВ, на першому етапі впровадження збір
здійснювати в контейнери по 2-ох видах – органічні та неорганічні, або сухі
та мокрі. В один контейнер збирати неорганічні відходи - скло, папір, ПЕТпляшки, пластмаса і т.д., які будуть перевозитися на сортувальну лінію для

сортування по марках та кольорах. В другий контейнер збирати органічні
відходи, які зразу будуть перевезені для утилізації на «Полігон».
3. Впровадження схеми індивідуального вивозу ТПВ по вулицях
м.Яремче з використанням сміттєвозної машини з задньою загрузкою. В
зв’язку з придбанням вищевказаного автомобіля
необхідно придбати
контейнери для ТПВ під задню загрузку. Дані контейнери на безоплатній
основі розприділити для кожного домогосподарства, яке заключило угоду на
вивіз ТПВ з КП «Благоустрій». Контейнери надати для збору на два види
органічні і не органічні та здійснювати їх вивіз згідно напрацьованої схеми.
Наприклад: один день машина забирає ТПВ, які везуться на «Полігон»,
а другий день машина їде збирати вторсировину. Щоб люди сортували дома
сміття на органічні та неорганічні відходи, або на сухі та мокрі, пропонуємо
зробити ціну на вивіз органічних відходів дорожчою, а неорганічні відходи
дешевшою. Наприклад: хто не буде сортувати сміття, то ціна буде вищою,
ніж в тих домогосподарствах, хто сортує сміття на органічні та неорганічні,
або на сухі та мокрі.
Такий спосіб сортування та вивозу ТПВ дасть можливість зменшення
перевезення ТПВ на «Полігон» , приблизно 30-40% . В 2016 р. КП
«Благоустрій» за утилізацію ТПВ сплачено 205 тис.грн. (економія паливномастильних матеріалів, зменшення плати за утилізацію, зменшення витрат на
автомобілі).
Існуючий спосіб збирання вторсировини, який є на сьогоднішній день в
м. Яремче, враховуючи КП «Благоустрій» та ПП Галюк В.Б. є позитивний,
але має свої мінуси в логістиці їх збирання, тому що більшість людей
викидають сміття гамузом не сортуючи, водночас окремо треба їхати по
кожен вид вторсировини, а для сортування вторсировини по марках і
кольорах не створено жодних умов. Наприклад: ПЕТ-пляшку сортується на
землі, підлозі і часто працівники відмовляються від такої роботи.
На сьогоднішній день на балансі КП «Благоустрій» знаходиться 37
контейнерних сіток для збирання ПЕТ-пляшки, які встановлені по вулицях
м. Яремче. КП «Благоустрій» має всі необхідні матеріальні ресурси для їх
збирання та пресування. На сьогоднішній день зібрано 60 м куб. ПЕТпляшки, спресовано орієнтовно 1200 кг. Це дало можливість зекономити на
утилізації 75 грн, а також зменшити витрати на ПММ на 2730 грн.
З метою реалізації вищезгаданого КП «Благоустрій» опрацьовує різні
варіанти фінансування та залучення інвестицій на дані заходи. На
сьогоднішній день надано відповідні пропозиції депутатському корпусу
Яремчансько міської ради, щодо виділення коштів з бюджету розвитку міста,
а також направлено відповідні запити на виділення коштів із екологічного
фонду обласного бюджету.
Начальник КП «Благоустрій»

М.П.Палійчук

