Інформація по виконанню робіт та послуг
по МКП "Ремдільниця" за 2018 рік
За 12 місяців 2018 року підприємством було виконано робіт та послуг на
суму 7199,9 тис. грн. в т.ч.:
Роботи по благоустрою міста
- 3796,4 тис. грн.
Послуги по перевезенню пасажирів автобусом
- 418,3 тис. грн.
Послуги сміття звалища
- 464,7 тис. грн.
Послуги з вивезення ТПВ (з приватного сектору)
- 40,2 тис. грн.
послуги по вивезенню ТПВ
- 112,3 тис. грн.
проведення свят по місту
- 143,2 тис. грн.
інші роботи і послуги
- 214,4 тис. грн.
електроенергія вуличного освітлення
- 874,1 тис. грн.
інші трансферти - 1136,3 тис. грн.
Утримання доріг - це чистка доріг від снігу посипання протиожеледною
сумішшю, знімання льоду, чистка ливневих стоків в зимовий період.
В зимовий період для чистки доріг та тротуарів від снігу було задіяно 9
чоловік робітників та 6 одиниць техніки:
трактор ЮМЗ-6 - 2 шт.
трактор МТЗ - 1 шт.
автомобіль ЗИЛ - 2 шт.
трактор ФОТОН - 1 шт.
Для посипання доріг протиожеледною сумішшю був задіяний
піскорозтрушувач, а також для посипання тротуарів, автобусних зупинок,
перехресть доріг були задіяні трактор ЮМЗ-6, ФОТОН. При цьому з початку 2018
року було використано 159 т протиожеледної суміші та 25,5 т піску.
По утриманню ґрунтових доріг в належному стані проведена підсипка
ґрунтових доріг по вул. Сонячна, пр. Горовий на суму - 9,2 тис. грн.
У липні місяці проведена робота по чищенню ливньовок по вул. Тургенева
на суму 15,280 тис. грн.
Також нашим підприємством виконано грейдування ґрунтових доріг по
вулицях: Козинська, Преображенського, І та II пер. Калиновського, Лісова, Лесі
Українки на суму - 3,8 тис. грн..
Підприємством за звітний період виготовлено та встановлено нові перила на
два дорожні мости по вул. Героїв України та вул. Калиновського на суму - 30,0
тис. грн.
Для безпечного руху транспорту і пішоходів по дорогах міста придбані 62
шт. нових дорожні знаки на суму 28,1 тис. грн. У липні та грудні місяцях
встановлено 53 шт. нових дорожніх знаків на суму - 61,4 тис. грн., інші планується
встановити у 2019 році. Відремонтовано і встановлено старих дорожніх знаків у
кількості 6 шт. на суму - 5,9 тис грн.
У вересні місяці підприємство приймало участь у поточному ремонті
міської арки. Роботи виконані на суму - 20,0 тис. грн..
У жовтні місяці встановлені дорожні бордюри по вул. Спортивна у кількості
38 шт. на суму - 16,3 тис. грн.
По утриманню вулиць міста, парків, скверів, тротуарів, площ виконано
робіт на суму 2137,0 тис. грн., це прибирання та вивезення сміття, утримання в
належному санітарному став пам'ятників, автобусних зупинок, міських лав
відпочинку, парків, скверів, тротуарів, газонів, площ, зчищання ґрунтових наносів

з доріг, утримання вбиральні у міському парку, прибирання сміття з урн,
прибирання території у належний стан після проведення свят у місті.
У травні місяці відремонтовано пам'ятників на суму 15,2 тис. грн: пам'ятник
"Батьківщина Мати", Меморіал Слави, Борцям за радянську владу, пам'ятник
Невідомому Солдату. Також пофарбовано пам'ятний знак "Танк" по вул.
Виноградова та відремонтовані лави для відпочинку на суму - 17,2 тис. грн.
Також підприємством виконано вапняну побілку квітників, урн, міської
вбиральні та прилеглих територій біля пам'ятників на суму - 11,3 тис. грн.
У травні та серпні місяці відремонтовано дитячі майданчики по вул. Підреть
та у міському парку на суму - 7,1 тис. грн.
Виготовлено та встановлено дві нові автобусні зупинки по вулиці
Калиновського та в с. Грузьке на суму - 31,0 тис. грн. Також
відремонтовано автобусну зупинку по вул. Лесі Українки на суму - 1,0 тис.
грн.
На благоустрій Козинського ставку виконані роботи в сумі - 34,6 тис. грн.
По озелененню міста виконано робіт на суму 646,9 тис. грн. Це спилювання
аварійних дерев, формування крон дерев, косіння трави на газонах, утримання
клумб по місту. При цьому спиляно 91 шт. аварійних дерев, 99 дерев обпиляно та
сформовано крони. Придбано і посіяно насіння квітів на суму 9,4 тис. грн.
На протязі року виконували поклейку банерів на суму - 20,5 тис. грн..
Відловлено бродячих тварин на суму - 3,9 тис. грн., при цьому виловлено 19
штук бродячих тварин.
Для виконання робіт по благоустрою міста з місцевого бюджету виділені
кошти в сумі 781,4 тис. грн. для придбання навантажувача "Беларус" з причіпом
та навісним обладнанням.
Крім робіт по благоустрою міста наше підприємство виконує роботи по
підготовці до свят. За 2018 рік проведені такі свята як: Новий рік, Масляна,
травневі свята, День молоді, День Незалежності, День міста та
Хрестовоздвиженський ярмарок, Визволення України у роки другої світової
війни, а також проведено перепоховання воїнів ВВВ на суму 143,2 тис. грн
На міський стадіон виготовлено футбольні ворота на суму 7,7 тис грн., на
стадіон "Шанхай" виготовлену та встановлено нову вбиральню - 3,2 тис. грн., у
Кролевецьку ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 імені М.О. Лукаша виготовлено сміттєві
контейнери у кількості 2 шт. на суму 8,0 тис. грн.
Середньооблікова чисельність працівників на підприємстві складає - 31
чоловік.
Середня зарплата по підприємству 5244,00 гривень.

Інформація про роботу КП "Кролевецьводоканал"
за період з серпня 2017 року, 2018рік та 1 квартал 2019 року
КП "Кролевецьводоканал" працює на загальній системі оподаткування.
Основні види діяльності - надання послуг по централізованому
водопостачанню та водовідведенню. Крім цього підприємство надає інші
послуги споживачам, а саме: ремонт, будівництво та приєднання до
водопровідних та каналізаційних мереж, послуги транспортом підприємства по
вивезенню води на дачі та викачка залитих колодязів, викачка вигрібних ям,
надання технічних умов на приєднання до водопровідних та каналізаційних
мереж та інші.
До серпня 2017 підприємство працювало за тарифами введеними в дію на
водопостачання з 1.05.2011 та на водовідведення з 01.08.2012 в розмірах: на
водопостачання для населення - 7,00 для бюджетних установ - 7,31 для інших
споживачів - 7.96 . по водовідведенню для населення -11,09 для бюджетних
установ - 13,91 для інших споживачів -15,49грн.
В зв'язку із зростанням цін на електроенергію, матеріали, ПММ та ріст
мінімального розміру заробітної плати, збільшення витрат на оплату послуг
сторонніх організацій підприємством були перераховані нові тарифи, які були
встановлені рішенням другої сесії Кролевецької міської ради від 14.07.2017
року та введені в дію з 1 серпня 2017 року однакові для всіх категорій
споживачів - по водопостачанню - 8.54 по водовідведенню 15,49.
З 01 жовтня 2018 року вступили в дію нові економічно обґрунтовані
тарифи в розмірена водопостачання 12,75 на водовідведення 19,90 грн.,
встановлені рішенням виконавчого комітету Кролевецької міської ради від
06.09.2018 року за № 126.
3 01.02.2019 рішенням виконавчого комітету Кролевецької міської ради
від 28.12.2018 року за № 178 проведено коригування тарифів на
водопостачання -13,26 грн на водовідведення 21,01 грн для всіх категорій
споживачів.
Результат роботи підприємства за 2017 рік збиток 541,1 тис.грн: в т.ч. за 7
місяців з січня по липень 2017 року збиток -594 тис.грн, за серпень- грудень
отримано прибуток в сумі 52,9 тис.грн.
За 2018 рік підприємство отримало збиток у розмірі 11,9тис.грн.
За 1 квартал 2019 року прибуток 5,3 тис.грн.
Як бачимо результати роботи з серпня 2017 року покращились.
Основні показники роботи підприємства це реалізація наданих послуг.
Так за 8 місяців 2017 року реалізовано води споживачам - 289,1 тис.мЗ, що
всередньому станови ть 41,3 тис.мЗ. за місяць. За серпень- грудень 2017 року
реалізовано 204,2 тис.мЗ Е середньому 40,8 тис.мЗ замісяць. В 2018 році
реалізовано 412,8 тис.мЗ в середньому 34.4 тис.мЗ за місяць. За 1 квартал 2019
року реалізовано послуг по водопостачанню -108.1 тис.мЗ в середньому 36,0
тис.мЗ. ГІо водовідведенню реалізовано послуг за 7 місяців 201 7 року -143,7
тис.мЗ в середньому 20,5 тис.мЗ за місяць, за серпень - грудень 2017 року
реалізовано 103 тис.мЗ в середньому 20,6 тис.мЗ. В 2018 році реалізовано 234.7

тис.мЗ в середньому 19.6 тис.мЗ за місяць, за 1 квартал 2019 року реалізовано
56.1 тис.мЗ в середньому 18.7 тис.мЗ. Показники реалізації по обсягам наданих
послуг в порівнянні з семи місяцями 2017 року трохи зменшились, але цьому є
пояснення.
Спад виробництва пояснюється тим, що споживачам, які отримували
субсидію від держави нарахування субсидії проводилось за нормами
споживання, а не за фактичне використання послуг по водопостачанню та
водовідведенню, тому споживачі для того, щоб отримувати субсидію
передавали показники лічильників з врахуванням норм, а не фактичне
використання, що призвело до того, що на особових рахунках занесені
збільшені показники лічильників, які не відповідають фактичним показникам, а
разом із тим на особових рахунках виявлена переплата за рахунок отриманої
субсидії.
Після посилення роботи абонентського відділу в якості зняття фактичних
показів лічильників, а також проведеної перевірки КРУ в лютому місяці 2019
року майже всім споживачам, які отримували субсидію зроблено перерахунки і
знято переплати та проведено донарахування за спожиті послуги.
З 1 березня 2019 року розпочато монетизацію виплат по субсидії, тому
тепер споживачі будуть отримувати кошти на рахунки в банках і самі будуть
розраховуватись за спожиті послуги та передавати показники лічильників
тільки по фактичному використанню, що приведе до правдивого використання
послуг
Доходи від основної діяльності за 2017 рік склали 5920,6 тис грн. в т.ч
за 7 місяців -3140.4 тис. грн та серпень-грудень 2780,2 тис. грн. за 2018 рік
7027,1 тис. грн, за 1 квартал 2019 року 2140,6 тис. грн.
Крім надання послуг по основній діяльності підприємство отримує
доходи від реалізації інших послуг. Так доходи від іншої реалізації за 2017рік
склали 407,6 тис. грн в т.ч. за 7 місяців - 172 тис. грн та за липень - грудень
235,6 тис. грн ( в т.ч. дотація із міського бюджету на електроенергію - 100, тис.
грн, ремонт та будівництво мереж -42.7 тис грн).
В 2018 році дохід склав 950,6тис.грн (в т.ч від нарахувань за
несанкціоноване підключення до водо та каналізаційних мереж - 290,7 тис. грн
, здачі металолому - 62.7 тис. грн. дотація міського бюджету 270 тис. грн.
ремонт та будівництво мереж-71.9 тис. грн).
За 1 квартал 2019 року дохід від іншої реалізації склав 226.8 тис. грн (в
т.ч. дотація міського бюджету 150.3 тис. грн на гідродинамічне очищення
ділянок фекальної каналізації КНС № 2 та № 4 .ремонт та будівництво мереж 9,3 тис.грн)
Як бачимо доходна частина за період з серпня 2017 року , за 2018 рік та 1
квартал 2019 року в порівнянні з показниками за 7 місяців 2017 року виросла, а
витратна частина за цей період зменшилась тому підприємство змогло вийти із
збиткової роботи та за 1 квартал 2019 року отримати прибуток.
Станом на 01.08.2017 року на підприємстві працювало 74 чол. За
серпень-грудень 2017 року чисельність працюючих зменшилась на 4 чоловіки.
За 2018 рік чисельність зменшилась ще на 8 чоловік і станом на 01.01.2019
року та на 01.04.2019 року становить 62 чол. Середньомісячна заробітна плата

на одного працюючого за 2017 рік становила 4048,86 грн, за 2018 рік -5176,77
грн за І квартал 2019 року -6134,39грн. на одного працюючого.
За весь період роботи за кошти підприємства проводяться профілактичні
огляди обладнання, споруд та поточні ремонтні роботи на водозаборах,
очисних спорудах та каналізаційно - насосних станціях.
В 2017 році за рахунок фінансування з місцевого бюджету, було
виготовлено проектно-кошторисну документацію на ремонт водопроводів по
вул.. В.Інтернаціоналісті в та вул.. Преображенській на суму 42,3 тис. грн та
проведено реконструкцію водопроводу по вул.. В.Інтернаціоналістів на суму
1274,5 тис.грн.
За кошти підприємства проводились профілактичні огляди обладнання,
споруд та поточні ремонтні роботи на водозаборах, очисних спорудах та
каналізаційно - насосних станціях.Відремонтованобнасосних агрегатів ЕЦВ 10120-90,ЕЦВ 10-63-1 1(),двигун ПЕДВ 45-219 кВт . 2електродвигуни 37 квт/1500
об.та 30квт/1500 об/хв
В 2018 році за кошти підприємства проводились профілактичні огляди
обладнання, споруд та поточні ремонтні роботи на водозаборах, очисних
спорудах та каналізаційно - насосних станціях. Відремонтовано насосні
агрегати ЕЦВ . двигун 3кВт/ 1500 об/хв.
За фінансуванням з міського бюджету в сумиі 284,3 тис.грн був
проведений капітальний ремонт аварійної ділянки магістрального водопроводу
в межах вул. Виногградова та вул. Траспортна.За власні кошти підприємством
було замінено ділянку водогону по вулиці Лєрмонтова ( 100 м), за участі спів
фінансування від мешканців вулиці Цимбала була замінена ділянка водогону (
100 м).
В 1 кварталі 2019 року за власні кошти відремонтовано насосний
агрегатЕВВ 8-16- 140.3 міського бюджету в січні місяці було виділено кошти в
сумі 303,1 тис.грн в т.ч. 150.3тис.грн на гідродинамічне очищення ділянок
фекальної каналізації КИС №2 та №4 та 152,8 тис.грн на виконання робіт з
геологічного вивчення з дослідно-промисловою розробкою підземних вод з
апробацією запасів для питного водопостачання м. Кролевець (для отримання
дозволу на користування надрами) .Придбано за власні кошти глибинний насос
на суму 43,0 тис грн.

ІНФОРМАЦІЯ
по КП "Кролевецька ЖЕК" Кролевецької міської ради
Комунальне підприємство "Кролевецька житлово-експлуатаційна
контора", як комунальне підприємство відповідно до статуту займається
будівельно-монтажними роботами (опорядження фасадів, штукатурення,
улаштування покрівель, малярні роботи), монтажем внутрішніх інженерних
систем і мереж, в т.ч. електропостачання, електрообладнання і
електроосвітлення об’єктів житлового і громадського призначення, монтажем
зовнішніх інженерних систем і мереж, в т. ч. каналізації, виконанням робіт по
капітальному ремонту житла. Підприємство також займається вивезенням та
захороненням твердих побутових відходів. Але основним видом діяльності для
КП «Кролевецька ЖЕК» є управління нерухомим майном тобто надання послуг
з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Це і
техобслуговування мереж, димо-вентиляційних каналів, прибирання
прибудинкових територій, вивіз сміття, освітлення місць загального
користування, утримання машин та обладнання, дератизація, поточний ремонт.
На балансі КП "Кролевецька ЖЕК" перебуває 111 житлових будинків (в
т. ч. 5 гуртожитки) загальною площею 151,8 тис кв. м., кількість квартир 3175,
кількість проживаючих близько 7000 чоловік. Послуги з утримання будинків і
прибудинкових територій надаються для мешканців 83 багатоповерхових
будинків та 28 одноповерхових, які перебувають на балансі КП "Кролевецька
ЖЕК".
Виробничі показники
та фінансовий результат діяльності
КП "Кролевецька житлово-експлуатаційна контора"
Кролевецької міської ради
за 12 місяців 2018 року та за 1 квартал 2019 року
Сума, тис.
п

1

2

3

грн..

Сума,
тис.грн.

2018 р

1 квартал
2019 р.

Одержано доходів, всього

5767,0

1955,1

в т.ч. по експлуатації житла

4139,7

1478,0

Видатки, всього

5768,1

1803,4

в т.ч. по експлуатації житла

4588,7

1382,5

збиток -1,1

+151,70

збиток -449,0

+95,5

Фінансовий результат по ЖЕК - прибуток
в т.ч. по експлуатації житла - прибуток

4

Нараховано квартирної плати населенню

2990,7

1258,2

5

Заплачено квартплати населенням

2869,0

956,2

6

% сплати

95,9

76,0

7

Заборгованість населення за послуги (квартирна
плата)

405,3

684,2

8

Нараховано послуг за вивезення ТПВ

450,0

170,0

9

сплачено за вивезення ТПВ

405,3

152,4

10

% сплати

90,1

89,6

11

Заборгованість за послугу по вивезенню ТПВ

78,3

92,7

12

Нараховано субсидій

1101,1

183,1

13

Сплачено субсидій

1307,4

305,0

14

Заборгованість бюджету за субсидії

122,9

1,0

15

Нараховано пільг

181,5

66,5

16

Сплачено пільг

190,0

61,3

17

Заборгованість по пільгам

18,1

23,3

18

Виконано робіт за зверненнями квартиронаймачів по
ліквідації аварійних ситуацій на мережах
водовідведення, водопостачання та електромережах з

1387

394

19

Кількість працюючих в ЖЕК

48

44

В 2018 році проведено капітальний ремонт під'їзних доріг, проїздів та
прибудинкових житлових будинків: пр..Миру,12,16,8,6,16,10,; пл. Миру, 6, вул.
Чкалова, 15; вул. Франка, 98,88,90,92 на суму 2296280,45 грн.
В 1 кварталі 2019 р. проведено капітальний ремонт під'їзних доріг, проїздів та
прибудинкових
житлових
будинків:
вул..Шевченко.83;
вул.
В.Інтернаціоналістів, 7,7а, 7в, вул. Франка, 80,80А,; вул.. 8 Березня, 32 на суму
1160596,05 грн.

В 2018 році проведено капітальний ремонт покрівлі житлових будинків:
вул.8 Березня,32; вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 5,7а; Європейська, 2,10, ; вул.
Чкалова, 15, 33; вул. Франка, 80а, 98; пр.. Миру 12,13 на суму 177 799,20 грн.

В 2018 році проведено капітальний ремонт житлових будинків:
- вул.. Грушевського,6/3; вул. Ставище. 9 на суму 20202,20 грн.

вул..Приображенська,11,
пр..Миру,4,21;
вул.
Осипенко,
3,
7
вул.В.Інтернаціоналіс.27, вул. Транспортна, 16, пр .Миру, 8 на суму 60059,60
грн.
За 2018 рік виконано поточний ремонт покрівлі на суму 118512,31 грн.
За 1 квартал 2019 року виконано поточний ремонт покрівлі на суму 9074,0
грн.
вул.. Осипенко, 11, 3
вул. Ярмаркова, 4, 6
вул. Українки, 36
вул. Жаркова, 3
пр. Миру, 4, 3, 13а
вул. В-Інтернаціоналістів, 7б
вул. Франка, 9
вул. Зелінського, 1, 21
вул. Героїв Крут, 2
вул. 8 Березня, 16, 18
пр. Миру, 9, 11, 25, 19, 8, 12, 10, 16, 21, 17, 14, 13
вул. В-Інтернаціоналістів, 7, 7а, 5, 7в
вул. Франка, 90, 98, 88, 92, 80, 80а
вул. Чкалова, 15, 33
вул. 8 Березня, 28, 32а, 32, 30а
пл. Миру, 7, 6
вул. Європейська, 16
Спилювання аварійних дерев та підрізання гілок:
вул. Преображенська, 11
пр. Миру, 25, 9, 11, 13, 11, 17, 4
вул. Франко, 9, 78
вул. Жаркова, 3
вул. 8 Березня, 16
вул. Європейська, 1
вул. В-Інтернаціоналістів, 7, 7а, 7в
пл. Миру, 7, 6
вул. Героїв Крут, 2
Розігрівання зливних труб:
вул. 8 Березня, 28, 30а, 32, 32а;
пр. Миру, 9, 19, 10, 17, 13, 12, 14, 21, 25;
вул. Франка, 88, 90, 92, 80, 80а, 98;
вул. Осипенко, 13, 15;
вул. В.-Інтернаціоналістів, 5, 7, 7а, 7в, 7б;
вул. Героїв Крут, 5а;
вул. Чкалова, 15, 33
вул. Шевченко, 83
Ремонт зливних труб:
вул. Франка, 92, 88

пр .Миру, 11, 9
вул. Європейська, 10
вул. 8 Березня, 28
Ремонт площадки під сміттєві контейнери:
пр. Миру, 25
Ремонт вхідних дверей:
вул .Європейська, 10
вул. Франка, 80
вул. В.-Інтернаціоналістів, 7а
пр. Миру, 11, 12, 16, 19, 21
пл. Миру, 6
вул. Чкалова, 15
вул. Європейська, 6
Виготовлення та ремонт щитів на світлові приямки:
вул. Франка, 98, 90
вул. Героїв Крут, 2
Закладання ніш:
вул. Франка, 98, 80, 88
вул. В.-Інтернаціоналістів, 5, 7а
пр. Миру, 17, 6, 14, 25, 3, 14
вул. Осипенко, 15, 13
вул. 8 Березня, 16, 30а
пл. Миру, 6
вул. Шевченко, 83
Ремонт та встановлення лавок:
вул. 8 Березня, 32
пр. Миру, 25, 10,
вул. В.-Інтернаціоналістів, 7а
вул. Франка, 92
Побілка під’їздів:
вул. Осипенко, 7, 13, 11, 9
вул. Європейська, 10, 16, 2
пр. Миру, 14
вул. Козацька, 20
Ремонт та виготовлення козирків під'їзду:
вул. Франка, 92
пр. Миру,9,17,
вул. В.-Інтернаціоналістів, 13а, 15а

вул. Шевченко, 83
вул. Героїв Крут, 2
Ремонт дитячих каруселей:
вул. Європейська, 2;
вул. Франка, 98;
вул.8 Березня, 30а
Чищення димо-вентиляційних каналів 68 кварт., перевірка
графіка
Виготовлення огорожі:
вул. Європейська, 6
Скління вікон у під'їздах:
вул. Європейська, 6, 2, 10, 16
вул. В.-Інтернаціоналістів, 24
пр. Миру, 16
Ремонт відмостки:
вул. Чкалова, 33
вул. Шевченко, 83
вул. Козацька, 20
пр. Миру, 8, 12, 16
вул. В.-Інтернаціоналістів, 15а
вул. Франка, 9
Ремонт балконної плити:
пр. Миру, 12, 25
вул.8 Березня, 32а
Ремонт оголовків димових та вентиляційних каналів:
вул.8 Березня, 16, 18
вул. Ярмаркова, 4, 6
вул. Грушевського, 31
вул. Лесі Українки, 42, 44, 46
вул. Зелінського, 21
вул. Поштова, 13
Чищення від снігу та збивання бурульок з дахів будинків:
пр. Миру, 9,13а, 13
вул.8 Березня, 16,18,28;
вул. Європейська, 10,16;
пл. Миру, 7;6
вул. Червоноармійська, 20

- згідно

Виготовлення металевих дверей та встановлення в під'їзди:
пр. Миру, 14
вул. Осипенко, 7
Ремонт та виготовлення пісочниць:
вул. Лесі Українки, 36
вул.8 Березня, 32
Виготовлення та установлення дерев'яних кришок на каналізаційні
колодязі – 40шт.
Прибирання закріплених територій та вивезення на міське сміттєзвалище
гілок, листя та іншого сміття – всього 1768,5 м³. в т.ч. гілок, листя та ін.. 167,2
м³.
Ремонт контейнерів для сміття – 45 шт.
Сантехнічні роботи:
В 2018 році проведено капітальний ремонт каналізаційних мереж в жит.
будинку: вул..Осипенко,15 на суму 2637,20 грн.
В 2018 році проведено капітальний ремонт водопровідних мереж в
житлових будинках: вул. В.-Інтернаціоналістів, 7б, вул. В.-Інтернаціоналістів,
9, 13А, 15 А, 27 , 39 на суму 7386,80 грн.
В 2018 році проведено капітальний ремонт водопровідних мереж в
житлових будинках: вул..В.Інтернаціоналістів,24; вул..Осипенко,11, вул.
Європейська, 16; пр. Миру, 11 на суму 85995,80 грн.
Заміна вентилів 69 шт.:
вул. В.-Інтернаціоналістів, 7, 7а, 5,
пр. Миру, 8, 11,
вул. Франка, 98
пл. Миру, 6
Заміна каналізаційних мереж 85м. :
вул. Героїв Крут, 5а
пр. Миру, 3, 16,
вул. Осипенко, 13
вул. 8 Березня, 32а
вул. В.-Інтернаціоналістів, 7а
пл. Миру, 6

Електромонтажні роботи:
Проведено капітальний ремонт електромереж в житлових будинках: вул.
Осипенко.15; пр. Миру, 14, 10, 8; вул.. Героїв Крут, 2, 5а на суму 24954,40 грн.
Заміна автоматичних вимикачів за проханням мешканців будинків
вул. Шевченко, 83
пр. Миру, 19, 14, 25, 6, 9, 3, 17
вул. 8 Березня, 32а
вул. Жаркова, 3;
вул. Франка, 11, 80, 90, 88
пл. Миру,7
вул. Героїв Крут, 5а
вул. Осипенко, 3, 7, 9
вул. Лесі Українки, 40, 42
Заміна запобіжників(ВРП-0,4кВ)на автоматичні вимикачі:
вул. В.-Інтернаціоналістів, 7а;
Заміна лічильників під’їзного освітлення:
вул. Франка, 7
вул. 8 Березня, 16, 30а;
вул. В.-Інтернаціоналістів, 15а,2 4
пл. Миру, 7
вул. Шевченко, 83
вул. Транспортна, 16
вул. Андріївська, 6, 6а
вул. Осипенко, 3, 7, 9, 11
вул. Лесі Українки,4 0, 42
Встановлення автоматичних вимикачів мережі освітлення під'їздів;
вул. 8Березня, 28,
вул. Андріївська, 6, а
вул. Транспортна, 16
вул. В.-Інтернаціоналістів,1 5а
пл. Миру,7

Звіт про роботу міського комунального підприємства
"Здоров’я" за 2018 рік
Загальна сума грошових надходжень за 2018 рік по МКП "Здоров'я"
склала 970834,41 гривень, з них :
профінансовано з міського бюджету - 942036,16 грн.,
власні доходи - 28798,25 грн., а саме доходи від надання платних
послуг населенню та оренду.
Отримані кошти витрачались на :
з/плату працівників підприємства
406732,38 грн.
нарахування на заробітну плату
81891,35 грн.
оплату комунальних послуг
19859,88 грн.
придбання монітору Philips 21.5
2900,00 грн.
придбання металопластикових конструкцій
(вікон) 2 шт.
12000,00 грн.
придбання вбиральні (по вул.Осипенко,16)
3246,84 грн.
придбання дров для опалення спорт павільйону 24500,00 грн.
оплата послуг по розпилюванню деревини на дрова - 3226,00 грн.
придбання вапна, цементу та ін. господарських
товарів
9023,00 грн.
придбання форми футбольної для команди
"Шанхай"
11997,00 грн.
придбання будівельних матеріалів для поточного
ремонту хокейного майданчика
17000,00 грн.
проектні роботи по виготовленню документації
по газу
6200,00 грн.
фінансування (харчування, транспортні витрати)
на футбольну команду «Кролевець»
101890,00 грн.
придбання елементів для скейт-парку
248000,00 грн.
інші витрати (банківські послуги, оплата
податків, тощо)
1411,22 грн.
Всього
гривень.

витрачено коштів за 2018 рік на загальну суму

949877,67

На 01 січня 2019 року міському комунальному підприємству "Здоров'я"
немає заборгованості по заробітній платі, оплаті комунальних послуг та
податках.

Інформація про результати роботи
по КП "Кролевецька ритуальна служба" за 2018 рік

КП "Кролевецька ритуальна служба" було створене згідно з рішенням
сьомої сесії восьмого скликання Кролевецької міської ради. Організація почала
працювати з 05.12.2016 року. На підприємстві працює 9 чоловік. Ритуальна
служба займається організацією поховань і надання суміжних послуг. Також
ритуальна служба виконує роботи по благоустрою на 9 кладовищах, п ять з
яких знаходяться в місті Кролевець, а два в селі Реутинці та два в селі Грузьке.
В наші обов’язки також входить догляд за меморіальними спорудами,
алеями слави, та пам'ятниками загиблим воїнам. У 2018 році на утримання та
послуги з обслуговування кладовищ (догляд за надмогильними спорудами,
санітарне прибирання сміття на кладовищах м. Кролевець по вул. Героїв Крут
(Центральне кладовище), Осипенко, Ранкова, Лісова, Зелена (кладовище
"Борщі",) с. Реутинці, с. Грузьке виконавчим комітетом Кролевецької міської
ради виділені кошти в сумі 223,9 тис. гривень на заробітну плату 4 доглядачів
кладовищ, на громадські роботи виділено 19,7 тис. гривень. Прибуток на
01.01.2018 4,3 тис. грн. збиток станом на 01.01.2019 54,0 тис. грн. Цільові
кошти у сумі 14775 використані на пісок 2,092 тис. грн, доставка піску 1,093
тис. грн, ворота на кладовище села Грузьке 5,990 тис. грн., краска та матеріали
5,600 тис. грн.
На видалення аварійних дерев на територіях кладовищ
виділено
58,62тис. гривень. Кошти було освоєно в повному обсязі та було видалено 14
аварійних дерев.
Доход від реалізації продукції та надання послуг становить 748,4 тис. грн
в т.ч. від надання ритуальних послуг 381,8 тис. грн. Власними коштами
виконаний поточний ремонт кімнат будинку підприємства: переклеєні
шпалери, покладена плитка, покрашені вікна, двері та підлога, постелений
новий лінолеум. На території підприємства частково встановлений паркан,
розчищена територія від застарілих сухих дерев (хащів), території кладовищ від
парослі та сміття.
Також надаємо допомогу у благоустрою кладовищ с. Грузьке та с.
Реутинці. Видалено по два аварійних дерева власними силами.
Основні показники по підприємству:
заробітна плата 442,908 тис. грн, єдиний внесок 104,801тис.грн,
дебіторська заборгованість 22,0тис.гривень
кредиторська заборгованість 34,6тис.гривень
господарські витрати 319,0тис.гривень(зарплата 247,9 тис. грн. ЄСВ 22%
59,9 тис. грн., послуги банку та інше 8,4тис.грн)
адміністративні витрати 248,1тис гривень(зарплата 194,1тис.грн. ЄСВ
22%44,9тис.грн.)
утримання машини 64,4тис.гривень( за власні кошти були закуплені
запчастини на ремонт автомобіля 8,9тис.гривень, дизельне паливо
46,7тис.гривень,
інші
(медогляд,
послуги
по
зберіганню
машини)8,8тис.гривень.

Інформація про роботу комунального підприємства
"Кролевецький міський центральний ринок" за 2018 рік
Згідно рішення Кролевецької міської ради одинадцятої сесії п’ятого
скликання від 30.03.2007 року було створене комунальне підприємство
"Кролевецький міський центральний ринок", а також цією сесією затверджений
Статут підприємства.
КП "Кролевецький міський центральний ринок" засноване на
комунальній власності територіальної громади м. Кролевець і підпорядковане
засновнику Кролевецький міській раді.
Метою діяльності підприємства є задоволення потреб у товарах, роботах,
послугах громадян, підприємств, організацій усіх форм власності.
Підприємство є самостійною юридичною особою. Згідно довідки з
єдиного державного реєстру основними видами діяльності є:
68.20.0. Здавання в оренду власного нерухомого майна.
52.62.0. Роздрібна торгівля з лотків та на ринках.
47.11.0. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою
продовольчого асортименту та інші види діяльності.
На підприємстві працюють три працівника. Своєчасно забезпечується
сплата податків, зборів та інших відрахувань згідно чинного законодавства.
Кожен день проводиться прибирання закріпленої території та вивіз твердо
побутових відходів.
Підприємство є платником зборів на загальних підставах. Згідно звіту про
використання реєстраторів розрахункових операцій за звітний 2018 рік сума
розрахунків склала – 350,2 тис. грн. За аналогічний період 2017 року сума
розрахунків складала – 235,1 тис грн. Збільшення надходжень по послугам
ринку провадилось завдяки інвестиційним договорам забудови ринку з
підприємцями міста. Таких договорів укладено десять.
Валовий доход по послугам склав - 350,2 тис. грн. Витрати – 341,8 тис.
грн., в тому числі: оплата праці, нарахування на оплату праці, облаштування
території ринку, підсипка щебеневою сумішшю, прибирання сміття, чистка
снігу, придбання та встановлення системи сигналізації та охорони ринку,
влаштування вбиральні ринку, монтаж та підключення електричних мереж
ринку та інші витрати, пов’язані з роботою ринку.
Фінансовий результат за 12 місяців 2018 року склав – 8,4 тис. грн.

