
ЗВІТ
про господарсько - фінансову діяльність Дмитрівського 

комунального підприємства «Сількомунгосп» 

за січень-вересень 2020 року

Протягом січня - вересня 2020 року у напрямку розвитку Дмитрівське 

комунальне підприємство "Сількомунгосп" здійснювало комплексні заходи щодо 

виконання основних показників та реалізації першочергових завдань, 
забезпечення його стабільної роботи.

Згідно Статуту основними напрямками діяльності підприємства є;
1) виконання робіт і надання послуг населенню в комунально-побутовій 

сфері. Вартість послуги розраховується за допомогою програмного комплексу 

АВК5-3331 з урахуванням виконаного об’єму робіт.
2) обслуговування технічних систем об’єктів соціально – культурної сфери 

комунальної власності на території населених пунктів об’єднаної територіальної 
громади, систематичне забезпечення централізованого водопостачання, збір, 
транспортування та утилізація твердих побутових відходів;

3) обслуговування громадських колодязів, які є комунальною власністю
територіальної громади;

4) ритуальні послуги;
Витрати на організацію та проведення поховання померлої особи, яка 

проживала на території Дмитрівської сільської ради з урахуванням необхідного 

мінімального переліку вимог, затвердженого Держжитлокомунгоспом складають  

2453,50 грн.
5) інші види діяльності, не заборонені діючим законодавством.
Підприємство постійно забезпечує питною водою населення сіл Дмитрівка 

та Калинівка в кількості понад 1000 чоловік,  ОНЗ Дмитрівську ЗШ  І-ІІІ ст. ім. 
Т.Г. Шевченко,  ЗДО „Івушка”,  Дмитрівську амбулаторію загальної практики -

сімейної медицини, стаціонарне відділення для одинокопроживаючих с. 
Дмитрівка, ТОВ МП „Мрія” по переробці молока, Дмитрівську сільську раду, 
Будинок культури, відділ освіти, молоді та спорту, 3 об’єкта торгівлі. Станом на 
01 січня 2020 року на баланс комунального підприємства передана водо мережа 
з артезіанською свердловиною в с. Цибулеве, до якої підключено 50 

користувачів, ЗШ та заклад дошкільної освіти «Пролісок».
Санітарні зони башт та водозаборів своєчасно обкошуються та 

прибираються від забруднення.  Водозабори закриваються замками.
Складений договір з ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр 

МОЗ України» на проведення лабораторних досліджень якості питної води. 
Щоквартально проводиться відбір води у мережах централізованого 

водопостачання, у водокористувачів, у закладах дошкільної освіти «Івушка», 



«Малятко» та «Пролісок», у ОНЗ Дмитрівській ЗШ  І-ІІІ ст. ім. Т.Г. Шевченко, у 

колодязях громадського користування.  
За період дії свердловин і в даний час досліджені зразки води відповідають 

вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 „Гігієнічні вимоги до води питної призначеної 
для споживання людиною", але не відповідають вимогам на артезіанській 

свердловині № 2 по вул. Молодіжна за сухим залишком та каламутністю, великий 

вміст заліза у воді. 
На території сільської ради спостерігається тенденція покращення якості 

житлово-комунальних послуг, що надаються населенню, поліпшення стану 

мереж водопостачання. По замовленню населення працівники підприємства за 9 

-ть 2020 року підключили до центральної водо мережі 3-х нових 

водокористувачів. Проведено поточний ремонт водо мережі та каналізації по 

замовленню Червінчук Г.К., вул. Кримська, 108.

Проведено поточний ремонт внутрішньої водо мережі  МП ТОВ «Мрія», 
поточний ремонт внутрішньої водо мережі та внутрішньої каналізації ЗДО 

«Івушка».
У відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання в с. 

Дмитрівка працівники підприємства встановили насосну станцію.
Технічний стан 3-х водопровідних мереж, які вводились в експлуатацію 

починаючі з 1967 року по 1985 рік, передані на баланс комунального 

підприємства «Сількомунгосп» у 2004 році – задовільний. Водопровідні труби 

проложені різних діаметрів та різного складу (чавунні, сталеві, з пластику, 
азбестові). З’єднання цих труб проводилось сталевими трубами, які при 

тривалому використанні виходять з ладу, що приводить до значних поривів. За 9 

– ть місяців 2020 року усунення  25 значних поривів на магістралі водогону по 

вул. Молодіжна, Озерна, Перемоги, Центральна, Добровольського проводилось 

заміною стальних труб водо мережі, з’єднанням труб пластиковими фасонними 

частинами. Весь час усунення поривів є великою проблемою. Водо мережа 
прокладена на великій глибині до 2-х і більше метрів, під асфальтовим покриттям 

дороги, поряд з лінією телефонного зв’язку, мереж газопостачання. 
06 лютого 2020 року проведена заміна насосу ЕЦВ6-10-110 на артезіанській 

свердловині № 6 пров. Євплова, який вийшов з ладу.  Працював він з 25 лютого 

2017 року.
20 квітня 2020 року проведена заміна насосу ЕЦВ6-10-110, який вийшов з 

ладу на артезіанській свердловині № 2 по вул. Молодіжна, працював  він з 26 

листопада 2019 року лише 5 місяців після заміни.
На даний час підприємство забезпечено насосами ЕЦВ6-10-110, які 

відремонтовані у 2019 році за рахунок субвенції Дмитрівської сільської ради на 
розвиток комунального підприємства «Сількомунгосп» в сумі 38,5 тис. грн. 

Протягом 9-ти місяців 2020 року слюсаря-сантехніки відремонтували у 2-х 

водопровідних колодязях запірну апаратуру, проводили роботи по заміні та 
пломбуванню водо лічильників у 85 водокористувачів с. Дмитрівка. 



Серед населення приладами обліку користуються 508 користувачів з 
загальної кількості 546, тобто 93,0 %.   Вирішується питання по встановленню 

лічильників холодної води у водокористувачів с. Цибулеве.
У січні - вересні 2020 року підприємством надано комунально – побутових і 

ремонтно – будівельних робіт та послуг на загальну суму 629,8 тис. грн., в т. ч. :
Нараховано 

тис. грн
Сплачено     

тис. грн
%

за водопостачання 261,4 254,8 97,5

ремонтно-будівельні 
роботи

102,9 102,9 100

ритуальні послуги 150,0 150,0 100

транспортні послуги по 

вивезенню ТПВ
  60,9 60,9 100

послуги навантажувача-
екскаватора БАМ -2014

  52,0 52,0 100

квартплата          2,6 2,5 96,1

Проведено 75 поховань в порівнянні з минулим роком на 9 поховань більше.
Комунальним підприємством „Сількомунгосп” укладений договір з 

управлінням соціального захисту населення Знам’янської РДА на поховання осіб, 
які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Протягом 9-ти місяців 2020 

року ритуальні послуги не надавались.
Продовжений термін дії договору з Територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Знам’янського району на поховання 

осіб, які проживають у відділенні стаціонарного догляду для  постійного 

проживання в с. Дмитрівка.  Протягом 9-ти місяців 2020 року надані ритуальні 
послуги по похованню 5-ті  осіб.

Працівники підприємства проводили роботи по прибиранню території села 
(збір, вивіз сміття по узбіччі шляхів, центральному цвинтарі та у населення, по 

замовленню освітніх  закладів). 
З початку періоду надання транспортних послуг з поводження з твердими 

побутовими відходами укладено всього 1015 договорів з населенням 

Дмитрівської об’єднаної територіальної громади, щодо надання транспортних 

послуг по збору та вивезенню твердих побутових відходів. Дмитрівка 930 

договорів, Цибулеве 40 договорів, Плоске 45 договорів, розпочата робота по 

укладенню договорів с. Макариха. 
Вартість послуги 10 грн. в місяць з однієї  особи розрахована за допомогою 

програмного комплексу АВК5-3331. Проведені розрахунки про встановлення 

тарифу на послугу поводження з твердими побутовими відходами, затвердження 

графіку збору, вивезення сміття з контейнерних майданчиків та у населення 

об’єднаної територіальної громади, які будуть розміщені в засобах масової 



інформації, на сайте Дмитрівської  об’єднаної територіальної громади для 

обговорення та надання пропозицій. 
Працівники підприємства виконували роботи по ліквідації 

несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів,  скошування трави на 
території Дмитрівської сільської ради. Неодноразово приймали участь у 

благоустрої території парку та території біля спортивного майданчику.    
         По замовленню населення надавались послуги навантажувача-екскаватора 

БАМ -2014. Також проводилось планування екскаватором БАМ -2014 площі для 

будівництва дитячого майданчика на вул. Центральній, 251, розгортання, 
навантаження та вивезення трактором ЮМЗ-6 з причепом зруйнованої хатини 

біля дитячого майданчику вул. Центральна, 251.  

Працівники підприємства ремонтували автомобіль УАЗ 3962, трактор 

Джинма-404, трактор ЮМЗ–6, який використовується для надання транспортних 

послуг населенню по вивезенню твердих побутових відходів.  Техніка, яка 
знаходиться на балансі підприємства, має задовільний стан,  але в зв’язку з 
закінченням амортизаційного терміну  служби потребує постійного технічного 

огляду, поточного ремонту  та виділення додаткових коштів на проведення цих 

ремонтів. 
У весняно-літній період працівники підприємства приймали участь у косінні 

трави у парку центра села та на узбіччі шляхів. 
Дмитрівською ОТГ пріоритетною послугою обрано та затверджено 

рішенням сесії Дмитрівської сільської ради «Поводження з ТПВ». 26 травня 2020 

року в рамках Програми «ДОБРЕ» придбано та передано комунальному 

підприємству новий сміттевоз, контейнери, які працівниками підприємства 
перевезені та встановлені на контейнерних майданчиках населених пунктів 

Дмитрівської об’єднаної територіальної громади.
При виконанні робіт  по замовленню населення проводили роз'яснювальну 

роботу, розміщали інформацію з питання поводження з ТПВ, заключення, пере 
заключення договорів на збір, вивезення ТПВ з контейнерних майданчиків та у 

населення.

Директор                                                                                          В. Шаповал


