ЗВІТ 
Комунального підприємства 
«Житлово – комунальне господарство с. Морозівка» Баришівської селищної ради за 2021 рік

Комунальне підприємство «Житлово комунальне господарство с. Морозівка» Баришівської селищної ради надає послуги з водопостачання, водовідведення, вивіз твердих побутових відходів та надає послуги з управління багатоквартирними будинками.
КП «ЖКГ с. Морозівка» обслуговує 339 абонентів загальною житловою площею 18641,04 м.кв., прибудинковою територією 10200 м.кв. нараховано за послуги з управління багатоквартирними будинками в липні місяці 42311,75грн. сплачено 38361,60грн.. В середньому за добу підприємство надає послуги з водопостачання та водовідведення в кількості 60 м3. Нараховано в липні місяці 46617,08грн.  сплачено 42676,50 грн.. Вивіз твердих побутових відходів нараховано в липні місяці 7655,32грн. сплачено 6204,24грн.. Процент несплати за житлово – комунальні послуги  становить 10%. 
Для виявлення реальних показників водяних лічильників підприємством було прийнято на роботу по договору ЦПХ контролера.
З квітня місяця 2021 року підприємством було ліквідовано дві аварії системи водопостачання; 
	вул. Садова, 13 (на території школи) (труба ду 110),  7 метів.
	вул Садова, 8 (труба ду 110),  3 метри.

Відремонтовано (замінено) вхід системи водопостачання в будинок по вул. Садова 1 труба ду 32.
Замінено частину системи водовідведення в будинку по вул. Садова 12 (труба ду 110).
Відремонтовано «коньок» оцинкований покрівлі будинку по вул. Садова 6.
Зроблено ремонт в під’їзді по вул. Садова 13.
Відремонтовано (просмолено) частину аварійного даху будинку по вул. Садова 12. 
Зроблено технічне обслуговування водяних колонок біля житлових будинків.
Відремонтовано насос на КНС (Натопта), замінено електродвигун КНС. Замінено частину системи електропостачання (електромагнітний пускач та автоматичний вимикач) на КНС (Натопта).
Замінено три засувки (ду 100) на КНС (гараж).
Також з квітня місяця підприємство було звільнено від сплати ПДВ. З  липня 2021 року підвищено тариф на водопостачання та водовідведення.
З серпня 2021 року підвищено тариф на послуги з управління багатоквартирними будинками.
Розроблено новий штатний розпис, який відповідає чинному законодавству та міжгалузевій угоді.
Розроблено та затверджено договір про управління багатоквартирними будинками та заява приєднання,  що відповідає чинному законодавству.
Баришівською селищною радою було передано на баланс підприємства  транспортний засіб (трактор) для вивезу твердих побутових відходів. Також на баланс підприємства було передано 6 сміттєвих баків.
Підприємством ведеться робота з боржниками по погашенню заборгованості за надані послуги (розсилаються листи попередження, розклеюються списки боржників, укладаються договори реструктуризації).
Підприємством було укладено та погашено договір реструктуризації з ТОВ «Київська обласна енергопостачальна компанія» на суму 27338,88 грн. 
Також підприємством було укладено та погашається згідно графіку договір реструктуризації заборгованості з вивезення твердих побутових відходів з Житлово – експлуатаційною конторою Баришівської селищної ради на суму 24330,57 грн.  
В підприємстві існує заборгованість по виплаті заробітної плати за липень – серпень в розмірі 92454 грн.. Заборгованість по  сплата ПДФО 32000 грн., військовий збір 3400 грн. 
Заборгованість населення за надані послуги станом на 01.01.2018 року становить:
	Управління багатоквартирними будинками 156338,67 грн.

Водопостачання та водовідведення 76774,55 грн.
Вивіз твердих побутових відходів 20870,53 грн.
Разом 253983,75
Заборгованість населення за надані послуги станом на 01.07.2021 року становить:
	 Управління багатоквартирними будинками 230065,46 грн.

 Водопостачання та водовідведення 78771,85 грн.
Вивіз твердих побутових відходів 41839,93
Разом 350677,24 грн.

В.о. директора
КП «Житлово-комунальне господарство
с. Морозівка»                                                                       Юрій ЛЕВКОВСЬКИЙ

  



 



