ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
м. Херсон
№ _30і

Про
затвердження
Плану
роботи
департаменту міського господарства
міської ради на 2021 рік за КПКВК
1216020 «Забезпечення функціонування
підприємств, установ та організацій, що
виробляють, виконують та/або надають
житлово-комунальні послуги»

З метою виконання рішень міської ради від 26.01.2021 №50 «Про продовження
терміну дії, внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 12.02.2016 №43
"Про затвердження Комплексної програми ефективної роботи та реформування
житлово-комунального господарства м. Херсона на 2016 2020 роки
(зі змінами та доповненнями)"», враховуючи рішення міської ради від 24.12.2020 №37
«Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі
змінами),відповідно до пунктів 1, 3 частини п’ятої, частини шостої статті 22
Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктами 1, 7 пункту «а» статті 30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити План роботи департаменту міського господарства міської ради на
2021 рік за КПКВК 1216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та
організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»
в новій редакції згідно з додатком.
2. Департаменту міського господарства міської ради забезпечити виконання
Плану роботи, затвердженого цим рішенням.
3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 15.12.2021 №869
«Про затвердження Плану роботи департаменту міського господарства міської ради
на 2021 рік за КПКВК 1216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ

та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги» визнати таким, що втратило чинність.
4. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.)
оприлюднити рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих
органів.
5. Відповідальність за виконання рішення покласти на директора департаменту
міського господарства міської ради.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради ПЕПЕЛЯ В.
Міський голова
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до ріш ення виконкому міської ради
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№

План роботи
департаменту міського господарства міської ради на 2021 рік за КПКВК 1216020 «Забезпечення
функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконую ть та/або надають житловокомунальні послуги»
Пор.
№

Найменування

Сума, грн

1

2
КЕКВ 2610

3

1.
1.1.

1.2.

1.3.

Забезпечення функціонування міського комунального
підприєм ства «Х ереонтеплоенерго»
П огаш ення інфляційних витрат від суми боргу за поставлений
природний газ за зведеним виконавчим провадженням № 31600467
Погаш ення річних від простроченої суми оплати поставленого
природного газу за зведеним виконавчим провадженням № 31600467
О плата пені за поруш ення строків оплати поставленого природного
газу за зведеним виконавчим провадженням № 31600467

50 773 311,76
3 833 265,38

1 184 454,94

4 135 840,05

1.4.

Погашення судового збору за зведеним виконавчим провадженням
№ 31600467

138 358,39

1.5.

Погашення виконавчого збору за зведеним виконавчим
провадженням № 31600467

929 191,87

1.6.
Погашення заборгованості перед М іністерством фінансів України
щодо платежів за позикою від 26.05.2014 № 8387-иА , договором
субкредитування від 20.11.2014 № 13010-05/105 з основного боргу,
відсотків за надання Субкредиту, плати за надання позики, пені
1.7.

1.8.

Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за
рахунок кош тів, залучених державою. Сплата основного боргу
(позика № 8387- и А від 26.05.2014, Договір про субкредитування від
20.11.2014 № 13010-05/105)
П лата за користування позиками, наданими за рахунок кош тів,
залучених держ авою . С плата відсотків за надання Субкредиту (позика
№ 83 8 7 -и А від 26.05.2014, Договір про субкредитування від
20.11.2014 № 13010-05/105)

1.9.

О плата за послуги з розподілу природного газу перед
АТ «Херсонгаз»

1.10.

Плата за надання гарантій та позик, наданих за рахунок кош тів,
залучених держ авою та/або під державні гарантії. Плата за надання
позики (позика № 8387-Ь'А від 26.05.2014, Договір про
субкредитування від 20.11.2014 № 13010-05/105)

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

26 252 201,13

8 330 000,00

960 000,00

5 000 000,00
10 000,00

Забезпечення функціонування ко м у н ал ьн о го підприємства
«Г осподар»

661 011,00

заробітна плата робітників з благоустрою
нарахування на заробітну плату
придбання тримерів

308 580,00
67 890,00
49 000,00
49 000,00
20 460,00
33 998,00

придбання пально-мастильних матеріалів для тримерів
придбання витратних матеріалів та запасних частин
придбання бензопил Н Ш О У А К К А

2

1
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
3.

2
придбання інвентарю
придбання спецодягу
вивезення сміття
придбання
придбання
придбання
придбання

зимового спецодягу
пально-мастильних матеріалів
урн для сміття
пакетів для сміття

Забезпечення ф ункціонування комунального підприємства
«Теплоком унгосп»

3.1.
3.2.
З..).
3.4.

заробітна плата
нарахування на заробітну плату
придбання пально-мастильних матеріалів
придбання витратних матеріалів та запасних частин

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.

придбання інвентарю
придбання спецодягу
придбання косарок
вивезення сміття
придбання бензопил МБ260-М (4 од.)
придбання всмоктую чого подрібню вача (4 од.)
погаш ення заборгованості за активну електроенергію

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
6.

Забезпечення функціонування комунального підприємства
«С віточ»
заробітна плата
нарахування на заробітну плату
придбання витратних матеріалів та запасних частин
придбання пально-мастильних матеріалів
придбання спецодягу

Продовження додатка
3
24 092,00
4 722,00
49 269,00
16 000,00
10 000,00
8 000,00
20 000,00
1 235 236,07
612 680,00
143 100,00
68 810,07
11 500,00
6 020,00
18 000,00
49 980,00
9 000,00
49 920,00
42 000,00
224 226,00
301 575,00
198 864,00
43 752,00
3 959,00
4 050,00
6 050,00
24 000,00

придбання газонокосарок
вивезення сміття

20 000,00
900,00

придбання інвентарю
Забезпечення функціонування комунального підприємства
«Н аддніпрянка»
заробітна плата
нарахування на заробітну плату
придбання витратних матеріалів та запасних частин
придбання пально-мастильних матеріалів
придбання спецодягу
придбання мотокіс
придбання інвентарю
послуги з вивезення сміття
придбання сітки рабиці для огорожі свердловини
придбання стовпчиків з/б для огорожі свердловини

252 139,90
157 434,00
34 637,00
2 458,90
10 650,00
6 950,00
16 780,00
900,00
15 000,00
5 330,00
2 000,00
850 038,03

6.1.

Забезпечення функціонування комунального підприємства «Три
кринички»
заробітна плата

346 500,00

6.2.

нарахування на заробітну плату

76 230,00

6.3.
6.4.

вивезення сміття зі стихійних сміттєзвалищ
вивезення сміття з урн та зібраного випадкового сміття

6.5.
6.7.

придбання спецодягу
придбання мотокіс
придбання акум уляторної ш ліфувальної машинки та акумулятора

27
23
13
47

6.8.

придбання бензопили (45 см)

6.6.

•

198,00
314,20
804,00
600,00

3 185,00
16 000,00

з
1
6.9.

придбання витратних матеріалів

6.10.

придбання запасних частин

6.11.
6.12.
6.13.

придбання пально-мастильних матеріалів
придбання інвентарю
придбання бензинових повітродувок та бензинових пилососів для
листя

6.14.

придбання лакоф арбових матеріалів та супутніх товарів для
утримання дитячих та спортивних майданчиків

6.15.

послуги із захоронения твердих побутових відходів, окрім рідких та
небезпечних відходів
оренда авто
оренда спецтехніки та техніки
ВСЬОГО

6.16.
6.17.

2

3
27 492,71
10 880,00
164 906,12
3 000,00
37 220,00
9 828,00

5 000,00
10 000,00
27 880,00
54 073 311,76

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради

Володимир ПЕПЕЛЬ

В.о. директора департаменту, начальник
управління житлового господарства департаменту
міського господарства

Віталій ЛИСЕНКО

