Звіт директора ХКП «Спецкомунтранс»
за 2016 рік
Впродовж вказаного періоду основні зусилля колективу підприємства
були спрямовані на безперебійне надання якісних послуг із вивезення,
захоронення побутових відходів та вивезення рідких відходів, утримання та
експлуатації міського полігону побутових відходів, туалетів громадського
користування, відлову та стерилізації безпритульних тварин, утримання
притулку для безпритульних тварин.
Надання послуг із вивезення побутових відходів здійснювалось на
підставі затверджених маршрутів з дотриманням графіків вивезення.
В результаті удосконалення маршрутів та заміни контейнерів для збору
побутових об’ємом 0,75 м3 на євроконтейнери економія пального склала
26,1 тис. л в порівнянні з періодом січень-грудень 2015 року.
Завершується робота по встановленню на автомобілі-сміттєвози засобів
контролю та зв’язку системи «Новігатор».
Надходження від реалізації вторинної сировини збільшилось на 25,5
тис. грн. в порівнянні з періодом січень-грудень минулого року.
Працівниками ремонтної майстерні проводився поточний ремонт
спецтранспорту, контейнерів для збору побутових відходів та власними
силами проводився капітальний ремонт двигунів та інших агрегатів
автомобілів. Своєчасно проводилась заміна моторної оливи, паливних та
масляних фільтрів, поточний ремонт ходової автомобілів та планове технічне
обслуговування.
Проведено капітальний ремонт побутових приміщень для водіїв, в
ремонтній майстерні проведено поточний ремонт.
З метою зменшення затрат на енергоносії, було проведено
реконструкцію газових котелень на котельні з котлами на твердому паливі.
Постійно ведуться роботи по впорядкуванню полігону побутових
відходів.
За 12 місяців 2016 року на полігоні побутових відходів:
 виконані роботи по будівництву вагового комплексу для обліку
відходів;
 облаштовано дорогу до місця збору фільтрату;
 відремонтовано зовнішнє освітлення;
 побудовано та введено в дію пожежний водогін;
 проведено ремонт доріг до місця захоронення відходів;
 придбано необхідну кількість пожежного інвентарю;
 завезено ґрунт для пошарового пересипання відходів в кількості 5444
м3;
 проведена робота по отриманню зразку звалищного газу для аналізу
його якості;

 проведено реконструкцію опалення побутового приміщення.
ХКП «Спецкомунтранс» активно впроваджує систему електронних
закупівель і, незважаючи на недоліки існуючої системи, за період з
01.01.2016р. - по 31.12.2016р. підприємству вдалося провести закупівлю
автомобільних шин та запасних частин на загальну суму 195,3 тис. грн. та
заощадити при цьому 19,4 тис. грн.
У 2016 році підприємством за кошти міського бюджету придбано 77
євроконтейнерів та 25 сітчастих огорож.
Продовжується робота по заміні контейнерів для збору побутових
відходів об’ємом 0,75 м3 на євроконтейнери. З початку року облаштовано 12
нових контейнерних майданчиків для збору побутових відходів.
Підприємством за бюджетні кошти придбано 3 мобільних біотуалети та
туалет для людей з обмеженими можливостями, який встановлено в парку
ім. Шевченка.
На балансі підприємства перебуває 2 туалети загального користування.
В туалеті загального користування по вул. Проскурівській, 40-Б, проведено
косметичний ремонт, введена в дію система вентиляції. Користування
туалетом є безкоштовним. Також проведено ремонт туалету загального
користування по вул. Кам’янецькій, 77-Б.
У серпні 2016 року на баланс підприємства передано притулок для
утримання тварин по вул. Дейгена, 5А. На сьогоднішній день у притулку
утримується близько 100 безпритульних тварин. Підприємством
забезпечується безперебійна робота притулку, укомплектовано штат
працівників, а також проведено ремонт освітлення, капітальний ремонт
водогону (заглиблення свердловини, капітальний ремонт насосу), проведені
роботи по благоустрою території, капітальний ремонт воріт, облаштування
вольєрів, приміщення для собак-інвалідів, приміщення для приготування їжі
для тварин.
Робота по регулюванню чисельності тварин проводиться згідно з
планом. За 12 місяців 2016р. простерилізовано 283 тварини.
На замовлення підприємства Державним підприємством «Науководослідний
та
конструкторсько-технологічний
інститут
міського
господарства» (м.Київ) розроблені норми надання послуг з вивезення
твердих побутових відходів у м. Хмельницькому, які на підставі рішення
виконавчого комітету Хмельницької міської ради № 673 від 22.09.2016р.
введені в дію з 01 жовтня 2016р.
Підприємством за вищевказаний період укладено 1533 договори на
надання послуг з вивезення побутових відходів, з них:
- з юридичними особами - 392 договори (на 562 об’єкти);
- з фізичними особами - 1141 договір, з них 348 договорів - із мешканцями
приватного сектору. Робота по укладенню договорів продовжується.

На підприємстві ведеться претензійно-позовна робота. Щомісячно
розносяться попередження про заборгованість за надані послуги,
направляються претензії, ведуться переговори з боржниками. Так, за період з
січня по грудень 2016 року підприємством було надіслано боржникам 358
претензії на загальну суму 538,9 тис. грн., з яких погашено 260,6 тис. грн.
Укладено 24 договори на реструктуризацію боргу на суму 15067,5 грн.,
сплачено по даним договорам 5219,16 грн.
Складено 62 протоколи про адміністративні правопорушення.
Рівень оплати споживачів за надані послуги з вивезення побутових
відходів за 2016 р. становить 100,2%.
За результатами діяльності підприємство за 12 місяців 2016 р. отримало
прибуток в розмірі 208 тис. грн.
Середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві склала 165
осіб. За вказаний період не було допущено вимушеної неповної зайнятості та
вивільнення працівників, проведено перепідготовку та підвищено
кваліфікацію 5 працівників підприємства.

