Звіт керівника ХКП "Спецкомунтранс" за 2019 рік
Основні зусилля колективу підприємства спрямовані на безперебійне
надання якісних послуг із вивезення, захоронення побутових відходів та
вивезення рідких відходів, утримання та експлуатацію міського полігону
твердих побутових відходів, туалетів громадського користування, відлову та
стерилізації безпритульних тварин, утримання притулку для безпритульних
тварин.
Надання послуг із вивезення побутових відходів здійснюється на підставі
затверджених маршрутів з дотриманням графіків вивезення та схеми санітарної
очистки міста.
З метою забезпечення своєчасного надання послуг, на підприємстві
впроваджено навігаційну систему контролю за рухом транспортних засобів на
всіх маршрутах.
Працівниками ремонтної майстерні проводиться поточний ремонт
спецтранспорту, контейнерів для збору побутових відходів, капітальний ремонт
двигунів та інших агрегатів автомобілів. Своєчасно проводиться заміна
моторної оливи, паливних та масляних фільтрів, поточний ремонт ходової
автомобілів та планове технічне обслуговування.
У середньому за добу на полігон побутових відходів вивозиться близько
254 тонни відходів. Річний об’єм побутових відходів, які завезено на полігон
склав 92535 тонн відходів. На полігоні побутових відходів встановлено
когенераційну комплексну інженерну споруду з системою збору біогазу для
виробництва електроенергії. За 2019 рік вироблено 3397,2 тис.кВт·год
електроенергії. Для безпечного функціонування на полігоні протягом року
завезено ґрунт для пошарового пересипання побутових відходів в кількості
1941 м3.
Станом на 01.01.2020 р. підприємство забезпечує вивезення змішаних
відходів з 3143 контейнерів.
Кількість контейнерних майданчиків загального користування становить
262 одиниці. Продовжується робота по заміні контейнерів для збору побутових
відходів об’ємом 0,75 м3 на сучасні контейнери, які відповідають євро
стандартам.
Сітчастими огорожами облаштовано 71 контейнерний майданчик.
З метою покращення заходів з роздільного збирання побутових відходів,
обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та
здоров’я людей підприємство ХКП "Спецкомунтранс" співпрацює з ТОВ
«Рециклінг-Поділля», приватними підприємцями Король С.Г. та Жовмір В.П.
щодо встановлення контейнерів для збору відходів скла та пластмаси. Станом на
31.12.2019 р. по місту Хмельницькому встановлено 232 контейнери для
роздільного збору відходів, а саме:
- контейнери під ПЕТ-пляшку- 202 одиниці;
- контейнери під скло-30 одиниць.
В рамках виконання Програми поводження з небезпечними відходами у
м. Хмельницькому на 2018-2019 рр. продовжено роботу по збиранню
небезпечних відходів у складі побутових відходів від мешканців міста. Екобус
має 15 локацій по місту. Кількість прийнятих за 2019 р. енергозберігаючих ламп
становить 4875 шт., люмінесцентних ламп - 17763 шт., термометрів – 1334 шт.,

батарейок – 1951 кг, відпрацьовані фільтрів -179 шт., фармпрепаратів 429,5 кг,
лакофарбувальних відходів -397 кг.
У 2019 р. підприємство продовжило виконання робіт з регулювання
чисельності безпритульних тварин в місті методом стерилізації,
простерилізовано 1015 тварин. Продовжується реєстрація домашніх тварин.
У притулку для утримання тварин по вул. Дейгана, 5А утримується
близько 110 безпритульних тварин. Забезпечується безперебійна робота
притулку, проведено ремонт електричної проводки на території притулку,
ремонт сітчастої огорожі вольєрів, ремонт покрівлі вольєрів, проведено роботи
з виготовлення твердого покриття для новозбудованих вольєрів.
Розпочато роботи із капітального ремонту громадського туалету
загального користування по вул. Проскурівська, 40Б (парк ім.Т.Шевченка).
Підприємством проводиться просвітницька робота з населенням з
використанням засобів масової інформації та інтернет-ресурсу.
За кошти міського бюджету придбано:
- універсальний шиномонтаж- на суму 129,8 тис. грн.;
- євроконтейнери об’ємом 1,1 м3 в кількості 209 шт.- на суму 1979 тис. грн.
Підприємством за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. укладено 2498
договорів на надання послуг з вивезення побутових відходів, з них:
- з юридичними особами - 381 угоди (на 464 об’єкти);
- з фізичними особами - 2117 угод, з них 222 угоди - 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 2019 року підприємством було надіслано боржникам 731
претензія на загальну суму 1507,1 тис. грн., з якої погашено 512,0 тис. грн.
Укладено 25 договорів на реструктуризацію боргу на суму 23,8 тис. грн.,
сплачено по даним договорам 5,6 тис. грн.
Складено 79 протоколів про адміністративні правопорушення.
Рівень оплати споживачів за надані послуги з вивезення побутових
відходів з 01.01.2019 р. по 01.01.2020 р. становить: фізичні особи – 89,8%,
юридичні особи – 100%.
Середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві складає 197
осіб. За 2019 рік підвищено кваліфікацію 9 працівників підприємства та
проведено навчання з питань охорони праці 30 працівникам.
Підприємство забезпечує стабільне та систематичне надання послуг у
сфери поводження з побутовими відходами, має висококваліфікованих
працівників, потужну матеріально - технічна базу. Підприємство шукає нові
шляхи та можливості для покращення якості обслуговування споживачів,
зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне
середовище та здоров'я мешканців міста.

