
                                     
 

 
 
 
 
 
 
 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

КОЛОМИЙСЬКОГО   РАЙОНУ ІВАНО – ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

78274, с-ще. Печеніжин,  Коломийського району, Івано–Франківської області, вул. Богуна,20   
 

 

Звіт про використання коштів з благоустрою  Печеніжинського ККП за 12 місяців  
2016 року 

 
 

№ 
п/п 

  

1. Печеніжин 267759,64 
2. Рунгури 77816,76 
3. Слобода 38636,19 
4. Марківка 52013,65 
5. Молодятин 63391,28 
6. Сопів 101975,36 
7. Княждвір 80588,37 
8. Кийданці 37845,89 
9. М.Ключів 37857,44 

10. Всього 757884,58 

 
 
 
 



 

ПЕЧЕНІЖИН 
1.Оплата за вуличне освітлення -22519,24грн. 
2.Придбання електро матеріалів до вул.освітлення (лампочка , перехідники , таймери , кабель)-8333,87грн. 
3.Транспортні послуги ГАЗ 3309 для зняття показників (дизпаливо , зарплата шофера)-422,92грн. 
4. Транспортні послуги ГАЗ 3309 для заміни ламп вуличного освітлення  (дизпаливо , зарплата шофера)-327,56грн. 
5.Вишка для заміни ламп вуличного освітлення -2400,00грн. 
6.Утримання двірника -31447,14грн. 
7.Утримання робочого благоустрою -24749,40грн. 
8.Транспортні послуги ліквідація стихійних сміттєзвалищ по вул..Хмельницького , вул...Січ.Стрільців -3167,57грн. 
9.Матеріали та інвентар для робочого на стадіоні(вапно , тачка, лопата , відро , фарба, криничні кільця тощо, )-  5189,50грн. 
10.Матеріали бензин на стадіон  для поливу поля -3138,80грн. 
11.Утримання робочого благоустрою стадіону (зарплата)-11447,58грн. 
12.Матеріали для огорожі каменя Довбуша на Калиннику (фарба , фальш брус, болти тощо)-9833,62грн. 
13.Транспортні послуги завіз матеріалів на калинник для огорожі -148,22грн. 
14.Матеріали для робочих  (вапно , рукавиці , шпатель , тачка, віники, жилка, бензин масло тощо)-5705,78грн. 
15.Матеріали для встановлення плитки біля адмінкорпусу  ОТГ (цемент, пісок тощо)-19800,00грн. 
16.Зарплата ЦПХ укладання плитки біля адмінкорпусу  ОТГ-61829,60грн. 
17.Матеріали та інвентар для робочих на цвинтарі (жилка , бензин, тачка , лопата ,граблі тощо)-11576,90грн. 
18.Транспортні послуги для вивозу сміття з цвинтарів (МАЗ 5549 та ЮМЗ ПЕ-Ф-1(дизпаливо , зарплата))-6344,01грн. 
19.Утримання робочих благоустрою на цвинтарі -20402,59грн. 
20.Зарплата договір ЦПХ копання рова на Яршиці-1650,00грн. 
21.Вишка для зрізання дерев в центрі села , біля школи, садочка, бібліотеки  -4800,00грн. 
22.Паливно мастильні матеріал до бензопили для зрізання дерев- 224,48грн. 
23.Надання транспортних послуг  МАЗ 5549 та ЮМЗ ПЕ-Ф-1 збирання обочини по вул.Шевченка (зарплата , дизпаливо)-

6603,74грн. 
24.Надання послуг для скошування трави з обочин (бензин, жилка ,масло)-3159,08грн. 
25.Транспортні послуги збір ТПВ з урн та парків опале листя  (МАЗ 5549, ЮМЗ ПЕ-Ф-1 , ГАЗ 3309)(дизпаливо , зарплата)-

2134,24грн. 
26.Транспортні послуги біля адмінкорпусу  ОТГ (погрузла та вивіз глини та піску )(МАЗ 5549 , ЮМЗ ПЕ-Ф-1 дизпаливо , 

зарплата)-403,80грн. 
 
 

 



РУНГУРИ 
1. Оплата за вуличне освітлення –527,22грн. 
2. Капітальний ремонт вуличного освітлення фірма Пара-План -22462грн. 
3. Оплата послуг нове підключення вуличного освітлення -720,94грн. 
4. Придбання електроматеріалів (світильники , кабель, кронштейни тощо)—23740,00грн 
5. Транспортні послуги вивіз сміття з цвинтаря (МАЗ 5549 , ЮМЗ ПЕ-Ф-1 зарплата , дизпаливо)-1717,92грн. 
6. Утримання робочого благоустрою -19167,90грн. 
7. Матеріали та інвентар (вапно , рукавиці, віники , урни для сміття, дизпаливо, тощо )-5610,73грн. 
8. Транспортні послуги збір ТПВ з урн та бюджетних установ (ГАЗ 3309 зарплата , дизпаливо)-215,39грн. 
9. Дизпаливо для прогортання доріг від снігу -2216,66грн. 
10. Транспортні послуги Т150для прогортання доріг від снігу(дизпаливо , зарплата)-1438,00грн. 

 

СЛОБОДА 
 

1. Транспортні послуги ремонт комунальних доріг гравієм (МАЗ 5549,ЮМЗ ПЕ-Ф-1 дизпаливо , зарплата )-1828,90грн. 
2. Утримання робочого благоустрою -12608,70грн. 
3. Матеріали та інвентар (вапно , цемент , труба , лотки ,урни для сміття , коса тощо)-23350,00грн. 
4. Транспортні послуги збір ТПВ з урн та бюджетних установ -215,39грн. 
5. Дизпаливо для прогортання доріг від снігу- 633,20грн. 

 

МАРКІВКА 
 

1. Оплата за вуличне освітлення- 18318,23грн. 
2. Придбання електроматеріалів для вуличного освітлення (лампочки, таймер ,тощо)-4721,00грн. 
3. Транспортні послуги для заміни ламп вул.. освітлення (ГАЗ 3309 дизпаливо , зарплата)-448,57грн. 
4. Транспортні послуги монтаж електрообладнання в школі (ГАЗ 3309 дизпаливо , зарплата)-60,73грн. 
5. Оплата послуг заміна лічильників вуличного освітлення та профремонт лічильників -2147,71грн. 
6. Транспортні послуги зняття показників вуличного освітлення (ГАЗ 3309 дизпаливо , зарплата)- -202,30грн. 
7. Транспортні послуги збір ТПВ з урн та бюджетних установ( ГАЗ 3309 дизпаливо , зарплата)-280,71грн. 
8. Утримання робочого благоустрою -21618,40грн. 
9. Матеріали та інвентар (вапно , урни для сміття , фарба, водоемульсійна , тощо)-3022,00грн. 
10. Дизпаливо для прогортання доріг від снігу -316,67грн. 
11. Транспортні послуги Т-150 для прогортання доріг від снігу-877,33грн. 



 

МОЛОДЯТИН 
 

1. Транспортні послуги монтаж електрообладнання в школі (ГАЗ 3309 дизпаливо , зарплата)-60,73грн. 
2. Надання транспортних послуг збирання глини з обочини (МАЗ 5549 ЮМЗ ПЕ-Ф-1 дизпаливо , зарплата)-3479,07грн. 
3. Транспортні послуги по ремонту комунальних доріг по вул.Веселовського, копання рова на цвинтарі , по вул.Гагаріна, 
Незалежності -43168,76грн. 
4. Матеріали та інвентар (вапно ,відро ,лопата, урни для сміття, масло , бензина тощо)-4778,60грн. 
5. Транспортні послуги збір ТПВ з урн та бюджетних установ-513,19грн. 
6. Утримання робочого благоустрою -9794,60грн. 
7. Транспортні послуги Т150 для прогортання доріг від снігу-1596,33грн. 

 

СОПІВ 
 

1. Оплата за вуличного освітлення -23924,52грн. 
2. Придбання електроматеріалів вуличного освітлення -56941,00грн. 
3. Транспортні послуги заміна ламп вуличного освітлення( ГАЗ 3309 дизпаливо , зарплата)- 222,57грн. 
4. Транспортні послуги зняття показників вуличного освітлення (ГАЗ 3309 дизпаливо , зарплата)-202,30грн. 
5. Транспортні послуги вивіз сміття з цвинтаря -3467,55грн. 
6. Матеріли та інвентар (вапно , рукавиці , болти , урни для сміття , бензин тощо)-5478,61грн . 
7. Утримання робочого благоустрою -7191,66грн. 
8. Паливно-мастильні матеріали для зрізання дерев, скошування трави (бензин, масло , жилка )-734,04грн. 
9. Вишка для зрізання дерев-1797,60грн. 
10. Надання послуг для скошування обочини (жилка , бензин , зарплата робочих)-1540,50грн. 
11. Дизпаливо для прогортання доріг від снігу -475,00грн. 

 

КНЯЖДВІР 
1. Оплата за вуличне освітлення -15880,81грн. 
2. Придбання електроматеріалів вуличного освітлення-18307,00грн. 
3. Транспортні послуги зняття показників вуличного освітлення (ГАЗ 3309 дизпаливо , зарплата)-422,95грн. 
4. Транспортні послуги заміна ламп вуличного освітлення (ГАЗ 3309 дизпаливо , зарплата)-81,97грн. 
5. Транспортні послуги вивіз стихійних сміттєзвалищ , сміття з цвинтаря (МАЗ 5549 ЮМЗ дизпаливо зарплата)-
2905,42грн. 



6. Матеріали та інвентар(вапно , урни для сміття, бензин, метало черепиця , арматура , фарба , електроди тощо)-
34692,00грн. 
7. Транспортні послуги збір ТПВ з урн та бюджетних установ-364,90грн. 
8. Послуги по скошуванню трави в центрі села -1194,91грн. 
9. Дизпаливо для прогортання доріг від снігу-1900,00грн. 
10. Транспортні послуги для прогортання снігу- 1220,00грн. 
11. Утримання робочого благоустрою -3618,41грн. 

 

КИЙДАНЦІ 
1. Оплата за вуличне освітлення -2951,37грн. 
2. Придбання електро матеріалів -21792,91грн. 
3. Транспортні послуги монтаж електрообладнання в школі  (ГАЗ 3309 дизпаливо , зарплата)- 64,74грн. 
4. Транспортні послуги зняття показників вуличного освітлення (ГАЗ 3309 дизпаливо , зарплата)-422,63грн. 
5. Транспортні послуги заміна ламп вуличного освітлення (ГАЗ 3309 дизпаливо, зарплата)-179,40грн. 
6. Транспортні послуги вивіз сміття з цвинтаря (МАЗ 5549 ЮМЗ дизпаливо , зарплата)-1067,36грн. 
7. Матеріали та інвентар (вапно, урни для сміття , цемент, фарба)-6710,00грн. 
8. Транспортні послуги збір ТПВ з урн та бюджетних установ -364,90грн. 
9. Паливно-мастильні матеріали для зрізання дерев(бензин ,масло , зарплата) -480,28грн. 
10. Вишка для зрізання дерев -2100,00грн. 
11. Виготовлення надвірного туалету -762,50грн. 
12. Дизпаливо для прогортання доріг від снігу -949,80грн. 

 

МАЛИЙ КЛЮЧІВ 
1. Придбання електроматеріалів вуличного освітлення -9300,00грн. 
2. Дизпаливо для прогортання доріг від снігу -633,20грн. 
3. Транспортні послуги Т150 для прогортання доріг -560,67грн. 
4. Утримання робочого благоустрою -13706,59грн. 
5. Транспортні послуги вивіз сміття з цвинтаря (МАЗ 5549 ЮМЗ зарплата , дизпаливо)- 1574,48грн. 
6. Матеріали та інвентар (вапно , дошка, урни для сміття , тощо)-7871,94грн. 
7. Транспортні послуги збір ТПВ з урн та бюджетних установ-451,64грн. 
8. Вишка для зрізання дерева -2400,00грн. 
9. Надання послуг для скошування трави з обочини (бензин, жилка )-1358,92грн. 

 



 
Звіт про використання загальних  коштів з благоустрою  Печеніжинського 

ККП за 12 місяців  2016 року 
1. Утримання електрика  1 посадовий оклад-32921,83грн. 
2. Утримання енергетика 1 посадовий оклад-30253,68грн. 
3. Проектно-кошторисна документація для площадки для сортування ТПВ-54459,58грн. 
4. Мотокоса 2 шт.-14874,46грн. 
5. Бензопила 1шт-11643,85грн. 
6. Утримання бухгалтера-майстра -39402,43грн. 
7. Впорядкування площадки для сортування ТПВ -12700грн. 
8. Викачка септика в адмінкорпусі ОТГ(дизпаливо, зарплата)-275,14грн. 
9. Завіз матеріалів для сіл ОТГ-137,57грн. 
10. Кущоріз-2699,00грн. 

 
Всього 199367,54грн. 
 
Разом використано коштів 957252,12грн. 
Залишок матеріалів вуличного освітлення  на складі – 17747,88грн. 
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