
Пояснювальна записка 

 
          В ході господарської діяльності в КП «Лозове комунсервіс» виникла 

заборгованість по оплаті електроенергії, виплаті заробітної плати і сплаті 

податків і зборів станом на 01.08.2022року в сумі 40481,08 грн. в т.ч.: 

- електроенергія – 5541,56 грн. 

- заробітна плата – 16687,10 грн. 

- єдиний соціальний внесок – 6091,05 грн. 

- податок з доходів фізичних осіб – 11364,20 грн. 

- військовий збір – 797,17 грн. 

 

          Заборгованість виникла в результаті суттєвого підвищення цін на ПММ, 

несвоєчасної оплати за комунальні послуги споживачами , а примусове 

стягнення заборгованості за надані комунальні послуги неможливе під час 

воєнного стану відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» із 

змінами і доповненнями. Через зношені системи централізованого 

водопостачання спостерігається високий рівень втрат питної води і збільшення 

витрат на оплату електроенергії. 

         Проте, на 01.08.2022 року існує економія по програмі благоустрою селища 

Лозове на 2022рік в сумі 65428,26 грн., в т.ч.: 

- заробітна плата – 53629,72грн. 

- єдиний соціальний внесок – 11798,54грн. 

Тому, витрати по Програмі перерозподіляються по слідуючих напрямках: 

          
1.1. Видалення трави з обочин, кюветів і водовідвідних канав; косіння трави і бур'яну 

на ухилах насипів і виїмках дороги. Розчистка і обрізка сухостійних і аварійних дерев 

по селещу. Вивіз стихійних смітників., сухого листя, гілля, буряну  

    

          - Заробітна плата майстра 1 шт.од.*7368грн*6+7722*5+8388 =               75757 грн   

          - Тракторист 0,5 шт.од *103496=                                                                  51748грн                             

-         - Єдиний Страховий Внесок 142954*22%=                                                 20774грн 

          - Інвентар- (бензокоса, бензопила, сокира, лопата, граблі)                        11935грн                                                                                                      

          - ПММ (коса,пилка), 200л*30грн.                                                                   6000грн. 

          - запчастини(коса,пилка,трактор МТЗ (4колеса і інші)),                          30000грн 

          - Дизпаливо(Т-16)-150л*30грн=                                                                      4500грн, 

Всього:                                                                                                200714 грн 

 

 

2. Вуличне освітлення та зовнішні електромережі 
 

2.1 Витрати на утримання опор та ліній зовнішнього освітлення та обладнання на 

них  
          - Заробітна плата –Електрик 0,5шт. од.*105728,56=                                  18096грн, 

           -Єдиний Страховий Внесок 52865грн*22%=                                              3983грн, 

           - Інвентар- (лази монтерські,і інш. ел. інструмент)                                     5500грн, 

           -Спецодяг та засоби гігієни-1*1565                                                              1565грн, 

           -Послуги вишки                                                                                            25000грн, 

 

Всього:                                                                                               54 144 грн 

 



3.Селищне і сільські кладовища 
3.1 Утримання селищного і сільських  кладовищ 

           - Заробітна плата -0,5 шт.од.*(6500грн*6+6700*6)=                               22840грн, 

           -Єдиний Страховий Внесок:39600грн*22%=                                             5025грн 

           -Спецодяг та засоби гігієни-1*1565грн =                                                    1565грн,  

           - ПММ  (бензопила, бензокоса) 1000л*30                                                 10000грн.   

Всього:                                                                                              39 430 грн 

 

4.Забезпечення ефективного функціонування ЖКГ та безперебійного 

водопостачання та водовідведення 
4.1 Надання фінансової підтримки на покриття заборгованості по електроенергії та 

сплаті податків за 2022 рік: 

           - електроенергія  -                                                                                        28557грн, 

           -Єдиний страховий внесок:                                                                         25025грн 

           -податок з доходів фізичних осіб                                                                22730грн,  

           -військовий збір                                                                                              2000грн.   

Всього:                                                                                              78 312 грн 

 

 

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ І:                              372 600 грн.                                                                                                 
 

 

 

 

 

Начальник відділу фінансів                                                    Валентина ПЕТРІВ 

 
         


