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від 25 листопада 2021 року                                 смт. Рожнятів 

№ 412 -15/2021 

 

 

Про роботу КП Рожнятівської селищної ради 

 

 

Відповідно до ст.17 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні, 

заслухавши інформацію керівника комунального підприємства Рожнятівської 

селищної ради про роботу підприємства, селищна рада: 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Інформацію про роботу КП Рожнятівської селищної ради взяти до уваги. 

 

 

 

 

 

Селищний голова                   Василь РИБЧАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комунальне підприємство Рожнятівської селищної ради (КП РСР)здійснює свою 

діяльність, як на території Рожнятівської територіальної громади так і за її межами. 

Підприємство проводить вивіз ТПВ з населених пунктів, що входять до складу ТГ, 

згідно з графіком, з інших громад по домовленості. Вивезення ТПВ здійснюється 

двома автомобілями-сміттєвозами з боковим завантаженням. Інколи залучалась 

інша техніка, підприємства підрядника, а саме трактор з причепом. Також на балансі 

підприємства є кінь, який також інколи залучається до роботи з вивезення гілок, 

зимою для прочистки тротуарів від снігу. Так як згідно з даними бухгалтерського 

обліку приблизний вік коня більше 30 років, і ми живемо у двадцять першому 

столітті, пора уже замінити коня на більш сучасну техніку. Просимо дати дозвіл на 

списання або продаж цього коня.  

 Комунальна техніка знаходиться під відкритим небом просто на площадці 

навіть без твердого покриття , просто у болоті. Зберігання техніки в таких умовах 

призводить до її псування, особливо в зимовий період, коли в гідросистемах 

замерзає масло, що призводить до розриву різного роду трубок та циліндрів, також 

перевитрата пального  при розігріванні агрегатів. При поломці немає можливості 

проводити ремонт, коли водію приходиться лягати під машину коли зверху падає 

сніг а підногами болото. 

Просимо знайти можливість надати КП РСР приміщення гаражів, що знаходяться на 

території смт. Рожнятів. 

 Також підприємство надає послуги з благоустрою в основному на території 

селища Рожнятів. Прибирання прибудинкових територій, території  парків, 

кладовища, обрізка дерев та кущів та інше. 

 Підприємство обслуговує багатоквартирні будинки, здійснюючи частковий 

ремонт покрівель даху, підвалів, під’їздів, ремонт та заміна каналізаційних систем та 

водопроводів. 

 На утриманні підприємства полігон ТПВ. На полігон твердих побутових 

відходів  звозиться побутове сміття з населених пунктів колишнього Рожнятівського 

району. Вартість за захоронення ТПВ з інших ТГ встановлена у сумі 80 грн за 1 м³. 

Один раз у квартал необхідно проводити упорядкування полігону великим 

трактором. Вартість послуги становить 50 тис. грн. 

 Звичайно хочеться збільшити кількість видів діяльності з можливістю 

надавати більше послуг однак для цього потрібно техніку та спеціалістів. Наразі ні 

одного ні іншого комунальне підприємство не може собі дозволити за відсутності 

коштів. 


