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Програма 

розвитку  Комунального підприємства  «ЕТС» 

Підгородненської міської ради Дніпровського района Дніпропетровської 

області 

2018 – 2020  роки 
 

3. Визначення проблем на розв’язання яких спрямована програма: 
 

Комунальне  підприємство «ЕТС»  (далі – Підприємство) є 

підприємством Підгородненської міської   ради, яке створене з метою  

забезпечення потреб бюджетних установ,  населення та інших організацій 

міста у послугах  побутового та іншого характеру. 

 

На сьогоднішній день на комунальному підприємстві незадовільний 

матеріально-технічний стан, відсутня необхідна техніка, відсутні приміщення 

для зберігання та обслуговування техніки, відсутня територія для організації 

виробничої діяльності. 

Програма розвитку  Комунального підприємства «ЕТС»  на 2018-2020 

роки є одним із етапів розширення напрямів роботи  комунального 

підприємства з метою збільшення  його прибутковості.  

Станом на 01.12.17 в комунальній сфері м.Підгородне існує багато 

проблем які потребують розв’язання для покращення якості комунальних 

послуг, розширення їх переліку, досягнення 100% відшкодування вартості 

послуг. 

В свою чергу задоволення потреб населення в роботах, послугах і 

товарах стримується внаслідок незадовільного стану матеріально-технічної 

бази підприємства. 

До таких проблем відносяться: 

- Малий процент охоплення домогосподарств міста договорами на 

видалення твердих побутових відходів з КП «ЕТС» 

- Незадовільний стан нормативно-правового регулювання відносин 

КП «ЕТС» з отримувачами послуг, необхідність приведення у 

відповідність до вимог діючого законодавства нормативних актів 

міської ради, прийняття нових 

- Відсутність централізованих мереж водопостачання та 

водовідведення, що призводить до забруднення навколишнього 

природного середовища 

- Необхідність удосконалення роботи по наданню ритуальних послуг 

- Незадовільний стан матеріально-технічної бази КП «ЕТС», 

відсутність необхідної кількості машин та механізмів, обладнання 



для прибирання вулиць, вивезення сміття, техніки для роботи на 

висоті та інше 

- Підприємство не має власної території, достатньої площі земельної 

ділянки для розміщення будівель і споруд, техніки, машин та 

механізмів для організації виробничого процесу по виготовленню 

ритуальної атрибутики та іншї проблеми. 

 
 

                                     4. Мета Програми 
 

 Метою  цієї Програми є визначення   комплексу організаційних та 

економічних заходів, спрямованих на забезпечення належного 

функціонування комунального підприємства «ЕТС» з метою досягнення його 

прибутковості, підтримку фінансового становища Підприємства,  зміцнення  

матеріально-технічної бази.  

 

5.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 

Організаційне забезпечення реалізації положень Програми 

здійснюється міською радою. Розвязання проблем буде здійснюватися 

шляхом: 

- розширення переліку робіт та послуг які надаються підприємством, 

зокрема: 

- ритуальних 

- по вивезенню твердих побутових відходів 

- обслуговування мереж централізованого водопостачання та 

водовідведення 

- удосконалення місцевої нормативної бази у сфері благоустрою 

населених пунктів, з метою отримання фінансового ресурсу для розвитку КП 

- організація проведення ремонтно-будівельних робіт та  виробництво 

будівельних матеріалів;  

         - здійснення інших видів діяльності, не заборонених чинним 

законодавством України ;  

 

6. Напрями діяльності та заходи міської цільової програми 

(додаток 1) 
 

 7. Координація та контроль за виконанням Програми 
 

Програма виконується протягом 2018 - 2020 років.  

Виконавцями Програми є Комунальне підприємство «ЕТС»,  

Підгородненська міська рада.  

Контроль за виконання  Програми покладається  на постійну комісію з 

питань соціально-економічного розвитку та комунальної власності міської  

ради та заступника міського голови за розподілом обов’язків. 

 

 

 



Начальник  комунального  

підприємства «ЕТС»                                                           Є.М.Дубина 

 

 

 

 

 

    
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                           

 


