
 
 

 
ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

( позачергова тринадцята сесія восьмого скликання ) 
 

РІШЕННЯ 
 
11 листопада  2021 року  
 
Про затвердження фінансового 
плану Лубенського комунального  
житлово-експлуатаційного управління 
 
 

          Розглянувши клопотання Лубенського комунального житлово-
експлуатаційного управління від 23.09.2021 року, відповідно до Порядку 

складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних 

підприємств Лубенської міської ради, затвердженого рішенням сесії  міської ради 

від 15.10.2020 року, висновку № 1 від 07.10.2021 року Управління житлово-
комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області щодо показників фінансового плану 

Лубенського комунального житлово-експлуатаційного управління на 2022 рік, 
керуючись ст. 25, 26, 59  Закону України «Про місцеве самоврядування» 

 
міська рада вирішила : 

 
1. Затвердити фінансовий план Лубенського комунального житлово-

експлуатаційного управління на 2022 рік (додається). 
2.  Лубенському комунальному житлово-експлуатаційному управлінню 

щоквартально надавати головному розпоряднику коштів звіт про виконання 

фінансового плану з пояснюючою запискою з урахуванням показників 
господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період. 
       3. Організацію виконання рішення покласти на Управління житлово-
комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області (начальник Князєв О.В.). 
       4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Діденка О.Г., 
постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, 

комунальної власності та екології та постійну депутатську комісію з питань 

планування бюджету та фінансів. 

Лубенський міський голова                                        Олександр Грицаєнко 
 
 



 
 
ПОГОДЖЕНО: 

 
 
Секретар міської ради                                                              М.Ф. Комарова 
   
Голова постійної депутатської  
комісії з питань планування бюджету 
та фінансів                                                                                  Р.В. Сендзюк 
 
 
Голова постійної депутатської 
комісії з питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності 
та екології                                                                                   С.Л. Супрун 
 
Заступник Лубенського міського голови                                О.Г. Діденко                       
     
Начальник фінансового 
управління                                                                                  Т.О. Романенко 
 
Головний спеціаліст 
юридичного відділу                                                                   М.О. Євтушевський 
 
 
 
Начальник Управління 
житлово- комунального господарства                                     О.В. Князєв 
                                                  
 
 
Начальник відділу організаційного 
забезпечення діяльності ради та ОСН                                Н.М. Уварова 
 
 
 
 
 
 
 
Наталія Коляда 
тел.74-801 

 
 
 
 

 



 
 



Висновок № 1 від 07.10.2021 року 
щодо показників фінансового плану Лубенського комунального 

житлово- експлуатаційного управління на 2022 рік 
 

Лубенське комунальне житлово- експлуатаційне управління (скорочена 

назва – ЛК ЖЕУ) засноване на комунальній власності територіальної 

громади і підпорядковане виконавчому комітету Лубенської міської ради, 
має право юридичної особи, здійснює  свою діяльність  на  підставі  Статуту, 

розробленого  згідно  з  чинним  законодавством  України  та затвердженим  
рішенням   Лубенської міської ради  Лубенського району Полтавської області 
від 08 квітня 2021 року. Підприємство створено згідно з рішенням 

виконавчого комітету Лубенської міської ради від 26.03.2003р. № 85. 
Власником ЛК ЖЕУ є Лубенська міська рада. Підприємство 

підконтрольне, підпорядковане та підзвітне виконавчому комітету 

Лубенської міської ради. Уповноваженим органом для здійснення контролю 

за ефективністю діяльності підприємства є Управління житлово-
комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради 
Полтавської області.  

Підприємство є юридичною особою, користується правом 

господарського відання щодо закріпленого за ним майна, має право від свого 

імені укладати договори, набувати майнові і немайнові права та нести 

обов’язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою у судових 

органах. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, 
печатку, штампи, бланки із своїм найменуванням, ідентифікаційний код 
тощо. 

Майно Підприємства складають виробничі і невиробничі фонди, 
оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у 
балансі Підприємства.  

Майно, яке передане Підприємству територіальною громадою міста 

Лубни є комунальною власністю, закріплене за Підприємством і належить 

йому на праві повного господарського відання. Підприємство користується 

майном без права відчудження, повного господарського відання, вчиняючи 

щодо нього будь- які дії, що не суперечать чинному законодавству України 

та статуту Підприємства.  
Середньооблікова чисельність працівників на підприємстві в 2020 році 

складає 101 особу, річний фонд оплати праці становить 9546 тис. грн. 
Середньомісячна заробітна плата становить 7,8 тис. грн. 

Предметом основної діяльності Підприємства є надання послуг з 

управління багатоквартирними будинками, спорудами або групою будинків, 

що надаються згідно укладених договорів.  
Загальна площа житлового фонду складає 365 743,07 м², це 160 

багатоквартирних будинків.  
Порядок надання послуги з управління багатоквартирним будинком, 

що здійснюється управителем на підставі договору про надання послуг з 

управління багатоквартирним будинком, укладеного відповідно до Законів 



України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному 

будинку» та «Про житлово-комунальні послуги», регулюються Правилами 

надання послуги з управління багатоквартирним будинком, що затверджені 

постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018р. № 712. 
Відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України № 190 від 

27.07.2018р. комунальним підприємством надаються наступні види робіт: 
1. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: 

водопостачання; водовідведення; теплопостачання; гарячого водопостачання; 

зливової каналізації; електропостачання; газопостачання. 
2. Технічне обслуговування ліфтів. 
3. Обслуговування систем диспетчеризації. 
4. Обслуговування димових та вентиляційних каналів. 
5. Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв 

будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на 
закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі 

спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна 

багатоквартирного будинку. 
6. Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: 
водопостачання; водовідведення; теплопостачання; гарячого 

водопостачання; зливової каналізації; електропостачання; газопостачання. 
7. Прибирання прибудинкової території. 
8. Прибирання приміщень загального користування (прибирання 

підвалів). 
9. Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової 

території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами. 
10. Дератизація. 
11. Дезінсекція. 
12. Придбання електричної енергії для освітлення місць загального 

користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого 

спільного майна багатоквартирного будинку. 
Фінансовий план розроблено з урахуванням фактичних показників за 

результатами фінансової та господарської діяльності за 2020 рік, а також з 

урахуванням змін протягом планового року. 
Фінансовий план ЛК ЖЕУ на 2022 рік складено у відповідності до 

Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів 

комунальних підприємств затвердженого рішенням Лубенської міської ради 

15.10.2020 року.   
Планові витрати на оплату праці розраховані виходячи із затвердженого 

з 01.12.2021 р. прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розмірі – 
2393 грн. та планового підвищення мінімальної заробітної плати до                    
6 тис.грн. 

Згідно фінансового плану підприємства на наступний рік витрати на 

надання послуг з управління багатоквартирними будинками складе              

17048 тис. грн., в тому числі: 



- матеріальні витрати – 2966 тис. грн. 
- електроенергія та паливо – 1892 тис. грн. 
- витрати на оплату праці – 967 тис. грн. 
- відрахування на соціальні заходи – 2005 тис. грн. 
- амортизація – 5 тис. грн. 
- інші витрати – 510 тис. грн. 

Отримання запланованого на 2022 рік доходу та виконання 

фінансового плану в повному обсязі можливе при своєчасній та в повному 

обсязі оплати послуг за управління будинком мешканцями багатоквартирних 

будинків. 
Найбільш проблемним питання для комунального підприємства 

являється заборгованість мешканців за надані послуги з обслуговування 

будинків та прибудинкових територій. 
Для покращення показників оплати за надані послуги підприємством 

проводяться наступні заходи: 
- збільшення кількості поданих до суду заяв про видачу судового наказу; 
- надсилання претензій найбільш злісним боржникам; 
- нагадування про наявність боргу, шляхом поквартального рознесення 

письмових повідомлень щомісячно; 
- інформування про наявність заборгованості, шляхом розміщення 

оголошень на будинках; 
- інформування про розмір заборгованості в телефонному режимі; 
- роз’яснювальні бесіди з мешканцями будинків і головами будинкових    

комітетів щодо платіжної дисципліни; 
- розміщення на власному веб-сайті та сторінці в Facebook щотижневих 

репортажів про найбільш важливі виконані роботи; 
- по-будинкове звітування про виконані роботи на власному веб-сайті; 
- прийняття в абонентському відділі оплати за послуги без комісії; 
- укладання договорів реструктиризації заборгованості. 

Фінансовий план Лубенського комунального житлово-
експлуатаційного управління на 2022 рік перевірено Управлінням житлово-
комунального господарства, показники фінансового плану відповідають 

даним фінансової звітності за 2019 та 2020 роки. 
  Планові показники роботи підприємства на 2022 рік передбачені 

керівником підприємства  у відповідності до запланованої господарської 

діяльності на наступний рік. 
 
 
 
 
 

Начальник Управління                                                     
житлово-комунального господарства                              Олександр КНЯЗЄВ                                            

 



Висновок №1 від 15.12.2020 року 
щодо показників фінансового плану Лубенського комунального 

житлово- експлуатаційного управління на 2021 рік 
 

Лубенське комунальне житлово- експлуатаційне управління (скорочена 

назва – Лубенське КЖЕУ) засноване на комунальній власності 

територіальної громади м.Лубни і підпорядковане виконавчому комітету 

Лубенської міської ради, має право юридичної особи, здійснює  свою 

діяльність  на  підставі  Статуту, розробленого  згідно  з  чинним  

законодавством  України  та затвердженим  рішенням   Лубенської міської 

ради  Полтавської області від 17 червня 2016 року. Підприємство створено 

згідно з рішенням виконавчого комітету Лубенської міської ради від 

26.03.2003р. № 85. 
Власником Лубенського КЖЕУ є Лубенська міська рада. Підприємство 

підконтрольне, підпорядковане та підзвітне виконавчому комітету 

Лубенської міської ради. Уповноваженим органом для здійснення контролю 

за ефективністю діяльності підприємства є Відділ житлово-комунального 

господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Лубенської 

міської ради.  
Підприємство є юридичною особою, користується правом 

господарського відання щодо закріпленого за ним майна, має право від свого 

імені укладати договори, набувати майнові і немайнові права та нести 

обов’язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою у судових 

органах. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, 
печатку, штампи, бланки із своїм найменуванням, ідентифікаційний код 
тощо. 

Майно Підприємства складають виробничі і невиробничі фонди, 
оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у 
балансі Підприємства.  

Майно, яке передане Підприємству територіальною громадою міста 

Лубни є комунальною власністю, закріплене за Підприємством і належить 

йому на праві повного господарського відання. Підприємство користується 

майном без права відчудження, повного господарського відання, вчиняючи 

щодо нього будь- які дії, що не суперечать чинному законодавству України 

та статуту Підприємства.  
Середньооблікова чисельність працівників на підприємстві в 2020 році 

складає 101 осібу, річний фонд оплати праці становить 9438 тис. грн. 
Середньомісячна заробітна плата становить 8 тис. грн. 

Предметом основної діяльності Підприємства є надання послуг з 

управління багатоквартирними будинками, спорудами або групою будинків, 

що надаються згідно укладених договорів.  
Загальна площа житлового фонду складає 365 743,07 м², це 160 

багатоквартирних будинків.  
Порядок надання послуги з управління багатоквартирним будинком, 

що здійснюється управителем на підставі договору про надання послуг з 



управління багатоквартирним будинком, укладеного відповідно до Законів 

України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному 

будинку» та «Про житлово-комунальні послуги», регулюються Правилами 

надання послуги з управління багатоквартирним будинком, що затверджені 

постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018р. № 712. 
Відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України № 190 від 

27.07.2018р. комунальним підприємством надаються наступні види робіт: 
1. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: 

водопостачання; водовідведення; теплопостачання; гарячого водопостачання; 

зливової каналізації; електропостачання; газопостачання. 
2. Технічне обслуговування ліфтів. 
3. Обслуговування систем диспетчеризації. 
4. Обслуговування димових та вентиляційних каналів. 
5. Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв 

будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на 
закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі 

спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна 

багатоквартирного будинку. 
6. Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: 
водопостачання; водовідведення; теплопостачання; гарячого 

водопостачання; зливової каналізації; електропостачання; газопостачання. 
7. Прибирання прибудинкової території. 
8. Прибирання приміщень загального користування (прибирання 

підвалів). 
9. Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової 

території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами. 
10. Дератизація. 
11. Дезінсекція. 
12. Придбання електричної енергії для освітлення місць загального 

користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого 

спільного майна багатоквартирного будинку. 
Фінансовий план розроблено з урахуванням фактичних показників за 

результатами фінансової та господарської діяльності за 2019 рік, а також з 

урахуванням змін протягом планового року. 
Фінансовий план Лубенського комунального житлово- 

експлуатаційного управління на 2021 рік складено у відповідності до 

Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів 

комунальних підприємств затвердженого рішенням Лубенської міської ради 

15.10.2020 року.   
Планові витрати на оплату праці розраховані виходячи із затвердженого 

з 01.12.2020 р. прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розмірі – 
2270 грн. та планового підвищення мінімальної заробітної плати до                    
6 тис.грн. 



Згідно фінансового плану підприємства на наступний рік витрати на 

надання послуг з управління багатоквартирними будинками складе              

17822 тис.грн., в тому числі: 
- матеріальні витрати – 3420 тис. грн. 
- електроенергія та паливо – 1736 тис. грн. 
- витрати на оплату праці – 9864 тис. грн. 
- відрахування на соціальні заходи – 2170 тис. грн. 
- амортизація – 32 тис. грн. 
- інші витрати – 600 тис. грн. 

Отримання запланованого на 2021 рік доходу та виконання 

фінансового плану в повному обсязі можливе при своєчасній та в повному 

обсязі оплати послуг за управління будинком мешканцями багатоквартирних 

будинків. 
Найбільш проблемним питання для комунального підприємства 

являється заборгованість мешканців за надані послуги з обслуговування 

будинків та прибудинкових територій. 
Фінансовий план Лубенського комунального житлово- 

експлуатаційного управління на 2021 рік перевірено відділом ЖКГ та КБ, 

показники фінансового плану відповідають даним фінансової звітності за 

2019 та 2020 роки. 
  Планові показники роботи підприємства на 2021 рік передбачені 

керівником підприємства  у відповідності до запланованої господарської 

діяльності на наступний рік. 
 
 
 
 
 

Начальник відділу ЖКБ 
та КБ                                                                                                  О.М.Сосна 

 



 
 

Пояснювальна записка 
до рішення  Лубенської міської ради «Про затвердження 

фінансового плану на 2022 рік  Лубенське комунальне житлово- 
експлуатаційне управління 

 
Лубенське комунальне житлово- експлуатаційне управління (скорочене 

найменування – ЛК ЖЕУ) засноване на комунальної власності Лубенської 

територіальної громади, здійснює  свою діяльність  на  підставі  Статуту, 

розробленого  згідно  з  чинним  законодавством  України  та затвердженим  

рішенням   Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 

від 08 квітня 2021 року. Підприємство створено згідно з рішенням 

виконавчого комітету Лубенської міської ради від 26.03.2003р. № 85. 
Власником ЛК ЖЕУ є Лубенська територіальна громада. Органом 

управління для здійснення контролю за ефективністю діяльності 

підприємства є Управління житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області.  
Підприємство є юридичною особою, користується правом 

господарського відання щодо закріпленого за ним майна, має право від свого 

імені укладати договори, набувати майнові і немайнові права та нести 

обов’язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою у судових 

органах, займатися діяльністю, яка відповідає напрямкам, передбаченим 

Статутом підприємства.  
Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, 

печатку, штампи, бланки із своїм найменуванням, ідентифікаційний код 

тощо. 
Майно Підприємства складають виробничі і невиробничі фонди, 

оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у 

балансі Підприємства.  
Майно, яке передане Підприємству територіальною громадою міста 

Лубни є комунальною власністю, закріплене за Підприємством і належить 

йому на праві повного господарського відання. Підприємство користується 

майном без права відчудження, повного господарського відання, вчиняючи 

щодо нього будь- які дії, що не суперечать чинному законодавству України 

та статуту Підприємства. На це майно не може бути звернень стягнення на 

валюту кредиторів Підприємства. Майно отримане Підприємством у 

власність з інших джерел, є його власністю.  
Середньооблікова чисельність працівників на підприємстві в 2020 році 

склала 101 особу, річний фонд оплати праці становить 9546 тис. грн. 
Середньомісячна заробітна плата становить 7,8 тис. грн. 

Лубенське КЖЕУ надає для розгляду та затвердження фінансовий 

план на 2022 рік, що включає в себе дохідну і видаткову частини та 

фінансовий результат діяльності підприємства. Усі дані фінансового 

плану подані в тисячах гривень. 



Предметом основної діяльності Підприємства є надання послуг з 

управління багатоквартирним будинком, спорудою або групою будинків, що 

надаються згідно укладених договорів.  
Загальна площа житлового фонду складає 356 606,36 м², це 159 

багатоквартирних будинків, а саме: вул. Інститутська, 15;                                
вул. Індустрiальна, 10, 10a, 10в, 12; вул. Авiаторська, 44/8, 46, 48, 50;               
пров. Анатолія Безроди, 4; вул. Анатолія Безроди, 2, 6, 18, 22/1, 28, 44, 50;        
вул. Ботанiчна, 1; вул. Верстатобудівників, 4; вул. Вишневецьких, 7, 9;             
вул. Владислава Бєлоруса, 16, 27, 35; пл. Вокзальна, 1а, 5, 6;                              
м-н Володимирський, 6, 22/2, 24/1, 26/2; вул. Гагарiна, 18, 20;                         
вул. Гвардійська, 1а, 3, 7, 9, 9а; пров. Гвардійської, 1б, 9/13, 15, 29, 29а, 33; 
вул. Героїв Чорнобиля, 4, 6, 8, 9; вул. Гоголя, 3; вул. Достоєвського, 3, 5, 8; 
вул. Драгоманова, 10/8, 13, 13а, 16, 21/3, 36/2; вул.Затишна, 18;                     
вул. Кононівська, 64а; вул. Котляревського, 5; вул. Кошового, 2;                        
вул. Крилова, 4; вул. Ляскiна, 17/9; вул. Мiчурiна, 10, 12/13;                            
вул. Монастирська, 2а, 30, 32, 50, 51, 64, 69, 72, 74, 76; вул. Наливайка, 5;  
вул. Олександрівська, 10/1, 32, 55, 57, 58, 59, 61, 62/35, 97, 147б, 149а, 200; 
вул. Першотравнева, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20б; 2-й пров. Барвінкової, 31;          
вул.Прикордонникiв ,60а, 60б, 62б; вул.Робiтнича, 6а, 12, 14; 2туп.Д.Сiрика,2; 
вул. Сiрика, 4, 7; вул. Садова, 30, 50; вул. Старо-Троїцька, 4;                               
2-й пров.Л.Толстого, 4; 2-й пров.Л.Толстого, 6; вул. Л.Толстого, 81/2;              
вул. Тютюнника, 10, 16/40, 19; вул. І.Франко, 4; вул. Чкалова, 7, 12;            
вул. Щелканова, 9, 14/1; вул. Ярослава Мудрого, 17б, 28, 42, 44, 46, 47а, 50, 
52/25; проспект Володимирський, 3/8, 5, 15,  17, 19, 21, 23, 27/49, 29, 33, 35, 
41, 45/2, 47, 61, 63, 65, 85,  89, 91, 93, 95, 100, 102/2, 103, 106, 135, 168, 168а;                  
вул. Шевченка,13. 

Порядок надання послуги з управління багатоквартирним будинком, 

що здійснюється управителем на підставі договору про надання послуг з 

управління багатоквартирним будинком, укладеного відповідно до Законів 

України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному 

будинку» та «Про житлово-комунальні послуги», регулюються Правилами 

надання послуги з управління багатоквартирним будинком, що затверджені 

постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018р. № 712. 
Відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України № 190 від 

27.07.2018р. нашим підприємством надаються наступні види робіт: 
1. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: 

водопостачання; водовідведення; теплопостачання; гарячого водопостачання; 
зливової каналізації; електропостачання; газопостачання. 

2. Технічне обслуговування ліфтів. 
3. Обслуговування систем диспетчеризації. 
4. Обслуговування димових та вентиляційних каналів. 
5. Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв 

будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на 

закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі 



спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна 

багатоквартирного будинку. 
6. Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: 
водопостачання; водовідведення; теплопостачання; гарячого 

водопостачання; зливової каналізації; електропостачання; газопостачання. 
7. Прибирання прибудинкової території. 
8. Прибирання приміщень загального користування (прибирання 

підвалів). 
9. Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової 

території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами. 
10. Дератизація. 
11. Дезінсекція. 
12. Придбання електричної енергії для освітлення місць загального 

користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого 

спільного майна багатоквартирного будинку. 
Фінансовий план розроблено з урахуванням фактичних показників за 

результатами фінансової та господарської діяльності за 2020 рік, а також з 

урахуванням змін протягом планового року. 
Фінансовий план Лубенського комунального житлово- 

експлуатаційного управління на 2022 рік складено у відповідності до 

Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів 

комунальних підприємств затвердженого рішенням Лубенської міської ради 

15.10.2020 року.   
Планові витрати на оплату праці розраховані виходячи із затвердженого 

з 01.12.2021 р. прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розмірі – 
2481 грн., планового підвищення прожиткового мінімуму протягом 2022р. та 

планового підвищення мінімальної заробітної плати до 6500 тис.грн. 
Згідно фінансового плану підприємства на наступний рік витрати на 

надання послуг з управління багатоквартирними будинками складе              

17048 тис.грн., в тому числі: 
- матеріальні витрати – 2966 тис. грн. 
- електроенергія та паливо – 1892 тис. грн. 
- витрати на оплату праці – 9670 тис. грн. 
- відрахування на соціальні заходи – 2005 тис. грн. 
- амортизація – 5 тис. грн. 
- інші витрати – 510 тис. грн. 

Отримання запланованого на 2022 рік доходу та виконання 

фінансового плану в повному обсязі можливе при своєчасній та в повному 

обсязі оплаті послуг за управління будинком мешканцями багатоквартирних 

будинків. 
Найбільш проблемним питання для нашого підприємства являється 

заборгованість мешканців за надані послуги з обслуговування будинків та 
прибудинкових територій. 

Для покращення показників оплати за надані послуги підприємством 

проводяться наступні заходи: 



- збільшення кількості поданих до суду заяв про видачу судового наказу; 
- надсилання претензій найбільш злісним боржникам; 
- нагадування про наявність боргу, шляхом по квартирного рознесення 

письмових повідомлень щомісячно; 
- інформування про наявність заборгованості, шляхом розміщення 

оголошень на будинках; 
- інформування про розмір заборгованості в телефонному режимі; 
- роз’яснювальні бесіди з мешканцями будинків і головами будинкових 

комітетів щодо платіжної дисципліни; 
- розміщення на власному веб-сайті та сторінці в Facebook щотижневих 

репортажів про найбільш важливі виконані роботи; 
- по-будинкове звітування про виконані роботи на власному веб-сайті; 
- прийняття в абонентському відділі оплати за послуги без комісії; 
- укладення договорів реструктуризації заборгованості. 
В 2020 році ЛКЖЕУ подано до Лубенського міськрайонного суду та 

інших судів загальної юрисдикції 163 заяв про видачу судових наказів та 

позовних заяв на загальну суму 869552,11 грн. Позови до судів господарської 

та адміністративної юрисдикції не подавались. 
В 2021 році, станом на жовтень, ЛКЖЕУ подано до Лубенського 

міськрайонного суду та інших судів загальної юрисдикції 85 заяв про видачу 

судових наказів та позовних заяв на загальну суму 333523,92 грн. Позови до 

судів господарської та адміністративної юрисдикції не подавались. 
На 2022 рік заплановано  близько 150 заяв про видачу судових наказів та 

позовних заяв, залежно від розміру заборгованості перед ЛКЖЕУ. 
 
 
 

Начальник ЛК ЖЕУ                                                     Сергій ВАСЕНКО 
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