УКРАЇНА
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕСІЯ ВОСЬМОГОСЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від

2021 року

№
м. Мала Виска

Про встановлення тарифів на послуги з централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення, тарифів на
послуги з поводження з твердими побутовими відходами,
що надаються комунальним підприємством
«Мала Виска Водоканал»
Керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про житлово-комунальні послуги» №2189 від 09.11.2017 року та
введеного в дію з 01.05.2019 року, Законом
України «Про доступ до публічної
інформації», Порядком формування тарифів на централізоване водопостачання та
централізоване водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2011 року №869 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10
червня 2019 року №467), постановою Кабінету Міністрів України №1010 від 26.07.2006
року «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з
побутовими відходами», наказом Мінрегіону №259 «Про затвердження Змін до Правил
визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів», наказом Мінрегіону
№130 від 05.06.2018 року «Про затвердження Порядку інформування споживачів про
намір зміни цін/тарифів на комунальні послуг з обґрунтуванням такої необхідності»
наказом Мінрегіону №239 від 12.09.2018 року «Про затвердження Порядку розгляду
органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні
послуги, поданих для їх встановлення», в зв’язку з приєднанням Мануйлівської,
Миролюбівської та Лозуватської сільських рад (рішення сесії Маловисківської міської
ради від 19.11.2020 року №12, 13, 14), розглянувши заяву комунального підприємства
«Мала Виска Водоканал» від 11 березня 2021 року №12, 13 щодо встановлення тарифів
на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення,
тарифів на послуги з поводження з твердими побутовими відходами, що надаються
підприємствам, населенню, бюджетним установам та іншим споживачам, Маловисківська
міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Встановити тариф на послуги з централізованого водопостачання для всіх
категорій споживачів в розмірі - 28,80 грн. (у т. ч. ПДВ 4,80 грн.) за 1 куб. м.
2.Встановити тариф на послуги з централізованого водовідведення для всіх
категорій споживачів в розмірі 47,10 грн. (у т. ч. ПДВ 7,85 грн.) за 1 куб. м.
3.Встановити тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами
для всіх категорій споживачів - 214,68 грн. (у т. ч. ПДВ 35,78 грн) за 1 куб. м.
З урахуванням норми утворення твердих побутових відходів 1,59 кг/добу при
щільності сміття 384 кг/м3 на одну особу, затвердженої рішенням виконавчого комітету
Маловисківської міської ради № 170 від 23.06.2010р. та рішенням № 41 від 23.02.2012

року, вартість надання послуги
4,50 грн).

з однієї особи в місяць становить 27,00 грн. (у т. ч. ПДВ

Структура витрат та тарифів на послуги додаються (додаток 1, 2).
4. Секретарю міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення в районній
газеті „Маловисківські вісті“ про встановлення тарифів.
5. Після набрання чинності даного рішення, рішення сесії Маловисківської міської
ради №884 від 9 лютого 2018 року «Про затвердження тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення, тарифів на послуги з вивезення твердих побутових
відходів, що надаються КП «Мала Виска Водоканал» вважати таким, що втратило
чинність.
6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М. на постійну
комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва та на постійну комісію з питань комунальної
власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту.

Міський голова

Ю.Л.ГУЛЬДАС

Додаток 1
до рішення сесії
від ____ 2021 р. № ____
Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що
встановлюються:
Найменування статей

Складові витрат та тарифу на 1 куб.м
Централізоване
водопостачання

Централізоване
водовідведення

Виробнича собівартість всього

18,39

30,03

В т.ч. ПММ

0,43

0,52

Електроенергія

6,48

3,77

Матеріали, запчастини

0,93

1,88

Амортизація

0,93

0,98

Заробітна плата основних працівників

5,02

17,27

Нарахування на зарплату

1,10

3,80

Інші виробничі витрати

0,37

0,42

Загально виробничі витрати

1,69

1,39

Адміністративні витрати

3,67

5,98

Витрати на збут

1,94

3,24

Планова собівартість всього

24,00

39,25

Планований прибуток з податком на
прибуток

0,00

0,00

Усього вартість

24,00

39,25

ПДВ 20%

4,80

7,85

Тариф з ПДВ

28,80

47,10

Додаток 2
до рішення сесії
від ____ 2021 р. № ____
Структура тарифів на послуги з поводження з відходами, що встановлюються:
Найменування статей

Складові витрат та тарифу на 1 куб.м
Вивезення
ТПВ

Захоронення
ТПВ

Разом витрати
та тариф на
ТПВ

Виробнича собівартість всього

139,20

0,00

139,20

В т.ч. ПММ

28,60

0,00

28,60

Електроенергія

0,00

0,00

0,00

Матеріали, запчастини

6,00

0,00

6,00

Амортизація

3,62

0,00

3,62

Заробітна плата основних працівників

76,30

0,00

76,30

Нарахування на зарплату

16,78

0,00

16,78

Інші виробничі витрати

0,00

0,00

0,00

Загально виробничі витрати

7,90

0,00

7,90

Адміністративні витрати

27,74

0,00

27,74

Витрати на збут

0,29

0,00

0,29

Планова собівартість всього

167,23

0,00

167,23

Планований прибуток з податком на
прибуток

11,67

Усього вартість

178,90

0,00

178,90

ПДВ 20%

35,78

0,00

35,78

Тариф з ПДВ

214,68

0,00

214,68

0,00

11,67

Прибуток в тарифах на послуги з вивезення твердих побутових відходів складає
6,98% разом з податком на прибуток згідно Інвестиційної програми підприємства на 20182022 роки, затвердженої рішенням сесії Маловисківської міської ради № 862 від
31.01.2018 року.
Секретар ради

Л.ПОСТОЛЮК

