
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГОСЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                         2022 року                                                              №  

м. Мала Виска 

 
           
Про   затвердження форм, необхідних для 

розрахунку  тарифів на послугу з 

централізованого водопостачання, послугу з 

централізованого водовідведення  та послугу 

з поводження з побутовими відходами 

 

 Керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 

України «Про житлово-комунальні послуги», наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 вересня 2018 року №239 

«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» та листа 

Кіровоградської облдержадміністрації від 05.11.2021 року №01-18/1299/0.5 «Про 

затвердження форм для встановлення тарифів на комунальні послуги», Маловисківська міська 

рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 

1.  Затвердити форму заяви та форми розрахунків тарифів на послуги з централізованого 

водопостачання, водовідведення, тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів   

згідно з додатками. 
 2.  КП «Мала Виска Водоканал» під час розрахунків для встановлення тарифів 

використовувати затверджену форму заяви та форми розрахунків для встановлення тарифів  

на послуги з   централізованого водопостачання, водовідведення, тарифів на послуги з 

вивезення твердих побутових відходів. 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. 

 

 

 

Міський голова                                                                    Юрій ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення   міської ради 

                        від     

  

_____________________________________ 

  

_____________________________________ 

  

ЗАЯВА 

про встановлення тарифів 

на _______________________________________________________________________________ 

(види діяльності) 

 

_________________________________________________________________________________ 

(найменування, місцезнаходження суб’єкта господарювання) 

 

_________________________________________________________________________________ 

(назва, серія, номер та дата видачі ліцензії суб’єкта господарювання (за наявності) 

 

Прошу розглянути заяву про встановлення тарифів на  

_________________________________________________________________________________ 

(види діяльності) 

 

та додані до неї матеріали і розрахунки тарифів, здійснені за результатами _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(зазначити форму (спосіб) зміни тарифів) 

 

Заява та документи, що додаються до неї, містять достовірну інформацію. 

До заяви додаються документи згідно з переліком на _____ арк. 

 

______________________________ 

(керівник) 

_________________ 

(підпис) 

_________________________ 

(ініціали, прізвище) 

 

«____» ____________ 20___ року 

Дата вхідної реєстрації ______________________ № ____________________________________ 

 

____________ 

* До обласної чи районної ради заява про встановлення тарифів подається лише 

підприємствами (суб’єктами господарювання), що перебувають у спільній власності 

територіальних громад. 

 

 

 Секретар ради                                                                                                 Леся ПОСТОЛЮК 

 

  



Додаток 2 

до рішення   міської ради 

                                                                                                                                      від     

ПРИМІРНА ФОРМА РОЗРАХУНКУ  

повної собівартості та середньозваженого тарифу на послугу з централізованого водопостачання 

(без податку на додану вартість) 

№ з/п Показник 
Код 

рядка 

Фактично 
Передбачено 

чинним тарифом 

Плановий період 

_____ рік попередній до 

базового _____ рік 

базовий період 

_____ рік 

усього, 

тис. грн 

грн/куб. 

м 

усього, 

тис. 

грн 

грн/куб. 

м 

усього, 

тис. 

грн 

грн/куб. 

м 

усього, 

тис. 

грн 

грн/куб. 

м 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Виробнича собівартість, усього, 

зокрема: 

001         

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 002         

1.1.1 покупна вода 003         

1.1.2 покупна вода у природному стані 004         

1.1.3 електроенергія 005         

1.1.4 інші прямі матеріальні витрати 006         

1.2 прямі витрати на оплату праці 007         

1.3 інші прямі витрати, зокрема: 008         

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове 

державне  

соціальне страхування працівників 

009         



1.3.2 амортизація основних виробничих 

засобів та нематеріальних активів, 

безпосередньо пов’язаних із наданням 

послуги 

010         

1.3.3 інші прямі витрати 011         

1.4 загальновиробничі витрати 012         

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Адміністративні витрати 013         

3 Витрати на збут 014         

4 Інші операційні витрати 015         

5 Фінансові витрати 016         

6 Усього витрат повної собівартості 017         

7 Витрати на відшкодування втрат 018         

8 Планований прибуток  019         

8.1 податок на прибуток 020         

8.2 чистий прибуток, зокрема: 021         

8.2.1 дивіденди 022         

8.2.2 резервний фонд (капітал) 023         

8.2.3 на розвиток виробництва (виробничі 

інвестиції) 

024         

8.2.4 інше використання прибутку 025         

9 Вартість водопостачання для 

споживачів за відповідними тарифами 

026         

10 Обсяг водопостачання споживачам, 027         



усього, 

зокрема на потреби (тис. куб. м): 

10.1 населення 028         

10.2 бюджетних установ та організацій 029         

10.3 інших споживачів 030         

10.4 інших водопровідно-каналізаційних 

господарств 

031         

11 Середньозважений тариф 032         

 

_________________________________ 

(керівник) 

___________________ 

(підпис) 

_________________________________ 

(ініціали, прізвище) 

 

 

 

 Секретар ради                                                                                                                                              Леся ПОСТОЛЮК 

 

  

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення   міської ради від    

 

 

ПРИМІРНА ФОРМА  

розрахунку тарифів на послугу з централізованого водопостачання  

для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері  

централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення,  

та для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері  

централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення 

(без податку на додану вартість)  

№  

з/п 
Показник 

Код 

рядка 

Розрахунок тарифу  

для суб’єктів 

господарювання у 

сфері централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення  

Розрахунок  

тарифу  

для інших 

споживачів 

Розрахунок 

середньозважено

го тарифу 

усього,  

тис. грн 
грн/куб. м 

усього,  

тис. грн 

грн/куб. 

м 

усього,  

тис. грн 

грн/куб

. м 

А Б В 1 2 3 4 5 6 

1 Виробнича 

собівартість, усього, 

зокрема: 

1       

1.1 прямі матеріальні 

витрати, зокрема: 

2       

1.1.1 покупна вода 3       

1.1.2 покупна вода у 

природному стані 

4       

1.1.3 електроенергія 5       

1.1.4 інші прямі 

матеріальні витрати 

6       

1.2 прямі витрати на 

оплату праці 

7       

1.3 інші прямі витрати, 

зокрема: 

8       

1.3.1 єдиний внесок  

на 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування 

працівників 

9       



1.3.2 амортизація 

основних  

виробничих засобів  

та нематеріальних 

активів, 

безпосередньо 

пов’язаних  

із наданням послуги 

10       

1.3.3 інші прямі витрати 11       

1.4 загальновиробничі 

витрати 

12       

2 Адміністративні 

витрати 

13       

3 Витрати на збут 14       

4 Інші операційні 

витрати 

15       

5 Фінансові витрати 16       

6 Усього витрат повної 

собівартості 

17       

7 Витрати на 

відшкодування втрат 

18       

8 Планований 

прибуток  

19       

8.1 податок на прибуток 20       

8.2 чистий прибуток, 

зокрема: 

21       

8.2.1 дивіденди 22       

8.2.2 резервний фонд 

(капітал) 

23       

8.2.3 виробничі інвестиції 

на розвиток 

виробництва питної 

води  

(виробничі 

інвестиції) 

24       

8.2.4 інші виробничі 

інвестиції 

25       

8.2.5 інше використання 

прибутку 

26       

9 Вартість 

водопостачання для 

споживачів за 

відповідними 

27       



тарифами 

10 Обсяг виробництва 

питної води з 

урахуванням 

частини втрат та 

витрат води, тис. 

куб. м 

28       

11 Обсяг реалізації, тис. 

куб. м 

29       

12 Тариф 30       

 

_____________________ 
(керівник) 

___________ 
(підпис) 

___________________ 
ініціали, прізвище 

 

 

 Секретар ради                                                                                                 Леся ПОСТОЛЮК 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до рішення   міської ради 

                                                                                                                                                                        від    

 

ПРИМІРНА ФОРМА РОЗРАХУНКУ 

повної собівартості та середньозваженого тарифу на послугу з централізованого водовідведення 

(без податку на додану вартість) 

№ з/п Показник 
Код 

рядка 

Фактично 
Передбачено 

чинним тарифом 

Плановий період 

_____ рік попередній  

до базового _____ рік 

базовий період 

_____ рік 

усього, 

тис. грн 
грн/куб. м 

усього, 

тис. грн 

грн/куб. 

м 

усього, 

тис. грн 

грн/куб. 

м 

усього, 

тис. грн 
грн/куб. м 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Виробнича собівартість, усього, 

зокрема: 

001         

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 002         

1.1.1 послуги сторонніх підприємств з 

очистки стоків 

003         

1.1.2 електроенергія 004         

1.1.3 інші прямі матеріальні витрати 005         

1.2 прямі витрати на оплату праці 006         

1.3 інші прямі витрати, зокрема: 007         

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове 

державне  

соціальне страхування працівників 

008         



1.3.2 амортизація основних виробничих 

засобів та нематеріальних активів, 

безпосередньо пов’язаних із наданням 

послуги 

009         

1.3.3 інші прямі витрати 010         

1.4 загальновиробничі витрати 011         

2 Адміністративні витрати 012         

3 Витрати на збут 013         

4 Інші операційні витрати 014         

5 Фінансові витрати 015         

6 Витрати повної собівартості, усього 016         

7 Витрати на відшкодування втрат 017         

8 Планований прибуток 018         

8.1 податок на прибуток 019         

8.2 чистий прибуток, зокрема: 020         

8.2.1 дивіденди 021         

8.2.2 резервний фонд (капітал) 022         

8.2.3 на розвиток виробництва (виробничі 

інвестиції) 

023         

8.2.4 інше використання прибутку 024         

9 Вартість водовідведення споживачам 

за відповідними тарифами 

025         

10 Обсяг водовідведення споживачам, 

усього, 

зокрема на потреби (тис. куб. м): 

026         



10.1 населення 027         

10.2 бюджетних установ та організацій 028         

10.3 інших споживачів 029         

10.4 інших водопровідно-каналізаційних 

господарств 

030         

11 Середньозважений тариф 031         

 

___________________________________ 
(керівник) 

___________________ 
(підпис) 

____________________________ 
ініціали, прізвище 

 

 

 Секретар ради                                                                                                                                               Леся ПОСТОЛЮК 

 
 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5 

до рішення   міської ради 

                                                                                                                                                                               від    

 

ПРИМІРНА ФОРМА 

розрахунку тарифів на послугу з централізованого водовідведення для споживачів, які є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, та для 

споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або 

централізованого водовідведення 

(без податку на додану вартість) 

№ 
з/п 

Показник Код рядка Розрахунок тарифу для 

суб'єктів господарювання у 

сфері централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення 

Розрахунок тарифу для інших 

споживачів 
Розрахунок середньозваженого 

тарифу 

усього, 
тис. грн 

грн/куб. м усього, 
тис. грн 

грн/куб. м усього, 
тис. грн 

грн/куб. м 

А Б В 1 2 3 4 5 6 

1 Виробнича собівартість, 

усього, зокрема: 
1 

      

1.1 прямі матеріальні витрати, 

зокрема: 
2 

      

1.1.1 покупна вода 3 
      

1.1.2 покупна вода у природному 

стані 
4 

      



1.1.3 електроенергія 5 
      

1.1.4 інші прямі матеріальні витрати 6 
      

1.2 прямі витрати на оплату праці 7 
      

1.3 інші прямі витрати, зокрема: 8 
      

1.3.1 єдиний внесок на 

загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування 

працівників 

9 
      

1.3.2 амортизація основних 

виробничих засобів та 

нематеріальних активів, 

безпосередньо пов'язаних із 

наданням послуги 

10 
      

1.3.3 інші прямі витрати 11 
      

1.4 загальновиробничі витрати 12 
      

2 Адміністративні витрати 13 
      

3 Витрати на збут 14 
      

4 Інші операційні витрати 15 
      

5 Фінансові витрати 16 
      

6 Витрати повної собівартості, 

усього 
17 

      

7 Витрати на відшкодування 

втрат 
18 

      



8 Планований прибуток 19 
      

8.1 податок на прибуток 20 
      

8.2 чистий прибуток, зокрема: 21 
      

8.2.1 дивіденди 22 
      

8.2.2 резервний фонд (капітал) 23 
      

8.2.3 Виробничі інвестиції на 

розвиток виробництва питної 

води (виробничі інвестиції) 

24 
      

8.2.4 інші виробничі інвестиції 25 
      

8.2.5 інше використання прибутку 26 
      

9 Вартість водовідведення 

споживачам за відповідними 

тарифами 

27 
      

10 Обсяг очищення стічних вод, 

тис. куб. м 
28 0,00  

 
 

 

   

11 Обсяг реалізації, тис. куб. м 29 
      

12 Тариф 30 
      

____________________________ (керівник) _________ (підпис)  (ініціали, прізвище) 

 

Секретар ради                                                                                                                                               Леся ПОСТОЛЮК 

 



Додаток 6 

до рішення   міської ради 

                                                                                                                                                                               від    

 

ПРИМІРНА ФОРМА 

розрахунку вартості електричної енергії на технологічні потреби для надання послуг з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення на плановий період 

Структурний 

підрозділ 

підприємства 

Код рядка Подача води, 

пропуск стоків 
Загальновиробничі 

норми питомих 

витрат 

Витрати 

активної 

електроенергії 

Тариф за 1 

кВт·год 

активної 

електроенергії 

(I чи II клас), 

без ПДВ* 

Вартість 

активної 

електроенергії, 

без ПДВ 

Витрати 

реактивної 

електроенергії 

Тариф за 1 

кВАр·год 

реактивної 

електроенергії, 

без ПДВ 

Вартість 

реактивної 

електроенергії, 

без ПДВ 

Вартість 

електроенергії 

на 

технологічні 

потреби, без 

ПДВ 

тис. куб. м кВт·год/куб. м тис. кВт·год коп. тис. грн тис. кВАр·год коп. тис. грн тис. грн 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Електроенергія на технологічні потреби для надання послуги з централізованого водопостачання 

Підрозділ 1 001 
         

Підрозділ 2 002 
         

... 
          

Усього на послугу з 

централізованого 

водопостачання 

003 
         

Електроенергія на технологічні потреби для надання послуги з централізованого водовідведення 



Підрозділ 1 004 
         

Підрозділ 2 005 
         

… 
          

Усього на послугу з 

централізованого 

водовідведення 

006 
         

__________ 
* За наявності в підрозділі електроенергії I і II класів відповідний рядок розділяється на два рядки. 

____________________________ 
(керівник) 

__________ 
(підпис) 

________________________ 
(ініціали, прізвище) 

 

 

 Секретар ради                                                                                                                                                                          Леся ПОСТОЛЮК 

 

 
 

 

 

 

 

 



Додаток 7 

до рішення   міської ради 

                                                                                                                                                                               від      

ПРИМІРНА ФОРМА  

розрахунку загальновиробничих витрат, пов’язаних з наданням послуг  

з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 

№  

з/п 

Складові 

загальновиробничих 

витрат  

Код 

рядка 

Фактично, базовий період _____ рік Плановий період _____ рік 

витрати 

ресурсу в 

натуральном

у вимірі 

ціна,  

грн 

сума 

витрат, 

усього,  

тис. грн 

зокрема 
витрати 

ресурсу в 

натурально

му вимірі 

ціна,  

грн 

сума 

витрат, 

усього,  

тис. грн 

зокрема 

розподілені 
нерозподілені 

водопоста

чання 

водовідве

дення 

водоп

остач

ання 

водов

ідвед

ення 

усь

ого 

коефі

цієнт 

розпо

ділу 

водоп

остач

ання 

водов

ідвед

ення 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Загальновиробничі 

витрати,  

пов’язані з наданням 

послуг з 

централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення, 

усього 

001               

1 Витрати на оплату 

праці 

загальновиробничого 

персоналу: 

002               

1.1 витрати на оплату 

праці 

003               

1.2 єдиний внесок на 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування 

працівників 

004               



1.3 витрати на оплату 

службових 

відряджень 

005               

2 Амортизація 

основних засобів 

загальновиробничого 

(цехового, 

дільничного, 

лінійного) 

призначення 

006               

3 Витрати на 

утримання та 

експлуатацію 

основних засобів та 

необоротних активів 

загальновиробничого 

призначення 

007               

4 Витрати на ремонт 

основних засобів  

та необоротних 

активів 

загальновиробничого 

призначення 

008               

5 Витрати на 

страхування 

основних засобів  

та необоротних 

активів 

загальновиробничого 

призначення 

009               

6 Витрати на 

операційну оренду  

основних засобів та 

необоротних активів 

загальновиробничого 

призначення 

010               

7 Витрати на 

вдосконалення 

011               



технології та 

організації 

виробництва 

8 Витрати на 

утримання  

виробничих 

приміщень: 

012               

8.1 опалення 013               

8.2 освітлення 014               

8.3 дезінфекція 015               

8.4 дератизація 016               

8.5 вивезення сміття 017               

8.6  018               

8.7  019               

9 Витрати на 

обслуговування  

виробничого 

процесу: 

020               

9.1 витрати на 

здійснення  

технологічного 

контролю  

за виробничими 

процесами і якістю 

водопостачання та 

водовідведення 

021               

9.2  022               

9.2.1  023               

9.2.2  024               

9.3 витрати на ПММ: 025               

9.3.1 бензин  026               

9.3.2 дизельне паливо  027               

9.3.3 мазут 028               



9.3.4  029               

9.3.5  030               

9.3.6  031               

10 Витрати на охорону 

праці, дотримання 

вимог техніки 

безпеки і охорону 

довкілля: 

032               

10.1  033               

10.2  034               

10.3  035               

10.4  036               

10.5  037               

11 Витрати на охорону 

довкілля: 

038               

11.1  039               

11.2  040               

12 Витрати на охорону 

об’єктів виробничого 

та 

загальновиробничого 

призначення: 

041               

12.1 пожежна охорона 042               

12.2 сторожова охорона  043               

12.3 утримання 

санітарних зон 

044               

12.4  045               

12.5  046               

13 Витрати на оплату 

послуг  

спеціалізованих 

підприємств: 

047               



13.1 проведення планових 

перевірок  

стану обладнання 

048               

13.2 виконання 

регламентних робіт 

049               

13.3 освоєння нових 

потужностей 

050               

13.4  051               

13.5  052               

14 Витрати на сплату 

податків, зборів: 

053               

14.1  054               

14.2  055               

15 Інші витрати  

загальновиробничого 

призначення з 

централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення: 

056               

15.1  057               

15.2  058               

 
_______________________________ 

(керівник) 

___________________ 

(підпис) 

_________________________________ 

(ініціали, прізвище) 

 
  

 Секретар ради                                                                                                 Леся ПОСТОЛЮК 

 

 

 

 



                                                                                                                                        Додаток 8 

                                                                                                                                          до рішення   міської ради 

                                                                                                                                                                               від   

 

ПРИМІРНА ФОРМА  

розрахунку адміністративних витрат, пов’язаних з наданням послуг  

з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 

№ з/п 

Складові 

адміністративних 

витрат  

Код 

рядка 

Фактично, базовий період _____ рік Плановий період _____ рік 

витрати 

ресурсу в 

натуральном

у вимірі 

ціна, грн 

(без 

ПДВ) 

сума 

витрат, 

усього,  

тис. грн 

зокрема: 
витрати 

ресурсу в 

натуральн

ому вимірі 

ціна, 

грн (без 

ПДВ) 

сума 

витрат, 

усього,  

тис. грн 

зокрема 

розподілені 
нерозподілені 

водо-пост

ачання 

водо-відв

едення 

водопо

стачан

ня 

водовідв

едення 
усього 

коефі

цієнт 

розпо

ділу 

водоп

остач

ання 

водов

ідвед

ення 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Адміністративні 

витрати,  

пов’язані з 

наданням послуг з 

централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення, 

усього 

001               

1 Витрати на оплату 

праці  

апарату управління 

підприємством  

та іншого 

адміністративного 

персоналу  

002               

2 Єдиний внесок  

на 

загальнообов’язков

е державне 

003               



соціальне 

страхування 

працівників 

3 Витрати на 

службові 

відрядження 

004               

4 Витрати на 

підготовку  

і перепідготовку 

кадрів 

005               

5 Витрати на 

малоцінні  

та 

швидкозношувані 

предмети 

006               

6 Витрати на 

придбання  

канцелярських 

товарів 

007               

7 Витрати на 

придбання  

періодичних 

професійних 

видань 

008               

8 Амортизація 

основних засобів, 

інших необоротних 

матеріальних і 

нематеріальних 

активів 

загальногосподарсь

кого використання, 

визначена 

відповідно до 

вимог Податкового 

кодексу України 

009               



9 Витрати на 

утримання 

основних засобів,  

необоротних 

матеріальних і 

нематеріальних 

активів 

адміністративного 

використання: 

010               

9.1 витрати на ремонт  011               

9.2 витрати на оренду  012               

9.3 витрати на 

страхування майна  

013               

9.4 витрати на 

утримання 

основних засобів, 

інші: 

014               

9.4.1 опалення 015               

9.4.2 освітлення 016               

9.4.3 сторожова охорона 017               

9.4.4 пожежна охорона 018               

9.4.5 дератизація 019               

9.4.6  020               

9.4.7  021               

10 Витрати на оплату 

професійних 

послуг: 

022               

10.1 юридичні 023               

10.2 аудиторські 024               

10.3 з оцінювання 

майна 

025               

10.4  026               



10.5  027               

11 Витрати на оплату 

послуг зв’язку: 

028               

11.1 поштовий 029               

11.2 телеграфний 030               

11.3 телефонний 031               

11.4  032               

11.5  033               

12 Витрати на оплату 

послуг банків: 

034               

12.1 розрахунково-

касове 

обслуговування 

035               

12.2  036               

12.3  037               

13 Витрати, пов’язані 

зі сплатою 

податків, зборів, 

крім тих, що 

вносяться до 

виробничої 

собівартості: 

038               

13.1  039               

13.2  040               

14 Витрати на 

вирішення спорів у 

судах 

041               

15 Витрати на 

придбання 

паливно-

мастильних 

матеріалів для 

потреб апарату 

042               



управління 

підприємством: 

15.1 бензин 043               

15.2 дизельне паливо 044               

15.3 мазут 045               

15.4  046               

15.5  047               

15.6  048               

16 Інші 

адміністративні 

витрати: 

049               

16.1  050               

16.2  051               

 

 
_________________________________ 

(керівник) 

___________________ 

(підпис) 

_________________________________ 

(ініціали, прізвище) 

 

 

 Секретар ради                                                                                                                                                   Леся ПОСТОЛЮК 

 
 

 



Додаток 9 

до рішення   міської ради 

                                                                                                                                                                               від   

 

ПРИМІРНА ФОРМА  

розрахунку витрат на збут, пов’язаних з наданням послуг  

з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 

№  

з/п 

Складові витрат на 

збут  

Код 

рядка 

Фактично, базовий період _____ рік Плановий період _____ рік 

витрати 

ресурсу в 

натуральном

у вимірі 

ціна,  

грн 

сума 

витрат, 

усього,  

тис. грн 

зокрема: витрати 

ресурсу 

в 

натурал

ьному 

вимірі 

ціна,  

грн 

сума 

витрат, 

усього,  

тис. грн 

зокрема 

розподілені 
нерозподілені 

водопоста

чання 

водовідве

дення 

водопост

ачання 

водові

дведен

ня 

усьо

го 

коефі

цієнт 

розпо

ділу 

водопо

стачан

ня 

водовід

ведення 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Витрати на збут,  

пов’язані з наданням 

послуг  

з централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення, 

усього 

001               

1 Витрати на оплату 

праці персоналу, що 

безпосередньо 

здійснює збут послуг 

з централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення 

споживачам  

002               

2 Єдиний внесок  

на 

загальнообов’язкове 

003               



державне соціальне 

страхування 

працівників 

3 Витрати на оплату 

службових 

відряджень 

004               

4 Витрати на 

підготовку та 

перепідготовку 

персоналу 

005               

5 Амортизація 

основних засобів, 

інших необоротних 

матеріальних і 

нематеріальних 

активів, що 

безпосередньо 

задіяні у збуті послуг 

з централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення  

006               

6 Витрати на 

утримання основних 

засобів, інших 

необоротних 

матеріальних активів,  

безпосередньо 

пов’язаних із збутом 

послуг з 

централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення 

007               

7 Витрати на оплату 

інформаційних 

послуг,  

безпосередньо 

пов’язаних із збутом 

008               



послуг з 

централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення 

8 Витрати на оплату 

послуг банків та 

інших установ з 

приймання і 

перерахунку коштів  

споживачів за 

послуги з 

централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення  

009               

9 Витрати на 

канцелярські товари і 

виготовлення 

розрахункових 

документів про 

оплату послуг з 

централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення  

010               

10 Інші витрати збуту 011               

 

_________________________________ 

(керівник) 

___________________ 

(підпис) 

_________________________________ 

(ініціали, прізвище) 

 

  

 Секретар ради                                                                                                 Леся ПОСТОЛЮК 

 

 
 



                                                                                                                                          Додаток 10 

                                                                                                                                         до рішення   міської ради 

                                                                                                                                                                              від   

 

ПРИМІРНА ФОРМА  

розрахунку інших операційних витрат, пов’язаних з наданням послуг  

з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 

 

№ 

з/п 

Складові інших 

операційних витрат 
Код рядка 

Фактично, базовий період _____ рік Плановий період _____ рік 

витрати 

ресурсу в 

натуральн

ому вимірі 

ціна, грн 

(без 

ПДВ) 

сума 

витрат, 

усього,  

тис. грн 

зокрема: витрати 

ресурсу 

в 

натурал

ьному 

вимірі 

ціна, 

грн (без 

ПДВ) 

сума 

витрат, 

усього,  

тис. грн 

зокрема: 

розподілені 
нерозподілені 

водопоста

чання 

водовідв

едення 

водоп

остач

ання 

водов

ідвед

ення 

усьо

го 

коефіці

єнт 

розподі

лу 

водопо

стачан

ня 

водовід

ведення 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Інші операційні 

витрати,  

пов’язані з наданням 

послуг з 

централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення, усього 

001               

1  002               

2  003               

3  004               

4  005               

5  006               

6  007               

7  008               



8  009               

9  010               

10  011               

11  012               

 

 
_________________________________ 

(керівник) 

___________________ 

(підпис) 

_________________________________ 

(ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

 Секретар ради                                                                                                 Леся ПОСТОЛЮК 

 
 

 

 

 

 

 

 



Додаток 11 

до рішення   міської ради 

                                                                                                                                                                               від   

Примірна форма  

розрахунку фінансових витрат, пов’язаних з наданням послуг  

з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 

 

№ 

з/п 

Складові фінансових 

витрат 

Код 

рядка 

Фактично, базовий період _____ рік Плановий період _____ рік 

розмір 

невиплаче

них 

запозичень

,  

тис. грн  

ставка,  

% 

сума 

витрат, 

усього,  

тис. грн 

зокрема: розмір 

невипла

чених 

запозиче

нь,  

тис. грн  

ставка,  

% 

сума 

витрат, 

усього,  

тис. грн 

зокрема: 

розподілені 
нерозподілені 

водопоста

чання 

водовідве

дення 

водопост

ачання 

водовідв

едення 
усього 

коефіці

єнт 

розподі

лу 

водопост

ачання 

водовідв

едення 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Фінансові витрати,  

пов’язані з наданням 

послуг з 

централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення, усього 

001               

1  002               

2  003               

3  004               

4  005               

5  006               

6  007               

7  008               

8  009               

9  010               



10  011               

11  012               

 

 
_________________________________ 

(керівник) 

___________________ 

(підпис) 

_________________________________ 

(ініціали, прізвище) 

 

 

 

 Секретар ради                                                                                                 Леся ПОСТОЛЮК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 12 

до рішення   міської ради    

від     

ПРИМІРНА ФОРМА  

розрахунку прибутку від надання послуг  

з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 

№ з/п Складові прибутку 

Код 

рядк

а 

Фактично, базовий період _____ 

рік 
Плановий період _____ рік 

ставка,  

% 

сума, 

усього,  

тис. 

грн  

(без 

ПДВ) 

зокрема: 

ставк

а,  

% 

сума, 

усьог

о,  

тис. 

грн  

(без 

ПДВ) 

зокрема 

розподілені 
нерозподілені 

водопос

тачання 

водовід

ведення 

водопо

стачан

ня 

водовід

веденн

я 

усього 

коефіц

ієнт 

розпод

ілу 

водопо

стачан

ня 

водов

ідвед

ення 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Планований 

прибуток від 

надання послуг з 

централізованого 

водопостачання 

та 

централізованого 

водовідведення, 

усього 

001             

1 Податок на 

прибуток 

002             

2 Чистий прибуток, 

зокрема: 

003             

2.1 дивіденди 004             

2.2 резервний фонд 005             

2.3 на розвиток 

виробництва 

006             

2.4 інше 

використання 

прибутку 

007             

 

 
_________________________________ 

(керівник) 

______________ 

(підпис) 

________________________________ 

(ініціали, прізвище) 

 

 

 Секретар ради                                                                                                 Леся ПОСТОЛЮК 

 
 

 

 



 

Додаток 13 

до рішення   міської ради    

від     

ПОГОДЖЕНО 

__________________________ 
 (орган місцевого самоврядування) 

ПРИМІРНА ФОРМА  

розрахунку втрат суб'єктів господарювання у сфері водопостачання та 

водовідведення, які виникли протягом періоду розгляду розрахунків тарифів 

на послуги з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення для відповідної категорії споживачів, встановлення та їх 

оприлюднення органом місцевого самоврядування* 

№ 

з/п 

Складові тарифу, вартість 

яких змінюється на 

загальнодержавному рівні 

Втрати всього, 

грн 

зокрема: 

послуга з 

централізованого 

водопостачання 

послуга з 

централізованого 

водовідведення 

1 2 3 4 5 

          

          

РАЗОМ       

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 

1. Зміна вартості складових тарифу: 

Складова тарифу Вартість складової у 

відповідному тарифі на 

дату подання суб'єктом 

господарювання 

розрахунків до органу 

місцевого 

самоврядування 

(грн) 

Вартість складової у 

відповідному тарифі на 

дату введення в дію 

тарифу (грн) 

Різниця (п.3 - п.2) 

1 2 3 4 

        

        

2. Обсяги надання послуг з централізованого водопостачання, централізованого 

водовідведення 

Тривалість періоду розгляду розрахунків тарифів, 

встановлення та їх оприлюднення 

(днів) 

Обсяги надання послуг за відповідний 

період: 

послуг з 

централізованого 

водопостачання 

(м
 3

) 

послуг з 

централізованого 

водовідведення 

(м
 3

) 

1 2 3 

      

      

 



_____________________ 
(керівник) 

___________ 
(підпис) 

___________________ 
(ініціали, прізвище) 

____________ 

* Розрахунок втрат для подальшого внесення їх до складу тарифів здійснюється суб'єктом господарювання у випадку 

невідшкодування таких втрат органом місцевого самоврядування за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету. 

Розрахунок втрат здійснюється окремо для кожної категорії споживачів. 

Вимоги щодо визначення тривалості періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення органом 

місцевого самоврядування, а також вимоги щодо здійснення розрахунку втрат суб'єктом господарювання передбачено 

чинними нормативно-правовими актами з питань формування тарифів. 

 

 

 Секретар ради                                                                                                 Леся ПОСТОЛЮК 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 14 

до рішення   міської ради    

від     

 

ПРИМІРНА ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ 

надання послуг з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення 

___________________________________________ 

на 12 місяців з __________ 

№ 
з/п 

Показники Код рядка Значення, тис. куб. м 

фактично передбачено 

чинним 

тарифом 

плановий 

період 

___ рік 
_____ 

рік 
_____ 

рік 
_____ 

рік 
попередній 

до 

базового 

___ рік 

базовий 

період 

___ рік 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 

1 Обсяг I підйому води, 

усього, зокрема: 
1 

       

1.1 поверхневий водозабір 2 
       

1.2 підземний водозабір 3 
       

1.3 покупна вода 4 
       

1.4 покупна вода в 

природному стані 
5 

       

2 Витрати води 

технологічні до II 

підйому 

6 
       

3 Втрати води 

технологічні до II 

підйому 

7 
       

4 Обсяг реалізації води до 

II підйому 
8 

       

5 Подано води в мережу 

(II підйом), усього 
9 

       

5.1 зокрема: покупна питна 

вода 
10 

       

6 Витрати питної води 

після II підйому, усього, 

зокрема: на потреби: 

11 
       



6.1 водопровідного 

господарства 
12 

       

6.2 каналізаційного 

господарства 
13 

       

7 Втрати та необліковані 

витрати питної води 

після II підйому 

14 
       

8 Обсяг реалізації послуг 

централізованого 

водопостачання, 

зокрема: 

15 
       

8.1 населенню 16 
       

8.2 іншим ВКГ 17 
       

8.3 іншим споживачам 18 
       

9 Обсяг пропуску стічних 

вод через очисні 

споруди, усього 

19 
       

9.1 зокрема: біологічна 

очистка стоків 
20 

       

10 Обсяг реалізації послуг 

з централізованого 

водовідведення, усього, 

зокрема: 

21 
       

10.1 населенню 22 
       

10.2 іншим ВКГ 23 
       

10.3 іншим споживачам 24 
       

____________________________ 
(керівник) 

 

  

Секретар ради                                                                

 

__________ 
(підпис) 

________________________ 
(ініціали, прізвище) 

 

 

Леся ПОСТОЛЮК   



 Додаток 15 

до рішення  міської ради    

від     

ІНФОРМАЦІЯ 

про суб’єкта господарювання, що здійснює надання послуги з централізованого 

водопостачання 

(загальна характеристика виконавця послуги з централізованого водопостачання) 

№ 

з/п 

Показники Попередній 

до базового 

рік (факт.) 

Базовий 

період 

(факт.) 

Передбачено 

чинними 

тарифами 

Плановий 

період 

1 2 3 4 5 6 

1 Загальна довжина водопровідних мереж*, 

км: 

    

1.1 з них водоводів 
    

1.2 вуличної водопровідної мережі 
    

1.3 внутрішньоквартальної та 

внутрішньодворової мережі 

    

2 Піднято води насосними станціями (I 

підйом), тис. куб. м 

    

3 Відпущено води стороннім 

підприємствам, тис. куб. м 

    

4 Поставлено води сторонніми 

підприємствами, тис. куб. м 

    

5 Витрати води на технологічні потреби, 

тис. куб. м 

    

6 Втрати води на технологічні потреби, тис. 

куб. м 

    

7 Подано води в мережу (II підйом), тис. 

куб. м 

    

8 Втрати та необліковані витрати води під 

час транспортування, тис. куб. м 

    

9 Витрати води на технологічні та 

господарські потреби після II підйому, 

тис. куб. м, зокрема: 

    

9.1 на потреби водопровідного господарства, 

тис. куб. м 

    



9.2 на потреби каналізаційного господарства, 

тис. куб. м 

    

10 Обсяги надання послуги з 

централізованого водопостачання 

споживачам, тис. куб. м, зокрема для: 

    

10.1 суб'єктів господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, тис. 

куб. м 

    

10.2 інших споживачів, які не є суб'єктами 

господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та централізованого 

водовідведення, тис. куб. м, зокрема: 

    

10.2.1 для населення, тис. куб. м 
    

10.2.2 бюджетних установ та організацій, тис. 

куб. м 

    

10.2.3 інших споживачів, тис. куб. м 
    

11 Вартість реалізації послуги з 

централізованого водопостачання (без 

ПДВ) за відповідними тарифами, тис. грн 

    

12 Повна собівартість послуги з 

централізованого водопостачання**, тис. 

грн 

    

13 Розрахунковий прибуток**, тис. грн 
    

14 Середньозважений тариф (без ПДВ) на 

послугу з централізованого 

водопостачання, грн/куб. м 

    

15 Фактичні втрати та необліковані витрати 

води, % 

    

16 Нормативні втрати та необліковані 

витрати води, % 

    

17 Середньооблікова чисельність персоналу, 

задіяного у процесі надання послуги з 

централізованого водопостачання, осіб 

    

18 Середньомісячна заробітна плата 

працівників, задіяних у процесі надання 

послуги з централізованого 

    



водопостачання, грн 

19 Витрати на оплату праці в повній 

собівартості, усього, тис. грн, зокрема 

віднесені до: 

    

19.1 загальновиробничих витрат, тис. грн 
    

19.2 адміністративних витрат, тис. грн 
    

19.3 витрат на збут, тис. грн 
    

20 Витрати на ремонт та інше поліпшення 

основних засобів у повній собівартості, 

усього, тис. грн 

    

20.1 зокрема без заробітної плати з 

нарахуваннями, тис. грн 

    

21 Амортизаційні відрахування в повній 

собівартості, усього, тис. грн 

    

22 Витрати на електроенергію в повній 

собівартості, усього, тис. грн 

    

23 Кількість споживачів, усього, зокрема: 
    

23.1 суб'єктів господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення 

    

23.2 інших споживачів, які не є суб'єктами 

господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та централізованого 

водовідведення (абонентських рахунків), 

зокрема: 

    

23.2.1 населення - фізичні особи 
    

23.2.2 бюджетні установи та організації 
    

23.2.3 інші споживачі 
    

__________ 
* Без довжини вводів в індивідуальні житлові будинки та довжини внутрішньобудинкових мереж. 
** Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів. 

 

 Секретар ради                                                                                                 Леся ПОСТОЛЮК 

 

 



  

 
 

 

Додаток 16 

до рішення міської ради    

від    

ІНФОРМАЦІЯ 

про суб’єкта господарювання, що здійснює надання послуги з 

централізованого водовідведення 

(загальна характеристика виконавця послуги з централізованого 

водовідведення) 

№ 

з/п 

Показники Попередній 

до базового 

рік (факт.) 

Базовий 

період 

(факт.) 

Передбачено 

чинними 

тарифами 

Плановий 

період 

1 2 3 4 5 6 

1 Загальна довжина каналізаційних 

мереж*, км: 

    

1.1 з них головних колекторів 
    

1.2 вуличної каналізаційної мережі 
    

1.3 внутрішньоквартальної та 

внутрішньодворової мережі 

    

2 Витрати води на власні потреби 

каналізаційного господарства, тис. куб. 

м 

    

3 Обсяги надання послуги з 

централізованого водовідведення 

споживачам, тис. куб. м, зокрема: 

    

3.1 суб'єктів господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, тис. 

куб. м 

    

3.2 інших споживачів, які не є суб'єктами 

господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, тис. 

куб. м, зокрема: 

    

3.2.1 для населення, тис. куб. м 
    

3.2.2 бюджетних установ та організацій, тис. 

куб. м 

    



3.2.3 інших споживачів, тис. куб. м 
    

4 Вартість реалізації послуги з 

централізованого водовідведення (без 

ПДВ) за відповідними тарифами, тис. 

грн 

    

5 Повна собівартість послуги з 

централізованого водовідведення**, 

тис. грн 

    

6 Розрахунковий прибуток**, тис. грн. 
    

7 Середньозважений тариф (без ПДВ) на 

послугу з централізованого 

водовідведення, грн/м 3 

    

8 Середньооблікова чисельність 

персоналу, задіяного у процесі надання 

послуги з централізованого 

водовідведення, осіб 

    

9 Середньомісячна заробітна плата 

працівників, задіяних у процесі 

надання послуги з централізованого 

водовідведення, грн 

    

10 Витрати на оплату праці в повній 

собівартості, усього, тис. грн, зокрема 

віднесені до: 

    

10.1 загальновиробничих витрат, тис. грн 
    

10.2 адміністративних витрат, тис. грн 
    

10.3 витрат на збут, тис. грн 
    

11 Витрати на ремонт та інше поліпшення 

основних засобів у повній собівартості, 

усього, тис. грн 

    

11.1 зокрема без заробітної плати з 

нарахуваннями, тис. грн 

    

12 Амортизаційні відрахування в повній 

собівартості, усього, тис. грн 

    

13 Витрати на електроенергію в повній 

собівартості, усього, тис. грн 

    

14 Кількість споживачів, усього, зокрема: 
    



14.1 суб'єктів господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення 

    

14.2 інших споживачів, які не є суб'єктами 

господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення 

(абонентських рахунків), зокрема: 

    

14.2.1 населення - фізичні особи 
    

14.2.2 бюджетні установи та організації 
    

14.2.3 інші споживачі 
    

__________ 
* Без довжини вводів в індивідуальні житлові будинки та довжини внутрішньобудинкових мереж. 
** Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів. 

____________________________ 
(керівник) 

__________ 
(підпис) 

________________________ 
(ініціали, прізвище) 

 

 
 

 Секретар ради                                                                                                  

 

  

 

 

 

 Леся ПОСТОЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 17 

до рішення   міської ради    

від     

 

ПРИМІРНА ФОРМА 

інформації щодо надання послуг з централізованого водопостачання 

та централізованого водовідведення виконавцем відповідних послуг 

(у натуральних показниках) 

I Послуга з централізованого водопостачання 

1 Кількість абонентів (особових рахунків), які отримують 

послугу з централізованого водопостачання, усього, 

зокрема: 

абонентів кількість 

1.1 управителі багатоквартирних будинків (підприємства та 

організації, що забезпечують утримання будинків, 

споруд та прибудинкових територій) 

абонентів 
 

1.1.1 
 

зокрема з приладами обліку абонентів 
 

1.1.2 
 

зокрема без приладів обліку абонентів 
 

1.2 населення абонентів 
 

1.2.1 
 

зокрема з приладами обліку абонентів 
 

1.2.2 
 

зокрема без приладів обліку абонентів 
 

1.3 бюджетні установи та організації абонентів 
 

1.3.1 
 

зокрема з приладами обліку абонентів 
 

1.3.2 
 

зокрема без приладів обліку абонентів 
 

1.4 інші споживачі абонентів 
 

1.4.1 
 

зокрема з приладами обліку абонентів 
 

1.4.2 
 

зокрема без приладів обліку абонентів 
 

2 Кількість вводів (приєднань до внутрішньобудинкових 

мереж) абонентів, які отримують послугу з 

централізованого водопостачання, усього, зокрема: 

вводів 
 

2.1 управителі багатоквартирних будинків (підприємства та 

організації, що забезпечують утримання будинків, 

споруд та прибудинкових територій) 

вводів 
 



2.1.1 
 

зокрема з приладами обліку вводів 
 

2.1.2 
 

зокрема без приладів обліку вводів 
 

2.2 населення вводів 
 

2.2.1 
 

зокрема з приладами обліку вводів 
 

2.2.2 
 

зокрема без приладів обліку вводів 
 

2.3 бюджетні установи та організації вводів 
 

2.3.1 
 

зокрема з приладами обліку вводів 
 

2.3.2 
 

зокрема без приладів обліку вводів 
 

2.4 інші споживачі вводів 
 

2.4.1 
 

зокрема з приладами обліку вводів 
 

2.4.2 
 

зокрема без приладів обліку вводів 
 

II Послуга з централізованого водовідведення 

1 Кількість абонентів (особових рахунків), які отримують 

послугу з централізованого водовідведення, усього, 

зокрема: 

абонентів 
 

1.2 управителі багатоквартирних будинків (підприємства та 

організації, що забезпечують утримання будинків, 

споруд та прибудинкових територій) 

абонентів 
 

1.3 населення абонентів 
 

1.4 бюджетні установи та організації абонентів 
 

1.5 інші споживачі абонентів 
 

____________________________ 
(керівник) 

  

 Секретар ради                                                                                                  

 

  ________________________ 
(ініціали, прізвище) 

 
 

     Леся ПОСТОЛЮК 

 

 

 

 

 



 

 
Додаток 18 

до рішення міської ради    

від    

ПЕРЕЛІК 

документів, що подаються для встановлення тарифів на послуги з 

централізованого водопостачання, централізованого водовідведення 

на _________ рік 

№ 

з/п 

Зміст Посилання на 

документ 

1 Заява за встановленою формою (стор. __ - __) 

2 Пояснювальна записка (обґрунтування потреби встановлення 

тарифів) 

(стор. __ - __) 

3 Інформація про суб'єкта господарювання (заявника) (стор. __ - __) 

4 Інформація про середньооблікову чисельність персоналу суб'єкта 

господарювання (заявника) 

(стор. __ - __) 

5 Копія штатного розпису суб'єкта господарювання (стор. __ - __) 

6 Копія колективного договору суб'єкта господарювання (за 

наявності) 

(стор. __ - __) 

7 Інвестиційна програма суб'єкта господарювання (за наявності) (стор. __ - __) 

8 Копії установчих документів (статуту, витягу з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань тощо) 

(стор. __ - __) 

9 Копії розпорядчих документів про облікову політику 

підприємства з визначенням бази розподілу понесених витрат 

(стор. __ - __) 

10 Копії договорів, укладених з організаціями, підприємствами та 

суб'єктами господарювання для забезпечення надання 

комунальних послуг 

(стор. __ - __) 

11 Інформація щодо балансової вартості основних засобів, інших 

необоротних матеріальних і нематеріальних активів 

(стор. __ - __) 

12 Розрахунки тарифів та їх складових (стор. __ - __) 

13 Розрахунок втрат суб'єкта господарювання, які зазнано протягом 

періоду розгляду розрахунків тарифів на послуги з 

централізованого водопостачання, централізованого 

водовідведення для відповідної категорії споживачів, 

встановлення та їх оприлюднення органом місцевого 

самоврядування, або копія рішення органу місцевого 

(стор. __ - __) 



самоврядування про відшкодування таких втрат із місцевого 

бюджету 

14 Річний план надання послуг з централізованого водопостачання 

та централізованого водовідведення 

(стор. __ - __) 

15 Схеми та розрахунки балансів водоспоживання, 

передбачені підпунктом 5 пункту 7 розділу II Порядку 

(стор. __ - __) 

16 Копія рішення органу місцевого самоврядування про 

встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів 

використання питної води 

(стор. __ - __) 

17 Інформація про суб'єкта господарювання, що здійснює надання 

послуги з централізованого водопостачання/централізованого 

водовідведення (загальна характеристика виконавця послуги з 

централізованого водопостачання/централізованого 

водовідведення) 

(стор. __ - __) 

18 Загальновиробничі норми питомих витрат паливно-енергетичних 

ресурсів 

(стор. __ - __) 

19 Інформація щодо надання послуг з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення виконавцем 

відповідних послуг 

(стор. __ - __) 

20 Копія дозволу на спеціальне водокористування або дозволу на 

користування надрами (у разі використання підземних вод) 

(стор. __ - __) 

21 Звітність, передбачена підпунктом 12 пункту 7 розділу II Порядку (стор. __ - __) 

 

  

 Секретар ради                                                                                                 Леся ПОСТОЛЮК 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Додаток 19 

                         до рішення   міської ради    

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-18#n117
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-18#n129


від     

 

ПРИМІРНА ФОРМА 

розрахунку повної собівартості та тарифів на послуги з поводження з 

побутовими відходами (без податку на додану вартість) 

№ 
з/п 

Показник Код 

рядка 
Фактично Передбачено 

діючим тарифом 
Планований 

період рік ____ 

попередній до 

базового рік ____ 
базовий період рік 

____ 

усього, 

тис. 

грн 

грн/м-

3 
грн/т усього, 

тис. 

грн 

грн/м-

3 
грн/т усього, 

тис. 

грн 

грн/м-

3 
грн/т усього, 

тис. 

грн 

грн/м-

3 
грн/т 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Виробнича собівартість, 

усього, зокрема: 
001 

            

1.1 прямі матеріальні витрати, 

зокрема: 
002 

            

1.1.1 паливно-мастильні 

матеріали 
003 

            

1.1.2 матеріали для ремонту 

засобів механізації 
004 

            

1.1.3 електроенергія на 

технологічні потреби 
005 

            

1.1.4 доставка ґрунту** 006 
            

1.1.5 матеріальні витрати для 

збирання, транспортування 

та знезараження 

фільтрату** 

007 
            

1.1.6 інші прямі матеріальні 

витрати 
008 

            

1.2 прямі витрати на оплату 

праці 
009 

            

1.3 інші прямі витрати, 

зокрема: 
010 

            

1.3.1 єдиний внесок на 

загальнообов'язкове 

державне соціальне 

страхування працівників 

011 
            

1.3.2 амортизація основних 

виробничих засобів та 

нематеріальних активів, 

безпосередньо пов'язаних із 

012 
            



наданням послуги 

1.3.3 інші прямі витрати 015 
            

1.4 загальновиробничі витрати 016 
            

2 Адміністративні витрати 017 
            

3 Витрати на збут 018 
            

4 Інші операційні витрати 019 
            

5 Фінансові витрати 020 
            

6 Усього витрат повної 

собівартості* 
021 

            

7 Витрати на покриття втрат 022 
            

8 Планований прибуток* 023 
            

8.1 податок на прибуток 024 
            

8.2 чистий прибуток, зокрема: 025 
            

8.2.1 дивіденди 026 
            

8.2.2 резервний фонд (капітал) 027 
            

8.2.3 на розвиток виробництва 

(виробничі інвестиції) 
028 

            

8.2.4 інше використання 

прибутку 
029 

            

9 Вартість послуг з 

поводження з побутовими 

відходами для споживачів 

030 
            

10 Обсяг послуг з поводження 

з обутовими відходами 

(тис. м-

3, тис. т): 

031 
            

11 Тариф на послуги з 

поводження з побутовими 

відходами 

032 
            

____________________________ 
(керівник) 

__________ 
(підпис) 

________________________ 
(ініціали, прізвище) 

"___" ______________ 20__ року 
  

__________ 
Примітка. 

 
Розрахунок повної собівартості та тарифів здійснюється окремо за послугами з вивезення, 

перероблення та захоронення побутових відходів. 



__________ 
* Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів. 
** Заповнюється під час розрахунку повної собівартості та тарифів на послуги із захоронення побутових відходів. 

 
 

 
Секретар ради                                                                                                                  

 

  

 

 

 
Л.ПОСТОЛЮК 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 20 

до рішення  міської ради    

від     



ПРИМІРНА ФОРМА 

розрахунку загальновиробничих витрат, пов’язаних 

з наданням послуг з поводження з побутовими відходами 

№ 
з/п 

Складові 

загальновиробничих 

витрат 

Код 

рядка 
Фактично Передбачено 

діючим тарифом 
Планований 

період рік ____ 

попередній до 

базового рік ____ 
базовий період рік 

____ 

усього, 

тис. 

грн 

грн/м-

3 
грн/т усього, 

тис. 

грн 

грн/м-

3 
грн/т усього, 

тис. 

грн 

грн/м-

3 
грн/т усього, 

тис. 

грн 

грн/м-

3 
грн/т 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Загальновиробничі 

витрати з надання послуг 

з поводження з 

побутовими відходами 

усього, зокрема: 

001 
            

1 Витрати на оплату праці 

загальновиробничого 

персоналу: 

002 
            

1.1 витрати на оплату праці 003 
            

1.2 єдиний внесок на 

загальнообов'язкове 

державне соціальне 

страхування працівників 

004 
            

1.3 витрати на оплату 

службових відряджень 
005 

            

1.4. витрати з підготовки та 

перепідготовки кадрів 

             

2 Амортизація основних 

засобів 

загальновиробничого 

(цехового, дільничного, 

лінійного) призначення 

006 
            

3 Витрати на утримання та 

експлуатацію основних 

засобів та необоротних 

активів 

загальновиробничого 

призначення, усього, 

зокрема: 

007 
            

3.1 витрати на утримання 

виробничих приміщень: 
008 

            

3.1.1 опалення 009 
            

3.1.2 освітлення 010 
            



3.1.3 дезінфекція 011 
            

3.1.4 дератизація 012 
            

3.1.5 водопостачання 013 
            

3.1.6 водовідведення 014 
            

3.1.7 інші витрати на 

утримання виробничих 

приміщень 

015 
            

3.2 витрати на ремонт 

основних засобів та 

необоротних активів 

загальновиробничого 

призначення 

016 
            

3.3 витрати на страхування 

основних засобів та 

необоротних активів 

загальновиробничого 

призначення 

017 
            

3.4 витрати на операційну 

оренду основних засобів 

та необоротних активів 

загальновиробничого 

призначення 

018 
            

4 Витрати на 

вдосконалення технології 

та організації 

виробництва 

019 
            

5 Витрати на охорону праці 

та дотримання вимог 

техніки безпеки 

020 
            

5.1 
 

021 
            

5.2 
 

022 
            

5.3 
 

023 
            

6 Витрати на охорону 

навколишнього 

природного середовища 

024 
            

7 Витрати на охорону 

об'єктів виробничого та 

загальновиробничого 

призначення: 

025 
            

7.1 пожежна охорона 026 
            

7.2 сторожова охорона 027 
            



7.3 утримання санітарних зон 028 
            

8 Витрати на здійснення 

технологічного контролю 

за виробничими 

процесами та якістю 

послуг з поводження з 

побутовими відходами: 

029 
            

8.1 
 

030 
            

8.2 
 

031 
            

9 Витрати на оплату послуг 

спеціалізованих 

підприємств: 

032 
            

9.1 проведення планових 

перевірок стану 

обладнання 

033 
            

9.2 виконання регламентних 

робіт 
034 

            

9.3 освоєння нових 

потужностей 
035 

            

9.4 
 

036 
            

10 Витрати на ПММ, усього, 

зокрема (розшифрувати): 
037 

            

10.1 бензин 038 
            

10.2 дизельне паливо, л 039 
            

10.3 мазут, л 040 
            

10.4 
 

041 
            

11 Сплата податків, зборів: 042 
            

11.1 
 

043 
            

11.2 
 

044 
            

11.3 
 

045 
            

12 Інші витрати 

загальновиробничого 

призначення послуги з 

надання послуг з 

вивезення побутових 

відходів: 

046 
            

12.1 
 

047 
            



____________________________ 
(керівник) 

__________ 
(підпис) 

________________________ 
(ініціали, прізвище) 

__________ 
Примітка. 

 
Розрахунок загальновиробничих витрат здійснюється окремо за послугами з вивезення, 

перероблення та захоронення побутових відходів. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                                  

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Л.ПОСТОЛЮК 
 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 21 

до рішення  міської ради   

від     



 

 

ПРИМІРНА ФОРМА 

розрахунку адміністративних витрат, пов’язаних з наданням послуг з 

поводження з побутовими відходами 

 

 

№ 
з/п 

Складові адміністративних 

витрат 
Код 

рядка 
Фактично Передбачено 

діючим тарифом 
Планований 

період рік ____ 

попередній до 

базового рік ____ 
базовий період рік 

____ 

усього, 

тис. 

грн 

грн/м-

3 
грн/т усього, 

тис. 

грн 

грн/м-

3 
грн/т усього, 

тис. 

грн 

грн/м-

3 
грн/т усього, 

тис. 

грн 

грн/м-

3 
грн/т 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Адміністративні витрати з 

надання послуг з 

поводження з побутовими 

відходами, усього: 

001 
            

1 Витрати на оплату праці 

апарату управління 

підприємством та іншого 

адміністративного 

персоналу 

002 
            

2 Єдиний внесок на 

загальнообов'язкове 

державне соціальне 

страхування працівників 

003 
            

3 Витрати на службові 

відрядження 
004 

            

4 Витрати на підготовку і 

перепідготовку кадрів 
005 

            

5 Витрати на малоцінні та 

швидкозношувані 

предмети 

006 
            

6 Витрати на придбання 

канцелярських товарів 
007 

            

7 Витрати на придбання 

періодичних професійних 

видань 

008 
            

8 Амортизація основних 

засобів, інших 

необоротних матеріальних 

і нематеріальних активів 

009 
            



загальногосподарського 

використання, визначена 

відповідно до 

вимог Податкового 

кодексу України 

9 Витрати на утримання 

основних засобів, 

необоротних матеріальних 

і нематеріальних активів 

адміністративного 

використання: 

010 
            

9.1 витрати на ремонт 011 
            

9.2 витрати на оренду 012 
            

9.3 витрати на страхування 

майна 
013 

            

9.4 витрати на утримання 

основних засобів 

адміністративного 

призначення: 

014 
            

9.4.1 опалення 015 
            

9.4.2 освітлення 016 
            

9.4.3 сторожова охорона 017 
            

9.4.4 пожежна охорона 018 
            

9.4.5 дератизація 019 
            

9.4.6 водопостачання 020 
            

9.4.7 водовідведення 021 
            

9.4.8 
 

022 
            

10 Витрати на оплату 

професійних послуг: 
023 

            

10.1 юридичні 024 
            

10.2 аудиторські 025 
            

10.3 з оцінки майна 026 
            

10.4 
 

027 
            

11 Витрати на оплату послуг 

зв'язку, усього, зокрема 

(розшифрувати): 

028 
            

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


11.2 поштовий 029 
            

11.3 телеграфний 030 
            

11.4 телефонний 031 
            

11.5 інтернет 032 
            

11.6 радіозв'язок 033 
            

12 Витрати на оплату послуг 

банків: 
034 

            

12.1 розрахунково-касове 

обслуговування 
035 

            

12.2 
 

036 
            

13 Витрати, пов'язані зі 

сплатою податків, зборів, 

крім тих, що вносяться до 

виробничої собівартості: 

037 
            

13.1 
 

038 
            

14 Витрати на розв'язання 

спорів у судах 
039 

            

15 Витрати на придбання 

паливно-мастильних 

матеріалів для потреб 

апарату управління 

підприємством: 

040 
            

15.1 Бензин 041 
            

15.2 дизельне паливо, л 042 
            

15.3 мазут, л 043 
            

15.4 
 

044 
            

15.6 
 

045 
            

16 Інші адміністративні 

витрати, усього, зокрема 

(розшифрувати): 

046 
            

16.1 
 

047 
            

16.2 
 

048 
            

____________________________ 
(керівник) 

__________ 
(підпис) 

________________________ 
(ініціали, прізвище) 

__________  



Примітка. Розрахунок адміністративних витрат здійснюється окремо за послугами з вивезення, 

перероблення та захоронення побутових відходів. 

 

 

     Секретар ради                                                             Л.ПОСТОЛЮК 

                                                                                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 22 

до рішення  міської ради    

від     

 



ПРИМІРНА ФОРМА 

розрахунку витрат на збут, пов’язаних з наданням послуг з поводження з 

побутовими відходами 

№ 
з/п 

Складові витрат на збут код 
рядка 

Фактично Передбачено діючим 
тарифом 

Планований період рік 
____ 

попередній до базового 
рік ____ 

базовий період рік ____ 

усього, 
тис. грн 

грн/м-3 грн/т усього, 
тис. грн 

грн/м-3 грн/т усього, 
тис. грн 

грн/м-3 грн/т усього, 
тис. грн 

грн/м-3 грн/т 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Витрати на збут 

послуг з 

поводження з 

побутовими 

відходами 

001 
            

1 Витрати на оплату 

праці персоналу, 

що безпосередньо 

здійснює збут 

послуг з 

поводження з 

побутовими 

відходами 

споживачам 

002 
            

2 Єдиний внесок на 

загальнообов'язкове 

державне соціальне 

страхування 

працівників 

003 
            

3 Витрати на оплату 

службових 

відряджень 

004 
            

4 Витрати на 

підготовку та 

перепідготовку 

персоналу 

005 
            

5 Амортизація 

основних засобів, 

інших необоротних 

матеріальних і 

нематеріальних 

активів, що 

безпосередньо 

задіяні у збуті 

послуг з 

поводження з 

побутовими 

відходами 

006 
            

6 Витрати на 

утримання 

основних засобів, 

інших необоротних 

007 
            



матеріальних 

активів, 

безпосередньо 

пов'язаних зі 

збутом послуг з 

поводження з 

побутовими 

відходами 

7 Витрати на оплату 

інформаційних 

послуг, 

безпосередньо 

пов'язаних зі 

збутом послуг з 

поводження з 

побутовими 

відходами 

008 
            

8 Витрати на 

канцелярські 

товари і 

виготовлення 

розрахункових 

документів про 

оплату послуг з 

поводження з 

побутовими 

відходами 

009 
            

9 Витрати на оплату 

послуг банків та 

інших установ з 

приймання і 

перерахунку коштів 

споживачів за 

послуги з 

поводження з 

побутовими 

відходами 

010 
            

10 Інші витрати збуту: 011 
            

10.1. 
 

012 
            

____________________________ 
(керівник) 

__________ 
(підпис) 

________________________ 
(ініціали, прізвище) 

__________ 
Примітка. 

Розрахунок витрат на збут здійснюється окремо за послугами з вивезення, перероблення 

та захоронення побутових відходів. 

Секретар ради                                                                                  Л.ПОСТОЛЮК 

 

 

 

 

 

 

Додаток 23 

до рішення   міської ради    

від     



ПРИМІРНА ФОРМА 

розрахунку інших операційних витрат, пов’язаних з наданням послуг 

з поводження з побутовими відходами 

№ 
з/п 

Статті витрат Код 

рядка 
Фактично Передбачено 

діючим тарифом 
Планований період 

рік ____ 

попередній до 

базового рік ____ 
базовий період рік 

____ 

усього, 

тис. 

грн 

грн/м-

3 грн/т усього, 

тис. 

грн 

грн/м-

3 грн/т усього, 

тис. 

грн 

грн/м-

3 грн/т усього, 

тис. 

грн 

грн/м-

3 грн/т 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Інші операційні 

витрати, пов'язані з 

наданням послуг з 

поводження з 

побутовими 

відходами, зокрема 

(розшифрувати): 

001 
            

1.1 
 

002 
            

1.2 
 

003 
            

1.3 
 

004 
            

1.4 
 

005 
            

1.5 
 

006 
            

1.6 
 

007 
            

____________________________ 
(керівник) 

__________ 
(підпис) 

________________________ 
(ініціали, прізвище) 

__________ 
Примітка. 

 
Розрахунок інших операційних витрат здійснюється окремо за послугами з вивезення, 

перероблення та захоронення побутових відходів. 

  
Секретар ради                                                                                                                  

 

 
                                Л.ПОСТОЛЮК 
 

  

 

 

 

 

 

Додаток 24 

до рішення   міської ради   

 від     



ПРИМІРНА ФОРМА 

розрахунку фінансових витрат, пов’язаних з наданням послуг з 

поводження з побутовими відходами 

№ 
з/п 

Статті витрат Код 

рядка 
Фактично за базовий період ____ рік Планований період ____ рік 

розмір 

невиплачених 

запозичень, 

тис. грн 

ставка, 

% 
сума 

витрат, 

усього, 

тис. 

грн 

грн/м-

3 
грн/т розмір 

невиплачених 

запозичень, 

тис. грн 

ставка, 

% 
сума 

витрат, 

усього, 

тис. 

грн. 

грн/м-

3 
грн/т 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Фінансові витрати, 

пов'язані з наданням 

послуг з поводження 

з побутовими 

відходами, усього: 

001 
          

1.1 
 

002 
          

1.2 
 

003 
          

1.3 
 

004 
          

1.4 
 

005 
          

1.5 
 

006 
          

1.6 
 

007 
          

____________________________ 
(керівник) 

__________ 
(підпис) 

________________________ 
(ініціали, прізвище) 

__________ 
Примітка. 

 
Розрахунок фінансових витрат здійснюється окремо за послугами з вивезення, 

перероблення та захоронення побутових відходів. 

 

 
 Секретар ради                                                                       Л.ПОСТОЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток 25 

до рішення   міської ради    



від     

 

АНАЛІЗ 

впливу зміни тарифів на послуги з вивезення, перероблення та 

захоронення побутових відходів на загальний тариф на послуги з 

поводження з побутовими відходами для кінцевого споживача у 

прогнозному періоді по 

______________________________________________________ 
(назва населеного пункту*) 

 

(без податку на додану вартість) 

№ 
з/п 

Показник Код 

рядка 
Фактично станом на 

____ 
Планований період 

____ рік 
Відхилення (зменшення/ 

збільшення) 

грн/м-

3 грн/т грн/на 1 

особу 
грн/м-

3 грн/т грн/на 1 

особу 
грн/м-

3 грн/т грн/на 1 особу 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Розділ I. Інформація щодо тарифів 

1 Тариф на захоронення 

побутових відходів 
001 

  
X 

  
X 

  
X 

2 Плата за захоронення 

побутових відходів для 

населення на 1 особу на 

місяць 

002 X X 
 

X X 
 

X X 
 

3 Тариф на вивезення 

побутових відходів (без 

тарифу на захоронення 

побутових відходів) 

003 
  

X 
  

X 
  

X 

3.1 для населення 004 
  

X 
  

X 
  

X 

3.2 для бюджетних установ та 

організацій 
005 

  
X 

  
X 

  
X 

3.3 для інших споживачів 006 
  

X 
  

X 
  

X 

4 Плата за вивезення 

побутових відходів для 

населення (без плати за 

захоронення побутових 

відходів) на 1 особу на 

місяць 

007 X X 
 

X X 
 

X X 
 

5 Тариф на перероблення 

побутових відходів для 

населення (у складі тарифу 

на вивезення побутових 

відходів), п. 3 

008 
  

X 
  

X 
  

X 



6 Плата за перероблення 

побутових відходів для 

населення (у складі плати на 

вивезення побутових 

відходів) на 1 особу на 

місяць, п. 5 

009 X X 
 

X X 
 

X X 
 

7 Разом тариф на поводження з 

побутовими відходами для 

населення (п. 1 + п. 3.1) 

010 
  

X 
  

X 
  

X 

8 Плата за послугу з 

поводження з побутовими 

відходами для населення на 1 

особу на місяць 

011 X X 
 

X X 
 

X X 
 

9 Разом тариф на поводження з 

побутовими відходами для 

бюджетних установ та 

організацій (п. 1 + п. 3.2) 

012 
  

X 
  

X 
  

X 

10 Разом тариф на поводження з 

побутовими відходами для 

інших споживачів (п. 1 + п. 

3.3) 

013 
  

X 
  

X 
  

X 

Розділ II. Довідкова інформація 

11 Середньозважена річна 

норма на вивезення 

побутових відходів, 

затверджена органом 

місцевого самоврядування у 

населеному пункті для 

населення, зокрема: 

014 
  

X 
  

X 
  

X 

11.1 Багатоквартирні та 

одноквартирні будинки з 

наявністю усіх видів 

благоустрою (м -

3 на рік, кг на 

рік) 

015 
  

X 
  

X 
  

X 

11.2 Багатоквартирні та 

одноквартирні будинки за 

відсутності одного з видів 

благоустрою (м -

3 на рік, кг на 

рік) 

016 
  

X 
  

X 
  

X 

11.3 Одноквартирні будинки 

(приватний сектор) з 

присадибною ділянкою за 

відсутності будь-якого виду 

благоустрою (м -

3 на рік, кг на 

рік) 

017 
  

X 
  

X 
  

X 

__________ 
* Заповнюється за кожним окремим населеним пунктом, якщо частка захоронених побутових відходів від 

кожного такого окремого населеного пункту становить більше ніж 10 % від загальних річних обсягів захоронених 

побутових відходів ліцензіата. 

____________________________ __________ ________________________ 



(керівник) (підпис) (ініціали, прізвище) 

 

 Секретар ради                                                                                                                 Л.ПОСТОЛЮК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 26 

до рішення  міської ради    

від     

ПОГОДЖЕНО 

__________________________ 
 (орган місцевого самоврядування) 



ПРИМІРНА ФОРМА  

розрахунку втрат суб'єктів господарювання у сфері поводження з побутовими 

відходами, які виникли протягом періоду розгляду розрахунків тарифів на 

послуги з поводження з побутовими відходами для відповідної категорії 

споживачів, встановлення та їх оприлюднення органом місцевого 

самоврядування 

№ 

з/п 

Складові тарифу, 

вартість яких 

змінюється на 

загальнодержавному 

рівні 

Втрати всього, 

грн 

зокрема: 

п
о
сл

у
ги

 з
 

в
и

в
ез

ен
н

я
 

п
о
б

у
то

в
и

х
 

в
ід

х
о
д

ів
 

п
о
сл

у
ги

 з
 

п
ер

ер
о
б

л
ен

н
я
 

п
о
б

у
то

в
и

х
 

в
ід

х
о
д

ів
 

п
о
сл

у
ги

 і
з 

за
х
о
р
о
н

ен
н

я
 

п
о
б

у
то

в
и

х
 

в
ід

х
о
д

ів
 

1 2 3 4 5 6 

            

            

РАЗОМ         

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 

1. Зміна вартості складових тарифу: 

Складова тарифу Вартість складової у 

відповідному тарифі на 

дату подання суб'єктом 

господарювання 

розрахунків до органу 

місцевого 

самоврядування 

(грн) 

Вартість складової у 

відповідному тарифі на дату 

введення в дію тарифу (грн) 

Різниця (п. 3 - п. 2) 

1 2 3 4 

        

        

2. Обсяги надання послуг з поводження з побутовими відходами 

Тривалість періоду розгляду розрахунків 

тарифів, встановлення та їх оприлюднення 

(днів) 

Обсяги надання послуг за відповідний період: 

п
о
сл

у
ги

 з
 в

и
в
ез

ен
н

я
 

п
о
б

у
то

в
и

х
 в

ід
х
о
д

ів
 

п
о
сл

у
ги

 з
 

п
ер

ер
о
б

л
ен

н
я
 

п
о
б

у
то

в
и

х
 в

ід
х
о
д

ів
 

п
о
сл

у
ги

 і
з 

за
х
о
р
о
н

ен
н

я
 

п
о
б

у
то

в
и

х
 в

ід
х
о
д

ів
 

1 2 3 4 

        

        

 



_____________________ 
(керівник) 

___________ 
(підпис) 

___________________ 
(ініціали, прізвище) 

 

Примітка. Розрахунок втрат для подальшого внесення їх до складу тарифів здійснюється 

суб'єктом господарювання у випадку невідшкодування таких втрат органом місцевого 

самоврядування за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету. 

Розрахунок втрат здійснюється окремо для кожної категорії споживачів. 

Вимоги щодо визначення тривалості періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх 

оприлюднення органом місцевого самоврядування, а також вимоги щодо здійснення 

розрахунку втрат суб'єктом господарювання передбачено чинними нормативно-правовими 

актами з питань формування тарифів. 

 

 Секретар ради                                                                                                                 Л.ПОСТОЛЮК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Додаток 27 

                          до рішення   міської ради    

від    

ПОГОДЖЕНО 

_____________________________ 

(орган місцевого самоврядування) 

ПРИМІРНА ФОРМА  

річного плану надання послуг з поводження з побутовими відходами 

_________________________________________ на плановий період з 

________________________ 

(найменуван

ня суб’єкта 

господарюва

ння) 

№ з/п Показники 

Фактично 

Передбачен

о діючим 

тарифом 

Усього  

обсяги 

відходів  

на 

планований 

період 

_______ 

рік 

_______ 

рік 

_______ 

рік 

попередній  

до базового 

_______ рік 

базовий 

період  

_______ рік 

м3 тонн м3 тонн м3 тонн м3 тонн м3 тонн м3 тонн м3 тонн 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Обсяг побутових відходів, що 

підлягає вивезенню (збирання, 

зберігання та перевезення), усього, 

зокрема: 

              

1.1 тверді побутові відходи               

1.2 великогабаритні побутові відходи               

1.3 ремонтні побутові відходи               

2 Обсяг побутових відходів,  

що підлягає переробленню, усього  

              

3 Обсяг побутових відходів, що 

підлягає захороненню, усього, 

зокрема: 

              

3.1 тверді побутові відходи               

3.3 ремонтні побутові відходи               

4  Обсяг відходів, прийнятих 

полігоном/звалищем на 

захоронення, усього, зокрема: 

              

4.1 побутові відходи (п. 3)               

4.2 вуличний змет               

4.3 відходи зеленого господарства               



4.4 будівельні відходи (подрібнені)               

4.5 промислові відходи 3 класу 

небезпеки 

              

4.6 промислові відходи 4 класу 

небезпеки 

              

4.7 неперероблюваний залишок 

(несортований, некомпостований, 

піролізний, шлак і зола 

сміттєспалювальних заводів) 

              

4.8 обсяг інших відходів, що 

захороняються  

на полігоні/звалищі та не ввійшли  

до даних пунктів 

(4.1-4.7) 

              

5 Обсяги відходів, що 

спрямовуються під час завезення 

на полігон на сортування 

              

6 Обсяг захоронення відходів на 

полігоні/звалищі після сортування, 

усього, зокрема: 

              

6.1 обсяги захоронення відходів після 

сортування, усього, зокрема: 

              

6.1.1 побутові відходи, усього, а саме: 

тверді, великогабаритні, ремонтні 

              

6.1.2 вуличний змет               

6.1.3 відходи зеленого господарства               

6.1.4 будівельні відходи (подрібнені)               

6.1.5 промислові відходи 3 класу 

небезпеки 

              

6.1.6 промислові відходи 4 класу 

небезпеки 

              

6.1.7 неперероблюваний залишок 

(несортований, некомпостований, 

піролізний, шлак і зола 

сміттєспалювальних заводів) 

              

6.1.8 обсяг захоронення після 

сортування інших відходів, що не 

увійшли  

до пунктів 6.1.1-6.1.7,  

на полігоні/звалищі 

              

7 Обсяг надання послуг з вивезення 

побутових відходів, усього, 

              



зокрема: 

7.1 населенню               

7.2 бюджетним установам та 

організаціям 

              

7.3 іншим споживачам               

8 Обсяг надання послуг з 

перероблення побутових відходів, 

усього, зокрема: 

              

8.1. населенню               

8.2 бюджетним установам та 

організаціям 

              

8.3 іншим споживачам               

9 Обсяг надання послуг із 

захоронення побутових відходів, 

усього, зокрема: 

              

9.1 населенню               

9.2 бюджетним установам та 

організаціям 

              

9.3 іншим споживачам               

 
_______________________ 

(керівник) 

 _______________________  

(підпис) 

 ______________________________________  

(ініціали, прізвище) 

 

 Секретар ради                                                                                                                 Л.ПОСТОЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 28 

                       до рішення міської ради    

від    

ІНФОРМАЦІЯ 

про суб’єкта господарювання, що здійснює надання послуг з 

поводження з побутовими відходами 

(загальна характеристика виконавця послуг з поводження з 

побутовими відходами) 

№ 

з/п 

Показник Попередній 

до базового 

рік (факт) 

Базовий 

період 

(факт) 

Передбачено 

чинними 

тарифами 

Планований 

період 

1 2 3 4 5 6 



1 Річний обсяг 

надання послуг з 

вивезення побутових 

відходів (тонн), 

усього, зокрема: 

    

1.1 населенню 
    

1.2 бюджетним 

установам та 

організаціям 

    

1.3 іншим споживачам 
    

2. Річний обсяг 

надання послуг з 

перероблення 

побутових відходів 

(тонн), усього, 

зокрема: 

    

2.1 населенню 
    

2.2 бюджетним 

установам та 

організаціям 

    

2.3 іншим споживачам 
    

3. Річний обсяг 

надання послуг із 

захоронення 

побутових відходів 

(тонн), усього, 

зокрема: 

    

3.1 населенню 
    

3.2 бюджетним 

установам та 

організаціям 

    

3.3 іншим споживачам 
    

4 Кількість укладених 

договорів, усього, 

зокрема з: 

    

4.1 населенням 
    



4.2 бюджетними 

установами та 

організаціями 

    

4.3 іншими 

споживачами 

    

5 Назва населених 

пунктів, де 

надаються послуги з 

поводження з 

побутовими 

відходами, та 

кількість населення, 

що проживає у цих 

населених пунктах 

(тис. осіб), усього, 

зокрема: 

    

5.1 назва населеного 

пункту 

    

5.2 назва населеного 

пункту 

    

5.3 назва населеного 

пункту 

    

5.4 назва населеного 

пункту 

    

5.5 назва населеного 

пункту 

    

5.6 ... 
    

6 Тариф на послугу з 

вивезення побутових 

відходів (грн за 1 м-

3 або грн. за 1 тонну - 

потрібне 

підкреслити): 

    

6.1 для населення - 

фізичних осіб 

    

6.2 для бюджетних 

установ та 

організацій 

    



6.3 для інших 

споживачів 

    

7. Тариф на послугу з 

перероблення 

побутових відходів 

(грн за 1 м-

3 або грн. 

за 1 тонну - потрібне 

підкреслити): 

    

7.1 для населення - 

фізичних осіб 

    

7.2 для бюджетних 

установ та 

організацій 

    

7.3 для інших 

споживачів 

    

8. Тариф на послугу із 

захоронення 

побутових відходів 

(грн за 1 м-

3 або грн. 

за 1 тонну - потрібне 

підкреслити) 

    

8.1 для населення - 

фізичних осіб 

    

8.2 для бюджетних 

установ та 

організацій 

    

8.3 для інших 

споживачів 

    

9. Тариф на послугу з 

поводження з 

побутовими 

відходами (грн за 1 

м-

3 або грн. за 1 тонну 

- потрібне 

підкреслити) 

    

9.1 для населення - 

фізичних осіб 

    

9.2 для бюджетних 

установ та 

    



організацій 

9.3 для інших 

споживачів 

    

10 Вартість реалізації 

послуг з поводження 

з побутовими 

відходами за 

відповідними 

тарифами, тис. грн 

без ПДВ 

    

____________________________ 
(керівник) 

__________ 
(підпис) 

________________________ 
(ініціали, прізвище) 

  

Секретар ради                                                                                                                  

                                             

 

 
 

Л.ПОСТОЛЮК 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 29 

до рішення   міської ради    



від     

ПЕРЕЛІК 

документів, що подаються для встановлення тарифів на послуги з 

поводження з побутовими відходами 

на __________ рік 

№ 

з/п 

Зміст Посилання на 

документ 

1 Заява за встановленою формою (стор. __ - __) 

2 Пояснювальна записка (обґрунтування потреби встановлення 

тарифу) 

(стор. __ - __) 

3 Інформація про суб'єкта господарювання (заявника) (стор. __ - __) 

4 Інформація про середньооблікову чисельність персоналу 

суб'єкта господарювання (заявника) 

(стор. __ - __) 

5 Копія штатного розпису суб'єкта господарювання (стор. __ - __) 

6 Копія колективного договору суб'єкта господарювання (за 

наявності) 

(стор. __ - __) 

7 Інвестиційна програма суб'єкта господарювання (за наявності) (стор. __ - __) 

8 Копії установчих документів (статуту, витягу з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань тощо) 

(стор. __ - __) 

9 Копії розпорядчих документів про облікову політику 

підприємства з визначенням бази розподілу здійснених витрат 

(стор. __ - __) 

10 Копії договорів, укладених з організаціями, підприємствами та 

суб'єктами господарювання для забезпечення надання 

комунальних послуг 

(стор. __ - __) 

11 Інформація щодо балансової вартості основних засобів, інших 

необоротних матеріальних і нематеріальних активів 

(стор. __ - __) 

12 Розрахунки тарифів та їх складових (стор. __ - __) 

13 Розрахунок втрат суб'єкта господарювання, яких зазнано 

протягом періоду розгляду розрахунків тарифів на послуги з 

поводження з побутовими відходами для відповідної категорії 

споживачів, встановлення та їх оприлюднення органом 

місцевого самоврядування, або копія рішення органу місцевого 

самоврядування про відшкодування таких втрат із місцевого 

(стор. __ - __) 



бюджету 

14 Річний план надання послуг (стор. __ - __) 

15 Розрахунки показників річного плану надання послуг з 

поводження з побутовими відходами згідно з підпунктом 

5 пункту 10 розділу II Порядку 

(стор. __ - __) 

16 Копія графіка планово-запобіжних ремонтних робіт та дефектні 

акти 

(стор. __ - __) 

17 Копія проектно-кошторисної документації на проведення 

ремонтних робіт 

(стор. __ - __) 

18 Копії рішень власника щодо користування земельною ділянкою 

та майном, що використовується під час захоронення побутових 

відходів (користування, оренда тощо), та акти приймання - 

передачі зазначеного майна 

(стор. __ - __) 

19 Копія наказу про встановлення норм витрат палива та 

мастильних матеріалів на автомобільному транспорті ліцензіата 

(стор. __ - __) 

20 Інформація про суб'єкта господарювання, що здійснює надання 

послуг з поводження з побутовими відходами (загальна 

характеристика виконавця послуг з поводження з побутовими 

відходами) 

(стор. __ - __) 

21 Звітність, передбачена підпунктом 11 пункту 10 розділу II 

Порядку 

(стор. __ - __) 

 

 

 

 Секретар ради                                                                                                 Леся ПОСТОЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-18#n157
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-18#n157
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-18#n174


 

 

 

 

 

 

  

 


