
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 24 лютого 2022 року                                                               № 1264 

м. Мала Виска 

 

 

Про затвердження Програми відшкодування 
різниці в тарифах на послуги з 
централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення, що 
надаються комунальним підприємством  
«Мала Виска Водоканал» на 2022-2024 роки   

 

З метою забезпечення стабільної роботи підприємств комунальної власності 

міської ради, згідно їх функціональних призначень щодо надання мешканцям 

Маловисківської територіальної громади якісних послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення, що надаються КП «Мала Виска Водоканал», 

відповідно до ст.7, 91 Бюджетного кодексу України, керуючись п. 22 ч. І ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійних 

комісій, Маловисківська міська рада,: 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму відшкодування різниці в тарифах на послуги з 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що 
надаються комунальним підприємством  «Мала Виска Водоканал на 2022-
2024 згідно додатку 1, додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань житлово - комунального господарства та комунальної власності та на 

постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                                               Юрій ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення міської ради від 

24.02.2022 року № 1264 

  

 Програма 

відшкодування різниці в тарифах на послуги 

 з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що 

надаються комунальним підприємством «Мала Виска Водоканал» 

на 2022-2024 роки 

 

1. Паспорт Програми відшкодування різниці в тарифах 

 на послуги з централізовано водопостачання та централізованого водовідведення, 

що надаються комунальним підприємством  «Мала Виска Водоканал» 

на 2022-2024 роки (далі – Програма) 

1 Ініціатор розроблення Програми Маловисківська міська рада  

2 Розробники Програми КП «Мала Виска Водоканал»  

3 Відповідальні виконавці КП «Мала Виска Водоканал» 

4 Учасники Програми Маловисківська міська рада 

КП «Мала Виска Водоканал» 

5 Терміни реалізації програми 2022-2024 роки 

6 Кошти, задіяні на виконання Програми Міський бюджет; інші джерела, що не 

заборонені чинним законодавством  

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовані заходи Програми 

Програми розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду та питне 

водопостачання», Бюджетного кодексу України постанови Кабінету Міністрів України від 

01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-

комунальні послуги». 

У сучасних економічних умовах для забезпечення виконання власних статутних 

завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення додаткового 

фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, 

покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна комунальної 

власності, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, проведення капітального 

та поточного ремонту об’єктів спільної власності, забезпеченню повного і своєчасного 

внесення платежів до бюджету. 

Комунальне підприємство КП «Мала Виска Водоканал» є підпорядкованим  

підприємством  Маловисківської міської ради, яке забезпечує мешканців населених 

пунктів  Маловисківської територіальної громади централізованим водопостачанням та 

централізованим водовідведенням.  На даний час фінансовий стан комунального 

підприємства перебуває в тяжкому стані у зв’язку із значним податковим навантаженням, 

зростанням цін за енергоносії та паливно-мастильні матеріали, ростом мінімальної 

заробітної плати. Ці фактори зумовлюють встановлення економічно-обґрунтованих 

тарифів та водночас роблять їх не підйомними для споживачів. Такий стан справ 

призводить до порушень трудового законодавства, в частині своєчасної виплати 

заробітної плати, неякісного надання послуг, унеможливлює придбання необхідної 

техніки, якісних матеріалів та ускладнює роботу комунального підприємства в цілому. 

Діючі тарифи на послуги підприємства не повністю забезпечують відшкодування 

витрат на їх надання, скорочуються обсяги наданих послуг в натуральних показниках, що 

надаються комунальним підприємством, зростають тарифи на енергоносії, витрати на 

оплату праці, придбання необхідних матеріалів, сплату податків, тощо, що призводить до 



збиткової діяльності та неспроможності своєчасно та в повному розмірі розраховуватись 

за зобов’язаннями. 

Несвоєчасна оплата за нарахованими податковими зобов’язаннями, зобов’язаннями 

зі сплати за спожиті енергоносії, інших складових витрат підприємств призводить до 

нарахування їм значних штрафних санкцій та пені і, відповідно, до збільшення збитків 

підприємств. Вищенаведені чинники призводять до зменшення у Підприємств власних 

обігових коштів для забезпечення належного водопостачання, водовідведення, (на 

погашення заборгованості із виплат заробітної плати, платежів до бюджету, придбання 

матеріалів для виконання робіт по утриманню та оновленню інженерних мереж, по 

підготовці до роботи в осінньо-зимовий період, придбання необхідних технічних засобів, 

оновлення матеріальної бази підприємств за рахунок капітальних вкладень та інші). 

Відповідно до Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про місцеве 

самоврядування» органи місцевого самоврядування встановлюють тарифи на житлово-

комунальні послуги. 

Тарифи на послуги централізованого водопостачання, централізованого 

водовідведення розраховуються комунальним підприємством “Мала Виска Водоканал»” з 

урахуванням вимог  “Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

від 01.06.2011р. №869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на 

комунальні послуги”, затверджуються рішенням сесії Маловисківської міської ради після 

перевірки їх розрахунків з урахуванням вимог “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”, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018р. № 239 та  доводяться до 

відома споживачів з урахуванням вимог “Порядку інформування споживачів про намір 

зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності”, 

затвердженого  наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 05.06.2018р. №130. 

Відповідно до “Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

від 01.06.2011р. №869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на 

комунальні послуги”, у разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, 

пов’язаних із провадженням господарської діяльності з централізованого водопостачання 

та/або централізованого водовідведення, з причин, що не залежать від ліцензіата, зокрема 

збільшення або зменшення податків і зборів (обов’язкових платежів), мінімальної 

заробітної плати, прожиткового мінімуму, орендної плати та амортизації, підвищення або 

зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, зміни обсягу 

фінансових витрат, складової частини планованого прибутку, у тому числі внаслідок 

зміни курсу валют за наявності у ліцензіата кредитних зобов’язань перед міжнародними 

фінансовими організаціями, може проводитися коригування тарифів. 

              Процедура коригування, організаційні та технологічні  зміни на підприємстві не 

дозволяють здійснювати коригування діючих тарифів при кожній зміні цін на складові. В 

результаті на підприємстві утворюються значні суми кредиторської заборгованості, в тому 

числі по сплаті податків, оплаті за енергоносії, тошо. 

    На теперішній час відсутність відшкодовування витрат комунального 

підприємства “Мала Виска Водоканал»” в розмірі різниці між фактичними витратами та 

нарахуваннями за надані послуги відповідно до діючих тарифів ставить під загрозу 

стабільність забезпечення населення послугами централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення належної якості і може призвести до:  

 - припинення або суттєвого обмеження надання цих послуг;  



 - збільшення заборгованості за спожиту електроенергію та інші товаро-матеріальні 

цінності; 

 - виникнення заборгованості із заробітної плати;  

 - нарахування підприємству штрафних санкцій і пені за несвоєчасні і неповні 

розрахунки за енергоносії та несвоєчасну оплату податкових зобов’язань.  

Виділення коштів на відшкодування різниці в тарифах для населення з міського 

бюджету є найбільш реальним джерелом забезпечення фінансової діяльності КП Мала 

Виска Водоканал" в період встановлення тарифів в розмірі меншим ніж економічно 

обґрунтований та в період між встановленням нових тарифів та зменшення фінансового 

навантаження на одержувачів  житлово-комунальних послуги з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, які отримують на сім'ю незначний 

сукупний дохід і разом з цим не мають права на одержання житлових субсидій 

Згідно до Бюджетного кодексу України та Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування мають право самостійно 

визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно до законодавства України 

прийняття відповідної Програми. 

Для відображення видатків на відшкодування різниці в тарифах Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженою 

наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року  

№ 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів» зі змінами передбачено код програмної класифікації видатків 6071 

«Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що 

затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та 

органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх 

виробництво (надання)». 

3. Мета та завдання Програми та результативні показники 
Прийняття даної Програми має за мету: 

- прогнозування та виділення з міського бюджету коштів для відшкодування різниці 

між розміром тарифу та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво; 

- забезпечення беззбиткової діяльності КП «Мала Виска Водоканал» відповідно до 

вимог чинного законодавства України; 

- збереження кількості і покращення якості послуг з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення; 

- забезпечення своєчасного розрахунку за надані послуги; 

- гарантування своєчасної сплати податків, зборів та інших платежів, належного 

виконання зобов’язань роботодавця перед працівниками КП «Мала Виска Водоканал» з 

оплати праці.  

Основними завданнями Програми та результативними показниками є: 

- надання відшкодування різниці КП «Мала Виска Водоканал», що надає послуги з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення населенню за 

тарифами, затвердженими рішенням Маловисківською міською радою, які є нижчими від 

економічно обґрунтованих витрат на її виробництво та в період між встановленням нових 

тарифів; 

- сприяння стабільній роботі КП «Мала Виска Водоканал», покращенню його 

матеріально-технічної бази; 

- підвищення якості наданих послуг. 

4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми,  обсяги та джерела фінансування 

Вирішення проблеми пропонується здійснити шляхом затвердження Програми  

відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, що надаються комунальним підприємством  «Мала 

Виска Водоканал» на 2022-2024 роки  для населення Маловисківськоїї міської ради та 

виділення з міського бюджету коштів для компенсації різниці в тарифах.  



Обсяги фінансування - відповідно до розрахункової суми та в межах бюджетних 

призначень. 

Фінансування Програми проводитиметься за рахунок коштів бюджету 

Маловисківської міської ради. 

 

№ 

з/п  

Заходи Програми  Джерела 

фінансування  

Орієнтовний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів   

Очікуваний 

результат  

1  2  3  4  5  

1  Відшкодування різниці в 

тарифах на житлово-

комунальні послуги з 

центрального 

водопостачання та 

водовідведення, наданих 

КП «Мала Виска 

Водоканал» за період 

01.08.2021-31.01.2022 рр.  

Місцевий 

бюджет  

450000 грн.  - забезпечення 

беззбиткової 

діяльності 

підприємства в 

частині надання 

послуг з 

водопостачання

, 

водовідведення, 

санітарної 

очистки  

- дотримання 

вимог діючого 

законодавства  

- отримання 

стабільних та 

якісних 

житлово – 

комунальних 

послуг  

2 Відшкодування різниці в 

тарифах на житлово-

комунальні послуги з 

центрального 

водопостачання та 

водовідведення, наданих 

КП «Мала Виска 

Водоканал» за період 

01.02.2022-31.12.2024 рр.  

Місцевий 

бюджет 

відповідно до 

розрахункової 

суми та в межах 

бюджетних 

призначень  

 

5. Контроль за виконанням Програми 

Відповідальність за достовірність поданих розрахунків та цільове використання 

коштів, компенсації покладається на керівництво комунального підприємства “Мала 

Виска Водоканал”.  

Контроль за виконанням програми покладено на постійну комісію міської ради з 

питань житлово - комунального господарства та комунальної власності та на постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до Програми відшкодування  

різниці в тарифах на послуги 

 з централізованого водопостачання та  

централізованого водовідведення, що 

надаються комунальним 

підприємством 

 «Мала Виска Водоканал» 

на 2022-2024 роки 

 

ПОРЯДОК 

надання та використання коштів місцевого бюджету відшкодування різниці  

в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, що надаються комунальним підприємством  «Мала Виска 

Водоканал» на 2022-2024 роки   

  
1. Цей Порядок визначає механізм розрахунку та відшкодування КП «Мала Виска 

Водоканал» Маловисківської міської ради (далі Підприємство) різниці між 

діючими тарифами на централізоване водопостачання і централізоване 

водовідведення та фактичними витратами підприємства на їх виробництво (далі – 

різниця в тарифах). 

2. Міська рада передбачає у міському бюджеті видатки на відшкодування втрат 

Підприємству, що пов’язані із дією цін/тарифів на централізоване водопостачання 

та централізоване водовідведення , які є нижчими від розміру економічно 

обґрунтованих витрат на їх виробництво в межах можливостей дохідної частини 

бюджету . 

3. Підприємство готує розрахунки з різниці в тарифах за формою згідно з додатком 

відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 

“Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 

послуги” та подає на розгляд Маловисківській міській раді. 

4. Сума відшкодування різниці в тарифах визначається Підприємством на підставі 

таких підтверджуваних документів: 

 розрахунок фактичної собівартості постачання послуг, що 

засвідчений підписом керівника, скріпленим печаткою; 

 копія  відповідного рішення органу місцевого самоврядування про 

встановлення діючих тарифів; 

 звіт про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності 

Підприємства, засвідчений підписом керівника, скріплений 

печаткою. 

5. Обсяг відшкодування різниці в тарифах визначається Підприємством як різниця 

між фактичними витратами, пов’язаними з наданням послуг споживачам, 

скоригованими на обмеження, передбачені в розрахунках діючих тарифів, і 

фактичними нарахуваннями згідно з тарифами, що встановлювалися органом 

місцевого самоврядування, з урахуванням перерахунків за низькоякісні та надані 

не в повному обсязі послуги, щоквартально  з помісячними попередніми 

платежами за розрахунками за перші два місяці кварталу. 

6. Головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних призначень, 

проводить відшкодування витрат по різниці в тарифах на послуги з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення шляхом 

перерахування коштів на рахунок Підприємства, відкритий в Управлінні 

державного казначейства . 

 



РОЗРАХУНОК 

обсягу заборгованості за__серпень 2021-січень 2022 року_ з різниці в тарифах 

                                                                             (вказати період) 

на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, 

(найменування послуги) 

що надані населенню Комунальним підприємством «Мала Виска Водоканал» 

                                    (найменування підприємства, установи,  

______33124135_______ 

організації, код згідно з ЄДРПОУ) 

станом на 10.02.2022 р. 

(гривень) 

 

Вид послуги 

Фактичні 

нарахування 

згідно із 

затвердженими 

тарифами з 

урахуванням 

перерахунку за 

низькоякісні та 

надані не в 

повному обсязі 

послуги 

Фактичні 

витрати з 

надання 

послуги для 

населення 

(повна 

собівартість з 

урахуванням 

фактичних 

витрат‚ 

пов’язаних з 

інвестиційною 

діяльністю) 

Різниця між 

фактичними 

витратами та 

фактичними 

нарахуваннями 

 

Трансферти з 

державного та 

місцевих 

бюджетів, 

отримані 

підприємством, 

установою, 

організацією для 

відшкодування 

різниці в 

тарифах 

Обсяг 

заборгова

нності з 

різниці в 

тарифах 

 

Централізоване 

водопостачання 
1384433 1778728 395738 - 395738 

Централізоване 

водовідведення 
586434 640696 54262 - 54262 

Всього 1970867 2419423 450000 - 450000 

 

Начальник КП «Мала Виска Водоканал» 

(найменування посади керівника 

підприємства, установи, організації) 

______________ 

(підпис) 

____В.АВРУНОВ_____ 

(ініціали та прізвище) 

 

Головний бухгалтер 

 

МП 

______________ 

(підпис) 

____А.БРАГА________ 

(ініціали та прізвище) 

 

Примітка. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах проводиться без 

урахування податку на додану вартість тільки для населення 

 

 


