ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 12.03.2019 р. № 31
Про встановлення тарифів на послуги
з централізованого водопостачання
та водовідведення і тарифів на послуги
з вивезення твердих побутових відходів
та утримання полігону ТПВ
для КП «Комунсервіс».
Керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», пунктом 2 статті 7, частиною третьою статті 31 Закону України
«Про житлово-комунальні послуги», Порядком формування тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України
від 01.06.2011р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово-комунальні послуги», Постановою Кабінету Міністрів України № 1010 від
26.07.2006 року «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення
побутових відходів», у зв’язку зі зміною вартості складових на послуги (заробітна плата,
енергоносії та інше), з метою приведення тарифів у відповідність до економічно
обґрунтованих витрат на їх виробництво, розглянувши клопотання КП «Комунсервіс» від
06.03.2019 року за № 49.
Вирішили: 1. Встановити тарифи на комунальні послуги для КП «Комунсервіс»:
- з централізованого водопостачання:
населення – 11,52 грн./м3.;
бюджетні установи – 18,48 грн./м3.;
інші споживачі - 19,98 грн./м3.;
- з централізованого водовідведення:
населення – 13,80 грн./м3.;
бюджетні установи – 19,80 грн./м3.;
інші споживачі – 20,52 грн./м3.
2. Встановити для КП «Комунсервіс» тарифи на послуги з вивезення твердих побутових
відходів та утримання полігону ТПВ:
Категорія споживачів
Населення, що проживає в
багатоквартирних будинках
Населення, що проживає в
приватному секторі
Бюджетні установи
Інші споживачі

Тарифи на послуги грн./м3 (з ПДВ)
Вивезення ТПВ
Утримання полігону
56,52
82,02

-

91,38
99,48

29,28
33,18

3. КП «Комунсервіс» при укладанні договорів на 2019 рік з населенням приватного
сектору, яке використовує спеціальні мішки для накопичення та вивезення твердих
побутових відходів, розрахунок кількості осіб встановити за бажанням споживача, але не
менше ніж на 1 особу.
4. Тарифи ввести в дію з моменту оприлюднення даного рішення, але не раніше
01.04.2019 року.
5. Рішення виконкому від 14.03.2018 року за № 26 та № 27 визнати такими, що втратили
чинність з 01.04.2019 року.
6. Директору КП «Комунсервіс» здійснити оприлюднення даного рішення.

Міський голова

В. Сидоренко

Аналіз регуляторного впливу.
Рішення виконкому Заводської міської ради «Про встановлення тарифів на послуги з
централізованого водопостачання та водовідведення і тарифів на послуги з вивезення
твердих побутових відходів та утримання полігону ТПВ для КП «Комунсервіс».
Даний аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням
вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності", методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої
Кабінетом Міністрів України.
Назва проекту регуляторного акту: проект рішення «Про встановлення тарифів на
послуги з централізованого водопостачання та водовідведення і тарифів на послуги з
вивезення твердих побутових відходів та утримання полігону ТПВ для КП «Комунсервіс».
1. Визначення проблеми та її аналіз.
На розгляд виконкому Заводської міської ради подані розрахункові матеріали
КП «Комунсервіс» щодо погодження тарифів на послуги з централізованого водопостачання
та водовідведення і вивезення твердих побутових відходів та утримання полігону ТПВ для
КП «Комунсервіс».
На сьогоднішній час підприємство користувалося тарифами без урахування зростання
з 01.01.2019 року окремих статей витрат, зокрема:
- вартість електроенергії зросла на 28,28 %, з 2,07 грн/кВат/год в діючому тарифі до
2,6554 грн/кВат/год в плановому.
- розмір мінімальної з/плати збільшився на 12,0 % , в діючому тарифі 3 723,00 грн., до
4 173,00 грн. в плановому ( з 01.01.2019 р.) .
- галузевий коефіцієнт збільшився на 16,67 %, з в діючому тарифі 120, до 140 в
плановому ( з 01.01.2018 р.)
- ціна ПММ зросла на 5,04 % з 27,60 грн/л в діючому тарифі до 29,09 грн/л в плановому.
У разі невстановлення вищевказаних тарифів на рівні економічно обгрунтованих витрат
на їх виробництво, виникає загроза стабільності забезпечення споживачів усіх категорій
вказаними послугами, своєчасних розрахунків споживачів за неї і може призвести до:
- нарахування підприємству штрафних санкцій і пені за несвоєчасні і неповні
розрахунки за енергоносії та несвоєчасну оплату податкових зобов’язань;
- відключення від мереж електропостачання;
- виникнення бюджетної заборгованості за отримані послуги;
- від’ємного платіжного балансу підприємства, що загрожує банкрутством.
2. Цілі державного регулювання.
Прийняття даного регуляторного акту має за мету:
- встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з водопостачання,
водовідведення і вивезення твердих побутових відходів та утримання полігону ТПВ;
- забезпечення беззбиткової діяльності підприємства в частині надання вказаних
послуг;
- збереження якості надання послуг на належному рівні;
- своєчасний розрахунок за надані послуги.
- встановлення тарифів на запропонованому рівні для бюджетних установ та інших
споживачів та часткове підвищення для населення.
Ця альтернатива забезпечить вирішення проблеми, тому запропоноване рішення є
найбільш збалансованим.
3. Механізми розв’язання проблеми.
З метою врахування інтересів як споживачів, так і КП «Комунсервіс», вирішення
проблеми, зазначеної в пункті 1 цього Аналізу, пропонується здійснити шляхом прийняття
рішення розробленого на підставі:
- законів України;
- гласності (відкритості та загальнодоступності);
- колегіальності;
- урахування пропозицій комунального підприємства;
- економічної та юридичної обґрунтованості тощо.

4. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття
регуляторного акту
Проект рішення передбачає встановлення тарифів на послуги з водопостачання та
водовідведення, вивезення твердих побутових відходів і утримання полігону ТПВ шляхом
корегування на величину зростання мінімальної заробітної плати та росту цін на енергоносії.
Основним ризиком, який може негативно вплинути на дію цього регуляторного акту є
зміна вартості пального, інших статей собівартості надання послуг та зміна законодавства.
5. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту
Аналіз вигод і витрат.
Категорії суб’єктів, на які впливає регуляторний акт:
Орган місцевого самоврядування, бюджетні організації та інші суб’єкти
господарювання, фізичні особи - мешканці м. Заводське.
Вигоди:
- можливість отримання послуг з водопостачання та водовідведення, вивезення твердих
побутових відходів бюджетними установами та іншими суб’єктами господарювання;
- отримання стабільних та якісних послуг з вивезення твердих побутових відходів та
якісне утримання полігону ТПВ підприємством КП «Комунсервіс».
- забезпечення беззбиткової діяльності підприємства в частині надання послуг з
водопостачання та водовідведення.
Витрати:
- додаткові витрати пов’язані з оприлюдненням регуляторного акта;
.
додаткові
витрати,
пов’язані
з
придбанням
насосів,
сучасної
регулювальної апаратури.
6. Строк дії регуляторного акту.
Термін дії даного регуляторного акта буде залежати від змін в законодавстві та
економічного стану підприємства, електроенергії, та інше, тому що чинним законодавством
не передбачено термін дії законодавчих актів, відповідно до яких вводиться державне
регулювання тарифів на зазначені послуги.
7. Заходи з відстеження результативності регуляторного акту.
Для відстеження результативності регуляторного акту здійснюється базове та повторне
відстеження. Базове відстеження здійснюється не пізніше ніж через 6 місяців з дня набрання
чинності регуляторним актом. Враховуючи те, що для визначення значень показників
результативності регуляторного акту використовуються виключно статистичні дані,
повторне відстеження здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності.
Для отримання узагальнених показників будуть використовуватись дані, одержані від
КП «Комунсервіс».
Зауваження і пропозиції від фізичних і юридичних осіб приймаються протягом 30 днів
з дня оприлюднення проекту регуляторного акту в письмовому або електронному вигляді:
- м. Заводське, вул. Полтавська, 4/16, міська рада. Тел. 3-56-92.
- office@zv.gov.ua

