Інформація
«Про коригування тарифу на зміну вартості тарифів з вивезення (перевезення) твердих побутових
відходів,
що надаються комунальним підприємством »Спецкомунтранс»
Опис проблеми
Відповідно статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про
житлово-комунальні послуги", Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006р. № 1010 підвищення тарифів на послуги
з вивезення твердих побутових відходів зумовлено рядом факторів , з врахуванням місцевих особливостей
надання вищевказаних послуг.
Послуги з вивезення твердих побутових відходів, які надає КП»Спецкомунтранс» є збитковими (це
зумовлює погіршення фінансового стану підприємства, умов господарювання, зростання величини кредиторської
заборгованості).
Підставою для перегляду тарифів на комунальні послуги з вивезення (перевезення) ТПВ стало
підвищення цін на паливо-мастильні матеріали та заробітну плату.
Так вартість дизпалива на 1 липня 2014 р. становила 12,17 грн. за 1 літр, а на
1 червня 2016 року вартість дизпалива становить 15,72 грн. за 1 літр, процент підвищення ціни 29,2%,
масло М10Г2К на 1 липня 2014 р. становила 14,17 грн за 1 літр, а на 1 червня 2016 року вартість масло
М10Г2К становить 21,67 грн. за 1 літр, процент підвищення ціни 52,9%.
Збільшення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати із 1218 грн у
2014р.(закладеного в діючий тариф) до 1450 на 1.05.2016 року, ріст 19,0%.
Збиткова діяльність підприємства зумовлює до зменшення його фінансових ресурсів та може
призвести до повної зупинки роботи підприємства. Застаріла технічна база підприємства вимагає проведення
значних обсягів ремонтних робіт та капіталовкладень в техніку, що задіяна в виробничому процесі з
вивезення ТПВ, зміцнення матеріально-технічної бази.
Таким чином, діючі тарифи з вивезення твердих побутових відходів вже не можуть виконувати свого
економічного призначення і повертати підприємству кошти, затрачені на виробництво.
В зв’язку з вищезазначеним КП»Спецкомунтранс» провів розрахунки тарифів відповідно до Порядку
формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 26.07.2006 р. №1010.
Отримано висновок Державної інспекції України з контролю за цінами від 22.07.2014 р. № 152 щодо
розрахунку економічно обґрунтованих планових витрат під час формування тарифів на окремі види житловокомунальних послуг.
1.Обгрунтування.
Згідно п. 2 ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» виконавець здійснює
розрахунки економічно обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг і подає їх на
затвердження органам місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.
Згідно п. 3 ст. 31 Закону України « Про житлово-комунальні послуги» та п. 2 ст. 28 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування затверджують тарифи на
житлово-комунальні послуги.
2. Очікувані результати.
Приведення тарифів на комунальні послуги з вивезення (перевезення) ТПВ до економічно
обґрунтованих витрат дасть можливість:
- надавати своєчасно та якісні послуги споживачам з вивезення (перевезення )
твердих побутових відходів згідно графіків;
- своєчасну оплату за придбані енергетичні ресурси, отримані послуги інших підприємств;
- налагодити високоякісну роботу та економічну стабільність підприємства;
- своєчасно сплачувати податки, збори та обов’язкові платежі до бюджету.
3. Мета регулювання.
Державне регулювання тарифів на послугу з вивезення твердих побутових відходів запроваджується з
метою покращення санітарного стану міста та забезпечення беззбитковості зазначеної послуги для
підприємства за рахунок збалансування доходів і видатків.
4. Механізм регулювання.
Передбачає досягти відповідність розмірів тарифів шляхом прийняття рішення щодо приведення їх до
фактичних витрат. Дане рішення буде процедурним документом, відповідно до якого споживачам буде
проводитися нарахування плати за житлово-комунальні послуги .

5. Можливість досягнення.
Прийняття рішення органами місцевого самоврядування на впровадження тарифів на житловокомунальні послуги, врахувавши зауваження та пропозиції споживачів.
6. Ризик впливу – мінімальний ( до зміни чинного законодавства).
7. Обґрунтування терміну чинності – до зміни чинного законодавства, цін на матеріали, паливо,
витрат на оплату праці, податків, зборів та обов’язкових платежів, тарифи будуть переглядатись.
8. Показники результативності:
У результаті проведення як базового, так і повторного дослідження, будуть проводитися та вивчатися
такі показники :
- отримання прибутку чи збитку від здійснення господарської діяльності підприємства по
наданню житлово-комунальних послуг (щоквартально);
- рівень відшкодування витрат діючим тарифом на житлово-комунальні послуги (щоквартально);
- відсоток погашення дебіторської заборгованості споживачами послуг (щомісячно).
Зауваження та пропозиції до вищевказаного проекту рішення Миргородської міської ради
приймаються протягом 15 днів з дня його оприлюднення на адресу КП "Спецкомунтранс":
м.Миргород вул. Шишацька, 86 тел. 4-36-56
РОЗРАХУНОК
скоригованого тарифу на послугу з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів твердих
побутових відходів комунального підприємства "Спецкомунтранс"
Вивезення ТПВ
Вивезення ТПВ
(перевезення)
(перевезення)
Статті витрат
2014
2016
тис.грн
1м3
тис.грн
1м3
Собівартість всього
2024,2 30,63
2186,4 33,09
1.Виробнича собівартість
1702,3 25,76
1864,5 28,22
.-прямі матеріальні витрати
1567,5 23,72
1729,7 26,18
в т.ч.-паливо-мастильні матеріали
422
6,39
548,3
9,13
запасні частини
65,8
1
65,8
1
амортизація
480,8
7,28
480,8
7,28
шиномонтаж
3,7
0,05
3,7
0,05
-прямі витрати на оплату праці
434,7
6,58
517,3
8,62
нарахування на з/плату
160,5
2,42
113,8
1,9
- інші прямі витрати
- загально-виробничі витрати
134,8
2,04
134,8
2,04
2.Адміністративні витрати
245,7
3,72
245,7
3,72
3.Витрати на збут
76,2
1,15
76,2
1,15
Обсяги надання послуг
66083
66083

Інформація
«Про зміну вартості тарифів з перевезення рідких побутових відходів, що надаються комунальним
підприємством "Спецкомунтранс"
Опис проблеми
Комунальне підприємство» Спецкомунтранс» надає послуги з перевезення рідких побутових
відходів населенню та іншим споживачам м. Миргороді на сьогоднішній день є збитковими (це зумовлює
погіршення фінансового стану підприємства, умов господарювання, зростання величини кредиторської
заборгованості) і неспроможне працювати в ринкових умовах і надавати споживачам послуги належного рівня та
якості.
На даний час діючі тарифи на послугу з перевезення рідких побутових відходів не забезпечують покриття
повної собівартості виробництва послуг.
Збиткова діяльність підприємства зумовлює до зменшення його фінансових ресурсів та може
призвести до повної зупинки роботи підприємства. Застаріла технічна база підприємства вимагає проведення
значних обсягів ремонтних робіт та капіталовкладень в техніку, що задіяна в виробничому процесі з
перевезення РПВ, зміцнення матеріально-технічної бази.
Таким чином, діючі тарифи з перевезення рідких побутових відходів вже не можуть виконувати
свого економічного призначення і повертати підприємству кошти, затрачені на виробництво.
Підставою для зміни вартості тарифу на комунальні послуги з перевезення РПВ стало підвищення
мінімальної заробітної плати , зміна складової тарифу, вартість запасних частин від 2011 року збільшилась на
200-300% та ціни на паливо-мастильні матеріали привести до відповідності на даний час, змінився об’єм
рідких побутових відходів.
Збільшення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати із 1218,00грн.
(закладеного в діючий тариф) до 1450,00 грн. на 01.05.2016року ріст 19%.
З часу введеного тарифу з 2011 року та порівняно до цього час змінилася складова тарифу, що теж
вливає дієво на вартість тарифу.
Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення виконавчого комітету Миргородської
міської ради «Про зміну вартості тарифу на послугу із перевезення рідких побутових відходів, що надаються
КП» Спецкомунтранс».
Розрахунок тарифу здійснено відповідно постанови Кабінету Міністрів України від
26.07.2006р.№1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послугу з вивезення побутових
відходів».
Обґрунтування.
Згідно п. 2 ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» виконавець здійснює
розрахунки економічно обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг і подає їх на
затвердження органам місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.
Згідно п. 3 ст. 31 Закону України « Про житлово-комунальні послуги» та п. 2 ст. 28 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування затверджують тарифи на
житлово-комунальні послуги.
Очікувані результати.
Приведення тарифів на комунальні послуги з перевезення РПВ до економічно обґрунтованих витрат
дасть можливість:
- надавати своєчасно та якісні послуги споживачам з перевезення
рідких побутових відходів;
- своєчасну оплату за придбані енергетичні ресурси, отримані послуги інших підприємств;
- налагодити високоякісну роботу та економічну стабільність підприємства;
- своєчасно сплачувати податки, збори та обов’язкові платежі до бюджету.
Мета регулювання.
Метою впровадження рішення є поліпшення і стабілізація фінансового стану підприємства за
рахунок зростання доходів, що забезпечує:
- покращення якості наданих послуг;
- уникнення збитковості підприємства;
- стримування темпів зносу основних засобів КП» Спецкомунтранс».
Прийняття даного рішення спрямоване на додержання вимог статей 14,31Закону України "Про
житлово-комунальні послуги", ст.ст.28,52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та
Закони України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Згідно до зазначених законів у разі затвердження тарифів нижчими від розміру економічно
обґрунтованих витрат на їх виробництво, орган, що їх затвердив зобов’язаний відшкодовувати з відповідного
бюджету різницю між затвердженим розміром та економічно обґрунтованим.
Механізм регулювання.
Передбачає досягти відповідність розмірів тарифів шляхом прийняття рішення щодо приведення їх
до фактичних витрат. Дане рішення буде процедурним документом, відповідно до якого споживачам буде
проводитися нарахування плати за житлово-комунальні послуги.
Можливість досягнення.
Прийняття рішення органами місцевого самоврядування на впровадження тарифів на житловокомунальні послуги, врахувавши зауваження та пропозиції споживачів.
6. Ризик впливу – мінімальний ( до зміни чинного законодавства).
7. Обґрунтування терміну чинності – до зміни чинного законодавства, цін на матеріали, паливо,
витрат на оплату праці, податків, зборів та обов’язкових платежів, тарифи будуть переглядатись.
8. Показники результативності:
У результаті проведення як базового, так і повторного дослідження, будуть проводитися та
вивчатися такі показники:
- отримання прибутку чи збитку від здійснення господарської діяльності підприємства по
наданню житлово-комунальних послуг (щоквартально);
- рівень відшкодування витрат діючим тарифом на житлово-комунальні послуги (щоквартально);
- відсоток погашення дебіторської заборгованості споживачами послуг (щомісячно).
Зауваження та пропозиції до вищевказаного проекту рішення Миргородської міської ради приймаються
протягом 15 днів з дня його оприлюднення на адресу КП» Спецкомунтранс»: м. Миргород вул. Шишацька,
86 тел. 4-36-56.
РОЗРАХУНОК
тарифу на послугу з вивезення (перевезення) рідких побутових відходів комунального підприємства
"Спецкомунтранс"
Перевезення РПВ
2011
Перевезення РПВ
2016
Скоригований
2015
Статті витрат
тис. грн
1м3
тис. грн
1м3
Собівартість всього
76,00
27,70
218,30
53,73
1.Виробнича собівартість
69,2
25,23
181,90
44,77
в т.ч.-прямі матеріальні витрати
0
0,00
0,00
0
в т.ч.-паливо-мастильні матеріали
24,8
9,04
37,4
9,21
запасні частини
3,2
1,17
19,5
4,79
амортизація
0
0
0,00
0
водовідведення
0
0
26,4
6,50
-прямі витрати на оплату праці
26,6
9,70
48,8
12,01
нарахування на з/плату
9,8
3,57
10,7
2,64
- інші прямі витрати
0,6
0,22
0,00
0
- загально-виробничі витрати
4,2
1,53
39,1
9,62
2.Адміністративні витрати
4,9
1,79
27,3
6,72
3.Витрати на збут
1,9
0,69
9,1
2,24
Обсяги надання послуг
2743,2
4063,5

