
ПРОЕКТ 

 

 

Виконавчий комітет 

Миргородської міської ради 

Полтавської ради 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від _________________                                                                                                        № ___ 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради 

від 22.04.2011 року № 295 «Про  тарифи 

на послуги з перевезення твердих та  

рідких побутових відходів, що 

надаються КП «Спецкомунтранс» 

 

 

        Відповідно до п.2 «а» ст.28, ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 року №1010 «Про затвердження 

Порядку формування  тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», враховуючи 

звернення комунального підприємства «Спецкомунтранс», виконавчий комітет міської ради 

 

 

в и р і ш и в: 

 

      1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 27.04.2011 року  № 295  

«Про тарифи на послуги з перевезення твердих та рідких побутових відходів, що  надаються КП 

«Спецкомунтранс»,а саме: 

      

      1.1. додаток до рішення викласти в новій  редакції, згідно з додатком. 

 

     2. Тарифи на вивіз твердих побутових відходів ввести в дію з_______________ 

 

 

      3. Редакції газети «Миргород - наш дім» опублікувати дане рішення в черговому номері. 

 

      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови  Швайку С.О. 

 

 

 

 

                                 Міський голова                                                С.П.Соломаха 

  



                                                                                                                            Додаток                     

                                                                                               до рішення виконавчого комітету 

                                                                                               від ____________________ № ____ 

 

 

                                                             Тарифи 

                       на послуги з вивезення (перевезення) твердих та 

                             рідких побутових відходів, що надаються 

                        комунальним підприємством «Спецкомунтранс» 

 

№ 

п/п 

Види послуг Перша група 

споживачів, 

грн./м
3
 

Друга група 

споживачів, 

грн./м
3
 

Третя група 

споживачів, 

грн./м
3
 

1 Вивезення (перевезення) 

твердих побутових 

відходів 

       42,66        45,84        59,80 

2 Перевезення рідких 

побутових відходів 

       35,20           -       36,96 

 

 

Перша група споживачів – населення, що мешкає в житлових будинках та інших  житлових 

приміщеннях незалежно від форм власності будинків та приміщень; 

 

Друга група споживачів – бюджетні установи та організації; 

 

Третя група споживачів – всі інші споживачі,крім споживачів першої та другої груп. 

 

 

 

 

Керуюча справами 

виконавчого комітету                                                                 А.Б.Нікітченко 

  



Інформація  
про зміну вартості  тарифів з вивезення (перевезення) твердих побутових відходів,  

що надаються комунальним підприємством «Спецкомунтранс» 

 

Опис проблеми 

 

        Відповідно ст. 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 12,67 грн. за 1 літр, а  на  

1 грудня 2016 року вартість дизпалива становить 16,21 грн. за 1 літр, процент підвищення ціни 

28%, мастила та олива на 1 липня 2014 р. становила 14,16 грн за 1 літр, а на 1 грудня 2016 року 

вартість мастила та оливи становить 21,67 грн. за 1 літр,процент підвищення ціни 53%. 

           Збільшення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати із 1218 грн 

у 2014р.(закладеного в діючий тариф) до 1600 на 01.01.2017 року, ріст 31,0%.             

            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 житлово-комунальних послуг. 

 Періодичність надання послуги: для приватного сектора, за контейнерним та без 

контейнерним методом , послуга надається два рази на місяць, всі інші  згідно графіків. 

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 

житлово-комунальні 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. 

 

РОЗРАХУНОК 

тарифу на послугу з вивезення (перевезення)   твердих побутових відходів 

комунального підприємства"Спецкомунтранс" 

Статті витрат 

  

  

  

ВивезенняТПВ 

(перевезення 

населення) 

ВивезенняТП

В 

(перевезення 

інші 

споживачі) 

Вивезення   

ТПВ 

(перевезення) 

2011 2014 2017 

тис. грн 1м
3
 тис. 

грн. 

1м
3 

тис.грн 1м
3 

Собівартість 636,9 16,05 2024,2 30,63 3417,2 33,22 

1.Виробнича собівартість 607,2 15,30 1702,2 25,76 2847,8 27,69 

паливо-мастильні матеріали 137,2 3,46 422 6,39 946,3 9,20 

ремонт основних засобів вирбн. призн. 23,6 0,60 65,8 1,00 417,7 4,06 

амортизація 0 0 480,8 7,28 103,5 1,01 

шиномонтаж 0 0 3,6 0,05 3 0,03 

   -прямі витрати на оплату праці 282,3 7,13 434,7 6,58 785,7 7,64 

нарахуання на з/плату 22% 104,2 2,63 160,5 2,43 172,9 1,68 

  - інші прямі витрати (охорона праці) 3 0,08 0 0,00 19,4 0,19 

Прямі витрати 550,3 13,90 1567,4 23,72 2448,5 23,80 

  Загально-виробничі витрати 56,9 1,40 134,8 2,04 399,3 3,88 

2.Адміністративні витрати 26,3 0,66 245,7 3,72 427,1 4,15 

3.Витрати на збут 3,4 0,09 76,2 1,15 142,3 1,38 

Обсяги надання послуг 39,6 66,1 102,9 

 

         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 
 

Начальник КП «Спецкомунтранс»                                                                  О.В. Онищенко 

 
Гот. Огромна Л.І. 4-36-56 

 

 З повагою 

                        начальник ВЖКГ міської ради                                                        М.О. Коркішко 


