
Інформація  
про зміну вартості тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, що надається ПрАТ ЛОЗ 

«Миргородкурорт» 

Опис проблеми 

Підставою для перегляду тарифів на комунальні послуги по водопостачанню та водовідведенню 

стало підвищення ціни на енергетичні та матеріальні ресурси. 

В останнє зміна тарифу на послуги по водопостачанню та водовідведенню відбулося 1 січня 2012 

року згідно рішення виконавчого комітету Миргородської ради від 29 грудня 2011 року № 942 «Про тарифи 

на послуги централізованого теплопостачання, гаряче водопостачання, водопостачання, водовідведення, 

утримання житлового будинку і при будинкової території ПрАТ «Миргородкурорт». 

В зв’язку з вищезазначеним ПрАТ «Миргородкурорт» провів розрахунки тарифів відповідно до 

Порядку формування тарифів на централізоване опалення і постачання гарячої води, централізоване 

водопостачання та водовідведення, послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 869. 

1. 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. 

2. Очікувані результати.  

Приведення тарифів на комунальні послуги по централізованому водопостачанню та 

водовідведенню до економічно обґрунтованих витрат дасть можливість: 

 надавати своєчасно та якісні послуги споживачам по водопостачанню та водовідведенню; 

 своєчасну сплату за придбані енергетичні ресурси, отримані послуги інших підприємств; 

 налагодити високоякісну роботу та економічну стабільність підприємства. 

3. Мета регулювання. 

Метою рішення «Про тарифи на послуги по централізованому водопостачанню та водовідведенню» 

є: 

 встановлення тарифів в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво; 

 забезпечити своєчасне проведення поточних ремонтів водопровідних та каналізаційних мереж; 

 здійснювати беззбиткову діяльність підприємства. 

4. Механізм регулювання. 

Передбачає досягти відповідність розмірів тарифів шляхом прийняття рішення , що до 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, 

енергоносії, паливо, витрат на оплату праці, податків, зборів та обов’язкових платежів. 

8. Показники результативності: 

У результаті проведення як базового, так і повторного дослідження, будуть проводитися та 

вивчатися такі показники: 

 отримання результатів здійснення господарської діяльності підприємства по наданню житлово-

комунальних послуг (щоквартально); 

 рівень відшкодування витрат діючим тарифом на житлово-комунальні послуги (щоквартально); 

 відсоток погашення дебіторської заборгованості підприємствами (споживачами) послуг (щомісячно). 

  



Розрахунок базового тарифу на послуги з водопостачання та водовідведення згідно з порядком 

формування тарифів по філії ПрАТ «Миргородкурорт» - "Багатогалузеве підприємство комунального 

господарства" 

 

Статті витрат 

Водопостачання Водовідведенні 

тис. грн. 

структура 

витрат до 

собівартості 

% 

тис. грн. 

структура 

витрат до 

собівартості 

% 

Собівартість всього 3468,8 100,0 1574,9 100,0 

1.Виробнича собівартість 2955,4 85,2 1304,7 82,9 

в т.ч. - прямі матеріальні витрати 426,6 12,3 199,30 12,7 

- прямі витрати на оплату праці 1165,4 33,6 582,7 37,0 

- інші прямі витрати 734,3 21,2 196,4 12,5 

- змінні загальновиробничі та 

постійні розподілені 

загальновиробничі витрати 

629,1 18,1 326,3 20,7 

2. Адміністративні витрати 513,4 14,8 270,2 17,2 

Обсяги надання послуг м3 210964 
 

216861 
 

Собівартість 1 м3, грн.  
 

16,44 
 

7,26 

Тариф за 1 м3 без ПДВ, грн. 
 

18,85 
 

8,35 

Тариф за 1 м3 з ПДВ, грн. 
 

22,62 
 

10,02 



 

ПРОЕКТ 
Виконавчий комітет 

Миргородської міської ради 

Полтавської області 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від __ ______________ 2017 року        № 

 

Про внесення змін до додатку 2 рішення 

виконавчого комітету міської ради № 942 від 

29.12.2011 р. «Про погодження тарифів на 

централізоване теплопостачання, гаряче 

водопостачання, водопостачання, 

водовідведення, утримання житлового 

будинку і прибудинкової території ПрАТ ЛОЗ 

«Миргородкурорт» 

 

 

Згідно зі ст. 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою 

забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. № 869 

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

послуги», враховуючи звернення Приватного акціонерного товариства лікувально-

оздоровчих закладів «Миргородкурорт», виконавчий комітет міської ради 
 

в и р і ш и в: 

 

1. Внести зміни до додатку 2 «Тарифи на комунальні послуги по централізованому 

водопостачанню та централізованому водовідведенню для всіх груп споживачів 

ПрАТ ЛОЗ «Миргородкурорт» рішення виконавчого комітету міської ради № 942 

від 29.12.2011 р. «Про погодження тарифів на централізоване теплопостачання, 

гаряче водопостачання, водопостачання, водовідведення, утримання житлового 

будинку і прибудинкової території ПрАТ ЛОЗ «Миргородкурорт», а саме: 

 

Вид послуги Одиниця виміру 
Вартість з ПДВ, 

грн. 

Водопостачання 1 м
3
 22-62 

Водовідведення мережами ПрАТ 

«Миргородкурорт» 
1 м

3
 10-02 

 

2. Редакції газети «Миргород - наш дім» офіційно оприлюднити дане рішення. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського 

голови С.О.Швайку. 

 

 

Міський голова      С.П. Соломаха 

 


