ОГОЛОШЕННЯ
про намір комунального підприємства «Господар» Руденківської сільської
ради змінити (коригувати) діючий тариф з централізованого водопостачання та
вивезення рідких нечистот
Комунальне підприємство «Господар» Руденківської сільської ради доводить
до відома споживачів житлово-комунальної послуги з централізованого
водопостачання на території Руденківської об’єднаної територіальної громади про
намір зміни (коригування) тарифу з централізованого водопостачання з 8,50 грн за 1
куб.м. та вивезення рідких нечистот з 62,50грн за 1 куб.м.., встановленого рішенням
п᾽ятої сесії сьомого скликання Руденківської сільської ради від 15.03.2016р. та
п’ятнадцятої сесії сьомого скликання Руденківської сільської ради від 20.02.2017
року «Про встановлення тарифів на водопостачання та надання послуг комунальним
підприємством «Господар» Руденківської сільської ради» до 8,80грн. за 1куб.м. з
централізованого водопостачання, та вивезення рідких нечистот 75,00 грн. за
1куб.м.
Структура діючого тарифу на 8,50грн.:
Прямі матеріальні витрати –202 921,56 грн.;
Прямі витрати на оплату праці –76 050,00 грн.;
Інші прямі витрати (ЕСВ) –16 731,00 грн.;
Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати –
141 519,19 грн.;
Адміністративні витрати – 138 971,40 грн.;
Витрати зі збуту послуг – 73 956,00 грн;
Податок на прибуток – 450,00 грн.
Структура зміненого (корегованого) тарифу 8,80 грн.:
Прямі матеріальні витрати – 323 334,92 грн.;
Прямі витрати на оплату праці –127 666,88 грн.;
Інші прямі витрати (ЕСВ) –28 306,72 грн.;
Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати –
166 368,23 грн.;
Адміністративні витрати – 160 737,26 грн.;
Витрати зі збуту послуг – 99 868,04 грн;
Податок на прибуток – 1 071,30 грн.
Структура діючого тарифу на асинезатор ГАЗ-3307 за 1 куб.м. 62,50 грн.:
Матеріальні затрати – 193,47 грн.;
Витрати на оплату праці – 22,16 грн.;
Інші прямі витрати (ЕСВ) – 4,88 грн.;
Амортизація – 6,17 грн.;
Інші витрати – 11,79 грн.;
Адміністративні витрати – 11,53грн.
Структура діючого тарифу на асинезатор за 1 куб.м. 75,00 грн.:
Матеріальні затрати – 213,49 грн.;
Витрати на оплату праці – 22,16 грн.;
Інші прямі витрати (ЕСВ) – 4,88 грн.;
Амортизація – 6,17 грн.;

Інші витрати – 11,79 грн.;
Адміністративні витрати – 11,53грн.
Розмір збільшення загального розміру діючого тарифу у зв’язку з його зміною
(коригуванням) у відсотковому співвідношенні складає – 3,6%.
Відсоток зростання складових тарифу у зв’язку з його зміною (коригуванням) у
відсотковому співвідношенні складає:
• витрати електроенергії на 14%;
• витрати на паливно-мастильні матеріали 9%;
• витрати на очищення питної води 46%;
• витрати на утримання та експлуатацію основних засобів на 26%;
• розмір мінімальної заробітної плати 16%;
• витрати на банківські послуги, послуги звʼязку, податки, 28%.
Відсоток відшкодування тарифом собівартості послуги: 39,4%
Підставами для коригування тарифів на послуги з централізованого постачання
холодної води та вивезення рідких нечистот є: підвищенням цін на електроенергію,
покупні комплектуючі вироби, паливно мастильні матеріали та інші матеріали на
послугу з централізованого постачання холодної води та вивезення рідких нечистот.
Всі ці фактори потребують перерахунку витрат та коригування тарифів, тому що
витрати в діючих тарифах не відповідають рівню економічно обґрунтованих витрат
на виробництво та надання послуг.
Зауваження та пропозиції щодо зміни (коригування) тарифів приймаються
протягом семи календарних днів з дня повідомлення споживачів про намір
здійснити зміну тарифів на житлово-комунальні послуги за адресою: с.Руденківка
вул. Центральна
З повагою,
Директор КП «Господар»
Руденківської сільської ради
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