
УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
СОСНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Чернігівської області

П Р О Е К Т Р І Ш Е Н Н Я№

______________ 2022 року

смт Сосниця

Про коригування  КП «Сосницьке комунально-

житлове управління»  тарифів на  послуги
з централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні», статті 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статті

13 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»,

постанови Кабінету Міністрів України від  01.06.2011 № 869 « Про забезпечення

єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» та  наказу

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального

господарства України від 12.09.2018 № 239 «Про затвердження Порядку  розгляду

органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її

виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на

комунальні  послуги, поданих для їх встановлення», у зв’язку  із внесенням змін

до Податкового кодексу України, спричинених військовою агресією російської

федерації проти України, враховуючи перехід КП «Сосницьке комунально-

житлове управління» з платника податку на  додану вартість до платника єдиного

податку третьої групи з особливостями, зміну індивідуальних складових

собівартості послуг, розглянувши заяву т. в. о. начальника КП «Сосницьке



комунально-житлове управління» Олени КУЗЬМЕНКО «Про встановлення

тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення» та

надані розрахункові матеріали, виконавчий комітет Сосницької селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Тимчасово, враховуючи зміни в податковому законодавстві на період  до

припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території  України,

встановити скориговані тарифи на централізоване водопостачання та

централізоване водовідведення для всіх категорій споживачів згідно із

структурою, що додається.

2. Призупинити, тимчасово, на період воєнного, надзвичайного стану на

території  України, дію  рішення  виконавчого комітету  Сосницької  селищної

ради від 20 жовтня 2021 року № 308 «Про  встановлення тарифів на послуги  з

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на

території  Сосницької  селищної ради».

3. Скориговані тарифи на централізоване водопостачання та

централізоване  водовідведення ввести в дію з 1 жовтня 2022 року.

4. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Сосницької селищної

ради.

5. Контроль за виконання даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова Андрій ПОРТНИЙ



обсяги 136570 м3 36860 м3

рівень
витрат рівень витрат
на 1 м3.

грн. на 1 м3. грн.

3924858,58

28,74

1730814,45

46,96

3924858,58 28,7388 1730814,45 46,9564

2568844,13 18,8097 1135379,86 30,8025

Прямі матеріальні
витрати 677588,33 4,9615 111148,73 3,0154

вт.ч.електроенергія 651538,09 4,7707 111148,73 3,0154

хлорування 26050,24 0,1907 0,0000

Прямі витрати на
оплату праці 730858,45 5,3515 555631,62 15,0741

Інші прямі витрати 160788,86 1,1773 122238,96 3,3163

в т.ч.единий соц.внесок

Змінні
загальновиробничі та
постійні розподілені
загальновиробничі

витрати в т.ч. 999608,49 7,3194 346360,55 9,3967

матеріали 43169,76 0,3161 6738,32 0,1828

спец.одяг 7761,19 0,0568 5275,43 0,1431

53308,75 0,3903 938,39 0,0255

45441,63 0,3327 938,18 0,0255

ПММ 99643,35 0,7296 43549,75 1,1815

податки 180436,83 1,3212 0,0000

з/плата 467087,69 3,4201 236820,07 6,4249

единий соціальний
внесок 102759,29 0,7524 52100,41 1,4135

824466,04 6,0369 364030,54 9,8760

66213,76 0,4848 33933,32 0,9206

531548,41 3,8921 231404,05 6,2779

0,0000 0,0000

0,0000 0,0000

28,74 46,96

Витрати фінансової діяльності

Тариф *

Витрати на збут

160788,86 1,1773

аналіз якості води,навчання,мед.огляд

Витрати на збут повірка

122238,96

в т.ч. єдиний податок 2%

Витрати операційної діяльності

Структура скоригованого тарифу
на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Складові тарифу

Водопостачання Водовідведення
загальна

сума витрат,

грн

загальна
сума витрат,

грн

по КП «Сосницьке комунально-житлове управління»

3,3163

 послуги сторонніх підприемств

Адміністративні витрати

Витрати операційної діяльності
Витрати виробничої собівартості послуг



* ПДВ не передбачено. Підприємство являється платником единого податку третьої групи за ставкою 2%.



по КП Сосницьке комунально житлове управління




