УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
ШОСТЕ

СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 15 жовтня 2015р.
м.Бурштин

№ 09 /62-15

Про встановлення
тарифів на послуги
з централізованого водопостачання та водовідведення
шляхом коригування статей витрат
по яких відбулися цінові зміни»
Розглянувши рішення виконавчого комітету №81 від 05 червня 2015 р. подані КП
«Житловик» матеріали розрахунку відкоригованих складових тарифів на холодне
водопостачання та водовідведення для населення, бюджетних та інших споживачів,
відповідно до Постанови КМУ №869 від 01.06.2011 р. керуючись ст. 31 Закону України
«Про житлово-комунальні послуги», Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні» врахувавши рекомендації комісії з питань будівництва, архітектури та ЖКГ
міська рада
вирішила:
1. Встановити з 01 листопада 2015 року тарифи на житлово-комунальні послуги для
населення, бюджетних та інших споживачів в розмірах:
1.1. Холодне водопостачання:
- для населення і релігійних організацій - 3,51 грн. за 1м3 ;
- бюджетні споживачі
- 5.35 грн. за 1 м3;
- інші споживачі
- 7.04 грн. за 1м3 .
1.2. Водовідведення:
- для населення і релігійних організацій – 4.54 грн. за 1м3 ;
- бюджетні споживачі
– 6.75 грн. за 1 м3;
- інші споживачі
– 8,90 грн. за 1м3 .
2.Погодити річний план ліцензованої діяльності виробництва і надання послуг з
централізованого водопостачання та водовідведення на 2015-2016 роки
3.Внести зміни в інвестиційну програму реалізацією якої передбачається здійснити,
за рахунок рентабельності інвестиційної складової тарифів на холодне водопостачання
та водовідведення
4. Відповідно до п. 1 даного рішення вважати таким, що втратило чинність з 01
листопада 2015 року рішення виконкому міської ради № 191 від 03.11.2014 р.. «Про
встановлення тарифів на послуги з централізованого холодного водопостачання та
водовідведення»,.
5Дане рішення опублікувати в газеті «Бурштинський вісник»,
6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
В.Гулика та голову комісії з питань будівництва, архітектури та ЖКГ І.Карвацького.
Міський голова

П.Курляк

Обґрунтування
причин коригування тарифів з постачання холодної води та водовідведення
На сьогоднішній день рівень діючих тарифів на послуги з водопостачання та
водовідведення не відповідає фактичним витратам при їх наданні.Невідповідність діючих
тарифів їх реальній собівартості і є однією із основних причин важкого фінансового стану
підприємства.
Тарифи на послуги холодного водопостачання та водовідведення встановлені рішенням
виконавчого комітету №191 від 03.11.2014р. і введені в дію з 1 грудня 2014р.При розрахунку
тарифів планова економічно обґрунтована собівартість становила 4,27 грн за куб.м з послуг
водопостачання та 5,45грн.за куб.м з послуг водовідведення. Розмір діючих тарифів на
сьогоднішній день наступний:
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Таким чином,тариф для населення не відшкодовує навіть собівартості наданих
послуг.Крім того, ріст витрат виробництва - індексація заробітної плати, ріст цін на
енергоносії, паливо-мастильні матеріали,комплектуючі та інші матеріальні ресурси, прямо
пропорційно збільшують вартість цих послуг. Так, фактична собівартість послуг холодного
водопостачання на 1.01.2015р. становила 4,51 грн. за м3 , водовідведення - 5,95грн.за м’, а на
1.04.2015р. - 4,68 грн.за м3 та 6,19 грн.за м3. На момент встановлення тарифів у грудні 2014 р.
тариф для населення встановлений із собівартістю 2,66грн, за м. куб. водопостачання та 3,45
грн. за м3 водовідведення в той час , коли економічно обґрунтовані витрати становили 4,27
грн.та 5,45 грн.за м куб.відповідно,а за висновками № 39 та 40 від 17.03.2011р. Державної
інспекції з контролю за цінами в Івано-Франківській області ще у лютому 2011р. економічно
обґрунтована собівартість була 3,30 грн. за один куб. м. холодної води та 4,27 грн. за один куб.
м. водовідведення. Таким чином ще на той момент від реалізації послуг населенню
підприємство одержувало збитки з 1 м3 води в розмірі 0,83 грн. і 1,07 грн. з 1 м3 стоків.
Діючі на сьогоднішній день тарифи забезпечують відшкодування витрат населенням
лише на 59,5% по водопостачанні та на 50,7% по водовідведенні.Фактичні витрати за звітний
період ( 2 0 1 4 рік) з послуг водопостачання становили 3655,6тис.грн. або 4,051 грн за м-5 та я
послуг водовідведення 5391,3тис. грн. або 5,95 грн за м3. Відповідно до Постанови КМУ № 869
від 01.06.2011р. у разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат з причин,які
не залежать від підприємства,може проводитись перерахунок тарифів шляхом коригування тих
складових частин структури тарифів,за якими відбулись цінові зміни. Тому,просим провести
коригування наступних :татей витрат:
Водопостачання: І.ст «інші прямі витрати» -збільшити на
143400грн.(транспортні витрати та послуги сторонніх
підприємств)
2.ст «матеріали,запчастини та інші
матеріальніресурси(ремонти)» - збільшити на 25366грн.
Водовідведення: І.ст «електроенергія» -збільшити на 175048грн.(ріст
вартості електроенергії)
2.ст «інші прямі витрати» - збільшити на 4990грн.
(транспортні витрати)

