
Проєкт рішення виконавчого комітету 

 

 

Від 28.07.2020 р.                                                                                      № 1265 

м. Бурштин 

 

Про встановлення тарифів на послуги  

з поводження з побутовими відходами 

 

Розглянувши звернення директора КП «Житловик» Віктора Марчука (вих. лист 

від 23.07.2020 № 186) щодо встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими 

відходами на 2021 рік, керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Ук-

раїні» та ст. 4, 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

 

1. Встановити з 01.01.2021 року тарифи на послуги з поводження з побутовими 

відходами в розмірах: 

1.1. Вивезення побутових відходів: 

- для населення                                                        - 91,04 грн. за 1 куб. м.  

- для бюджетних споживачів                                 - 91,04 грн. за 1 куб. м. 

- для інших споживачів                                          - 91,04 грн. за 1 куб. м. 

 

1.2. Захоронення побутових відходів: 

- для населення                                                        - 47,34 грн. за 1 куб. м. 

- для бюджетних споживачів                                 - 47,34 грн. за 1 куб. м. 

- для інших споживачів                                          - 47,34 грн. за 1 куб. м. 

 

2. Затвердити річний план надання послуг з поводження з побутовими відходами 

(Додаток 1). 

 

3. Затвердити норми утворення побутових відходів для житлових будинків тери-

торіальної громади м. Бурштин і с. Вигівка незалежно від форми власності (Додаток 2). 

 

4. Рішення виконавчого комітету від 07.03.2019 № 55 «Про встановлення тарифів 

на послуги з перевезення твердих побутових відходів» вважати таким, що втратило чинність. 

 

5. Рішення виконавчого комітету від 31.05.2019 № 94  «Про встановлення тарифів 

на послуги з поводження з твердими побутовими відходами в частині захоронення твердих 

побутових відходів, шляхом коригування статей витрат, по яких відбулися цінові зміни» 

вважати таким, що втратило чинність. 

 

6. Дане рішення довести до відома споживачів на офіційному веб-сайті Бурштин-

ської міської ради. 

 

7. Координацію за виконанням даного рішення покласти на сектор житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Бандура). 

 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника місь-

кого голови Володимира Гулика. 

 

 

 

Міський голова                                                                               Роксолана Джура 

 

 



Додаток № 1  

до проєкту рішення  

виконавчого комітету 

 

 

 

 

 

 

 

Річний план  

надання послуг з поводження з побутовими відходами 

 

№ 

з/п 

Операції поводження з по-

бутовими відходами 

Категорії споживачів Обсяг наданих послуг, 

тис. м. куб. за рік 

1. вивезення, всього  16,7 

 у т. ч. населення 11,8 

  бюджетні споживачі 1,6 

  інші споживачі 3,1 

    

2. захоронення, всього  30,3 

 у т. ч. населення 11,8 

  бюджетні споживачі 3,4 

  інші споживачі 15,1 

 



 

 

Додаток № 2  

до проєкту рішення  

виконавчого комітету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норми утворення побутових відходів для житлових будинків  

територіальної громади м. Бурштин і с. Вигівка  

незалежно від форми власності 

 

 

№ 

з/п 

Об’єкт Середньорічна норма утворення 

побутових відходів на одного меш-

канця 

Щільність, 

кг/куб. м. 

кг куб. м. 

1 2 3 4 5 

1 Упорядковані будинки 281,00 2,2 128,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради «Про встанов-

лення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами» 

 

Даний проєкт рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради «Про вста-

новлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами» розроблений на основі 

звернення директора КП «Житловик» Віктора Марчука (вих. лист від 23.07.2020 № 186) що-

до встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами на 2021 рік та з 

дотриманням вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги». 

 

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається вирішити шляхом 

прийняття даного проєкту рішення 

 

КП «Житловик» відповідно до рішення Бурштинської міської ради від 22.02.2019 

№ 16/68-19 є виконавцем послуг з вивезення побутових відходів. 

Діючі на сьогоднішній день тарифи на послуги з перевезення та захоронення по-

бутових відходів встановленні рішеннями виконавчого комітету від 07.03.2019 № 55 (введе-

ний в дію з 01.04.2019) та від 28.05.2019 № 94 (введений в дію з 15.06.2019). Тарифи встано-

влені шляхом коригування складових витрат, по яких відбулися цінові зміни. 

Розмір діючих тарифів наступний: 

 

№ 

з/п 

Операції поводження з по-

бутовими відходами 

Категорії споживачів Діючий тариф (з ПДВ),  

грн./куб. м. 

1 вивезення населення 59,76 

  бюджетні споживачі 66,00 

  інші споживачі 86,11 

    

2 захоронення населення 37,81 

  бюджетні споживачі 40,02 

  інші споживачі 47,10 

 

Зростання вартості паливо-мастильних матеріалів, запчастин, рівня екологічного 

податку за розміщення відходів та рівня оплати праці не відповідають витратам, передбаче-

них вищезазначеними тарифами. У розрахунок діючого тарифу закладена собівартість одно-

го кубічного метра побутових відходів в розмірі 78,70 грн. (вивезення – 47,84 грн./куб. м. та 

захоронення – 30,86 грн./куб. м.). 

Тому основною причиною зміни тарифів є невідповідність їх фактичним витра-

там. Оскільки впродовж останніх років проводилося  лише коригування тарифів і не завжди 

у розмірах, які б відповідали їх фактичній потребі, тариф не може забезпечити стабільну і 

якісну роботу підприємства по утриманні в належному санітарному стані територій м. Бурш-

тин і с. Вигівка та дотриманні правил поводження з побутовими відходами. 

 

2. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми 

 

Для врахування інтересів як споживачів так і підприємства – забезпечення надання 

послуг з поводження з побутовими відходами в повному обсязі і відповідної якості та поліп-

шення фінансового стану підприємства – пропонується прийняти проєкт рішення виконавчо-

го комітету Бурштинської міської ради «Про встановлення тарифів на послуги з поводження 

з побутовими відходами». 

 

3. Обґрунтування прийняття рішення 

 

Загальний розмір тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами роз-

рахований відповідно до річного плану надання послуг і економічно обґрунтованих плано-



вих витрат, з урахуванням всіх вимог Порядку формування тарифів на послуги з поводження 

з побутовими відходами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

26.07.2006 № 1010 (із змінами), та становить: 

 

№ 

з/п 

Операції поводження з по-

бутовими відходами 

Категорії споживачів Проєкт тарифу (з ПДВ),  

грн./куб. м. 

1 вивезення населення 91,04 

  бюджетні споживачі 91,04 
  інші споживачі 91,04 
    

2 захоронення населення 47,34 

  бюджетні споживачі 47,34 
  інші споживачі 47,34 

 

Структура тарифів за елементами витрат наступна: 

тис. грн. 

№ 

з/п 

Статті витрат Вивезення Захоронення 

1 Матеріальні витрати 335,7 291,5 

2 Оплата праці 530,7 233,1 

3 Єдиний внесок на держ.соц.страх. 116,7 51,3 

4 Інші прямі витрати - 136,0 

5 Загальновиробничі витрати 193,3 97,9 

6 Податок (за розміщення відходів) - 339,6 

7 Адміністративні витрати 64,7 32,8 

8 Витрати із збуту 26,0 13,2 

9 Повна собівартість 1267,1 1195,4 

10 Обсяг послуг (тис. куб. м.) 16,7 30,3 

11 Собівартість, грн. 1 куб. м. 75,87 39,45 

12 Прибуток - - 

13 ПДВ 15,17 7,89 

14 Тариф, грн. за 1 куб. м. 91,04 47,34 

 

 

4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків від прийняття рішення 

 

Сфера впливу Користь Втрати 

КП «Житловик» Запобігання збитковості підприємст-

ва. 

Покращення якості послуг. 

Збільшення витрат на на-

дання послуг. 

Споживачі послуг: 

 

Населення та релі-

гійні установи, бю-

джетні організації та 

інші споживачі 

Стабільне та безперебійне отримання 

послуг. 

Відповідна якість послуг. 

Збільшення витрат на опла-

ту послуг. 

Органи місцевого 

самоврядування 

(Бурштинська місь-

ка рада) 

Зростання відрахувань до державного 

та місцевого бюджету внаслідок при-

буткової роботи підприємства. 

Кошти для відшкодування різниці в 

тарифах спрямовуватимуться на інші 

цілі. 

 

 

 



5. Доповідач: завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна Ірина Бандура. 

 

 

6. Співдоповідач: директор КП «Житловик» Віктор Марчук. 

 

 

 

 

 

 

Завідувач сектору житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                      Ірина Бандура 

 


