
      

Проект рішення виконавчого комітету 

 

 

Від 09.12.2022                                    № 300 

 

 

Про встановлення тарифів на послуги  

з поводження з побутовими відходами 

КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» 

 

 

Розглянувши звернення в.о. директора КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» 

(вхід. лист від 28.11.2022 № 4343/02-27) Оксани Леськів про встановлення тарифів на послуги 

з поводження з побутовими відходами, враховуючи рішення виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради від 24.11.2022 № 267 «Про затвердження Протоколу № 1 від 

15.11.2022 засідання конкурсної комісії щодо проведення конкурсу на надання послуг з 

вивезення побутових відходів на території Бурштинської міської територіальної громади», 

керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження 

Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами», ст. 21 

Закону України «Про відходи», ст. 4, 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 

ст. 28 «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бурштинської міської 

ради 

вирішив: 
 

1. Встановити для КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» тарифи на послуги 

з поводження з побутовими відходами у відповідності до структури, зазначеної у додатку 1 до 

даного рішення, на рівні 243,89 грн. за 1 куб. м. (з ПДВ) для всіх категорій споживачів: 

1.1. Вивезення побутових відходів: 

- для населення                                                        - 181,57 грн. за 1 куб. м. (з ПДВ); 

- для бюджетних споживачів                                 - 181,57 грн. за 1 куб. м. (з ПДВ); 

- для інших споживачів                                          - 181,57 грн. за 1 куб. м. (з ПДВ). 

 

1.2. Захоронення побутових відходів: 

- для населення                                                        - 62,32 грн. за 1 куб. м. (з ПДВ); 

- для бюджетних споживачів                                 - 62,32 грн. за 1 куб. м. (з ПДВ); 

- для інших споживачів                                          - 62,32 грн. за 1 куб. м. (з ПДВ). 

 

2. Тарифи, встановлені пунктом 1 даного рішення, вводяться в дію з _____________ 

року  та діють до ______________ року. 

3. Рекомендувати міській раді рішення міської ради від 20.08.2021 № 06/17-21 «Про 

затвердження Протоколу № 2 від 17.08.2021 засідання конкурсної комісії щодо проведення 

конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Бурштинської 

міської територіальної громади» та рішення міської ради від 26.01.2021 № 15/7-21 «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових 

відходів на території Бурштинської міської територіальної громади» визнати такими, що 

втратили чинність. 

4. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Івана Драгуна. 

 

Міський голова                                                                                       Василь АНРІЄШИН



Додаток 1 до проекту  

рішення виконавчого комітету  

від _____2022 № ___ 

 

 

 

 

Структура тарифів на послугу з поводження з побутовими відходами  

на 2023 рік 
 

Показник 

Послуга із захоронення 

побутових відходів 

Послуга із вивезення 

побутових відходів 

усього, тис. 

грн 
грн/куб. м 

усього, тис. 

грн 
грн/куб. м 

Виробнича собівартість, усього, 

зокрема: 
1 713,62 37,09 4 384,77 124,57 

прямі матеріальні витрати, зокрема: 324,07 7,01 1 544,30 43,87 

паливно-мастильні матеріали 279,91 6,06 1 194,58 33,94 

матеріали для ремонту засобів 

механізації 
44,16 0,96 349,72 9,94 

електроенергія на технологічні 

потреби 
0,00 0,00 0,00 0,00 

інші прямі матеріальні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 

прямі витрати на оплату праці 450,96 9,76 2 152,16 61,14 

інші прямі витрати, зокрема: 132,71 2,87 486,16 13,81 

єдиний внесок на 

загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування працівників 

99,21 2,15 473,47 13,45 

амортизація основних виробничих 

засобів та нематеріальних активів, 

безпосередньо пов'язаних із 

наданням послуги 

0,00 0,00 0,00 0,00 

інші прямі витрати 33,50 0,73 12,69 0,36 

загальновиробничі витрати 805,87 17,44 202,15 5,74 

Адміністративні витрати 685,37 14,83 941,47 26,75 

Витрати на збут 0,00 0,00 0,00 0,00 

Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 

Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 

Усього витрат повної собівартості* 2 398,99 51,93 5 326,25 151,31 



Витрати на покриття втрат 0,00 0,00 0,00 0,00 

Планований прибуток* 0,00 0,00 0,00 0,00 

податок на прибуток  0,00  0,00 

чистий прибуток, зокрема: 0,00 0,00 0,00 0,00 

дивіденди 0,00 0,00 0,00 0,00 

резервний фонд (капітал) 0,00 0,00 0,00 0,00 

на розвиток виробництва (виробничі 

інвестиції) 
 0,00  0,00 

інше використання прибутку  0,00  0,00 

Тариф на послугу грн. з ПДВ  62,32  181,57 

Обсяг послуг (тис. м-3, ): 46,20  35,20  

 

 
 

 

Начальник відділу житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                         Ірина ГЕРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради «Про 

встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами  

КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради»» 

 

1.  Обгрунтування необхідності прийняття рішення. 

Даний проект рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради «Про 

встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами КП «Еко-Сервіс 

Бурштинської міської ради»» розроблений на основі звернення в.о. директора КП «Еко-Сервіс 

Бурштинської міської ради» (вхід. лист від 28.11.2022 № 4343/02-27) Оксани Леськів про 

встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, із врахуванням 

рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради від 24.11.2022 № 267 «Про 

затвердження Протоколу № 1 від 15.11.2022 засідання конкурсної комісії щодо проведення 

конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Бурштинської міської 

територіальної громади». 

 

2. Мета прийняття проекту рішення. 

Метою прийняття проекту рішення є встановлення тарифу для КП «Еко-Сервіс 

Бурштинської міської ради» тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами у 

відповідності до структури, зазначеної у додатку 1 до даного рішення, на рівні 243,89 грн. за 1 

куб. м. (з ПДВ) для всіх категорій споживачів. 

 

3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення. 

Розрахунок тарифів проведено у відповідності до вимог чинного законодавства 

України та постанови КМУ від 26.07.2006 р. № 1010 «Про затвердження Порядку формування 

тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами».  

Основними чинниками формування тарифів є: 

- визначення переможцем у конкурсі з визначення виконавців послуг з вивезення 

побутових відходів на території Бурштинської міської територіальної громади; 

- зростання розміру мінімальної заробітної плати, росту цін на паливно-мастильні 

матеріали, податки та обов’язкові платежі. 

 

Порівняльна таблиця зміни розміру тарифів на послуги з поводження з побутовими 

відходами  

з ПДВ 

Вид послуги Діючий тариф, 

грн. за 1 куб.м 

Проект тарифу, 

грн. за 1 куб.м 

Зростання 

 

Послуги з 

поводження з 

побутовими 

відходами 

166,71 243,89 77,18 грн. / 46,3 % 

в т.ч. вивезення 

побутових відходів 

124,23 181,57 57,34 грн. / 46,2 % 

в т.ч. захоронення 

побутових відходів 

42,48 62,32 19,84 грн. / 46,7 % 

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

Рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради від 24.11.2022 № 267 «Про 

затвердження Протоколу № 1 від 15.11.2022 засідання конкурсної комісії щодо проведення 

конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Бурштинської міської 

територіальної громади», постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 «Про 

затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими 

відходами», ст. 21 Закону України «Про відходи», ст. 4, 10 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», ст. 28 «Про місцеве самоврядування в Україні» 



 

5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація даного рішення потребує додаткових витрат міського бюджету, 

пов’язаних з оплатою вартості наданих послуг з поводження з побутовими відходами 

бюджетним установам. 

 

6. Доповідач: в.о. директора КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» Оксана 

Леськів. 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                         Ірина ГЕРТ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Начальник відділу ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Герт 

_____________2022 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                               І. Драгун 

_____________2022 

 

Юридичний відділ 

_____________2022 

 

Загального відділ                                                                          

_____________2022 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                                       Н. Кицела 

_____________2022 

 

 


