
 
ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  

18.03.2021                                       м. Глухів                              № 94 

 

 

Про встановлення тарифу на послугу з централізованого водопостачання 

комунального підприємства «Полошківське» Глухівської міської ради 

 

 

 

 Розглянувши заяву директора комунального підприємства 

«Полошківське» Глухівської міської ради Черненко Н. В. про встановлення 

тарифу на послугу з централізованого водопостачання та розрахунки 

економічно обґрунтованих витрат на послугу з централізованого 

водопостачання, у зв’язку із зростанням тарифу на електроенергію та 

підвищенням рівня мінімальної заробітної плати,  відповідно до статті 4 Закону 

України «Про житлово-комунальні послуги»,  Порядку формування тарифів на 

централізоване водопостачання та водовідведення,  затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення 

єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», 

керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28, статтею 52 та частиною шостою 

статті 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ: 

 1. Установити тариф на послугу з централізованого водопостачання та 

затвердити структуру тарифу на централізоване водопостачання комунального 

підприємства «Полошківське» Глухівської міської ради на 2021 рік (додається) 

для населення  у розмірі – 12,32 грн. за 1 куб. м (без ПДВ). 

 2. Зобов’язати комунальне підприємство «Полошківське» Глухівської 

міської ради (директор Черненко Н.В.) у строк, що не перевищує 14 днів з дати 

введення у дію тарифу на послугу,  повідомити населення про зміну тарифу в 

друкованих засобах масової інформації місцевого розповсюдження та іншими 

засобами з посиланням на відповідне рішення виконавчого комітету міської 

ради.  

 3. Рішення набирає чинності з 1 квітня 2021 року. 

 4.Організацію виконання цього рішення покласти на комунальне 

підприємство «Полошківське»  Глухівської міської ради (директор Черненко 

Н.В.), контроль за виконанням цього  рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Галустяна В.Е.   

 

Міський голова                                                                         Надія ВАЙЛО 



                                                                                                       

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого 

комітету міської ради 

18.03.2021  №  94 

 

Структура тарифу 

на централізоване водопостачання комунального підприємства 

«Полошківське» Глухівської міської ради на 2021 рік 

 

 
№ з/п Показник Водопостачання 

Усього, 

грн. 

грн./м

³ 

1. Виробнича собівартість, у т.ч. 663 132,10 12,08 

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч. 345348,40 6,29 

1.1.1 Електроенергія 202 608,40 3,69 

1.1.2 Прямі витрати на оплату праці 117 000,00 2,13 

1.1.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування 

25 740,00 

0,47 

1.2. Загальновиробничі витрати, у т. ч. 101230,90 1,84 

1.2.1 Обслуговування електрогосподарства 17 400,0 0,32 

1.2.2 Витрати на ремонт основних засобів 45 409,0 0,83 

1.2.3 Витрати на здійснення технологічного контролю  14 856,2 0,27 

1.2.4 Витрати на сплату податків та зборів 23 565,7 0,43 

1.3. Адміністративні витрати, у т.ч. 216552,70 3,94 

1.3.1 Оплата праці  на управління виробництвом 171 600,0 3,13 

1.3.2 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування 

37 752,0 

0,69 

1.3.3 витрати на малоцінні та швидкозношувані предмети 3060,0 0,06 

1.3.4 витрати на утримання основних засобів (дератизація) 1808,0 0,03 

1.3.5 витрати на розрахунково-касове обслуговування у банку 2332,7 0,04 

2. Рентабельність 2% 13262,6 0,24 

3. Повна собівартість 676 394,7  

4. Вартість централізованого водопостачання 12,32 

5. Обсяг реалізації 54900 м
3
 

6. Відсоток планового зростання тарифу 122 % 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                                                Лариса ГРОМАК 


