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від 14.03.2018р.

Голові Маневицької районної ради
Мельнику А.М.

Комунальне підприємство "Маневицький райсількомунгосп"
просить згідно Закону України "Про місцеве самоврядування" затвердити
тарифи на вивезення твердих побутових відходів:

для населення - 29,52 грн./м3;
для інших споживачів - 30,85 грн./м3;
для бюдж:етних установ - 33,54 грн./м3.

аневицький Мельник М.г,
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P03~1ipтарифів на послугу 3 ІНІВСЗСІШЯ твердих побутових відходів
по КП "МанеВИЦl>J\:ИЙ райсіЛhIШМУШ'ОСП"

--- Вартість вивезення твердих
побутових віцходів за ] м3, ГрН,

NQ
пІп

Для населення 29,52
~--~~--- -------------------~--~------------------------~

Для бюджетних установ 30,852
Для інших споживачів 33,54

'-_--'-'---'-----
3

Згідно Постанови КМУ від 10.12,2008 року за NQ 1070" Про затвердження ПраВИJl
надання послуг З вивезення побутових відходів" із змінами і доповненнями, внесеними
постатrовами КМУ від 25.05.20 l1p.N~541 ,від 16.11.2011 p.N21173, застосована мінімальні
норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів,а саме:
1) населення, на одну ЛЮДИНу],4 7м3 на рік;
2) школа, на одного учня О, 12м3 на рік;
3) ДИТЯЧИЙ дошкільний навчальний заклад, на одне місце 0,38м3 на рік.

РозраХУНОI\: вартості на послугу з ВИВСЗСІНІЯ твердих побутових відходів
ДЛЯ населення на одну людину на міСЯЦІ>

вивезення твердих побутових
ВIДХОДIl3

-
Вартість вивезення 1м3 ТПВ дЛЯ 29,52 грн.
населення
Норма вивезення ТПВ на місяць для 0,123 м3
населення на одну людину
(1,4 7м3: 12 місяців)~.

ВСЬОГОвартість вивезення ТПВ ДЛЯ 3,63 ГрН.
населення на ] людину на місяць

Мельник М.Г.

Нагорна Н.е.



РозраХУI-IОI':вартості l1а послугу з l3ивезення т.вердих побутових відходів
для школи на одного учни на місяць

---------------
вивезення твердих побутових
ВІДХОДІВ

Вартість вивезсння 1м3 ТIlВ ДЛЯ
бюджетних установ
Норма вивезсння ТПВ на місяць ДЛЯ
школи на одного УЧНЯ
(0,12_м3: 12 місяців)

Всього вартість вивезення ТПВ ДЛЯ
ШКОЛИ на одного учня на ~~Ісяць ___l _

30,85 грн.

0,01 мЗ

0,31 грн.

РозраХУIJОН:вартості на ПОСJJУГУз вивезення твердих побутових Biдxo)~iB
r~JШдитячого дошкіJJhНОГО заКJJаду на ОДllе місце Юl міспЦ!>

г--- -
вивезення тuердих побутових
ВІДХОДІВ

Вартість вивезення 1мЗ Т11В ДЛЯ 30,85 грн.
бюджетних УСТЮ-ІОВ
Норма вивезення ТПВ на місяць ДЛЯ 0,032 МЗ
дитячого ДОШКІЛЬНОГОзакладу на одне
МІсце (0,38мЗ: 12 місяців)
Всього вартість вивезення ТПВ для 0,99 грн.
дитячого дошкільного закладу на одне. .МІсце на МІСЯЦЬ

Мельник М.Г.

Нагорна 11.с.



CTPYI~TYIH' тарифів на послугу з пиве~ення ТВСрДНХ І]обутових відходів
1]0 КП "мавевицы~ийй ра,йсіJlI>IСОМУIІГОСП"

,---- --------
Статті витрат один, сума на 1м3 питома

ВИМІРУ витрат вага,%
Обсяг послуг м3 7616,35-_.- --_--- ------ _-_--
ІЗ Т.'-І,населення м3 7513,17

1--- ,
1'13 103,38бюджеТНІ установи

,. .
1'13ІНШІспоживаЧІ -

Матеріальні витрати грн, 65933,76 8,66 38,71
Запчастини па поточні ГрН, 13527,27 1,78 7,94
реМОllmu
палыle грн, 52406,49 6.88 30,77
Оплата праці грн, 67351,20 8,84 39,55
Нарахування на з/плату 22% ГЕН' ]48]7,26 1,94 8,70 --
Амортизація грн, - - -
Збір за розміщення відходів грн, - - -

у спец,відведених місцях
3агальновиробничі витрати грн, - - -
ІЗироБВllча собівартісТІ> грн, ]48102,22 19,44 86,96
Лдм іНlзитрати гр", 22215,33 2,92 13,04
Повна собі~~ртість грн, 170317,55 22,36 100,00

--

РснтабеШ>lІість
в т,ч,для населення 10% грн, 2,24
бюджетних установ 15% грн. 3,35
інших споживачів 25% ГрН. 5,59_.
ПДВ 20(11)
В '1', Ч ,для населення грн, 4,92
бюджетних установ грн. --І------

5,14
. ,ІНШИХспоживачІВ грн, 5 '19'ё_._

Та~и~
в т,ч,Для населення грн/м3 29,52
бюджетних установ ГРН/М3 30,85--
ІНШИХспоживачІВ гpH~~3 33,54

--

МеЛl,НИК М, Г.

ІІагорна ll.с.



Вихідні дані до планового розрахушсу тарифів ІІа послугу '3 вивезеllНЯ
твердих' побутових відходів по кп"мaJ·~евицы~ийй райсілы~омунгосгІ"

Для розрахунку планових витрат дизпалива та обсягу наДЮ-ІНЯпослуги з вивезення
твердих побутових відходів населенню за основу взято дані надані сільськими радами про
протяжність маршрутів та кілr,кість жителів, що проживаЮТІ) на території сіл, де буде
надаватись послуга з вивезення твердих побутових відходів, а саме:
1) Оконська сільська рада - с.Оконськ, протяжність 36,0 км, кількість жителів 1260 ЧОЛ.:
2) доюкицыlаa сільська рада - с.Довжиця, протяжність 29,64 км, кіЛl,кість жителів 350 чол.;

с.В.ЯБJlунька, протяжність 38,52 км, кількість жителів 746 ЧOJІ.;
3) Черевахівська сільська рада - с.Череваха, протяжність 29.1 О І(М, KiJlbKicTI>жителів 1006

чол.;
4) Копиллівська сільська рада - с.Копилля, протяжність 55,0 км, кількість жителів 751 чол.;
5) Куклинська сільська рада - с.Кукли, протяжність 43,1 О КМ, кількість жителів 814чол.;

с.Северинівка, протяжність 3,2 км, кількість жителів 184 чол.

Дані для розрахунку планового обсягу надання послуг бюджеТIІИМ установам надані
відділом освіти Маневипької раЙдержадміністрш\ії. а саме:
1) С.Оконськ: школа 128 учнів, садочок 20 дітей;
2) с.в.яблунька: школа 105 учнів, саJl.ОЧО[(23 дітей;
3) с.Череваха: школа] 06 учніІ3, садочок 20 дітей;
4) С.Копилля: школа 82 учнів, садочок 22 дітей;
5) с.Кукли: l_І_Ікола108 учнів, садочок 20 дітей.

Всього загз.Тlьна кількість учнів 529 та дітей 13 садочках 105.

Всього планова протяжність по всіх вищеперечислених населених пунктах на один рейс
становить 234,56км, а це 5(п'ять) повних відпрацьованих робочих днів по 8 ГОДИІ-ІКОЖ!lИЙ.
Планується ПРОІ30ДИТИВИІ3езення ТЛВ в кожному населеному пункті 2(11ва) дні в місяць. а
це становить 10(десять) повних робочих дніl3 по 8 год. роботи (1 Однів Х 8годин=:80 ГОДИІІ)В
місяць. Отже плановий розрахунок дизпалива на рік такий (234,56 КМх 2)х 12 місяців =

(5629,44[(м х 38л) /100= 2139,2 л.

Всього плановий обсяг надання послуг на рік слідуючий:
1) IlаселеНШІ (5111 чол. х 1,47м3)=7513,17м3;
2) бюджетні установи:

школи (529 учнів х О, 12м3 )=63,48 м3;
дитячі дошкілт,ні заклади (105 дітей х 0,38 м3)=39,9 м3.

меJ][)НИ){ М.І'.

Нагорна І-І.с.



РозраХУI-IОI~ планових прямих витрат на оплату палива
ЩІ послугу З вивезення твердих побутових відходів

по Т(П "МЗllеВИЦЬЮIЙ rайсілы~~мунгосп"

N2 Стаття витрат Одиниця Вартість Всього вартість
пІп ВИМІРУ, однієї літри ПММ без ПДВ на

ЛІТР без ПДВ, рІК, грн.
грн.

1 Дизпаливо( автомобіль 2139,2 20,83 44559,54
МАЗ 5550) норма 38л/1 ООкм

2 Мастило( автомобіль 85,6 91,67 7846,95
МАЗ 5550) норма 4% від
дизпалива
Всього 52406,49

РозраХУIIОI~ планових прямих витрат на поточні ремонти
на послугу з вивезення твердих побутових відходів

по КП "Маневицький райсількомунгосп"

N2 Стаття витрат Одиниця Вартість Експлуатаційна Всього вартість
пІп ВИМІРУ, однієї норма запчастин на

штук одиниці без середнього ПОТОЧНІремонти
ПДВ,грн. ресурсу, без ПДВ на рі к,

МІСЯЦІВ грн.

1 Акумулятор 1 4200,00 ')') 1527,27.).)

(автомобіль МАЗ
5550)

2 Шина( автомобіль 6 6000,00 36 (норма 12000,00
МАЗ 5550) середнього

ресурсу
80 тис.км)

Всього 13527,27
----

Примітка: ПРИ розрахунку планових витрат на поточний ремонт, а саме акумулятора і
шин враховано вимоги Експлуатаційних норм середнього ресурсу акумуляторних
свинцевих стартерних батарей колісних траН'сfТОРТНИХзасобів і спеціальних машин,
виконаних на колісних шасі, затверджених наказ9М Міністерства транспорту та зв'язку
України від 20.05.2006p.N2489 та Експлуатаційних норм середнього ресурсу
пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на

).$:9l;L:i.cI;!.J;_I,.!""" шасі, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від
..Р~Ш5JДЩ'J(j ... N2488.

V *, ./..- --..." '\\
І ~/ KOMYI-IA'I"He'~ \~'/! НtliI!JaJlУНИW:;К фІ. аневицький

(;; _lJaW~i[jfti~e'N1&H)Щ:І!"
\ ~ I1\.ИСIЛЬКОr\1УНГосп,)/;:z J

\\ ~<:. IМI!r~ФJr.dЦII·н.,й ~O / .:t І
\~~~ B[JJ eKDHQ .~I

~~' 'Ч1~JС ~vA
~"''':--...~//-,,!_;:) І·ио.е. -"~-----......;~~

Нагорна Н.С.
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РозраХУНОІ( планових прямих витрат на оплату праці
на послугу з вивезення т~ердих побутових відходів

по КП "Маневицьн~ий райсілы(мунгосп"

N!! Професія, К- К-сть ПОГОДШ-ІНа Сума Класність Доплата до Місячний
піп посада сть планових тарифна нарахов. 25% МІНІмальної фонд

ОДИН. ВlДпра- ставка з/плати за заробітної заробітної
цьованих відпрацьо- плати плати
ГОДШ-Іза ваш
МІСЯЦЬ ГОДИНИ

1 Водій 1 80 20,27 1621,60 405,40 2027,00
автомобіля
(МАЗ 5550)

2 Підсобний 1 80 13,25 1060,00 732,80 1792,80
робітник
(ДЛЯ

ПОГРУЗКИ
сміття на
автомобіль)

" Підсобний 1 80 13,25 1060,00 732,80 ] 792,80.)

робітник
(для
погрузки
сміття на
автомобіль)
ВСЬОГО 3 240 5612,60

1) 5612,60 грн. х 12 місяців = 67351,20 грн. - річний фонд заробітної плати

2) Нарахування на заробітну плату 22%
67351,20 х 22% = 14817,26 грн.

Нагорна н.с.

Мельник м.г.
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Розрахунок планових адміністративних витрат
на послугу з вивезення твердих побутових відходів

по КП "маневицыі.ийй ра'йсільн:омунгосп"

N2 Професія, посада К-сть Посадовий Погодинна Місячний Річний
пІп один. оклад, тарифна фонд фонд

грн. ставка заробітної заробітної
плати,грн. плати,ГРН.

1 Начальник 1 5498,00 5498,00 65976,00
2 Головний бухгалтер 1 4398,00 4398,00 52776,00

-
3 Економіст 1 3958,00 3958,00 47496,00

Всього 3 13854,00 166248,00

1) Нарахування на заробітну плату 22%
166248,00 х 22% = 36574,56 ГрН.

Всього адміністративних витрат - (166248,00 + 36574,56) = 202822,56 грн.

Із них адмінвитрати, що включені до повної собівартості на послугу:
- водопостачання складають 142386,55 грн.(70,2%);
- вивезення ТПВ складають 60436,01 грн.(29,8%).

Отже, сума адмінвитрат, що включена до тарифу на послугу з вивезення твердих
побутових відходів становить 22215,33 ГрН., а це 15% планової виробничої собівартості, .
Тому,що сума адміністративних витрат, що включаються до тарифу не може перевищувати
15% планової виробничої собівартості відповідно до Постанови КМУ від 26.07.2006p.NQ 1О 1О
"Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових
відходів" і в тому випадку, коли фактична сума адмінвитрат є більшою.

Мельник М.Г.

Нагорна І-І.с.
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Розрахунон: ВИІ(ористання планового прибуп\:у
на ПОСЛУГУ з вивезення твердих побутових відходів

по КП "Маневицький райсілы~омуJ-lгосп"

1) Розрахунок суми планового прибутку за рік
2,24грн. х 7513,17м3 =16829,50 грн.
З,35грн. х 103,38м3 =346,32 грн.
Всього сума очікуваного планового прибутку за рік становить 17175,82 грн.

2) Податок на прибуток 18%
17175,82 х 18% = 3091,65 грн.

3) Сума планового чистого прибутку
17175,82-3091,65 = 14084,]7 грн.

За суму планового чистого прибутку 14084, 17грн. планується придбати 3(три)
контейнери для твердих побутових відходів.

Мельник М.г.

Нагорна Н.с.



Інформаці~1 про механізм доведення до відома споживачів про
структуру тарифів на послугу з вивезення твердих побутових відходів

ПО КП"МЮIСВИЦЬЮ1Й райеіЛЬН:ОI\1УНГОСП"

КП "Маневицький райсількомунгосп" планує ввести в дію тарифи на надання
послуги з вивезення твердих побутових відходів з 01.04.20] 8 рОК)I.

Тарифи фіксуються на строк реалізації інвестиційної програми підприємства
TepMlНoM на три роки.

Коригування тарифів протягом установленого строку їх дії будуть здійснюватись
шляхом коригування індивідуальних складових витрат, за якими ІЗідбулися цінові зміни у
бік збільшення або зменшення ( збільшення мінімальної заробітної плати, збільшення або
зменшення податків і зборів, збільшення вартості паливно-мастильних матеріалів).

Інформацію до відома споживачів про структуру тарифів на послугу з вивезення
твердих побутових відходів доведено через райоНІ-ТУгазету" Нова доба" N2 49 від 09.12.2017
року, а також на офіційному веб-сайті Маневицької районної ради за адресою
11t.tр:llwww.l11апгаугаdа.gоv.щl

Також з усією необхідною інформацією можна ознайомитися за адресою:44600,
смт.Маневичі, вул.Лермонтова,18 та за тел.2-13-30, де також приймаються усі зауваження і
пропозиції від фізичних і юридичних осіб,їх об'єднань.

Мельник м.г.
Нагорна Н.е.


