
ПРОЕКТ 

 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

                

   Р І Ш Е Н Н Я  №_________ 

 

20 грудня 2018 року                                            м. Вижниця 

 

Про затвердження тарифів на послуги з 

виробництва, транспортування та 

постачання теплової енергії для 

бюджетних установ з використанням 

природного газу та альтернативних 

джерел енергії, що надаються КП «Ком-

сервіс» Вижницької районної ради на 

опалювальний сезон 2019 року. 

 

Керуючись п 37 ч. 1 ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 869 

«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-

комунальні послуги», розглянувши клопотання КП «Ком-сервіс» Вижницької 

районної ради від 13.12.2018року № 81 про надання пропозицій щодо встановлення 

тарифів на послуг з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії 

для бюджетних установ, відповідно пункту 1.6.3. Регламенту Вижницької районної 

ради VII скликання, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань 

бюджету, фінансів і соціально – економічного розвитку з цього питання, районна 

рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити тариф на послуги з виробництва, транспортування та 

постачання теплової енергії для бюджетних установ з використанням 

альтернативних джерел енергії, що надаються КП «Ком-сервіс» Вижницької 

районної ради на опалювальний сезон 2019 року: 

1.1. за 1 Гкал. по економічно обґрунтованих планових витратах становить 

1565,13 грн без врахування ПДВ. 

5% - відрахування до резервного капіталу на непередбачені витрати, 

(рентабельність) згідно пункту 23 Постанови Кабінету Міністрів України від 

01 червня 2011 р. № 869 в сумі – (1565,13*5%) – 78,26 грн. 

ПДВ в розмірі 20 % ((1565,13+78,26)*20%) – 328,68 грн. 

Всього ціна за 1 Г кал – (1565,13+78,26+328,68) – 1972,07 грн. з ПДВ.  



Калькуляція розрахунку економічно обґрунтованих витрат додається 

згідно додатку 1 до цього  рішення. 

2. КП «Ком-сервіс» при розрахунку тарифів на виробництво, 

транспортування та постачання теплової енергії для бюджетних установ 

керуватися даним рішенням 

3. Це рішення оприлюднити в засобах масової інформації Вижницького 

району та на сайтах  gromady.cv.ya. в рубриці «Вижницька районна рада», 

rayradavn@gov.ua/ 

                4. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально - економічного розвитку  

 

Голова районної ради         М. Андрюк 

 

Виконавець: 

В.о. директора КП «Ком-сервіс»  

Вижницької районної ради      О.Труфин 

 

Погоджено: 

Заступник голови районної ради     С. Вірста 

 

Керуючий справами районної ради     Г. Івоняк 

 

Завідувач юридичного відділу  

виконавчого апарату районної ради     К. Голобуцька  

 

Завідувач загального відділу районної ради   Ю. Флора 

 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань бюджету, фінансів і соціально - 

економічного розвитку       І. Романюк 



Додаток 1  

До проекту рішення Вижницької районної 

ради VII скликання 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ 

розрахунку економічно обґрунтованих планованих витрат, пов’язаних з виробництвом 

теплової енергії, її транспортуванням та постачанням, 

з використанням альтернативних джерел опалення – технологічної тріски(щепи) 
 

Статті витрат 

 

Діючий 

тариф  
Плановий 

тариф з 

01.01.2019р 

розбіжність Діючий 

тариф  

 

(1300Гкал.) 

Плановий 

тариф з 

01.01.2019р 

(1364 Гкал) 
1. Прямі матеріальні витрати, всього, у 

тому числі: 

900868,00 1086248,00 185380,00 692,98 835,58 

1.1. Витрати на придбання палива  

Технологічна тріска  

179діб*12,5 м.куб насипної маси (5 

м.куб умовного палива) 

Дрова твердолистяних порід 

118 м.куб *960,00 грн 

Обапол хвойний   

167 м.куб * 660,00грн. 

Відходи від лісопиляння породи бук  

406 м.куб * 350 

 

 

 

431460,00  

 

72000,00 

 

 

 

349310,00  

 

108560,00 

 

110220,00 

 

142100,00 

 

 

 

- 82150,00 

 

+36560,00 

 

+110220,00 

 

+142100,00 

 

 

 

331,89 

 

55,39 

 

 

 

268,70 

 

83,51 

 

84,79 

 

109,31 

 

1.2. Витрати на придбання 

електроенергії для технологічних 

потреб 

176323,00 176323,00  135,63 135,63 

1.3. Витрати на придбання теплової 

енергії в інших суб’єктів 

господарювання 

     

1.4. Витрати на транспортування 

палива – технологічної тріски, дров 

твердої породи, брикетів. 

180000,00 157900,00 -22100,00 138,46 121,46 

1.5. Витрати на холодну воду 14835,00 14835,00  11,41 11,41 

1.6. Інші прямі матеріальні витрати, 

всього, у тому числі: 

22500,00 27000,00 +4500,00 17,31 20,77 

витрати на сировину      

витрати на основні і допоміжні 

матеріали 

послуги екскаватора. 

22500,00 27000,00 +4500,00 17,31 20,77 

2. Прямі витрати на оплату праці, 
всього, у тому числі: 

199674,00 271096,00 +71422,00 153,60 208,54 

основна заробітна плата виробничого 

персоналу 

158346,00 232368,00 +74022,00 121,81 178,75 

додаткова заробітна плата виробничого 

персоналу 

13776,00 12000,00 -12576,00 10,60 9,23 

інші заохочувальні та компенсаційні 

виплати виробничому персоналу 

27552,00 26728,00 -824,00 21,19 20,56 

3. Інші прямі витрати, всього, у тому 140249,00 155963,00 +15714,00 107,88 119,97 



числі: 

внески на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування працівників 

43928,00 59642,00 +15714,00 33,79 45,88 

амортизація основних виробничих 

засобів 

96321,00 96321,00  74,09 74,09 

4. Загальновиробничі витрати, всього, у 

тому числі: 

139237,00 108932,00 -30305,00 106,85 83,79 

4.1. Витрати на охорону праці, 

дотримання вимог техніки безпеки і 

охорону навколишнього середовища 

11800,00 11800,00  9,08 9,08 

4.2. Витрати на пожежну і сторожову 

охорону об'єктів виробничого та 

загальновиробничого призначення, 

утримання санітарних зон 

1200,00 1200,00  0,92 0,92 

4.3. Витрати, пов'язані із 

забезпеченням належного стану 

обладнання, виконанням ремонтно- 

налагоджувальних робіт, освоєнням 

нових потужносте 

Комерційний облік теплової енергії  

Реструктуризація боргу 

Ремонт та обслуговування котла (шнек, 

вулкан, транспортер) 

125337,00 в 

тому числі  

 

 

 

60605,00 

39732,00 

 

25000,00 

95032,00 

 в тому числі  

 

 

 

30300,00 

39732,00 

 

25000,00 

-30305,00 

 

 

 

 

-30305,00 

 

96,41 73,10 

4.4. Сплата податків і зборів 900,00 900,00  0,69 0,69 

5. Адміністративні витрати, всього, у 

тому числі: 

273668,00 322900,00 49232,00 210,51 248,38 

5.1. Витрати на оплату праці, всього, у 

тому числі: 

210496,00 250850,00 +40324,00 161,92 192,95 

основна заробітна плата 171369,00 218130,00 +46761,00 131,82 167,78 

додаткова заробітна плата 39127,00 32720,00 -6407,00 30,10 25,17 

гарантійні та компенсаційні виплати      

5.2. Внески на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування 

46309,00 55187,00 -8878,00 35,62 42,45 

5.3. Інші витрати на утримання апарату 

управління, всього, у тому числі: 

5000,00 5000,00  3,85 3,85 

оплата службових відряджень 2000,00 2000,00  1,54 1,54 

витрати з підготовки та перепідготовки 

кадрів 

     

придбання канцелярських товарів 3000,00 3000,00  2,31 2,31 

5.4. Амортизація основних засобів, 

інших необоротних матеріальних та 

нематеріальних активів 

загальногосподарського використання 

4863,00 4863,00  3,74 3,74 

5.5. Витрати на оплату послуг зв’язку 3000,00 3000,00  2,31 2,31 

5.6. Витрати на оплату розрахунково- 

касового обслуговування, послуг 

банків 

4000,00 4000,00  3,08 3,08 

6. Витрати зі збуту, всього, у тому 

числі: 

2700,00 2700,00  2,08 2,08 



 

Керуючий справами районної ради ___________________  Г.Івоняк 

 

Виконавець: 

В.о. директора КП «Ком-сервіс»  ___________________  О.Труфин 
 

6.1. Витрати на періодичну повірку, 

опломбування, обслуговування та 

ремонт (включаючи демонтаж, 

транспортування та монтаж) засобів 

обліку теплової енергії, які є власністю 

ліцензіата 

2700,00 2700,00  2,08 2,08 

7. Всього повна собівартість (рядок 1 + 

рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + 

рядок 6 + рядок 7 + рядок 8) 

1656059,00 1947839,00  1273,89 1498,34 

8. витрати пов’язані із постачанням 

9,6% 

 186992,54   143,84 

Всього з витратами на постачання   2134831,54   1565,13 

9.5 % - відрахування до 

резервного капіталу на 

непередбачені витрати 

    78,26 

20 % ПДВ     328,68 

Всього з ПДВ     1972,07 


