
ПРОЕКТ 

 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_______________ СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

                

   Р І Ш Е Н Н Я  №_________ 

 

____ ____________ 2019 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 2019-2020 років. 

 

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 заяву КП «Ком-сервіс» Вижницької районної 

ради від 11.07.2019року № 15 про надання пропозицій щодо встановлення тарифів 

на послуг з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії для 

бюджетних установ, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з 

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

районна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити тарифи на послуги з виробництва, транспортування та 

постачання теплової енергії для бюджетних установ з використанням 

природного газу, що надаються КП «Ком-сервіс» Вижницької районної ради на 

опалювальний сезон 2019-2020 років: 

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

1775,35 грн .без врахування ПДВ. 10% - відрахування до резервного 

капіталу на непередбачені витрати, згідно пункту 23 Постанови 

Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р.  № 869  в сумі – 

177,54 грн. 

ПДВ в розмірі 20 % - 390,58 грн. 

Всього ціна за 1 Гкал. – 2343,47 грн.з ПДВ  



Калькуляція розрахунку економічно обґрунтованих витрат додається згідно 

додатку 1 до цього рішення. 

2. 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 2019-2020 років: 

2.1. на рівні 90 відсотків діючого тарифу на теплову енергію, вироблену з 

використанням природного газу, для потреб установ та організацій, що 

фінансуються з державного чи місцевого бюджету. 

 

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

транспортування та постачання теплової енергії для бюджетних установ 

керується даним рішенням 

4. Це рішення оприлюднити в засобах масової інформації Вижницького 

району та на сайті  gromady.cv.ya. 

5. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття.  

6. 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 рішення сесії районної ради  

VII скликання 

___________2019р №__________ 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ 

розрахунку економічно обґрунтованих планованих витрат, пов’язаних з 

виробництвом теплової енергії, її транспортуванням та постачанням 

з використанням природнього газу 

 

Статті витрат 

 

Фактичні витрати за 

звітний період (2017рік) 
Плановані витрати 

(2019-2020) 

Всього 

(грн.) 

на 1 

Гкал. 

(грн.) 

всього 

(грн) 

на 1 

Гкал. 

(1271,00) 

1. Прямі матеріальні витрати, 

всього, у тому числі: 

 

  1495136,00 1176,35 

1.1. Витрати на придбання 

палива  

(6727,20+868,44)/1000*180996 

  1374781,00 
(180996 м3.) 

1081,65 

1.2. Витрати на придбання 

електроенергії для технологічних 

потреб 

45997*2,455690 

  139795,00 88,87 

1.5. Витрати на холодну воду   7400,00 5,83 

2. Прямі витрати на оплату праці, всього, 

у тому числі: 
  226884,00 213,29 

основна заробітна плата 

виробничого персоналу 

  194472,00 182,82 

додаткова заробітна плата 

виробничого персоналу 

  12000,00 9,44 

інші заохочувальні та 

компенсаційні виплати 

виробничому персоналу 

  20412,00 21,03 

3. Інші прямі витрати, всього, у 

тому числі: 

  110071,00 94,25 

внески на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування 

працівників 

  49915,00 46,93 

амортизація основних 

виробничих засобів 

  60156,00 47,33 

4. Загальновиробничі витрати,   57032,00 37,24 



всього, у тому числі: 

4.11. Витрати на охорону праці, 

дотримання вимог техніки 

безпеки і охорону 

навколишнього середовища 

  8500,00  

4.12. Витрати на пожежну і 

сторожову охорону об'єктів 

виробничого та 

загальновиробничого 

призначення, утримання 

санітарних зон 

  1200,00  

4.13. Витрати, пов'язані із 

забезпеченням належного стану 

обладнання, виконанням 

ремонтно- налагоджувальних 

робіт, освоєнням нових 

потужностей 

Реструктуризація боргу 

Ремонт та обслуговування котла 

(шнек, вулкан, транспортер, 

паливний движок) 

   

 

 

 

 

39732,00 

7000,00 

 

 

 

 

 

31,26 

5,41 

4.14. Сплата податків і зборів   600,00 0,47 

5. Адміністративні витрати, 

всього, у тому числі: 

  313837,00 246,92 

5.1. Витрати на оплату праці, 

всього, у тому числі: 

  250850,00 197,36 

основна заробітна плата   218130,00 171,62 

додаткова заробітна плата   32720,00 25,74 

гарантійні та компенсаційні 

виплати 

    

5.2. Внески на 

загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування 

  55187,00 43,42 

5.3. Інші витрати на утримання 

апарату управління, всього, у 

тому числі: 

    

оплата службових відряджень     

витрати з підготовки та перепідготовки 

кадрів 
    

використання малоцінних і 

швидкозношуваних предметів,  
    

придбання канцелярських товарів   3000,00 2,36 

оплата періодичних професійних     



видань 

5.4. Амортизація основних 

засобів, інших необоротних 

матеріальних та нематеріальних 

активів загальногосподарського 

використання 

    

5.7. Витрати на оплату послуг 

зв’язку 

  1800,00 1,42 

5.8. Витрати на оплату 

розрахунково- касового 

обслуговування, послуг банків 

  3000,00 2,36 

5.9. Витрати на оплату податків і 

зборів, крім включених до 

виробничої собівартості 

    

5.10. Витрати на розв’язання 

спорів у судах 

    

5.11. Витрати на придбання 

пально-мастильних матеріалів для 

потреб апарату управління 

підприємством 

    

6. Витрати зі збуту, всього, у 

тому числі: 

  53512,00 42,10 

6.1. Витрати на оплату праці 

персоналу, що безпосередньо 

здійснює збут теплової енергії 

споживачам, всього,  

у тому числі: 

  44212,00  

основна заробітна плата   37896,00  

додаткова заробітна плата   6316,00  

гарантійні та компенсаційні виплати     
6.2. Внески на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування 
  9727,00  

     

     

6.5. Витрати на утримання 

основних засобів, інших 

необоротних матеріальних 

активів, пов’язаних зі збутом 

послуг, всього, у тому числі: 

  8400,00  

витрати на оренду     

витрати на страхування     



 

Керуючий справами районної ради ___________________  Г.Івоняк 

 

Виконавець: 

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

витрати на ремонт   5000,0  

витрати на водопостачання і 

водовідведення 

    

витрати на освітлення     

витрати на охорону праці   3400,00  

     

     

     

6.9. Витрати на періодичну 

повірку, опломбування, 

обслуговування та ремонт 

(включаючи демонтаж, 

транспортування та монтаж) 

засобів обліку теплової енергії, 

які є власністю ліцензіата 

  900,00 0,33 

Всього витрати на виробництво    2202960,00 1733,25 
Всього  витрати постачання і виробництво   2256472,00 1775,35 

10 % - рентабельність   224810,0 177,54 
20 % ПДВ   494581,78 390,58 
Всього з ПДВ   2967490,78 2343,47 
Альтернативних  джерел енергії 90%    2109,12 


