
 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПОЗАЧЕРГОВА ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

                

   Р І Ш Е Н Н Я  №27-21/17 

 

29 березня 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 

 

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», 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 

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

районної ради: 

1.1. За 1 Гкал по економічно обґрунтованій собівартості – 1174,78 грн. 

 2. КП «Ком-сервіс» Вижницької районної ради 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 сайті  gromady.cv.ua. 

4. Рішення набирає чинності з 01 жовтня 2018 року. 

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 



Додаток 1 

до рішення сесії районної ради  

VII скликання 

29 березня 2018 року №27-21/18 

 

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 

(2018-2019) 

Всього 

(грн.) 

на 1 

Гкал. 

(грн.) 

всього 

(грн) 

на 1 

Гкал. 

(1530,32) 

1. Прямі матеріальні витрати, 

всього, у тому числі: 

 

  1931,268,89 1262,00 

1.1. Витрати на придбання 

палива  

  1771100,3 
(148704 м3.) 

1157,34 

 

1.2. Витрати на придбання 

електроенергії для 

технологічних потреб 

  145333,59 94,97 

1.3. Витрати на придбання 

теплової енергії в інших 

суб’єктів господарювання 

    

1.4. Витрати на 

транспортування теплової 

енергії іншими суб’єктами 

господарювання 

    

1.5. Витрати на холодну воду   14835,00 9,69 

1.6. Інші прямі матеріальні 

витрати, всього, у тому числі: 

    

витрати на сировину     

витрати на основні і допоміжні 

матеріали 

    

витрати на запасні частини     

витрати па куповані 

комплектувальні вироби 

    

витрати на напівфабрикати та інші 

матеріальні ресурси 
    

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

  253214,00 165,46 

основна заробітна плата   228101,00 149,05 



виробничого персоналу 

додаткова заробітна плата 

виробничого персоналу 

  13811,00 9,02 

інші заохочувальні та 

компенсаційні виплати 

виробничому персоналу 

  11302,00 7,39 

3. Інші прямі витрати, всього, у 

тому числі: 

  80392,00 52,53 

внески на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування 

працівників 

  55707,00 36,40 

амортизація основних 

виробничих засобів 

  24685,00 16,14 

амортизація інших 

необоротних матеріальних і 

нематеріальних активів 

виробничого призначення 

    

інші прямі витрати, що 

включаються до виробничої 

собівартості (розшифрувати) 

    

4. Загальновиробничі витрати, 

всього, у тому числі: 

  263900,00 172,44 

4.1. Витрати, пов’язані з 

управлінням виробництва, 

всього, у тому числі: 

    

основна заробітна плата     

додаткова заробітна плата     

гарантійні та компенсаційні 

виплати 

    

внески на загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування 

    

оплата службових відряджень 

апарату управління цехами, 

дільницями 

    

4.2. Амортизація основних 

засобів, інших необоротних 

матеріальних і нематеріальних 

активів 

    

4.3. Витрати, пов’язані з 

утриманням основних засобів 

    



та інших необоротних активів, 

всього, у тому числі: 

експлуатація основних засобів 

та інших необоротних активів 

    

ремонт основних засобів та 

інших необоротних активів 

    

страхування основних засобів 

та інших необоротних активів 

    

операційна оренда основних 

засобів та інших необоротних 

активів 

    

4.4. Витрати на удосконалення 

технології та організацію виробництва 
    

4.5. Витрати на централізоване 
водопостачання та водовід ведення 

    

4.6. Витрати на освітлення     

4.7. Витрати на дезінфекцію, 

дератизацію 

    

4.8. Витрати на вивезення 

сміття 

    

4.9. Витрати на інші заходи, 

пов'язані з утриманням 

виробничих приміщень 

    

4.10. Витрати на 

обслуговування виробничого 

процесу, всього, у тому числі: 

    

основна заробітна плата     

додаткова заробітна плата     

гарантійні та компенсаційні 

виплати 

    

внески на загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування 

    

оплата службових відряджень     

витрати на здійснення 

технологічного контролю за 

виробничими процесами та 

якістю послуг 

    

4.11. Витрати на охорону праці, 

дотримання вимог техніки 

безпеки і охорону 

навколишнього середовища 

  11800,00 7,71 



4.12. Витрати на пожежну і 

сторожову охорону об'єктів 

виробничого та 

загальновиробничого 

призначення, утримання 

санітарних зон 

  1200,00 0,78 

4.13. Витрати, пов'язані із 

забезпеченням належного стану 

обладнання, виконанням 

ремонтно- налагоджувальних 

робіт, освоєнням нових 

потужностей 

  250000,00 163,36 

4.14. Сплата податків і зборів   900,00 0,59 

5. Адміністративні витрати, 

всього, у тому числі: 

  348591 227,79 

5.1. Витрати на оплату праці, 

всього, у тому числі: 

  275891 180,28 

основна заробітна плата   241440,00 157,77 

додаткова заробітна плата   34451,00 22,51 

гарантійні та компенсаційні 

виплати 

    

5.2. Внески на 

загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування 

  60696,00 39,66 

5.3. Інші витрати на утримання 

апарату управління, всього, у 

тому числі: 

  5000,00 3,27 

оплата службових відряджень   2000,00 1,31 

витрати з підготовки та перепідготовки 

кадрів 
    

використання малоцінних і 

швидкозношуваних предметів,  
    

придбання канцелярських товарів   3000,00 1,96 

оплата періодичних 

професійних видань 

    

5.4. Амортизація основних 

засобів, інших необоротних 

матеріальних та 

нематеріальних активів 

загальногосподарського 

використання 

  2004,00 1,31 

5.5. Витрати на утримання 

основних засобів, інших 

    



необоротних матеріальних і 

нематеріальних активів 

загальногосподарського 

використання: всього, у тому 

числі: 

ремонт     

оренду     

страхування майна     

централізоване водопостачання 

та водовідведення 

    

освітлення     

охорону     

5.6. Витрати на оплату 

професійних послуг 

(юридичних, аудиторських, з 

оцінки майна тощо) 

    

5.7. Витрати на оплату послуг 

зв’язку 

  2000,00 1,31 

5.8. Витрати на оплату 

розрахунково- касового 

обслуговування, послуг банків 

  3000,00 1,96 

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: 

  2700,00 1,76 

6.1. Витрати на оплату праці 

персоналу, що безпосередньо 

здійснює збут теплової енергії 

споживачам, всього,  

у тому числі: 

    

основна заробітна плата     

додаткова заробітна плата     

гарантійні та компенсаційні виплати     



6.2. Внески на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування 
    

6.3. Оплата службових 

відряджень, витрати на 

підготовку та перепідготовку 

персоналу 

    

6.4. Амортизація основних 

засобів, інших необоротних 

матеріальних і нематеріальних 

активів підрозділів, що 

безпосередньо здійснюють збут 

теплової енергії споживачам 

    

6.5. Витрати на утримання 

основних засобів, інших 

необоротних матеріальних 

активів, пов’язаних зі збутом 

послуг, всього, у тому числі: 

    

витрати на оренду     

витрати на страхування     

витрати на ремонт     

витрати на водопостачання і 

водовідведення 

    

витрати на освітлення     

витрати на охорону     

6.6. Витрати на оплату 

інформаційних послуг, 

безпосередньо пов’язаних із 

збутом теплової енергії 

споживачам 

    

6.7. Витрати иа оплату послуг 

банків та інших установ з 

приймання і перерахування 

коштів споживачів за спожиту 

теплову енергію 

    

6.8. Витрати на придбання 

канцелярських товарів і 

виготовлення розрахункових 

документів про оплату 

спожитої теплоенергії 

    

6.9. Витрати на періодичну 

повірку, опломбування, 

обслуговування та ремонт 

(включаючи демонтаж, 

  2700,00 1,76 



 

Керуючий справами районної ради ___________________  Г.Івоняк 

 

Виконавець: 

Директор КП «Ком-сервіс»   ___________________  В.Семенюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

транспортування та монтаж) 

засобів обліку теплової енергії, 

які є власністю ліцензіата 

7. Інші витрати з операційної 

діяльності 

    

8. Фінансові витрати, всього, у 

тому числі: 

    

витрати на сплату відсотків за 

користування отриманими 

кредитами 

    

інші витрати, пов’язані із 

запозиченнями, для 

провадження  ліцензованої 

діяльності 

    

9. Всього повна собівартість (рядок 1 + 

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

рядок 6 + рядок 7 + рядок 8) 

  2880065,89 1882,002 

 



Додаток 2 

до рішення сесії районної ради  

VII скликання 

29 березня 2018 року №27-21/18 

 

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 

 

Фактичні витрати за 

звітний період (2017рік) 
Плановані витрати 

(2018-2019) 

  Всього 

(грн.) 

на 1 

Гкал. 

(грн.) 
1. Прямі матеріальні витрати, всього, у 

тому числі: 

 

  1084351,29 708,58 

1.1. Витрати на придбання палива    787445,25 

(116000,00) 

514,56 

(75,80) 
1.2. Витрати на придбання 

електроенергії для технологічних 

потреб 

  162321,04 106,07 

1.3. Витрати на придбання теплової 

енергії в інших суб’єктів 

господарювання 

    

1.4. Витрати на транспортування 

теплової енергії іншими суб’єктами 

господарювання 

    

1.5. Витрати на холодну воду   14835,00 9,69 

1.6. Інші прямі матеріальні витрати, 

всього, у тому числі: 
  3750,00 2,45 

витрати на сировину     

витрати на основні і допоміжні 

матеріали 
  3750,00 2,45 

витрати на запасні частини     

витрати па куповані комплектувальні 

вироби 
    

витрати на напівфабрикати та інші 

матеріальні ресурси 
    

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

  253214,00 165,46 

основна заробітна плата виробничого 

персоналу 
  228101,00 149,05 

додаткова заробітна плата виробничого 

персоналу 
  13811,00 9,02 

інші заохочувальні та компенсаційні 

виплати виробничому персоналу 
  11302,00 7,39 



3. Інші прямі витрати, всього, у тому 

числі: 
  80392,00 52,53 

внески на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування працівників 
  55707,00 36,40 

амортизація основних виробничих 

засобів 
  24685,00 16,14 

амортизація інших необоротних 

матеріальних і нематеріальних активів 

виробничого призначення 

    

інші прямі витрати, що включаються до 

виробничої собівартості (розшифрувати) 
    

4. Загальновиробничі витрати, всього, у 

тому числі: 
  263900,00 172,44 

4.1. Витрати, пов’язані з управлінням 

виробництва, всього, у тому числі: 
    

основна заробітна плата     

додаткова заробітна плата     

гарантійні та компенсаційні виплати     

внески на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування 
    

оплата службових відряджень апарату 

управління цехами, дільницями 
    

4.2. Амортизація основних засобів, інших 

необоротних матеріальних і 

нематеріальних активів 

    

4.3. Витрати, пов’язані з утриманням 

основних засобів та інших необоротних 

активів, всього, у тому числі: 

    

експлуатація основних засобів та інших 

необоротних активів 
    

ремонт основних засобів та інших 

необоротних активів 
    

страхування основних засобів та інших 

необоротних активів 
    

операційна оренда основних засобів та 

інших необоротних активів 
    

4.4. Витрати на удосконалення 

технології та організацію виробництва 
    

4.5. Витрати на централізоване 
водопостачання та водовід ведення 

    

4.6. Витрати на освітлення     

4.7. Витрати на дезінфекцію, 

дератизацію 
    

4.8. Витрати на вивезення сміття     

4.9. Витрати на інші заходи, пов'язані з 

утриманням виробничих приміщень 
    

4.10. Витрати на обслуговування 

виробничого процесу, всього, у тому 

числі: 

    



основна заробітна плата     

додаткова заробітна плата     

гарантійні та компенсаційні виплати     

внески на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування 
    

оплата службових відряджень     

витрати на здійснення технологічного 

контролю за виробничими процесами та 

якістю послуг 

    

4.11. Витрати на охорону праці, 

дотримання вимог техніки безпеки і 

охорону навколишнього середовища 

  11800,00 7,71 

4.12. Витрати на пожежну і сторожову 

охорону об'єктів виробничого та 

загальновиробничого призначення, 

утримання санітарних зон 

  1200,00 0,78 

4.13. Витрати, пов'язані із забезпеченням 

належного стану обладнання, 

виконанням ремонтно- 

налагоджувальних робіт, освоєнням 

нових потужностей 

  250000,00 163,36 

4.14. Сплата податків і зборів   900,00 0,59 

5. Адміністративні витрати, всього, у 

тому числі: 
  349591 228,44 

5.1. Витрати на оплату праці, всього, у 

тому числі: 
  275891 180,28 

основна заробітна плата   241440,00 157,77 

додаткова заробітна плата   34451,00 22,51 

гарантійні та компенсаційні виплати     

5.2. Внески на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування 
  60696,00 39,66 

5.3. Інші витрати на утримання апарату 

управління, всього, у тому числі: 
  5000,00 3,27 

оплата службових відряджень   2000,00 1,31 

витрати з підготовки та перепідготовки 

кадрів 
    

використання малоцінних і 

швидкозношуваних предметів,  
    

придбання канцелярських товарів   3000,00 1,96 
оплата періодичних професійних видань     

5.4. Амортизація основних засобів, 

інших необоротних матеріальних та 

нематеріальних активів 

загальногосподарського використання 

  2004,00 1,31 

5.5. Витрати на утримання основних 

засобів, інших необоротних 

матеріальних і нематеріальних активів 

загальногосподарського використання: 

всього, у тому числі: 

    



ремонт     

оренду     

страхування майна     

централізоване водопостачання та 

водовідведення 
    

освітлення     

охорону     

5.6. Витрати на оплату професійних 

послуг (юридичних, аудиторських, з 

оцінки майна тощо) 

    

5.7. Витрати на оплату послуг зв’язку   3000,00 1,96 

5.8. Витрати на оплату розрахунково- 

касового обслуговування, послуг банків 
  3000,00 1,96 

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: 
  2700,00 1,76 

6.1. Витрати на оплату праці персоналу, 

що безпосередньо здійснює збут 

теплової енергії споживачам, всього,  

у тому числі: 

    

основна заробітна плата     

додаткова заробітна плата     

гарантійні та компенсаційні виплати     
6.2. Внески на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування 
    

6.3. Оплата службових відряджень, 

витрати на підготовку та перепідготовку 

персоналу 

    

6.4. Амортизація основних засобів, 

інших необоротних матеріальних і 

нематеріальних активів підрозділів, що 

безпосередньо здійснюють збут 

теплової енергії споживачам 

    

6.5. Витрати на утримання основних 

засобів, інших необоротних 

матеріальних активів, пов’язаних зі 

збутом послуг, всього, у тому числі: 

    

витрати на оренду     

витрати на страхування     

витрати на ремонт     

витрати на водопостачання і     
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водовідведення 

витрати на освітлення     

витрати на охорону     

6.6. Витрати на оплату інформаційних 

послуг, безпосередньо пов’язаних із 

збутом теплової енергії споживачам 

    

6.7. Витрати иа оплату послуг банків та 

інших установ з приймання і 

перерахування коштів споживачів за 

спожиту теплову енергію 

    

6.8. Витрати на придбання 

канцелярських товарів і виготовлення 

розрахункових документів про оплату 

спожитої теплоенергії 

    

6.9. Витрати на періодичну повірку, 

опломбування, обслуговування та 

ремонт (включаючи демонтаж, 

транспортування та монтаж) засобів 

обліку теплової енергії, які є власністю 

ліцензіата 

  2700,00 1,76 

7. Інші витрати з операційної діяльності     

8. Фінансові витрати, всього, у тому 

числі: 
    

витрати на сплату відсотків за 

користування отриманими кредитами 
    

інші витрати, пов’язані із 

запозиченнями, для провадження  

ліцензованої діяльності 

    

9. Всього повна собівартість (рядок 1 + 

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

рядок 6 + рядок 7 + рядок 8) 

  2034148,29 1329,23 


