
 
ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

21.12.2021                                       м. Глухів                            № 372 

 

 

Про коригування тарифів на 

централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення по 

комунальному підприємству «Глухівський 

водоканал» Глухівської міської ради 
 

 

      Розглянувши подання начальника управління соціально-економічного 

розвитку міської ради Сухоручкіної Л.О. на підставі звернення директора 

комунального підприємства «Глухівський водоканал» Глухівської міської ради 

Тарасюка В.П. про коригування встановлених тарифів та розрахунки 

економічно обґрунтованих витрат на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення у зв’язку  із зростанням ціни на електричну 

енергію та збільшення рівня прожиткового мінімуму, відповідно до статті 4 

Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,  Порядку формування 

тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, 

послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011р. № 869 «Про 

забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», 

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

частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ: 

 1. Провести коригування тарифів, встановлених рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 29.03.2021 № 114 «Про встановлення тарифів на 

централізоване водопостачання та централізоване водовідведення по 

комунальному підприємству «Глухівський водоканал» Глухівської міської 

ради» (зі змінами) та затвердити структуру скоригованих тарифів на 

централізоване водопостачання та централізоване водовідведення по 

комунальному підприємству «Глухівський водоканал» Глухівської міської ради 

для потреб усіх груп споживачів (додається): 

1) на централізоване водопостачання – 14,29 грн. за 1 куб. м (без ПДВ); 

2) на централізоване водовідведення – 27,40 грн. за 1 куб. м (без ПДВ).  

 2. Зобов’язати комунальне підприємство «Глухівський водоканал» 

Глухівської міської ради (директор –  Тарасюк В.П.) у строк, що не                



перевищує 15 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 січня 2022 року. 

 4.°Організацію виконання цього рішення покласти на комунальне 

підприємство «Глухівський водоканал»  Глухівської міської ради                                 

(директор – Тарасюк В.П.), контроль - на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради  Галустяна В.Е.   

 

       

Міський голова                                                                         Надія ВАЙЛО 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого 

комітету міської ради 

21.12.2021 № 372 

    

Структура скоригованих тарифів 

на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення по комунальному 

підприємству  «Глухівський водоканал» Глухівської міської ради  

для потреб усіх груп споживачів 
 

№ 

з/п 

 

  
Показник 

 

ВОДОПОСТАЧАННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

усього, 

тис. грн. 

грн./ 

куб. м 

усього, 

тис. грн. 

грн./ 

куб. м 

  Виробнича собівартість, усього, 

зокрема: 
11780,31 12,47 11233,29 23,90 

1. Прямі витрати : 8813,03 9,33 8813,54 18,76 

1.1 електроенергія 5047,87 5,34 2239,15 4,76 

1.2 матеріали 66,51 0,07 95,97 0,20 

1.3 діагностика та повірка витратомірів по 

дільницям 
2,75 0,00 5,29 0,01 

1.4 витрати на паливно-мастильні матеріали 59,69 0,06 107,63 0,23 

1.5 прямі витрати на оплату праці 2554,20 2,70 4849,44 10,32 

1.6 єдиний внесок на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування 

працівників 

561,92 0,59 1066,88 2,27 

1.7 амортизація основних виробничих 

засобів 
520,09 0,55 449,20 0,96 

1.8 Загальновиробничі витрати 2967,28 3,14 2419,75 5,15 

2 Адміністративні витрати 1343,44 1,42 1281,06 2,73 

3 Витрати на збут 107,07 0,11 111,25 0,24 

4 Усього витрат повної собівартості 13230,82 14,01 12625,59 26,87 

5 Плановий прибуток 264,62 0,28 252,51 0,54 

5.1 Податок на прибуток 47,63 0,05 45,45 0,10 

5.2 Чистий прибуток 216,99 0,23 207,06 0,44 

6 Вартість для споживачів за відповідними 

тарифами, без ПДВ 
13495,44 14,29 12878,10 27,40 

7 Обсяг водопостачання споживачам, 

усього, зокрема на потреби (тис. куб. м): 944,44 469,923 

8 Середньозважений тариф без ПДВ, грн. 14,29 27,40 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                                                               Лариса ГРОМАК 
 

 

 


