
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2019 року № ___ 

м. Олександрія 
 
 

Про встановлення розміру внесків  
за обслуговування та заміну  
вузлів комерційного обліку  
централізованого водопостачання  
для абонентів приватного сектору 
м. Олександрії 
 

Відповідно до ст. ст. 140, 146 Конституції України, керуючись пп.19 п. а) ст. 30 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про 
комерційний облік теплової енергії та водопостачання», Наказу Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
05.06.2018 № 129 «Про затвердження Методики визначення розміру внесків за 
встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між 
споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних 
індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання», розглянувши лист 
генерального директора ОКВП «Дніпро-Кіровоград» від 20 травня 2019 року                    
№ 1141/25/07-21 щодо встановлення внесків за обслуговування та заміну вузлів 
комерційного обліку води для абонентів приватного сектору м. Олександрії, враховуючи 
висновок управління житлово – комунального господарства, архітектури та 
містобудування міської ради від 17.07.2019  № 07-786 «Щодо розрахунку розміру внесків 
за обслуговування /заміну вузла комерційного обліку для абонентів приватного сектору 
(малоквартирні будинки) д. 15 мм з 1 та 2 лічильниками Олександрійського ВКГН ОКВП 
«Дніпро - Кіровоград» та висновок управління економіки міської ради від 27.08.2019       
№ 654-05 «По розміру внесків за обслуговування/заміну вузла комерційного обліку для 
абонентів приватного сектору м. Олександрія», 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Встановити щоквартальний розмір внесків для обласного комунального 

виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград» за обслуговування/заміну  1-го вузла 
комерційного обліку централізованого водопостачання для споживачів приватного 
сектору окремо по кожному будинку в розмірах відповідно до структури, наведеної у 
додатку 1. 

2. Встановити щоквартальний розмір внесків для обласного комунального 
виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград» за обслуговування/заміну 2-х вузлів 
комерційного обліку централізованого водопостачання для споживачів приватного 
сектору окремо по кожному будинку в розмірах відповідно до структури, наведеної у 
додатку 2. 
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3. Нарахування внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку 

централізованого водопостачання здійснювати щокварталу з моменту набрання чинності 
цим рішенням. 

4. Нарахування внесків за заміну вузлів комерційного обліку централізованого 
водопостачання здійснювати щокварталу за зверненням споживача про нарахування 
внеску або з моменту виконання заміни вузла комерційного обліку споживача. 

5. Визначити, що встановленим цим рішенням розміром внесків за обслуговування 
вузлів комерційного обліку централізованого водопостачання передбачається надання 
послуги чергової повірки комерційного засобу обліку один раз на 4 роки окремо кожному 
будинку. 

6. Визначити, що встановленим цим рішенням розміром внесків за заміну вузлів 
комерційного обліку централізованого водопостачання передбачається надання послуги 
по заміні комерційного засобу обліку у разі виходу його з ладу один раз на 5 років окремо 
кожному будинку. 

7. Управлінню інформатизації та інформаційно-аналітичної політики міської ради 
оприлюднити дане рішення на офіційному сайті міської ради, ОКВП «Дніпро - 
Кіровоград» - в газеті «Вільне Слово» у п’ятиденний термін з дня його прийняття. 

8. Рішення набирає чинності через 15 днів після опублікування його в засобах 
масової інформації.. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Некрасова А.В. 

 
 
 
 
 

Міський голова С. ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
від ___ _________ року №____ 

РОЗРАХУНОК 
розміру внесків за обслуговування / заміну вузла комерційного обліку 

для абонентів приватного сектору (малоквартирні будинки) д.15 мм з 1 лічильником 
Олександрійського ВКГ ОКВП "Дніпро-Кіровоград" згідно з переліком 

      

№ 
з/п Показник 

Обслугову
вання 
вузла 

(вузлів) 
комерційн
ого обліку 

Заміна 
вузла 

(вузлів) 
комерці
йного 
обліку 

Разом 
. 

1 2 3 4 5 

1. Планова виробнича собівартість, 
усього, у тому числі: 66,07 628,39 694,46 

1) Прямі матеріальні витрати, усього,  
у тому числі: 1,82 503,88 505,70 

- Матеріали 1,82 438,34 440,16 

- Витрати на придбання лічильників 
для формування обмінного фонду   65,54 65,54 

2) Прямі витрати на оплату праці 47,60 101,72 149,32 

3) Інші прямі витрати, усього, у тому 
числі: 16,12 22,38 38,50 

- Єдиний соціальний внесок 10,47 22,38 32,85 

- 

Амортизація основних виробничих 
засобів, інших необоротних 
матеріальних активів виробничого 
призначення 

0,02   0,02 

- послуги ДП 
«Кіровоградстандарметрологія» 5,39   5,39 

- витрати на електроенергію 0,24   0,24 

4) 

Змінні загальновиробничі та 
постійні розподілені 
загальновиробничі витрати, усього, 
у тому числі: 

0,53 0,41 0,94 

- витрати на охорону праці 0,20 0,41 0,61 

- 
витрати на повірку стендів, 
приладів обліку води обмінного 
фонду 

0,33   0,33 

2. Адміністративні витрати 6,61 62,84 69,45 
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Продовження додатку 1  

 
1 2 3 4 5 

3. Витрати на збут, усього, у тому 
числі: 7,08 5,50 12,58 

1) витрати на заробітну плату 3,51 5,50 9,01 
2) Єдиний соціальний внесок 0,77   0,77 

3) витрати на друк розрахункових 
квитанцій 1,68   1,68 

4) витрати на доставку квитанцій 
ПАТ «Укрпошта» 0,51   0,51 

5) 
витрати на послуги з 
обслуговування програми для 
роботи з абонентами 

0,61   0,61 

4. УСЬОГО витрат повної планової 
собівартості 79,76 696,73 776,49 

5. Плановий прибуток, усього, у тому 
числі: 2,39 20,90 23,29 

1) на здійснення заходів 1,96 17,14 19,10 

2) податок на прибуток 0,43 3,76 4,19 

6. ПДВ 16,43 143,53 159,96 

7. 
УСЬОГО планових витрат з 
урахуванням планового прибутку з 
ПДВ 

98,58 861,16 959,74 

8. Витрати з розрахунку на місяць 8,21 14,35 22,56 
9. Кількість приміщень 1 1 1 

10. ВНЕСКИ (з розрахунку на квартал) 24,64 43,06 67,70 

 
 
 
 
 

Керуючий справами 
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
від ___ _________ року №____ 

  
 

РОЗРАХУНОК 
розміру внесків за обслуговування / заміну вузла комерційного обліку 

для абонентів приватного сектору (малоквартирні будинки) д.15 мм з 2 лічильниками 
Олександрійського ВКГ ОКВП "Дніпро-Кіровоград" згідно з переліком 

      

№ 
з/п Показник 

Обслугову
вання 
вузла 

(вузлів) 
комерційно

го обліку 
. 

Заміна 
вузла 

(вузлів) 
комерцій

ного 
обліку 

. 

Разом 
 

. 

1 2 3 4 5 

1. Планова виробнича собівартість, 
усього, у тому числі: 132,15 1256,77 1388,92 

1) Прямі матеріальні витрати, усього,  
у тому числі: 3,64 1007,76 1011,40 

- Матеріали 3,64 876,67 880,31 

- Витрати на придбання лічильників 
для формування обмінного фонду   131,08 131,08 

2) Прямі витрати на оплату праці 95,21 203,43 298,64 

3) Інші прямі витрати, усього, у тому 
числі: 32,24 44,76 77,00 

- Єдиний соціальний внесок 20,94 44,76 65,70 

- 

Амортизація основних 
виробничих засобів, інших 
необоротних матеріальних активів 
виробничого призначення 

0,04   0,04 

- послуги ДП 
"Кіровоградстандарметрологія" 10,78   10,78 

- витрати на електроенергію 0,48   0,48 

4) 

Змінні загальновиробничі та 
постійні розподілені 
загальновиробничі витрати, 
усього, у тому числі: 

1,06 0,82 1,88 

- витрати на охорону праці 0,39 0,82 1,21 
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Продовження додатку 2 

- 
витрати на повірку стендів, 
приладів обліку води обмінного 
фонду 

13 0,67   0,67 

2. Адміністративні витрати 14 13,21 125,68 138,89 

3. Витрати на збут, усього, у тому 
числі: 15 11,36 11,00 22,36 

1) витрати на оплату праці 16 7,02 11,00 18,02 
2) Єдиний соціальний внесок 17 1,54   1,54 

3) витрати на друк розрахункових 
квитанцій 18 1,68   1,68 

4) витрати на доставку квитанцій 
ПАТ "Укрпошта" 19 0,51   0,51 

5) 
витрати на послуги з 
обслуговування програми для 
роботи з абонентами 

20 0,61   0,61 

4. УСЬОГО витрат повної планової 
собівартості 21 156,72 1393,45 1550,17 

5. Плановий прибуток, усього, у 
тому числі: 22 4,70 41,80 46,50 

1) на здійснення заходів 23 3,86 34,28 38,14 

2) податок на прибуток 24 0,85 7,52 8,37 

6. ПДВ 25 32,28 287,05 319,33 

7. УСЬОГО планових витрат з 
урахуванням планового прибутку 26 193,70 1722,30 1916,00 

8. Витрати з розрахунку на місяць 27 16,14 28,71 44,85 
9. Кількість приміщень 28 1 1 1 

10. ВНЕСКИ (з розрахунку на 
квартал) 29 48,43 86,12 134,55 

 
 
 
 
 

Керуючий справами 
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


