
Проект регуляторного акта 
УКРАЇНА  

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
від «_____»  2016  року         № ______ 

 

м. Олександрія 
 
Про затвердження тарифів 
на послуги із захоронення твердих 
побутових відходів, що надаються 
ТОВ «Еко’логія» 
 

Відповідно до пп. 2 п. а) ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 5, п. 1. пп. 2 ст. 7, п. 3 ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні 
послуги», Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 «Про 
затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», 
Порядку затвердження (погодження) тарифів на житлово-комунальні послуги, затвердженого 
рішенням виконавчого комітету Олександрійської міської ради від 01.10.2009 № 676 «Про 
Порядок затвердження (погодження) тарифів на житлово-комунальні послуги в м. 
Олександрії», з метою встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги із 
захоронення твердих побутових відходів, розглянувши звернення директора ТОВ «Екологія» 
Безуса О. О. від 30.03.2016 № 6, 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1.Затвердити тарифи на послуги із захоронення твердих побутових відходів, що 
надаються ТОВ «Еко’логія», згідно з додатком. 

2. Встановити, що дане рішення набирає чинності через 30 днів після його офіційного 
оприлюднення. 

3.Управлінню інформатизації та інформаційно-аналітичної політики міської ради 
оприлюднити дане рішення в газеті «Вільне Слово» та на офіційному сайті Олександрійської 
міської ради у десятиденний термін з дня його прийняття. 

4. Вважати таким, що втратив чинність п. 21 додатку 4 рішення виконавчого комітету 
від 22.02.2007 № 203 «Про погодження вартості робіт з утримання та ремонту об’єктів 
благоустрою комунальної власності міста Олександрії на 2007 рік». 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних 
обов’язків.  
 

 
 

Міський голова        С. ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету       В. ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток  
до проекту рішення виконавчого комітету  
від «____»__________ 2016  року №  

 
 

Розрахунок тарифу  
на послуги із захоронення твердих побутових відходів, 

що надаються ТОВ «Еко’логія» 
 

№ 
з/п Найменування показників Одиниця 

виміру Сума 

1 2 3 4 
1 Прямі матеріальні витрати     

  Витрати палива для роботи бульдозеру ДЗ 171 
Шифр ресурсу 207-0224     

  Дизельне паливо 17,17*1,2*18,49 грн*7*251 грн 669 360,71 
  Мастильні матеріали 46,21 грн*1,2*7*251 грн 97 429,16 
  Запасні частини 7,38 грн *7*251 грн 12 966,66 
  Ремонт та технічне обслуговування 55,48*1*251 грн 13 925,48 
  Витрати палива для роботи автомобіля РАФ 2203     
  Бензин 15,8/100*1,2*8*251*20,49 грн грн 7 800,90 
  Мастильні матеріали 2,1/100*1,2*8*251*46,21 грн грн 2 338,30 
  Шини для автомобіля РАФ грн 1 780,60 

  Бензин для роботи генератора для підкачки води на полив 
при горінні сміття 3,78*4*251*20,49 грн грн 77 762,01 

  Оренда додаткової техніки грн 32 573,00 
  Разом прямих матеріальних витрат грн 915 936,82 
2 Прямі витрати з оплати праці виробничого персоналу     
  Витрати з основної заробітної плати грн 424 218,00 
  Виплати з додаткової заробітної плати  грн 33 937,00 
  Нарахування (єдиний внесок 22%)  грн 100 794,10 
  Разом прямих виплат заробітної плати грн 558 949,10 
3 Загальновиробничі витрати     
  Заробітна плата (механік) грн 38 491,00 
  Нарахування (єдиний внесок 22%) грн 8 468,02 
  Разом грн 46 959,02 
  Охорона навколишнього середовища грн 50 955,80 
  Спецодяг грн 3 376,00 
  Разом загальновиробничі витрати грн 101 290,82 
  Разом повна планова собівартість  грн 1 576 176,74 
4 Адміністративні витрати     
  Зарплата апарату управління  грн 121 176,00 
  Нарахування (єдиний внесок 22%) грн 26 658,72 
  Витрати на банківські послуги грн 7 000,00 
  Витрати на зв'язок грн 3 500,00 
  Витрати на канцелярські товари грн 5 068,40 
  Оренда приміщення офісу Грн 6 900,00 
  Разом по адміністративним витратам грн 170 303,12 
  Всього витрат по підприємству грн 1 746 479,86 
  Кількість захоронення ТПВ за рік М куб. 176 556,00 
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  Продовження Додатка 
1 2 3 4 
  Собівартість захоронення ТПВ без прибутку та ПДВ грн/м3 9,89 
  Рівень рентабельності 9,5% для населення грн 0,94 
  Рівень рентабельності 14,6% для бюджетних підприємств грн 1,44 
  Рівень рентабельності 50% для інших підприємств грн 4,95 
  Разом для населення грн/м3 10,83 
  Разом для бюджетних підприємств грн/м3 11,34 
  Разом для інших підприємств грн/м3 14,84 
  ПДВ 20% (для населення) грн 2,17 
  ПДВ 20% (для бюджетних підприємств) грн 2,27 
  ПДВ 20% (для інших підприємств) грн 2,97 
  Тариф на захоронення 1м3 ТПВ для населення грн/м3 12,998 

  Тариф на захоронення 1м3 ТПВ для бюджетних 
підприємств (рівень рентабельності 14,6%) грн/м3 13,603 

  Тариф на захоронення 1м3 ТПВ для інших споживачів 
(рівень рентабельності 50%) грн/м3 17,805 

 
Директор ТОВ «Еко’логія»   О. Безус 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету       В. ЧЕБОТАРЬОВ 
 

Аналіз регуляторного впливу 
проекту рішення виконавчого комітету – проекту регуляторного акта 

«Про затвердження тарифів на послуги із захоронення твердих 
побутових відходів, що надаються ТОВ «Еко’логія» 

 
1.Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання. 
Відповідно до пп. 2 п. а) ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 5, п. 

1. пп. 2 ст. 7, п. 3 ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Порядку формування 
тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з 
вивезення побутових відходів» повноваження щодо встановлення тарифів на захоронення ТПВ 
належать до виконавчого комітету міської ради. 

На сьогодні по м. Олександрія діє тариф на захоронення ТПВ у розмірі 4 грн/м куб., який є 
збитковим, тому даним регуляторним актом пропонується встановити економічно обґрунтований тариф.  

Тариф на захоронення ТПВ були встановлені ще у 2007 році для всіх груп споживачів. Протягом 
9 років (з 2007 по 2016) у рази підвищилася вартість енергоносіїв, заробітної плати, матеріалів, що 
обумовлює збитковість діючого тарифу. 

Так, мінімальна заробітна плата збільшилася в 2,28 разів: з 605 грн до 1378 грн, ціни на пально 
мастильні  матеріали зросли в 2,6 рази : з 6,6 грн/л до 17,49 грн /л,  вартість запчастин на бульдозер і 
ремонтні роботи  збільшилися  в 2,5 - 3 рази. 

2. Цілі державного регулювання 
Погодження тарифів на послуги з захоронення твердих побутових відходів проводиться 

відповідно до вимог статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги», Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових 
відходів, затвердженого Постановою Кабінету  Міністрів України від 26.07.2006р №1010. 
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Метою розроблення проекту є забезпечення встановлення економічно обґрунтованих тарифів 
на захоронення ТПВ та створення рівних умов господарської діяльності для всіх суб’єктів. 

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей 
1) Збереження   рівня тарифів 2007 року на послуги з захоронення твердих побутових відходів 

призведе до подальшого загострення фінансового становища підприємства через невідповідність 
існуючого тарифу фактичним витратам , відсутності обігових коштів, що в свою чергу ускладнить 
утримання сміттєзвалища в екологічно безпечному стані. Тому застосування зазначеної альтернативи 
виключається. 

2) Передбачення коштів у місцевому бюджеті на покриття різниці у тарифах на захоронення 
ТПВ виключається через їх дефіцит та відсутність виділених асигнувань у поточному році. 

3) Єдиною альтернативою є прийняття відповідного рішення виконавчого комітету, яким будуть 
погоджені нові економічно обґрунтовані тарифи на послуги з захоронення твердих побутових відходів. 

4) Не погодження поданих ТОВ «Еко’логія» розрахунків тарифів на послуги з захоронення 
твердих побутових відходів призведе до збитковості підприємства, надання неякісних послуг із 
захоронення і призведе стан сміттєзвалища до екологічно небезпечного. 

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми прийняття запропонованого 
регуляторного акта. 

Тарифи на послуги з захоронення твердих побутових відходів сформовані у відповідності до 
Закону України «Про  житлово-комунальні послуги», Порядку формування тарифів на послуги  з 
вивезення побутових відходів , затвердженого  Постановою Кабінету Міністрів України  від 26.07.2006р 
№1010. Проект рішення  підготовлено на підставі поданих економічних розрахунків. Прийняття 
економічно обґрунтованих тарифів дозволить ліквідувати збитковість даного виду діяльності, 
ефективність впровадження рішення для  споживачів послуг підлягає в забезпечені задоволення потреб 
у безпечному, якісному наданні послуг із захоронення ТПВ, утриманні сміттєзвалища у екологічно 
безпечному стані. 

5.Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття даного 
регуляторного акта. 

На ефективну реалізацію регуляторного акта можуть вплинути: подальше зростання вартості 
пально-мастильних матеріалів, мінімальної заробітної плати, запасних частин, витрат на ремонт і 
технічне обслуговування  транспорту, що призведе  до зростання фактичної собівартості послуг і 
відповідно до зниження здатності підприємства  отриманими доходами покривати фактично понесені 
витрати. 

Встановлення запропонованих тарифів дасть можливість підприємству надавати якісні послуги 
із захоронення ТПВ, утримувати сміттєзвалище у належному стані, реагувати на ринкові зміни. 

Фактором, що може позитивно вплинути на реалізацію регуляторного акта, є забезпечення 
задоволення потреб споживачів послуги у якісному наданні послуг з захоронення твердих побутових 
відходів. 

Контроль за додержанням вимог регуляторного акта в частині дотримання державної 
дисципліни цін, правомірності формування, встановлення  та застосування тарифів, додержання  вимог 
законодавства про захист економічної конкуренції здійснюється відповідно до наданих повноважень 
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта. 
Вигоди: 

Сприяє недопущенню недобросовісної конкуренції серед підприємств  та створює умови для 
залучення нових підприємств для надання зазначених послуг 

Сприяння оновленню основних засобів, задіяних в виробничому процесі  
Запобігання  необґрунтованому підвищенню вартості  вказаних послуг 
Покращення якості послуг: 
-гарантоване  задоволення потреб у безпечній та якісній утилізації твердих побутових відходів; 
-можливість  довго термінованого планування і прогнозування  діяльності підприємства 
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Витрати 
У разі підняття ТОВ «Еко/логія» тарифу на захоронення сміття з 4,00 грн. до 13,00 грн. для КП 
«Житлогосп» вартість вивезення та захоронення 1м3 ТПВ буде становити: 
Відповідно до калькуляції витрат КП «Житлогосп»: 
- тариф на вивезення сміття – 18, 428 грн./м.куб; 
- прибуток (12%) – 2,21 грн.; 
- ПДВ (20%) – 4,13 грн. 
Враховуючи тариф на захоронення сміття ТОВ «Еко’логія» в розмірі 13,00 грн., маємо: 
18,428+2,21+4,13+13,00 = 37,77 грн./м.куб. 
Для великогабаритних відходів: 
- тариф на вивезення сміття – 36,193 грн./м.куб; 
- прибуток (12%) – 4,34 грн.; 
- ПДВ (20%) – 8,11 грн. 
 36,193+4,34+8,11+13,00 = 61,64 грн./м.куб. Великогабаритні відходи становлять 10%. 
Таким чином, вартість вивезення сміття для КП «Житлогосп» становитиме: 
(37,77+6,16)/1,1 = 39,94 грн./м.куб. + 4,70 (доплата за бензин) = 44,64 грн./м.куб. 
Звідси маємо: 

 Вартість 
вивезення та 

захоронення 1м3 
ТПВ, грн. 

Вартість 
захоронення 1м3 

ТПВ, грн.  
 

Разом за  рік, грн. 

Суми коштів, які 
отримає ТОВ 
«Екологія» за 

захоронення ТПВ, 
грн. 

КП «Житлогосп» по договорах з:     
ПП «Житло-Сервіс»     
Вивезення та захоронення ТПВ по 
договору № 31-НП/2013 від 
01.07.2013 

44,64 13,00 
1811594 

(збільшення на 
364835 грн.) 

527569,9 

ПП «Грант-Житло»     
Вивезення та захоронення ТПВ по 
договору № 32-НП/2013 від 
01.07.2013 

44,64 13,00 
1472638 

(збільшення на 
296573 грн.) 

428859,6 

ПП «Комфорт 01»     

Вивезення та захоронення ТПВ по 
договору № 2 від 01.01.2013 44,64 13,00 

372641,3 
(збільшення на 
77550,1 грн.) 

108520,1 

Разом по КП «Житлогосп»   3656873 1064950 
Отже, вартість вивезення та захоронення 1 м3 ТПВ, а також сума сплачених за рік по договорах коштів, 
для КП «Житлогосп» зросте на 25%: 
44,64 / 35,65*100% = 125,2%; 
3656873 / 2917915,17*100 = 125,3% 

Збільшення квартирної плати: При збільшенні тарифу на вивезення та захоронення сміття 
квартирна плата за користування 2-х кімнатною квартирою (~50м2) зросте в середньому на 3 грн. за 
місяць, а 3-х кімнатною квартирою (~60м2) – в середньому на 3,70 грн. за місяць (розрахунок проведено 
для будинку по пр. Будівельників, 34).  

7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта та переліку заходів, 
спрямованих на відстеження ефективності його дії 

  З метою відстеження результативності регуляторного акта пропонуються такі заходи: 
- аналіз контролюючими органами фінансової звітності підприємства та відстеження 

результатів перевірок та обстежень ТОВ «Еко’логія» з боку контролюючих органів 
- обсяги захоронення ТПВ та результати фінансово-господарської діяльності 

підприємства; 
- кількість відгуків, звернень та скарг з боку суб’єктів господарської діяльності та 

мешканців міста про роботу сміттєзвалища та якість надання послуг ТОВ «Еко’логія». 



6 

 
 

8. Показники результативності регуляторного акта та заходи, за допомогою яких буде здійснюватися 
відстеження результативності. 
Показниками результативності є: 
- обсяги розміщення та захоронення ТПВ; 
- результати фінансово-господарської діяльності підприємства; 
- відсоток відшкодування встановленими тарифами собівартості послуг із захоронення ТПВ. 
Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися за підсумками та даними 
фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еко’логія». 
9. Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься у такі строки: 
- базове відстеження - після набрання чинності цим актом; 
- повторне відстеження - через один рік з дня набрання чинності цим актом; 
- періодичні відстеження - раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного 
відстеження результативності регуляторного акта. 
Цільові групи: суб'єкти підприємницької діяльності, бюджетні установи, підприємства та організації, 
комунальні підприємства, населення міста: мешканці багатоквартирних будинків та приватного сектору. 
10.  В результаті впровадження даного регуляторного акта очікується підвищення якості надання послуг 
із захоронення ТПВ, забезпечення безпечного функціонування сміттєзвалища та рентабельної 
фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еко’логія», яке планує додатково створити 2 нових робочих 
місця та сплатити такі податки за рік: 
- екологічний податок – 65 тис. грн, 
- ПДВ – 255 тис. грн, 
- єдиний соціальний внесок – 166,5 тис. грн. 
 
 
 
Начальник управління економіки 
міської ради         Р. Черевашко 
 
 
 


