
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РІШЕННЯ 
 

     “   ”               2022 року                          м. Шепетівка                              № _____ 

 
 Про встановлення для  комунального підприємства 

 «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство  

 Шепетівської міської ради» тарифів  на послугу  з  

 поводження з твердими побутовими відходами 

 

 Розглянувши  лист  директора комунального підприємства «Шепетівське ремонтно-

експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради» (№ 185 від 07.09.2022р.),у 

відповідності  до статті 10 Закону України від 09.11.2017 № 2189- VIII «Про житлово-

комунальні послуги»,  постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 «Про 

затвердження  Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими 

відходами», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 12.09.2018 № 239 «Про затвердження Порядку 

розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні 

послуги, поданих для їх встановлення», керуючись ст.28,30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

           1.Встановити   для  комунального підприємства «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне 

підприємство Шепетівської міської ради» тариф на послуги з поводження з побутовими 

відходами (структура додається): 

 

Вид послуги з поводження з 

побутовими відходами 

Тариф без ПДВ,грн./куб.м Тариф з ПДВ,грн./куб.м 

Послуга з  вивезення 

побутових відходів 

126,46 151,75 

Послуги з захоронення 

побутових відходів 

22,78 27,34 

Разом 149,24 179,09 

 

            2. Дане рішення вступає в силу з    .     . 2022 року.     

            3. З набранням чинності даного рішення, рішення виконавчого комітету міської ради     

№ 228  від 22.07.2021 р. « Про встановлення тарифів на послугу з поводження з твердими 

побутовими відходами» вважати таким,що втратило чинність. 

            4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків та начальника 

управління житлово-комунального господарства Ю.Гудзика. 

 

Міський голова                                                                                       Віталій БУЗИЛЬ



Структура тарифу на послугу з поводження з побутовими відходами по КП  « Шепетівське 

ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради». 

 

 

№ 

з/п 

Показник Вивезення твердих 

побутових відходів 

Захоронення твердих 

побутових відходів 

Усього,тис.грн. грн/куб.м Усього,тис.грн. грн/куб.м 

1 Виробнича 

собівартість,всього,в т.ч: 

3848,81 109,97 1010,33 19,81 

1.1 прямі матеріальні 

витрати,зокрема: 

1685,15 48,15 192,3 3,77 

1.1.1 паливо-мастильні 

матеріали 

1647,2 47,06 190,5 3,74 

1.1.2 матеріали для ремонту 

засобів механізації 

37,95 1,08 1,8 0,04 

1.2 прямі витрати на оплату 

праці 

1165,24 33,29 347,49 6,81 

1.3 інші прямі 

витрати,зокрема: 

455,42 13,01 308,61 5,79 

1.3.1 єдиний внесок на 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування працівників  

256,47 7,33 76,45 1,5 

1.3.2 амортизація  основних 

виробничих засобів та 

нематеріальних 

активів,безпосередньо 

пов’язаних із наданням 

послуги 

41,76 1,19 0,0 0,0 

1.3.3 екологічний податок 0,00 0,00 218,60 4,29 

1.3.4 інші прямі витрати 157,19 4,49 13,56 0,27 

1.4 загальновиробничі витрати 543,00 15,51 161,93 3,18 

2 Адміністративні витрати 577,30 16,49 151,55 2,97 

3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Усього витрат повної 

собівартості 

4426,11 126,46 1161,88 22,78 

7 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Плановий прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Вартість  послуг за 

відповідним тарифом 

4426,11 126,46 1161,88 22,78 

10 Обсяг послуг 35 куб.м. 51 куб.м 

11 Тариф на послугу, грн/ 

куб.м 
126,46 22,78 

11.1 в т.ч. паливо-мастильні 

матеріали,% 

37,2 16,4 

11.2 в т.ч. екологічний 

податок,% 

0,00 18,8 

 


