
Додаток 1  

до рішення виконавчого комітету   

Кам’янської міської ради  

від                         2018 р. №     

 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ РОЗРАХУНКУ  

економічно обґрунтованих планованих витрат, які включаються 

до тарифів на послуги з вивезення побутових відходів  

робочою групою при Кам’янській міській раді 
 

Статті витрат Фактичні витрати за 

звітний період (рік) 
Плановані витрати 

всього (грн) на 1 м куб. 

(грн) 
всього (грн) на 1 м куб. 

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

числі: 
169,8    

витрати на паливно-енергетичні ресурси 124,8    

витрати на матеріали 5,0    

витрати на запасні частини 40,0    

витрати на куповані комплектувальні вироби     

витрати на напівфабрикати та інші матеріальні 

ресурси 
    

2. Прямі витрати з оплати праці, всього, у 

тому числі: 
241,67    

основна заробітна плата виробничого 

персоналу 
239,67    

додаткова заробітна плата виробничого 

персоналу 
    

інші гарантійні, заохочувальні та 

компенсаційні виплати виробничому 

персоналу 

2,0    

3. Інші прямі витрати, всього, у тому числі: 70,76    

внески на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування виробничого персоналу 
62,46    

амортизація основних виробничих засобів 8,3    

амортизація інших необоротних  

матеріальних і нематеріальних активів  
виробничого призначення 

    

інші виробничі витрати (розшифрувати)     

4. Загальновиробничі витрати, всього, у 

тому числі: 
52,66    

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 

страхування 
    

оплата службових відряджень     

витрати з підготовки та перепідготовки кадрів     

4.2. Витрати, пов’язані з утриманням основних 

засобів та інших необоротних активів, всього, у 

тому числі: 

35,2    

експлуатація основних засобів та інших 

необоротних активів 
    

ремонт основних засобів та інших необоротних 

активів 
    

страхування основних засобів та інших 

необоротних активів 
0,8    

оренда основних засобів та інших необоротних 

активів 
    

утримання санітарних зон     

оплата послуг інших спеціалізованих 

підприємств 
    

освоєння нових потужностей та проведення 

планових перевірок стану обладнання, 

виконання регламентних робіт 

    

4.3. Витрати на опалення, освітлення, 

дезінфекцію, дератизацію виробничих 

приміщень, інші витрати на експлуатацію 

виробничих приміщень 

10    

4.4. Обслуговування виробничого процесу та 

інших допоміжних виробництв 
    

4.5. Охорона навколишнього середовища     

4.6. Удосконалення технології та виробництва     

4.7. Амортизація основних засобів, інших 

необоротних матеріальних та нематеріальних 

активів загальновиробничого призначення 

1,0    

4.8. Податки та збори (обов’язкові платежі) 5,66    

4.9. Інші загальновиробничі витрати 

(розшифрувати) 
    

5. Адміністативні витрати, всього, у тому 

числі: 
1,0    

утримання апарату управління та персоналу 

(основна та додаткова заробітна плата, 

гарантійні та компенсаційні виплати, внески на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, оплата службових відряджень, 

виплата з підготовки та перепідготовки кадрів) 

    

амортизація основних засобів, інших 

необоротних матеріальних та нематеріальних 

активів адміністративного призначення 

    

утримання основних засобів, інших 

необоротних матеріальних і нематеріальних 

активів 

    

оплата професійних послуг (юридичних, 

аудиторських) 
    

оплата послуг зв’язку     



оплата розрахунково-касового обслуговування, 

послуг банків 
    

оплата податків і зборів, крім включених до 

виробничої собівартості 
    

інші витрати (канцелярські витрати, 

використання МШП, спори в судах, передплата 

періодичних видань тощо) 

1,0    

інші адміністративні витрати (розшифрувати)     

6. Витрати зі збуту послуг, всього, у тому 

числі: 
    

оплата праці та сплата внесків на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, оплата службових відряджень 

    

оплата інформаційних послуг     

витрати на виготовлення розрахункових 

документів 
    

амортизація основних засобів, пов’язаних зі 

збутом послуг 
    

інші витрати зі збуту (розшифрувати)     

7. Інші витрати з операційної діяльності, 

всього 
    

8. Фінансові витрати всього, у тому числі:     

витрати на відсотки зі сплати за кредитами     

витрати за договором фінансового лізингу 

(оренди) 
    

витрати, пов'язані із запозиченнями для цілей 

інвестиційної діяльності 
    

інші фінансові витрати     

9. Всього повна собівартість (рядок 1 + 

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

рядок 6 + рядок 7 + рядок 8) 

535,89    

Достовірність інформації гарантую.  

Заступник міського голови  

М. П. 

______________  
(підпис) 

_О.В.Нечиталюк__  
(ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


