
 
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я   

Від 29.12.2018 р.  №  173 

м. Кам’янка 

 

Про затвердження робочій групі при 

міській раді по благоустрою міста 

розміру тарифу на вивіз твердих побутових 

відходів 

 

Відповідно до п.2 «а» ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», враховуючи те, що існуючий тариф на вивіз твердих побутових 

відходів не відшкодовує вартості наданих послуг, 

 

виконком міської ради – в и р і ш и в : 

 

1. Затвердити робочій групі по благоустрою міста  Кам’янської міської ради 

тарифи на вивіз твердих побутових відходів в наступних розмірах (розрахунки 

додаються): 

- для юридичних осіб  – 223,78 грн. за 1 м.куб. ТПВ  

- для фізичних осіб  – 20,14 грн. за 0,09 м.куб. ТПВ на одне подвір’я при 

вивезенні 1 раз на місяць (орієнтовно 3 мішки сміття вагою по 30 кг)» 

- для фізичних та  юридичних осіб ( самовивіз)   – 38, 00 грн. за 1 м.куб. 

ТПВ. 

2.  Дане рішення набуває чинності через 15 календарних днів з моменту його 

опублікування в засобах масової інформації. 

3. Рішення міськвиконкому від 15.01.2018 р. № 2 «Про затвердження робочій 

групі при міській раді по благоустрою міста розміру тарифу на вивіз твердих 

побутових відходів» вважати таким, що втратило чинність. 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Нечиталюка О.В. 

 

 

 

Міський  голова                                     В.І. Тірон 

         

 

 

 

 

 



 

Додаток 1  

до рішення виконавчого комітету   

Кам’янської міської ради  

від   29.12.2018 р. № 173    

 

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  218  

витрати на паливно-енергетичні ресурси 
124,8  168  

витрати на матеріали 
5,0  5  

витрати на запасні частини 
40,0  45  

витрати на куповані комплектувальні вироби     

витрати на напівфабрикати та інші матеріальні 

ресурси     

2. Прямі витрати з оплати праці, всього, у 

тому числі: 241,67  373,6  

основна заробітна плата виробничого персоналу 
239,67  174,4  

додаткова заробітна плата виробничого 

персоналу     

інші гарантійні, заохочувальні та компенсаційні 

виплати виробничому персоналу 2,0  199,2  

3. Інші прямі витрати, всього, у тому числі: 70,76  90,5  

внески на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування виробничого персоналу 62,46  82,2  

амортизація основних виробничих засобів 8,3  8,3  

амортизація інших необоротних  

матеріальних і нематеріальних активів  
виробничого призначення 

    

інші виробничі витрати (розшифрувати)     

4. Загальновиробничі витрати, всього, у тому 

числі: 52,66  123,5  

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  0  

експлуатація основних засобів та інших 

необоротних активів     

ремонт основних засобів та інших необоротних 

активів     

страхування основних засобів та інших 

необоротних активів 0,8  0,8  

оренда основних засобів та інших необоротних 

активів     

утримання санітарних зон 
  99,4  

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  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  1,0  

4.8. Податки та збори (обов’язкові платежі) 
5,66  12,3  

4.9. Інші загальновиробничі витрати 

(розшифрувати)     

5. Адміністативні витрати, всього, у тому 

числі: 1,0  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  6,0  

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  805,6  

Достовірність інформації гарантую.  

Заступник міського голови  

М. П. 

______________  
(підпис) 

_О.В.Нечиталюк__  
(ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Додаток 2 

 

РОЗРАХУНОК 

до тарифів на послуги з вивезення побутових відходів  

робочою групою при Кам’янській міській раді 

 

Розрахунок собівартості тарифу виконано відповідно до Постанови 

КМУ від 10.07.2006 р. №1010 зі змінами і доповненнями. 

Відповідно до рішення виконкому Кам’янської міської ради від 

01.11.2017 №184 затверджена норма утворення ТПВ для приватного 

сектору з присадибною ділянкою 2,20 м3 на рік. 

Ціни на паливо-мастильні матеріали взяті фактичні  станом на 1 

листопад 2018 року. 

Вартість одного літру палива становить - 32,00 грн. 

Потреба в паливо мастильних матеріалах на один місяць становить - 

440 л. 

Потреба на один рік становить - 5,28 тис. літрів. 

Розрахунок кількості паливо-мастильних матеріалів взятий по  

витратах у 2018 році. 

Розрахунок заробітної плати з нарахуванням взяті за  жовтень 2018 

року. 

Фонд річної заробітної плати  з нарахуванням становить – 455,8 тис. 

грн. 

Кошти на запасні частини до техніки на один рік складають – 45 

тис.грн. 

Автомобільні масла на один рік складають – 5,0 тис.грн. 

Фактичний збір та вивіз ТПВ на полігон за 2018 рік – 3600 м3. 

Заплановано збір та вивіз ТПВ за один рік -4500 м3. 

Планові витрати згідно калькуляції один рік становлять всього – 

805,6 тис. грн. 

 

Розрахунок собівартості 1 м. куб. ТПВ: 

805600:3600= 223,78 

Тариф на одне подвір’я на 1 місяць: 

При дворазовому вивозі становить: 223,78 грн. х 0,18 м3 = 40,28 грн. 

При одноразовому вивозі становить: 223,78 грн. х 0,09 м3 = 20,14 грн. 

Розрахунок тарифу для фізичних та юридичних осіб (самовивіз) 

проведений згідно індексів інфляції за попередні роки та становить  

38, 00 грн. м3 за 1 куб. м. сміття. 

 

 

 

 Заступник міського голови                                                    Нечиталюк О.В. 
 

Виконавець: 

 Спеціаліст 1 категорії відділу ЖКГ, будівництва та інвестицій                             Монзуль А.О. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


