
СКАЛАТСЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 23 вересня 2022 року Хо» 172

Про встановлення тарифу на послугу з
поводження з побутовими відходами КП
«Благоустрій-Скалат»

Відповідно до Законів України «Про житлово-комунальні послуги»,
«Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку формування тарифів на
послуги з поводження з побутовими відходами затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України Хо1010 від 26.07.2006 року, Наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 5 червня 2018 року Хе130, рішення виконавчого комітету
Скалатської міської ради «Про надання дозволу КП «Благоустрій-Скалат» на
намір зміни тарифів на вивезення твердих побутових відходів» М2145 від 31

серпня 2022 року, розглянувши клопотання КП «Благоустрій-Скалат» від
.22.08:2022 року 01245, у зв'язку з підвищенням вартості паливно-
мастильних матеріалів та з метою приведення тарифів у відповідність до
економічно обгрунтованого розміру для забезпечення стабільного вивезення
твердих побутових відходів, виконавчий комітет Скалатської міської ради:

ка

, ВИРІШИВ:

1. Встановити новий тариф на послугу з поводження з побутовими
відходами КП «Благоустрій-Скалат» для всіх споживачів у розмірі 285
грн./м/ . Місячна плата для населення становить 28,5 грн. з однієї особи,
калькуляція розрахунку собівартості додається.

2. Інформацію про зміну тарифів розмістити на офіційному веб-
сайті  Скалатської міської ради, відповідальний головний спеціаліст
загального відділу Днярій Красий

3. Контроль за виконанняячна( МТУ

Петро САВОНЧАК



КАЛЬКУЛЯЦІЯ

ДОДАТОК
до рішення виконавчого комітету
Скалатськоїміської ради
Хо 172 від 23 вересня 2022 року

розрахунку повноїсобівартості та тарифів на послуги з вивезення твердих
побутових відходів для населенняз1 жовтня 2022 року у розмірі

28 гривень 50 копійок

Мо Показник Код|Планований період,
з/п рядка 2022 рік

усього, грн.
А Б В

1 |Виробнича собівартість, усього, зокрема: 001 1159732,00
1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 002  326500,00

1.1.1 паливно-мастильні матеріали 003  326500,00
1.2, прямі витрати на оплату праці 004  402000,00
1.3 інші прямі витрати, зокрема: 005  (391232,00

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов'язкове 006  88440,00
державне соціальне страхування працівників

1.3.2 амортизація основних виробничих засобів та 007  802792,00
нематеріальних активів, безпосередньо
пов'язаних із наданням послуги

1.4 загальновиробничі витрати 008  40000,00
2 |Адміністративні витрати 009. 485600,00
3 (Усього витрат повноїсобівартості 010 (1645332,00
4. (Обсяг послуг з поводженняз побутовими 011 5773

відходами, м?
5. |ТГариф на послуги з поводженняз 012 285,00

побутовими відходами
6. |Місячна плата, грн 013 (28,50

Керуюча справами (секретар) Яя Марія ЛЕВИЦЬКА
виконавчого комітету

Анатолій ЯВОРСЬКИЙ
(т. в. о керівника КП «Благоустрій-Скалат»)


