
ПРОЄКТ 

рішення виконавчого комітету 

Краснокутської селищної ради 

 

Про затвердження тарифів на 

послуги з поводження з твердими 

побутовими відходами для населення 

 

З метою поліпшення стану навколишнього природного середовища 

громади, керуючись Законами України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», «Про житлово-комунальні послуги», «Про доступ до 

публічної інформації», «Про ціни та ціноутворення», постанов Кабінету 

Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного 

підходу до формування тарифів на комунальні послуги», від 10 грудня 2008 

року № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з поводження з 

побутовими відходами», від 26 липня 2006 року № 1010 «Про затвердження 

Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими 

відходами», Наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 05 червня 2018 року  № 130 

«Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни 

цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 року за                   

№ 753/32205, від 12 вересня 2018 року  № 239 «Про затвердження Порядку 

інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з 

обґрунтуванням такої необхідності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 18 жовтня 2018 року за № 1172/32624, пунктом 2 підпункту (а) ст. 28 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до листа 

Виробничого управління житлово-комунального господарства від 01 грудня 

2021 року № 01-20/433, виконавчий комітет селищної ради  

В  И   Р  І  Ш  И  В: 

1. Затвердити тарифи на послуги з поводження з твердими побутовими 

відходами для населення на території Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області, структура тарифів додається 

згідно з додатком 1. 

2. Затвердити розрахунок плати за послуги з поводження з твердими 

побутовими відходами для населення на території Краснокутської селищної 

ради, додається згідно з додатком 2.  

3. Встановити тарифи на послуги з поводження з твердими побутовими 

відходами для населення на території Краснокутської селищної ради з 01 січня 

2022 року. 

4. Відділу організаційної роботи апарату Краснокутської селищної ради 

здійснити оприлюднення рішення у засобах масової інформації та/або на 

офіційному вебсайті Краснокутської селищної ради, згідно з чинним 

законодавством. 

5. Виробничому управлінню житлово-комунального господарства 

здійснити інформування споживачів про затвердження тарифів згідно з чинним 

законодавством. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови з питань діяльності виконавчих органів Сергія ЗАЙЦЯ. 
 

Краснокутський селищний голова                                           Ірина КАРАБУТ 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

від _______________ року № _______ 

 

Структура тарифу на послуги з поводження з твердими побутовими відходами 

для населення на території Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області  

№ 

з/п 

Тариф, статті та елементи 

витрат 

Од. 

виміру 

Планові 

витрати 

всього за рік 

Вартість 

за 

1/м.куб 

Тариф 

на 1 

мешканця/ 

місяць 

1 Паливно-мастильні матеріали грн. 784361,42 88,55 15,58 

2 

Витрати на спецодяг, 

запчастини грн. 128770,00 14,54 2,55 

3 Витрати на оплату праці грн. 892874,4 100,84 17,74 

4 Нарахування ЄСВ 22% грн. 196432,37 22,18 3,90 

5 

Послуга із зберігання та 

захоронення  ТПВ 

м. Богодухів грн. 1167307,24 131,78 23,18 

6 Всього витрат грн. 3169745,43 357,88 62,95 

7 Обсяг ТПВ м.куб. 8858,00     

8 Собівартість 1 м.куб. ТПВ грн. 357,88 357,88 62,95 

9 Рентабельність 5% грн. 17,89 17,89 3,15 

10 Разом грн. 375,77 375,77 66,10 

11 ПДВ грн. 75,15 75,15 13,22 

12 Всього грн. 450,90 450,90 79,30 

в тому числі: 

на 1 мешканця 

1 Паливно-мастильні матеріали грн. 81102,97 9,16 1,59 

2 

Витрати на спецодяг, 

запчастини грн. 10172,83 1,15 0,26 

3 Витрати на оплату праці грн. 92323,21 10,43 1,82 

4 Нарахування ЄСВ 22% грн. 20271,82 2,29 0,40 

5 

Послуга із зберігання та 

захоронення  ТПВ 

м. Богодухів грн. 121633,41 13,73 2,39 

6 Всього витрат грн. 325504,24 36,76 6,46 

7 Обсяг ТПВ м.куб. 8858,00     

8 Собівартість 1 м.куб. ТПВ грн. 36,76 36,76 6,46 

9 Рентабельність 5% грн. 1,84 1,84 0,32 

10 Разом грн. 38,60 38,60 6,78 

11 ПДВ грн. 75,15 75,15 13,22 

12 Всього грн. 113,75 113,75 20,0 

на 1 мешканця (кошти бюджету Краснокутської селищної територіальної громади) 

1 Паливно-мастильні матеріали грн. 703258,45 79,39 13,99 

2 

Витрати на спецодяг, 

запчастини грн. 118597,17 13,39 2,29 

3 Витрати на оплату праці грн. 800551,19 90,41 15,92 



Структуру тарифів на послуги з поводження з твердими побутовими відходами для населення розраховано 
Виробничим управлінням житлово-комунального господарства. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Краснокутської селищної ради                                                Інна ПАНЧІШНА  

 

4 Нарахування ЄСВ 22% грн. 176160,55 19,89 3,50 

5 

Послуга із зберігання та 

захоронення  ТПВ 

м. Богодухів грн. 1045673,83 118,05 20,79 

6 Всього витрат грн. 2844241,19 321,13 56,49 

7 Обсяг ТПВ м.куб. 8858,00     

8 Собівартість 1 м.куб. ТПВ грн. 321,13 321,13 56,49 

9 Рентабельність 5% грн. 16,07 16,07 2,83 

10 Разом грн. 337,2 337,2 59,3 

11 ПДВ грн. - - - 

12 Всього грн. 337,2 337,2 59,3 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

від _______________ року № _______ 

 

 

Розрахунок плати по тарифу на послуги з поводження з твердими 

побутовими відходами для населення на території Краснокутської селищної 

ради Богодухівського району Харківської області 
 

Вид побутових 

відходів 

Річна 

норма 

утворення 

на 1 

мешканця, 

м.куб. 

Тариф з 

ПДВ 

грн./м.куб. 

Розмір плати, грн., в тому числі 

 

 Всього 

з 1 

мешканця/ 

місяць 

відшкодування 

коштів з бюджету 

Краснокутської 

селищної 

територіальної 

громади за 1 

мешканця/місяць 

Послуга з поводження 

з твердими 

побутовими 

відходами для 

населення на 

території 

Краснокутської 

селищної ради 

Богодухівського 

району Харківської 

області 

2,111 450,9 79,3 20,0 59,3 

 
Розрахунок плати по тарифу на послуги з поводження з твердими побутовими відходами для населення на 

території Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області розраховано Виробничим 

управлінням житлово-комунального господарства. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Краснокутської селищної ради                                                Інна ПАНЧІШНА  

 


