
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від  29.03.2016 р.                                                                                                    №45 

 

Про затвердження тарифів на 
водопостачання та водовідведення 
для населення (проект регуляторного акту) 
Відповідно до пп.2, п.«а» ч.1, ст.28, 40, ч.1,2 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п.2 ст.14, ст.31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 

Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення 

єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», згідно постанови 

Національної Комісії по державному регулюванню у сфері комунальних послуг № 253 від 

29.11.13, зареєстрованої в МЮУ 20.12.13 за № 2160/24692, розглянувши рішення громадських 

слухань від 26.02.2016 року про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення для 

населення, враховуючи пропозиції громадян міста у зв’язку зі зміною вартості складових на 

послуги водопостачання та водовідведення ( заробітна плата, енергоносії та інше), з метою 

приведення тарифів у відповідність до економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, 

виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 
1. Розпочати процедуру розгляду та прийняття рішення виконавчого комітету міської ради як 

проекту регуляторного акту такого змісту: 

«1. Затвердити для населення тарифи  

- за послуги з водопостачання в розмірі 10,20 грн. за 1 м куб.;  
- за послуги з водовідведення 14,02 грн. за 1 м куб., 

 що в підсумку складатиме 24,22 грн.   

2.  Виконавчому комітету звернутись: 

2.1. До сесії Баранівської міської ради при перегляді міського бюджету на 2016 рік про виділення 

додаткової дотації для КП «Баранівка міськводоканал» на різницю в ціні на тарифи на 

водопостачання та водовідведення для населення, а саме 4,22 грн. за 1 м куб..( 1,78 грн. за 

водопостачання та 2,44 грн. за водовідведення). 

3. В. о. директора КП «Баранівка міськводоканал» Дерев’янку Ю.С. : 

3.1. Забезпечити оприлюднення й обговорення даного рішення та аналізу регуляторного впливу 

згідно з вимогами чинного законодавства; 

3.2. Опрацювати надані зауваження та пропозиції й винести проект рішення про погодження 

виконавчим комітетом міської ради в терміни, передбачені чинним законодавством. 

4. Дане рішення набирає чинності в місячний термін з моменту опублікування в газеті 

«Слово полісся» та на веб-сайті Баранівської міської ради, але не пізніше як з 01.05.2016 року. 

5. Вважати таким, що втратило чинність рішення «Про затвердження тарифів на водопостачання 

та водовідведення» №10 від 22.01.2010 року» 

 

Заступник міського голови  
з питань діяльності виконавчого органу ради                            В. Савчук                                                         

Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                                   О.Загорська  



 
 
 

Аналіз регуляторного впливу 

проекту рішення виконавчого комітету Баранівської міської  ради «Про затвердження 
тарифів на послуги водопостачання та водовідведення для населення» по КП «Баранівка 

міськводоканал» 
 

Назва регуляторного органу 
 

Баранівська міська рада 
Назва документу Аналіз регуляторного впливу 
Розробник аналізу регуляторного впливу Виконавчий комітет Баранівської міської ради 
Відповідальна особа: Загорська Оксана Сергіївна 
Контактний телефон (04144) 42104 
1. Визначення проблеми. 
             За підсумками роботи КП «Баранівка міськводоканал» встановлено: 

• фактичні обсяги реалізації води та стоків виявилися більше ніж на 5 відсотків меншими від 

запланованих при розрахунку нинішніх тарифів. Так, при запланованих в тарифах на ВП 

річних обсягах 61004 м 3 (в т.ч. населенню 40386 м 3) , фактичні обсяги реалізації в 2014 

році склали 47882 м 3 , що менше планових на 27,4 %, в 2015 році – 52752 м 3 , що менше 

на 15,6 %. Приблизно така ж різниця спостерігається і по ВВ: при запланованих 62860 м 3 

фактичні обсяги реалізації 2014 року становлять 47572 м 3 , що менше запланованих на 

31,2 %, а в 2015 році – 58218 м 3 , або на 8,0 %. Це означає, що частка постійних витрат на 

одиницю реалізованих обсягів збільшується. З цього зробимо висновок, що основною 

проблемою для підприємства є недостатність обсягів реалізації послуг;  

• з 630,00 грн. до 1378,00 грн., тобто в 2,2 рази (1378:630) зросла мінімальна заробітна плата 

(далі – МЗП), яка до кінця 2016 року зросте до 1550,00 грн., отож потенційне зростання 

МЗП складатиме 2,5 рази (1550:630); 

• впродовж терміну дії тарифів по незалежних від підприємства причинах суттєво 

збільшилась вартісна складова матеріальних ресурсів, особливо в частині паливно-

енергетичних. Так в розрахунок тарифів закладено вартість 1 кВт/години електроенергії в 

сумі 0,5846 грн., станом на 01.01.16 її вартість зросла до 1,5894 грн. без врахування ПДВ, 

тобто в 2,7 рази з тенденцією до подальшого зростання в найближчому майбутньому;  

• мало місце зростання ставок податків та зборів. Так, закладені в діючому тарифі податки 

виявилися значно меншими фактичних податків за даними бухгалтерського та податкового 

обліку. 

           Отже,  збиткова діяльність пов'язана з невідповідністю тарифів тим витратам, які фактично 

несе підприємство. З незалежних від підприємства причин значно зросли виробничі витрати, 

зросла собівартість послуг, що обумовлена підвищенням цін на  електроенергію, покупні 

комплектуючі вироби, паливно-мастильні та інші матеріали, збільшенням розміру мінімальної 

заробітної плати та вартості всіх договірних робіт та послуг. 

          Збиткова діяльність підприємства приводить до зменшення його фінансових ресурсів. 

Застаріла технічна база вимагає проведення значних обсягів ремонтних робіт, а джерело 

фінансування заходів, які підприємство має спрямовувати на зміцнення матеріально-технічної 

бази, - відсутнє. Оскільки власні фінансові ресурси знаходяться на рівні нижчому від мінімально 

необхідного для організації виробничого процесу реалізації послуг, КП «Баранівка 

міськводоканал» не в змозі своєчасно сплачувати податки, погашати інші зобов'язання, проводити 

поточні ремонти та аварійні роботи. 

            Таким чином діючі тарифи на послуги з водопостачання  не можуть виконувати свого 

економічного призначення і повертати підприємству кошти затрачені на виробництво. 

П. Мета державного регулювання тарифів на послуги. 
        Метою державного регулювання тарифів на послуги з водопостачання  у 2016 році є 

впорядкування тарифів для створення умов економічно ефективної та безперебійної роботи 

підприємства при повному покритті витрат підприємства за надані послуги, досягнення рівня 

економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво з урахуванням технічних можливостей 

підприємства. 

ІІІ. Роз'яснення проблеми. 



Необхідність впорядкування тарифів на послуги, які надає КП «Баранівка міськводоканал» у 2016 

році, зумовлено впливом ряду факторів:   1. Зростання собівартості послуг з водопостачання та 

водовідведення за рахунок збільшення витрат на матеріальні ресурси, розрахунок яких для 

включення у тарифи відбувається за поточними цінами, що не дозволяє враховувати інфляційні 

процеси; 2. Збільшення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати. 3. В 

розрахунках тарифів не враховано прогнозоване підвищення вартості електроенергії протягом 

року.  

ІV. Альтернативні варіанти досягнення мети державного регулювання. 
 Можливі наступні альтернативи вирішення проблеми: 

-         збереження існуючого стану, 

-         зміна тарифів на послуги з водопостачання  та водовідведення для всіх категорій споживачів 

до рівня, що забезпечує повне покриття операційних та фінансових витрат підприємства. 

Оскільки існують можливості покращення існуючого стану, які випливають із аналізу фінансової 

звітності підприємства та спостережень, то визнано за доцільне ввести нові тарифи на послуги з 

водопостачання для всіх категорій споживачів: населення, бюджетні установи, інші споживачі. 

V. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання проблеми шляхом прийняття 
запропонованого регуляторного акта. 
Механізмом досягнення цілей регулювання є встановлення економічно-обгрунтованих тарифів на 

послуги з водопостачання та одоідведння для всіх категорій споживачів. 

Тарифи на послуги водопостачання сформовані відповідно до вимог Порядку формування тарифів 

на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України згідно від 01.06.2011 р. № 869 (із змінами та доповненнями). 

VІ. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття 
регуляторного акта. 
 Висока ймовірність досягнень визначених цілей ґрунтується на вибраних механізмах 

регулювання: 

- впорядкування тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення забезпечить вироблення 

гнучкої й ефективної тарифної політики у сфері водоканалізаційного господарства, забезпечить 

можливість подальшого розвитку підприємства; 

- за умов беззбиткової діяльності, підприємство буде в змозі вчасно і в повному обсязі 

розраховуватися за отримані товари, роботи, послуги з сторонніми організаціями, своєчасно 

виплачувати заробітну плату своїм працівникам, підвищити якість надання послуг з 

водопостачання.  

VП. Визначення показників результативності регуляторного акта. 
 Тарифи на послуги з водопостачання  збільшаться для всіх категорій споживачів, у зв'язку із 

зростанням вартості електроенергії, розміру мінімальної зарплати та вартості матеріалів , інше. 

Рівень поінформованості платників становитиме 90%.  

VШ. Заходи, за допомогою яких будуть здійснюватись відстеження результативності акта. 
 Здійснення відстеження результативності даного рішення буде проведено на підставі аналізу 

фінансового стану підприємства, обговорення результатів та наслідків прийняття регуляторного 

акта, вивчення думки громадськості щодо вартості послуг з водопостачання та водовідведення. 

ІХ. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта. 
  Термін дії даного регуляторного акта необмежений з можливістю внесення  до нього змін, в 

залежності від факторів, які впливають  на формування тарифів, та чинного законодавства. 

Х. Зауваження та пропозиції надсилаються на адресу розробника проекту 
регуляторного акту: 

поштова адреса: 12701, Житомирська область, м. Баранівка, вул. Соборна,20, 

Баранівська міська рада. 

електронна адреса: b.meriya@ukr.net 
телефон: (04144) 4-21-04, 3-10-21, 3-12-99. 

 

 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                                   О.Загорська  
 


