ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ
РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ
Згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики і сфері
господарської діяльності", з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та
фізичних осіб 15.09.2017 року оприлюднено проект рішення виконкому Іршавської міської
ради «Про затвердження вартості послуг ІКПВ для населення та інших споживачів» з
аналізом його регуляторного впливу.
Із зауваженнями та пропозиціями звертатися до виконавчого комітету Іршавської
міської ради у письмовому вигляді протягом місяця з дня опублікування за адресою: м.
Іршава, пл. Народна, 2. За додатковою інформацією звертатись за тел. (03144) 2-2642.
Міський голова

С.С. Бобик
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від _____________2017 року № _______
м.Іршава
Про прийняття проекту рішення
«Про затвердження вартості послуг ІКПВ
для населення та інших споживачів»
Розглянувши листа комунального підприємства по водопостачанню від 24.07.2017р.
№653 про про перегляд тарифів на інші послуги, які надає підприємство, а саме :
розпломбування, опломбування лічильника води та запірних кранів у споживачів різних
категорій, видача технічних умов на водопостачання та водовідведення, вивезення рідких
нечистот, послуги екскаватора та інші, відповідний аналіз регуляторного впливу,
представлені документи, керуючись Законами України “Про житлово-комунальні послуги”
та Порядку надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо
інженерного забезпечення об’єкта архітектури і визначення розміру за їх видачу, “Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності від 11.09.2003р.
№1160-ІV, постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року №869 «Про
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»,
ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради
вирішив:
1. Прийняти проект рішення «Про затвердження вартості послуг ІКПВ для населення та
інших споживачів»:
2. Затвердити вартість послуг, що надає Іршавське комунальне підприємство по
водопостачанню для населення та інших споживачів в наступних розмірах :
- опломбуваня водомірного лічильника та фільтра – 33,78 грн. з врахування ПДВ;

розпломбування водомірного лічильника та фільтра - 31,14 грн. за куб.м з врахування
ПДВ;
- вивезення рідких нечистот – 267,17 грн. з врахуванням ПДВ;
- розробка та видача технічних умов на водопостачання - 487,15 грн. з врахування ПДВ;
- розробка та видача технічних умов на водовідведення - 487,15 грн. з врахування ПДВ;
- розробка та видача технічних умов на водопостачання та водовідведення – 698,00 грн. з
врахуванням ПДВ;
- розробка та видача технічних умов на локальне водопостачання - 307,75 грн. з
врахування ПДВ;
- розробка та видача технічних умов на локальне водовідведення - 307,75 грн. з
врахування ПДВ;
- розробка та видача технічних умов на локальне водопостачання та водовідведення –
482,82 грн. з врахуванням ПДВ;
- послуги екскаватора на одну годину – 369,65 грн. з врахуванням ПДВ;
- відрізання від водопровідної мережі (без експлуатації екскаватора) – 169,80 грн. з
врахуванням ПДВ;
- відрізання від водопровідної мережі ( з експлуатацією екскаватора) – 868,44 грн. з
врахуванням ПДВ.
2. Калькуляцію вартості послуг затвердити (згідно додатків)
3. З метою отримання зауважень і пропозицій від населення міста, опублікувати
відповідне повідомлення щодо проекту регуляторного акту на офіційному сайті міської ради,
повний текст проекту рішення та аналіз регуляторного впливу розмістити на
інформаційному стенді Іршавської міської ради та на сайті міської ради.
4. У випадку зміни протягом дії вищевказаних послуг, ставок податків і зборів,
мінімального рівня заробітної плати, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні
ресурси, проводити коригування тарифів відповідно до цих змін.
5. Інформувати населення відповідно до законодавства щодо відповідності якості
житлово-комунальних послуг чинним нормативам, стандартам та правилам.
6. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету № 29 від
23.02.2011 року «Про затвердження вартості послуг ІКПВ для населення та інших
споживачів».
-

Міський голова

С.С.Бобик

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету
Іршавської міської ради «Про затвердження вартості послуг ІКПВ для населення та
інших споживачів»
1.Визначення проблеми . Обґрунтування.
Необхідність розгляду цього питання пов’язана з тим, що тариф на дані послуги не
переглядався майже 5-ть років. Більшість їх була затверджена в 2012 році, а в основі
собівартості даних послуг є дві складові, які збільшилися в декілька разів.
1. Основна складова – це підвищення мінімальної заробітної плати. Калькуляції вартості
даних послуг розраховувались при заробітній платі 1 500,00 грн. та погодинному тарифі
8,67 грн. На сьогоднішній день зарплата складає 3 200,00 грн., яку необхідно закласти в
тариф на послуги з розпломбування, опломбування лічильника води та запірних кранів, та
4 200,00 грн. на послугу з видачі технічних умов на водопостачання та водовідведення,
погодинний тариф 19,34 грн. на послуги з вивезення рідких нечистот та послуги
екскаватора.

2. Друга основна складова – це вартість пального, яке використовується для роботи
екскаватора та спеціальної асенізаційної машини. В діючій на сьогодні вартості послуг
закладена ціна 9,55 грн. за 1-н літр бензину А-92 ( 2012 р. ), а сьогодні вона становить 23,50
грн., тобто ціна виросла на 331,0 %., та вартість дизельного пального для екскаватора в
діючій вартості послуг закладена 6,75 грн. за 1-н літр ( 2012 р. ), а сьогодні вона становить
21,99 грн..
Ці послуги не є основою дохідної частини підприємства, але все ж вони забезпечують від
3-х до 5-ти відсотків дохідної частини в рік ( в 2015 році вони склали 104,7 тис. грн.., або 4,1
% від загального доходу, за 2016 рік вони склали 108,8 тис. грн.., або 4,6 % від загального
доходу ), і якщо вони надаються, то повинні і оплачуватись хоча б на рівні собівартості.
З метою усунення негативного впливу вище наведених факторів, необхідно підвищити
тарифи на інші послуги, які надає підприємство , а саме : розпломбування, опломбування
лічильника води та запірних кранів у споживачів різних категорій, видача технічних умов на
водопостачання та водовідведення, вивезення рідких нечистот, послуги екскаватора та інші
відповідно до економічно обґрунтованого рівня.
2. Цілі державного регулювання:
- встановлення економічно обґрунтованих тарифів;
- покращення фінансового стану КП по водопостачанню Іршавської міської ради , що дасть
можливість забезпечити своєчасне та якісне надання послуг;
- своєчасні розрахунки за спожиті енергоносії, по виплаті заробітної плати працівникам та
своєчасна сплата податкових зобов’язань.
3. Альтернативні способи.
Серед альтернативних способів досягнення цілей даного регуляторного акту є :
-

недопущення заборгованості за спожиті енергоносії ;

-

недопущення заборгованості із виплати заробітної плати ;

-

підвищення тарифу на послуги - це забезпечення стабільності роботи підприємства
, покращення технічного стану його, позитивний вплив на якість послуги, що
надається.

4. Механізм розв’язання проблеми:
Механізм дії даного регуляторного акту полягає в забезпеченні збалансованості інтересів
Споживачів та Виконавців послуг :Споживачам забезпечується прозорість та доступність
плати за надані послуги, Виконавцям послуг забезпечується повне відшкодування вартості
послуг.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного
акту:
Збільшення фінансових надходжень :
-

стабілізує роботу підприємства, що сприятиме покращенню технічного стану
автотранспорту, оновленню парку підприємства.

Метою регулювання вартості послуг органами місцевого самоврядування є недопущення
встановлення економічно необґрунтованих тарифів на даний вид послуг.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту:
Метою затвердження даного регуляторного акту є встановлення порядку накопичення та
використання коштів на проведення розрахунків за спожиті енергоносії ,недопущення
заборгованості до бюджетів усіх рівнів та заборгованості із виплати заробітної плати.
В результаті проведення досліджень результативності прийняття регуляторного акту
будуть аналізуватися такі показники:
-

рівень відшкодування тарифом витрат на послуги;

-

кількість звернень та скарг громадян зі сторони споживачів.

7. Строк дії акту:
Терміни дії запропонованого регуляторного акту постійний, з можливістю внесення до нього
змін.
8.Показники результативності регуляторного акту:
В результаті впровадження регуляторного акту будуть досліджуватись та вивчатись наступні
показники:
1.Рівень відшкодування тарифами витрат виконавців послуг.
2.Рівень розрахунків з оплати праці.
3.Показник якості надання послуг – скорочення кількості скарг на якість послуг.
Прийняття цього акту має за мету покращення якості послуг та збереження основних
засобів , а також покращення фінансового стану підприємства.
Начальник КП по водопостачанню

С.М. Скоблей

