ОБГРУНТУВАННЯ
щодо необхідності встановлення тарифів на послуги з централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення ПКП «Тепломережі»
Діючі тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення
Первомайського комунального підприємства «Тепломережі» встановлені рішенням
виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області № 86 від
22.04.2020 р. і складають за 1м3 з ПДВ:
- на централізоване водопостачання – 20,04 грн;
- на централізоване водовідведення – 31,01 грн.
Діючі тарифи на даний час не відшкодовують повну вартість послуг. Така ситуація
виникла з об'єктивних причин, що не залежать від підприємства. З часу затвердження
діючих тарифів, зросли витрати на основні складові собівартості послуг.
Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 р.
№2189-VIII, Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р №869 «Про
затвердження Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та
централізоване водовідведення» Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 03.04.2019р. №291 «Про затвердження
Порядку розгляду органами місцевого самоврядування тарифів на централізоване
водопостачання та централізоване водовідведення»
Згідно з вищевикладеним, Первомайським КП «Тепломережі» сформовано проект
зміни тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення, який враховує:
1. Збільшення витрат на оплату праці та відрахування на соціальні заходи.
Згідно Проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021рік» від
14.09.2020р. прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2021 р.
встановлено в розрахунку на місяць у розмірі – 2270 грн, в діючих тарифах – 1921
грн, виріс на 18,2%. Мінімальна заробітна плата збільшилась на
34,3% (з 3723 грн в тарифах до 5000 грн з 01.09.2020 р.). Крім того, мінімальна
заробітна плата, згідно проекту Державного бюджету України на 2021 рік, з
01.01.2021 р. становитиме 6000 грн, або зросте на 61,2% проти закладеної в діючих
тарифах.
Збільшення витрат на оплату праці становить 28,1 % і відповідно збільшиться
витрати відрахування на соціальні заходи.
Проте після визначення ПКП « Тепломережі» виконавцем послуги з централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення та оптимізацією вдалось значно
скоротити витрати на адміністративний персонал на 9,7% (зменшення фонду заробітної
плати на 2021р. з 15956,2 тис. грн. до 14411,7 тис. грн).
2. Зменшення витрат на хлор рідкий, за рахунок зміни ціни. В проект коригування
тарифів включена фактична ціна на хлор рідкий станом на 14.07.2020р. в розмірі
30266 грн/тн (без ПДВ), проти 42000 грн/тн (без ПДВ) в діючому тарифі, тобто
ціна зменшилась на 38%.
3. Зменшення витрат на електроенергію, за рахунок зменшення тарифів на
електроенергію, яка в тарифах становить більше 30%, в тарифах закладена ціна
2,13 грн за 1 кВт/год без ПДВ, а з 18.09.2020р.ціна складає 1,65 грн, зменшення
тарифу становить 22%.
4. Зростання витрат на паливно-мастильні матеріали в середньому на 15,5%.
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Впорядкування тарифів на послуги централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення необхідно для того, щоб привести їх до економічно
обґрунтованого рівня.
Згідно здійснених розрахунків, тарифи на послуги для всіх категорій споживачів
складатимуть:
- централізоване водопостачання – 22,49 грн за 1 м3 з ПДВ, збільшення на 12,2%
- централізоване водовідведення – 40,56 грн за 1м3 з ПДВ, збільшення на 30,8%
Директор ПКП «Тепломережі»
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