
                                   
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту «Про 

коригування  тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються 
комунальним підприємством «Деражнянський міськводоканал» населенню та 
споживачам всіх форм власності  м. Деражня» 

 
Відповідно до статті 9 Закону України „Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності” з метою одержання зауважень і пропозицій від 
фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань повідомляємо про оприлюднення проекту 
регуляторного акту  „Про коригування  тарифів на послуги з водопостачання та 
водовідведення, що надаються комунальним підприємством «Деражнянський 
міськводоканал»  населенню та споживачам всіх форм власності  м. Деражня” та аналізу 
його регуляторного впливу. 

 
 Проект спрямований на визначення розрахунків економічно - обґрунтованих 

витрат на послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються підприємством 
споживачам для погодження тарифів виконавчим комітетом  міської ради. 

 
Проект рішення та аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному сайті 

Деражнянської міської ради у розділі «Регуляторна політика» – «Проекти регуляторних 
актів, для обговорення, в тому числі аналіз регуляторного впливу». 

 
Зауваження та пропозиції прийматимуться електронною та звичайною поштою 

впродовж 1 місяця з дня оприлюднення даного повідомлення: 32200, м.Деражня,  вул. 
Миру, буд.37, dermisrada@ukr.net,  тел. 0(3856) 2-15-31. 

 
 

Секретар міської ради                                                                                         В.А.Сидорук 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аналіз регуляторного впливу 
проекту рішення виконавчого комітету  Деражнянської міської ради 

 «Про коригування  тарифів на послуги з водопостачання та 
водовідведення, що надаються комунальним підприємством 

«Деражнянський міськводоканал» населенню та споживачам всіх форм 
власності  м. Деражня» 

 
Цей аналіз регуляторного впливу проекту рішення розроблений відповідно до 

вимог чинного законодавства, зокрема Закону України „Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні 
послуги» від 24.06.2004 №1875-IV, Постанови Кабінету міністрів від 01 червня 2011 № 
869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 
послуги». 
 
1. Визначення та аналіз проблеми, на вирішення якої спрямований нормативно-
правовий акт. 

На розгляд виконкому Деражнянської міської ради подані розрахункові матеріали 
КП "Деражнянський міськводоканал" щодо коригування тарифів на послуги 
водопостачання та водовідведення.  На сьогоднішній час підприємство користується 
тарифами  без урахування зростання з 01.01.2019 року мінімальної заробітної плати до 
4173 грн.  

Попередній тариф на послуги з водопостачання та водовідведення був 
затверджений виконавчим комітетом Деражнянської міської ради  № 79  від 15.12.2017р.  

З незалежних від підприємства причин зросла собівартість послуг:  
- збільшення законодавчого встановленого розміру мінімальної заробітної плати із 

3723 грн. (закладеного в діючий тариф) до 4173 грн. або на 112,09 %. 
У разі невстановлення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення на 

рівні економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво виникає загроза стабільності 
забезпечення споживачів усіх категорій вказаними послугами, своєчасних розрахунків 
споживачів за неї і може призвести до:  

• нарахування підприємству штрафних санкцій і пені за несвоєчасні і неповні 
розрахунки за енергоносії та несвоєчасну оплату податкових зобов’язань; 

• відключення від мереж електропостачання; 
• виникнення бюджетної заборгованості за отримані послуги; 
• від’ємного платіжного балансу підприємства, що загрожує банкрутством. 
Згідно з розрахунками підприємства економічно обґрунтована собівартість  послуг 

складає, грн.. з ПДВ: 
№ 

п/п 

Найменування тарифу Відкоригований тариф з ПДВ, грн./м 

куб 

1. водопостачання 

1.1 для населення 9,90 

1.2 для бюджетних організацій, установ 11,25 

1.3 для інших споживачів 13,70 

2. водовідведення 

2.1 для населення 17,00 



2.2 для бюджетних організацій, установ 18,60 

2.3 для інших споживачів 21,80 

Збиткова діяльність підприємства зумовлює зменшення його фінансових ресурсів, 
що призводить до погіршення умов господарювання.  Діючі тарифи на послуги з 
водопостачання та водовідведення вже не можуть виконувати свого економічного 
призначення і повертати підприємству кошти, затрачені на надання послуг. 
 
2. Ціль і завдання прийняття регуляторного акта. 

 Рішення про коригування тарифів приймається з метою: 
-встановлення тарифів на послуги на рівні економічно обґрунтованих витрат; 
-забезпечення своєчасних закупівель паливно-мастильних  матеріалів, запасних 

частин, виплати заробітної плати, сплати податків; 
-забезпечення  своєчасного  і  в  повному обсязі  надання  послуг  з водопостачання 

та водовідведення; 
-підвищення якості послуг з водопостачання та водовідведення; 
-вдосконалення нормативної бази, впровадження державної регуляторної політики 

у сфері надання послуг з водопостачання та водовідведення; 
-інформаційне забезпечення населення. 

3. Альтернативні способи досягнення поставленої цілі. 

Можливі способи досягнення цілі Переваги (недоліки) обраного способу 
1.Зменшення розміру мінімальної заробітної плати 
- даний спосіб не можливий, так як не залежить від 
підприємства 

Переваги: 
Тарифи на послуги з водопостачання 
та водовідведення не будуть підняті 
Недоліки: 
- призведе до погіршення фінансового 
стану підприємства; 
- погіршення умов господарювання в 
місті; 
- зниження якості надання послуг з 
водопостачання та водовідведення; 
-зростання  кредиторської 
заборгованості підприємства; 
- збитковості підприємства. 

2.Коригування тарифів на послуги з 
водопостачання та водовідведення 

Переваги: 
-встановлення тарифів на послуги на 
рівні економічно обґрунтованих 
витрат; 
-забезпечення своєчасних закупівель 
паливно-мастильних  матеріалів, 
запасних частин, виплати заробітної 
плати; 
-забезпечення  своєчасного  і  в  
повному обсязі  надання  послуг  з 
водопостачання та водовідведення; 
-підвищення якості послуг з 
водопостачання та водовідведення; 
-вдосконалення нормативної бази, 
впровадження державної регуляторної 



політики у сфері надання послуг з 
водопостачання та водовідведення. 
Недоліки:  
- немає. 

3.Не прийняття нових тарифів на послуги з 
водопостачання та водовідведення 

 

Переваги: 
- немає. 
Недоліки: 
- призведе до погіршення фінансового 
стану підприємства; 
- зниження якості надання послуг з 
водопостачання та водовідведення; 
-зростання  кредиторської 
заборгованості підприємства; 
- збитковості підприємства. 

Таким чином, перший та третій альтернативні методи не дієві, тому вирішення 
проблеми можливе лише шляхом прийняття рішенням виконавчим комітетом 
Деражнянської міської ради регуляторного акту, та коригування тарифів на послуги з 
водопостачання та водовідведення. 

4. Механізм вирішення проблеми.  
Вказану вище проблему пропонується розв’язати шляхом прийняття регуляторного 

акта "Про коригування  тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, що 
надаються комунальним підприємством "Деражнянський міськводоканал" населенню та 
споживачам всіх форм власності  м.Деражня». 

Дане рішення передбачає встановлення економічно - обґрунтованих тарифів на 
послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються КП "Деражнянський 
міськводоканал "  для споживачів усіх форм власності, які складатимуть: 
№ 

п/п 

Найменування тарифу Діючий тариф з 

ПДВ,  

грн./м куб 

Коефіцієнт 

коригування 

Відкоригований 

тариф з ПДВ, 

грн./м куб 

І. Тариф на послуги з водопостачання 

1.1 для населення 9,35 1,0582 9,90 

1.2 для бюджетних 

організацій, установ 

10,64 1,0582 11,25 

1.3 для інших споживачів 12,93 1,0582 13,70 

ІІ. Тарифи на послуги з водовідведення 

2.1 для населення 16,00 1,0601 17,00 

2.2 для бюджетних 

організацій, установ 

17,53 1,0601 18,60 

2.3 для інших споживачів 20,56 1,0601 21,80 

При прийнятті рішення, регуляторний акт буде оприлюднено у засобах масової 
інформації. 



5. Очікуванні результати прийняття акта: 
Очікувані вигоди: 
- стабільна робота підприємства надасть змогу забезпечувати споживачів водою та 

своєчасно розраховуватись за придбані паливо - мастильні матеріали, виплачувати 
заробітну плату, тощо. 

Очікувані витрати суб’єктів господарювання та мешканців: 
-  для громадян – збільшення витрат на оплату послуг; 
- для підприємства – витрати, пов’язані з проведенням розрахунків економічно - 

обґрунтованих тарифів. 
 
6. Показники результативності акта. 

З метою відстеження результативності цього регуляторного акту визначено 
наступні показники результативності: 

- відстеження інформації про об’єм послуг, що надаються в кількісному значенні за 
відповідний період (м3); 

- аналіз інформації про об’єми послуг, що надаються в вартісному виразі (грн.); 
- аналіз об’єму платежів, що надходять від споживачів (грн., %); 
- відшкодування встановленим тарифом економічно обґрунтованої собівартості 

послуг(%). 
 
7.Термін дії. 

Термін дії запропонованого регуляторного акту - до прийняття наступного 
регуляторного акта, який залежатиме від внесення змін до чинного законодавства та від 
економічних чинників (динаміка зміни вартості паливо-мастильних матеріалів, 
підвищення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати тощо). 
 
8. Відстеження результативності акта. 

Базове відстеження результативності буде здійснено після набрання чинності цим 
регуляторним актом. 

В результаті впровадження регуляторного акта будуть досліджуватись наступні 
показники: 

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основними 
положеннями  регуляторного акта; 

- рівень прибутковості чи збитковості підприємства від надання послуг з 
водопостачання та водовідведення. 

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання чинності 
регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників 
базового та повторного відстеження. 

 
Порівняльна таблиця тарифів на послуги  
з водопостачання та водовідведення 

Назва споживачів Діючий тариф 
за 1 м.куб, грн. 

Проект тарифу 
за 1 м.куб, грн. 

Різниця, 
грн. 

ВОДОПОСТАЧАННЯ 
• для населення 9,35 9,90 0,55 

• для бюджетних 

організацій, установ 

10,64 11,25 0,61 
 

 
• для інших споживачів 12,93 13,70 0,77 

ВОДОВІДВЕДЕННЯ 



• для населення 16,00 17,00 1,00 

• для бюджетних 

організацій, установ 

17,53 18,60 1,07 

• для інших споживачів 20,56 21,80 1,24 

 
 

Секретар міської ради                                                                                         В.А.Сидорук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     ПРОЕКТ 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 
 
___ грудня  2018 року                                     м. Деражня                                   №  
 
 
Про коригування тарифів на послуги  
з водопостачання та водовідведення, 
що надаються комунальним 
підприємством «Деражнянський міськводоканал» 
населенню та споживачам всіх форм власності  м. Деражня 
 
 

На підставі п.п. 2 п. «а» ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до ст. 7, 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», 
розглянувши подання комунального підприємства «Деражнянський міськводоканал» від 
16 листопада 2018 року вхід. № 555, з метою приведення тарифів у відповідність до 
економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, міськвиконком  
 
ВИРІШИВ:  
 
1. Затвердити відкориговані тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення, що 
надаються комунальним підприємством «Деражнянський міськводоканал» населенню та 
споживачам всіх форм власності м.Деражня згідно з додатком (додається). 
2. Це рішення підлягає офіційному оприлюдненню в засобах масової інформації не 
пізніше, як у десятиденний строк після прийняття та підписання і набирає чинності з 01 
січня 2019 року.  
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 15.12.2017 
року №79 «Про встановлення відкоригованих тарифів комунальному підприємству 
«Деражнянський міськводоканал» з надання послуг з водопостачання та водовідведення».   
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Беднарського О. А.. 
 

 

Міський голова                                                                                                      А. М. Ковпак 

 

 

вик.Косевич 



Додаток 
до рішення виконавчого 
комітету міської ради  
від __ грудня 2018 року №__ 
 
 

 
ТАРИФИ 

на послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються комунальним 
підприємством «Деражнянський міськводоканал» населенню та споживачам всіх 

форм власності  м. Деражня 
  
№ 

п/п 

Найменування тарифу Відкоригований тариф з ПДВ, 

грн./м куб 

І. ВОДОПОСТАЧАННЯ 

1.1 для населення 9,90 

1.2 для бюджетних організацій, установ 11,25 

1.3 для інших споживачів 13,70 

ІІ. ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

2.1 для населення 17,00 

2.2 для бюджетних організацій, установ 18,60 

2.3 для інших споживачів 21,80 

 
 
 
Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                                                      Беднарський О. А. 


