
  
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від 04 лютого 2020 року                                                                                № 3 
 

Про затвердження форм розрахунків тарифів на послуги з 
централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення 
 
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 
01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування 
тарифів на житлово-комунальні послуги», наказу Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 
вересня 2018 року № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами 
місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, поданих для їх встановлення» виконавчий комітет Гірської 
сільської ради  

ВИРІШИВ: 
 
1. Затвердити форми розрахунків тарифів на послуги з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення: 
 1) форма розрахунку тарифів повної собівартості та середньозваженого 

тарифу на послугу з централізованого водопостачання (додається); 
2) форма розрахунку повної собівартості та середньозваженого тарифу на 

послугу з централізованого водовідведення (додається); 
3) форма розрахунку вартості електричної енергії на технологічні потреби 

для надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення на плановий період (додається); 

4) форма розрахунку загальновиробничих витрат, пов’язаних з наданням 
послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 
(додається); 

5) форма розрахунку адміністративних витрат, пов’язаних з наданням 
послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 
(додається); 



6) форма розрахунку витрат на збут, пов’язаних з наданням послуг з 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 
(додається); 

7) форма розрахунку інших операційних витрат, пов’язаних з наданням 
послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 
(додається); 

8) форма розрахунку фінансових витрат, пов’язаних з наданням послуг з 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 
(додається); 

9) форма розрахунку прибутку від надання послуг з централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення (додається); 

10) форма розрахунку втрат суб'єктів господарювання у сфері 
водопостачання та водовідведення, які виникли протягом періоду розгляду 
розрахунків тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення для відповідної категорії споживачів, 
встановлення та їх оприлюднення органом місцевого самоврядування 
(додається); 

11) форма річного плану надання послуг з централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення (додається); 

12) форма інформації про суб’єкта господарювання, що здійснює надання 
послуги з централізованого водопостачання (загальна характеристика 
виконавця послуги з централізованого водопостачання) (додається); 

13) форма інформації про суб’єкта господарювання, що здійснює надання 
послуги з централізованого водовідведення (загальна характеристика виконавця 
послуги з централізованого водовідведення) (додається); 

14) форма інформації щодо надання послуг з централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення виконавцем відповідних 
послуг (у натуральних показниках) (додається). 

15) Примірна форма переліку документів, що подаються для встановлення 
тарифів на послуги з централізованого водопостачання, централізованого 
водовідведення (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
Гірської сільської ради. 

 
 

Сільський голова                                                Р.М. Дмитрів 
 
 


