
Повідомлення про встановлення тарифу з надання послуги з централізованого 
водопостачання для Дмитрівського комунального підприємства Дмитрівської  

сільської ради «Сількомунгосп» Кропивницького району Кіровоградської 
області на 2022 рік 

Дмитрівське комунальне підприємство Дмитрівської  сільської ради Сількомунгосп» 
Кропивницького району Кіровоградської області має намір встановлення нового 
тарифу з надання послуги з централізованого водопостачання на 2022 рік 

Розрахунки  тарифу  виконані  з  урахуванням  планових умов провадження  
діяльності  підприємства у 2022 році.  (грн/м³ ) 

Вид 

діяльності 

Діючі тарифи рішення 
виконавчого комітету 

Дмитрівської сільської ради 
№ 98 від 30.09.2019 року 

Плановий тариф на 
2022 рік 

Відхилення планового 

тарифу на 2022 від 

діючого тарифу 

Централізоване 

водопостачання 
15,00 20,00 +5,00 

 

Обґрунтування причин необхідності встановлення тарифу 

на централізоване водопостачання на 2022 рік 

Метою встановлення на 2022 рік тарифу на централізоване водопостачання є 
приведення тарифу до економічно обґрунтованого рівня, який забезпечить 

можливість фінансування підприємством витрат відповідно до умов діяльності 
підприємства у 2022 році. 

Планування витрат проведено з урахуванням фактичних витрат підприємства за 
2021 рік та чинних договорів 2022 року, норм чинних Галузевої угоди, інших 

положень законодавства. 

Понад 86% загальної суми планових витрат підприємства на 2022 рік складають 

витрати на електроенергію, ремонти та амортизаційні відрахування, що є джерелом 

інвестиційної програми підприємства, заробітну плату з нарахуваннями, ПММ та 
масла, сплату податків. Усі інші витрати складають 14% витрат повної собівартості. 

Так, у порівнянні з витратами, врахованими підприємством при коригуванні тарифів 
на 2021 рік, у планових тарифах на 2022 рік збільшуватимуться наступні основні 
складові тарифів на централізоване водопостачання. 



Складові витрат Збільшення(+) /зменшення(-

) витрат по відношенню до 

витрат у тарифах на 2020 

рік 

Причина збільшення/зменшення 

тис.грн. % 

Електроенергія 159,7 у 2 рази збільшення тарифів на електричну енергію  

Ремонти 5,2 20,8 Збільшення ціни запасних частин   

Оплата праці 76,8 28,6 Врахування підвищення мінімальної 
заробітної плати, введеної в дію з 
01.12.2021 року 

Сплата единого 
соціального внеску 

16,9 28,6 Збільшення витрат на оплату праці 

Податки 1,0 9,7 Збільшення витрат у зв’язку із зміною бази 

оподаткування відповідно до чинного 
законодавства 

Інші (лабораторний 
контроль) 

3,9 32,8 Збільшення  

Разом 263,5 33,3   
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