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У К Р А Ї Н А
ШПОЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
	( проєкт)
____.02.2021 р.                               №  _______            

  Про  встановлення СТОВ « Іскра»
  тарифів  на теплову енергію
 
               Відповідно до ст.28 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні»,  ст. 3 Закону України « Про житлово-комунальні послуги, ст.20 закону України « Про теплопостачання», Постанови КМУ « про порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і  постачання гарячої води», Порядку  доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів з обгрунтуванням її необхідності та врахування відповідної позиції територіальних громад затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.2018 року№753/32205, розглянувши звернення СТОВ «Іскра» щодо встановлення тарифів на теплову енергію,
	
виконавчий комітет міської ради вирішив:

	Встановити   тариф на постачання теплової  енергії   СТОВ «Іскра» до  Водянського НВК загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів на 2021 рік в розмірі 2089 гривень 12 копійок з ПДВ за 1 гігакалорію  згідно з додатком 1. 
	Контроль за виконанням  рішення покласти на першого заступника  міського  голови  з  питань  житлово-комунального  господарства 

(Плетінь В.) відділ містобудування, архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення Шполянської міської ради ОТГ (Курінний І.).

    Міський голова 			                                          С. КРАВЧЕНКО









Підготувала
Лисенко Л.




                                                                                                                                                                                   Додаток 1
                                                                                                                                                         до рішення   виконавчого комітету
                                                                                                                                                         Шполянської міської ради ОТГ
                                                                                                                                                         від _______________________  



         

   КАЛЬКУЛЯЦІЯ     ТАРИФУ   НА  ПОСТАВКУ   ТЕПЛОВОЇ  ЕНЕРГІЇ

№пп
    Найменування         
       показників
       тис.
грн. / рік
   грн /  Гкал
      1
                2
            3
               4
1
 Собівартість реалізованої теплової    енергії
    

1.1
прямі матеріальні витрати, у т. ч.:
         211110
         827,9
1.2
Прямі витрати на оплату праці
        60000
         235,3
1.3
Інші прямі витрати, в т. ч.
        46172
         181,1
 2
Адміністративні  витрати
        19835
          77,8
 3
Інші операційні витрати
        10000
           40,0
 4
Повна  собівартість
         347322
           1362,0
 5
Розрахунковий прибуток, у т. ч.
         20839
           81,7
5.1
Інше використання прибутку
         75776
          297,2
6
Вартість теплової енергії за тарифами
         443937
           1740,9
7
Тарифи на теплову енергію,грн/Гкал, з ПДВ

           2089,12
8
Обсяг реалізації теплової енергії, Гкал/рік

           255,0




Керуюча справами виконавчого комітету                                          Т. ГЕРУС

