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Просимо затвердити екон:
«Сількомунгосп»
Розрахуноки додаються.

омічно обгрунтовані тарифина послуги КП

С І.В. РубченкоКОМУНАЛЬНЕ ХУ,
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КУРІСОВСЬКОЇ

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
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Комунальне підприємство
«Сількомунгосп»

Курісовської сільської ради
Березівського району Одеської області

67512, Одеська область Лиманський район село Курісове, вулиця Партизанської слави,28
тел. (048535) 94197, факс (04855) 94196

Розрахунок
тартфу на вивезення твердих відходів

на території Курісовської сільської ради Березівського району Одеської
області

Прямі витратив тис. грн:

Паливо 90,0
З-та 25,0
Нарахування 5,9

Всього 120,5

Адмін витрати 30|3,6

Собівартість 124,1
Рентабільність 1095||12,4

Всьго 136,4

Об'єм побутовихвідходів за 1 рік 567 куб. м
Вартість 1 куб.м 240,56 грн

Тариф вартості вивезення побутових відходів 1 куб. м становить
240,00 грн

дз І.В. Рубченко
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ькуляція економічно обгрунтованого розрахунку на водопостам"Сількомунгосп" Курісовської с/ ради за 2021 р.фактичні витрати планові витрати
статті витрат

всього|наїм
(грн) |куб. (грн) всього (грн) на 1 мкуб. (грн)Прямі матеріальні витрати,

всього, у тому числі: 1149200 9,07повязані з використанням
енергії для технологічних

1141200 9,01

ча придбаннч води в інших
в та/або очищення власних

зод іншими підприемствами
ча придбання реагентів для
я і знезараження питної води
їчних вод 8000 0,06
і матеріальні витрати
витрати на оплату праці,
тому числі: 465200 375

заробітна плата виробничого
-й

зва заробітна плата
ого персоналу

охочувальні та компенсаційні
виробничого персоналув

прямі витрати, всього, у тому

465200 3,75

102344 0,8
з загальнодержавне
ення для виробничого

: 102344 0,8
зація основних зсобів, інших

х матеріальних ізальих активів виробничого
ення

і матеріальні витрати
ьновиробничі витрати,

тому числі:
зати, повязані з управлінням

ва, всього, у тому числі:
з заробітна плата
ова заробітна плата
охочувальні та компенсаційні

497232 3,93

з загальнообовязкове
е соціальне страхування

службових відряджень апарату
учня цехами, дільницями

зація основнихзасобів, інших
жотних матеріальних ісальних активів
-овирбничого призначення 136532 1,07!



Витрати, повязані з утриманням
них засобів та інших необоротних
ів, всього, у тому числі: 220700 1.73Юуатація

95000 0,74
125700 0,99

Ент
всування

еційна оренда
рати на удосканалення

ології та організації виробництва
римання виробничих приміщень,

о. у тому числі:
на опалення
на освітлення
на дезінфекцію
на дератизацію
на вивезення сміття

ззходи, повязані з утриманням
зничих приміщень

рати на обслуговування
з"ичого персоналу, всього, у тому

з праці
на загальнообовязкове

евне соціальне страхування
а службових відряджень
ення технологічного контролю за

-"ичими процесами та якістю
рати на охоронупраці,
ання техніки безпеки і охорону
шнього середовища

рати на пожежну і сторожеву
обєктів виробничого та

овиробничого призначення,
ання санітарних зон

рати на оплату послуг
ізованих підприемствздення планових перевірок стану
аня, виконання регламентних

ата податків і зборів 82000 0,67
і загально виробничі витрати 58000 0,45іністративні витрати, всього, у

числі: 978632 7,74
зати, повязаніз управлінням

ства, у тому числі:
є заробітна плата 745600 5,88
ова заробітна плата
йні та компенсаційні виплати

г

на загальнообовязкове
вне соціальне страхування 164032 1,29

з службових відряджень
на підготовку та перепідготовку

/,



рати на використання малоцінних
швидкозношуваних предметів,
ідбання канцелярських товарів 30000 0,24рати на передплату професійних
еодичних видань
Е

Амортизація основних засобів,
х необоротних матеріальних та
атеріальних активів

ьногосподарського використання
Витрати на утримання основних
обів, інших необоротних
еріальнихі нематеріальних активів

ьногосподарського приначення,
ого, у тому числі:
онт
ду

єхування майна
ення
ення

рн

Уплата професійних послуг
дичні, аудиторські, оцінка майна)

рати на оплату послуг звязку

витрати на оплату розрахунко-
вого обслуговування, послуг банків 4000 0,03одатки, збори (обовязкові

и), крім включених до
оничої собівартості

рати на розвязання споріву
-итрати на пально-мастильні
ріали длч потреб апарату

35000 0,27
іння підприемством

ратизі збуту, всього, у тому

рати на оплату праці персоналу,
ані зі збутом послуг, всього, у
числі:
зна заробітна плата

ова заробітна плата
ійні та компенсаційні виплати
зарахування на
знообовязкове державне

вування
"плата службових відряджень

рати на підготовку та
"дготовку персоналу

ортизація основнихзасобів,
необоротних матеріальних та
еріальних активів, безпосередньо|

аних зі збутом послуг



5 Витрати на утримання основних
асобів, ших необоротих матеріальних

з нематеріальних активів,
езпосередньо повязаних зі збутом
рслуг, всього, у тому числі:
ренда
оахування майна

ЕМОНТ

залення
гвітлення
орона

7 Оплата інформаційних послуг,
езпосередньо повязаних зі збутом
з Витрати на оплату послуг банків та

их установ з прийманняірерахування коштів споживачів
з Витрати на канцерярські товариіотовлення розрахункових
ументів про оплату послуг
10 Витрати на опломбування.
інші витрати з операційної

ьності, всього
Фінансові витрати, всього, у тому

Ї:

оати на сплату відсотків за
гистування отриманими кредитами

абельність 1096 2,78

зсього повна собівартість (рядок
ядок 2- рядок 3- рядок 4- рядок
зядок 6- рядок 7- рядок 8) 3544800 28
ача води 126600 куб. м
овірність інформації гаран ю.|Доївник Ч
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ПІБ  Рубченко І.В.

Таранчук С.М.

140


