
Повідомлення щодо необхідності коригування  тарифів на централізоване 

водопостачання та водовідведення  МКП «ВУВКГ м. Херсона»  на 2019 рік. 

На виконання вимог Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, затвердженого постановою від 30.06.2017 № 866, МКП «ВУВКГ м. 

Херсона» інформує про необхідність встановлення коригування тарифів на послуги 

централізованого водопостачання та водовідведення і повідомляє про проведення 

відкритого обговорення питання щодо необхідності коригування тарифів на централізоване 

водопостачання і водовідведення на 2019 рік. 

Відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг 28.05.2019  № 804 «Про внесення змін до 

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від  16 червня 2016 року № 1141» МКП «ВУВКГ м. Херсона» 

встановлено з 01.06.2019 року тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення 

на 2019 рік.  

 

Обґрунтування причин необхідності  коригування тарифів 

на централізоване водопостачання та водовідведення на 2019 рік 

 

Метою коригування  тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 

2019 рік є приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня, який забезпечить 

можливість фінансування підприємством витрат з оплати праці, відповідно до умов 

діяльності підприємства у 2019 році, з урахуванням Галузевої угоди  між Міністерством 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 

Об'єднанням організацій роботодавців "Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-

комунальної галузі України" та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-

комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення 

України на 2017 - 2021 роки, Колективного договору   МКП «ВУВКГ м. Херсона» на 2019-

2020 роки  та застосування  його положень.  

Структурою тарифів, що затверджена вищезазначеною постановою  НКРЕКП,  

ураховано фактичні  витрати підприємства  з оплати праці за звітний період - 2017 рік. Слід 

зазначити, що у 2017 році підприємство мало значний відтік кадрового складу, причиною 

якого якраз був низький рівень оплати праці. З 2017 року двічі змінювались  умови  

положень  Галузевої угоди та вносились зміни до Колективного договору, а відповідно й до 

системи оплати праці на підприємстві. 

Так, при встановленні тарифу на централізоване водопостачання, водовідведення 

НКРЕКП  враховано чисельність  788 штатних одиниць з середньою оплатою праці 8000 

грн/місяць. Фактично, станом на 01.06.2019 року  в ліцензійній діяльності з 

водопостачання/водовідведення зайнято 836 штатних одиниць з середньою заробітною 

платою 8252 грн на місяць. 

Слід зазначити, що при умові дотримання вимог та положень Галузевої угоди та 

Колективного договору середня заробітна плата по підприємству на даний час повинна 

становити 10078 грн на місяць, тобто на  26% більше, ніж враховано в структурі  тарифів на 

2019 рік, не враховуючи зростання штатної чисельності працівників. 



Також при встановленні тарифів на 2019 рік  НКРЕКП не враховано розрахунок 

витрат підприємства по сплаті податку на землю, а також витрати на компенсацію проїзду 

працівників при виконанні службових обов’язків.  

Враховуючи, що НКРЕКП при встановленні тарифів, не враховано фактичні витрати з 

оплати праці підприємства поточного періоду,  МКП «ВУВКГ м. Херсона» здійснено 

розрахунок коригування тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення на 

2019 рік: 

грн/м³ (з ПДВ)  

Найменування тарифів 

Діючі тарифи 

(постанова 

НКРЕКП від 

28.05.2019 №804 

Планові 

коригування 

тарифу на 

2019 рік 

Відхилення  

Централізоване 

водопостачання 
9,288 10,47 1,19 

Централізоване 

водовідведення 
9,468 10,59 1,12 

Так, у порівнянні з встановленими тарифами на 2019 рік, при коригуванні на 2019 рік  

зростання тарифу становитиме: централізованого водопостачання – 13%, централізованого 

водовідведення – 12%. 

Підставами для коригування тарифів є зростання наступних складових тарифів 

на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення: 

Складові витрат 

Водопост

ачання 

% 

Водовідв

едення 

% 
Причина збільшення/зменшення 

Витрати на оплату 

праці 

30% 21% Врахування підвищення прожиткового 

мінімуму та мінімальної заробітної плати, 

визначених Основними напрямами 

бюджетної політики на 2018-2020 роки, 

врахування змін до Галузевої угоди на 

2017-2021 роки щодо встановлення 

мінімальної тарифної ставки робітника І 

розряду та застосування нових коефіцієнтів 

співвідношень за видами робіт та окремими 

професіями до встановленої мінімальної 

тарифної ставки робітника І розряду, 

необхідністю збільшення чисельності 

працівників  з метою виконання вимог 

Закону України «Про комерційний облік 

теплової енергії та водопостачання» 

Питома вага в 

структурі тарифу 

33% 44% 

Витрати на сплату 

єдиного соціального 

внеску 

30% 21% Збільшення витрат на оплату праці 

Питома вага в 

структурі тарифу 

7% 10% 



Витрати на сплату 

податку на землю 

50% 32% Збільшення  витрат у зв’язку із скасуванням 

пільги  Антонівською  селищною радою, а 

також збільшення ставки податку на землю 

Херсонської міської ради за підсумками 

проведеної нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок 

 

Зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів приймаються до 26 червня 

2019  року у письмовому та/або електронному вигляді за адресою:  73000, м. Херсон, 

пл.ім.Ю.Тутушкіна, 9; e-mail: khersonvodokanal@gmail, контактна особа: Білоус Оксана 

Володимирівна, тел. (055) 49-22-38. 

Відкрите обговорення питання щодо необхідності зміни (коригування) тарифів на 

послуги централізованого водопостачання та водовідведення  на 2019 рік відбудеться 

27.06.2019 року з 9.00 до 10.00 в приміщенні  МКП «ВУВКГ м. Херсона», за адресою           

м. Херсон, пл.ім.Ю.Тутушкіна, 9. 

Заявки для участі у відкритому обговоренні питання щодо необхідності зміни 

(коригування) тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення на 2019 рік 

приймаються до 26 червня 2019 року в письмовому та/або електронному вигляді за 

адресою: МКП «ВУВКГ м. Херсона», м. Херсон, пл.ім.Ю.Тутушкіна, 9; e-mail: 

khersonvodokanal@gmail 

Примітка: Відповідно до Закону України “Про державне регулювання у сфері 

комунальних послуг” та Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», встановлення тарифів на 

централізоване водопостачання та водовідведення належить до повноважень Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

тому під час опрацювання  розрахованих підприємством планових розрахунків тарифів, 

НКРЕКП має право їх коригувати у бік збільшення або зменшення. 


