
 

   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 
від "____"_____________ 20___ року      №______ 

 

 

 
 

Про встановлення розміру внесків 

за обслуговування та заміну вузлів  

комерційного обліку централізованого 

водопостачання  

 

 Керуючись статтями 140,144 Конституції України, підпунктом 19               

пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                  

частиною 1 статті 6 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 05 червня 2018 року  № 129 

«Про затвердження Методики визначення розміру внесків за встановлення, 

обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між 

споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, 

обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого 

водопостачання», враховуючи лист Обласного комунального виробничого 

підприємства “Дніпро-Кіровоград” від 28 січня 2020 року № 260/25/07-21 щодо 

встановлення внесків за обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку 

водопостачання для абонентів приватного сектору, Виконавчий комітет Міської 

ради міста Кропивницького  

 

               В И Р І Ш И В: 

 

 1. Встановити розмір внесків за обслуговування та заміну вузлів 

комерційного обліку централізованого водопостачання для абонентів 

приватного сектору  у розмірах згідно з додатком 1 відповідно до структури, 

наведеної у додатках 2, 3. 

 

         2. Рекомендувати Обласному комунальному виробничому підприємству 

“Дніпро-Кіровоград”  щоквартально здійснювати  нарахування внесків:                

         за обслуговування вузла комерційного обліку централізованого 

водопостачання для абонентів приватного сектору; 

за заміну вузла комерційного обліку централізованого водопостачання 

для абонентів приватного сектору за потребою та відповідно до умов договору 

зі споживачем. 
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          3. Рішення набуває чинності  після опублікування його в засобах масової 

інформації. 

 

 4. Відділу по роботі із засобами масової інформації оприлюднити дане 

рішення в засобах масової інформації.  

 

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 

 

 

 

Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ 
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       Додаток  1 

       до рішення Виконавчого комітету  

       Міської ради міста Кропивницького 

       «___»_________20___ року № ____ 
 

 

РОЗМІР 

внесків за обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку  

централізованого водопостачання для абонентів приватного сектору 

 
№ 

з/п 

Найменування  

внеску, період 

Розмір внесків, грн з ПДВ 

1 вузол 2 вузли 3 вузли 

1.   Внески за обслуговування  вузла комерційного обліку, грн 

1.1 1 рік 107,76 211,92 316,32 

1.2 квартал 26,94 52,98 79,08 

2. Заміна  вузла(ів) комерційного обліку, грн 

2.1 5 років 988,40 1976,80 2965,20 

2.2 1 рік 197,68 395,36 593,04 

2.3 квартал 49,42 98,84 148,26 

 

 

Т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства 

Міської ради міста Кропивницького                                      Тетяна САВЧЕНКО 
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        Додаток  2 

        до рішення Виконавчого комітету 

        Міської ради міста Кропивницького

                «___»_________20___ року № ____ 
 

 

СТРУКТУРА  

внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку  

централізованого водопостачання для абонентів приватного сектору 

 

№ з/п Структура внесків 

Внески за обслуговування вузла 

комерційного обліку (грн) 

1 вузол                   

на 1 рік 

2 вузли                              

на 1 рік 

3 вузли                             

на 1 рік 

1 Планована виробнича собівартість 72,46 144,92 217,38 

1.1 Прямі матеріальні витрати 1,88 3,76 5,64 

1.2 Прямі витрати на оплату праці 51,92 103,84 155,76 

1.3 Інші прямі витрати 18,06 36,12 54,18 

1.4 
Змінні загальновиробничі та постійні 

розподілені загальновиробничі витрати 
0,60 1,2 1,8 

2 Адміністративні витрати 7,25 14,5 21,74 

3 Витрати на збут 7,47 12,15 16,81 

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00 

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 

6 
Усього витрат повної планової 

собівартості 
87,18 171,56 255,93 

7 Планований прибуток 2,62 5,03 7,67 

8 
Усього планових витрат з урахуванням 

планованого прибутку  
89,80 176,60 263,60 

9 ПДВ 17,96 35,32 52,72 

10 
Усього планових витрат з урахуванням 

ПДВ 
107,76 211,92 316,32 

 
 

Т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства 

Міської ради міста Кропивницького                                           Тетяна САВЧЕНКО 
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        Додаток  3 

        до рішення Виконавчого комітету 

        Міської ради міста Кропивницького

                «___»_________20___ року № ____ 
 

СТРУКТУРА 

внесків за заміну вузлів 

комерційного обліку централізованого водопостачання  

для абонентів приватного сектору 

 

№ з/п Структура внесків 

Внески за заміну вузла 

комерційного обліку (грн)   

1 вузол                   

на 1 рік 

2 вузла                              

на 1 рік 

3 вузла                              

на 1 рік 

1 Планована виробнича собівартість 137,79 275,60 413,43 

1.1 Прямі матеріальні витрати 110,65 221,30 331,95 

1.2 Прямі витрати на оплату праці 22,17 44,34 66,51 

1.3 Інші прямі витрати 4,86 9,74 14,63 

1.4 
Змінні загальновиробничі та постійні 

розподілені загальновиробничі витрати 
0,11 0,22 0,34 

2 Адміністративні витрати 20,67 41,34 62,02 

3 Витрати на збут 1,46 2,92 4,39 

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00 

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 

6 
Усього витрат повної планової 

собівартості 
159,92 319,86 479,84 

7 Планований прибуток 4,80 9,61 14,36 

8 
Усього планових витрат з урахуванням 

планованого прибутку  
164,72 329,47 494,20 

9 ПДВ 32,94 65,89 98,84 

10 
Усього планових витрат з урахуванням 

ПДВ 
197,66 395,36 593,04 

 
 

Т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства 

Міської ради міста Кропивницького                                            Тетяна САВЧЕНКО 
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                                                                                                         Доопрацьовано 24.03.2020         

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від "____"_____________ 20___ року              №______ 

 

Про встановлення розміру внесків  

за обслуговування та заміну  

вузлів комерційного обліку  

централізованого водопостачання  

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 19 пункту 

«а» 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  частиною 1 

статті 6 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України від 05 червня 2018 № 129                          

«Про затвердження Методики визначення розміру внесків за встановлення, 

обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між 

споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, 

обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого 

водопостачання», враховуючи лист обласного комунального виробничого 

підприємства «Дніпро-Кіровоград» від 28 січня 2020 року № 260/25/07-21 

щодо встановлення внесків за обслуговування та заміну вузлів комерційного 

обліку водопостачання для абонентів приватного сектору, Виконавчий комітет 

Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Встановити щоквартальний розмір внесків для обласного комунального 

виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград» за обслуговування/заміну 1-го 

вузла комерційного обліку централізованого водопостачання для споживачів 

приватного сектору окремо по кожному будинку в розмірах відповідно до 

структури, наведеної у додатку 1. 

 

2. Встановити щоквартальний розмір внесків для обласного комунального 

виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград» за обслуговування/заміну 2-х 

вузлів комерційного обліку централізованого водопостачання для споживачів 

приватного сектору окремо по кожному будинку в розмірах відповідно до 

структури, наведеної у додатку 2. 

 

3. Нарахування внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку 

централізованого водопостачання здійснювати щокварталу з моменту набрання 

чинності цим рішенням. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/2119-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/2119-19
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4. Нарахування внесків за заміну вузлів комерційного обліку 

централізованого водопостачання здійснювати щокварталу за зверненням 

споживача про нарахування внеску або з моменту виконання заміни вузла 

комерційного обліку споживача. 

 

5. Визначити, що встановленим цим рішенням розміром внесків за 

обслуговування вузлів комерційного обліку централізованого водопостачання 

передбачається надання послуги чергової повірки комерційного засобу обліку 

один раз на 4 роки окремо кожному будинку. 

 

6. Визначити, що встановленим цим рішенням розміром внесків за заміну 

вузлів комерційного обліку централізованого водопостачання передбачається 

надання послуги по заміні комерційного засобу обліку у разі виходу його з ладу 

один раз на 5 років окремо кожному будинку. 

 

7. Рішення набуває чинності після опублікування його в засобах масової 

інформації. 

 

8. Відділу по роботі із засобами масової інформації оприлюднити дане 

рішення в засобах масової інформації.  

 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 

 

 

Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Володимир Казанок 22 05 06   


	Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ

