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УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЗА ЦІНАМИ
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЗА ЦІНАМИ
В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
88008, м.Ужгород, пл. Народна, 4
тел.: (03122) 3-51-81, факс: 3-22-23
е-mаіl:uzhgorod@uzh.ukrtel.nеt
Від 29. 11.2011 р. № 01/01-13/1011
 Директору КП Воловецьке СЖКГ «Волівчик»
На Ваше звернення щодо надання методичної допомоги та рекомендацій при формуванні тарифів, повідомляємо наступне.
Державною інспекцією з контролю за цінами в Закарпатській області розглянуто проект розрахунку тарифів на послуги водопостачання та водовідведення для споживачів смт. Воловець.
Встановлено, що тарифи на зазначені послуги сформовано із врахуванням Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869.
Формування тарифів на послуги проведено відповідно до річного плану виробництва, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі нормативів витрат ресурсів, розрахунків, кошторисів, з урахуванням ставок податків і зборів, цін на матеріальні ресурси та послуги у планованому періоді.
До складу планованої виробничої собівартості включено прямі матеріальні витрати, а саме: витрати на придбання електричної енергії для технологічних потреб, яка визначена виходячи з планованого обсягу виробництва послуг та норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, інші прямі матеріальні витрати, пов'язані з використанням сировини, основних і допоміжних матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення основного технологічного процесу,
-	прямі витрати на оплату праці відповідно до Закону України "Про оплату праці"
-	основна заробітна плата
-	додаткова заробітна плата встановлена законодавством
-	внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників;
-	амортизація    основних    засобів відповідно до вимог   Податкового кодексу України.
Таким чином порядок формування тарифів, застосований підприємством, відповідає порядку, встановленому постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 1 червня 2011 р. № 869.
Слід зауважити, що вищезазначеним нормативно-правовим актом передбачено, що до тарифів на послугу може бути включено планований прибуток. Планування складової частини зазначеного прибутку, що передбачається для здійснення необхідних інвестицій для провадження ліцензованої діяльності, провадиться відповідно до інвестиційної програми затвердженої згідно з установчими документами і погодженої в установленому уповноваженими органами порядку.
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В.о. начальника інспекції
 Іванова М.М.
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