
Додаток 20 

до Порядку розгляду органами місцевого 

самоврядування розрахунків тарифів 

на комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

 

ПРИМІРНА ФОРМА 

розрахунку загальновиробничих витрат, пов’язаних 

з наданням послуг з поводження з побутовими відходами 

№ 
з/п 

Складові 
загальновиробничих 

витрат 

Код 
рядка 

Фактично Передбачено 
діючим тарифом 

Планований 
період рік ____ 

попередній до 
базового рік ____ 

базовий період рік 
____ 

усього, 
тис. 
грн 

грн/м-

3 
грн/т усього, 

тис. 
грн 

грн/м-

3 
грн/т усього, 

тис. 
грн 

грн/м-

3 
грн/т усього, 

тис. 
грн 

грн/м-

3 
грн/т 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Загальновиробничі 
витрати з надання 
послуг з поводження з 
побутовими відходами 
усього, зокрема: 

001 
            

1 Витрати на оплату 
праці 
загальновиробничого 
персоналу: 

002 
            

1.1 витрати на оплату 
праці 

003 
            

1.2 єдиний внесок на 
загальнообов'язкове 
державне соціальне 
страхування 
працівників 

004 
            

1.3 витрати на оплату 
службових відряджень 

005 
            

1.4. витрати з підготовки 
та перепідготовки 
кадрів 

             

2 Амортизація основних 
засобів 
загальновиробничого 
(цехового, 
дільничного, 

006 
            



лінійного) 
призначення 

3 Витрати на утримання 
та експлуатацію 
основних засобів та 
необоротних активів 
загальновиробничого 
призначення, усього, 
зокрема: 

007 
            

3.1 витрати на утримання 
виробничих 
приміщень: 

008 
            

3.1.1 опалення 009 
            

3.1.2 освітлення 010 
            

3.1.3 дезінфекція 011 
            

3.1.4 дератизація 012 
            

3.1.5 водопостачання 013 
            

3.1.6 водовідведення 014 
            

3.1.7 інші витрати на 
утримання 
виробничих 
приміщень 

015 
            

3.2 витрати на ремонт 
основних засобів та 
необоротних активів 
загальновиробничого 
призначення 

016 
            

3.3 витрати на 
страхування основних 
засобів та 
необоротних активів 
загальновиробничого 
призначення 

017 
            

3.4 витрати на операційну 
оренду основних 
засобів та 
необоротних активів 
загальновиробничого 
призначення 

018 
            

4 Витрати на 
вдосконалення 
технології та 
організації 

019 
            



виробництва 

5 Витрати на охорону 
праці та дотримання 
вимог техніки безпеки 

020 
            

5.1 
 

021 
            

5.2 
 

022 
            

5.3 
 

023 
            

6 Витрати на охорону 
навколишнього 
природного 
середовища 

024 
            

7 Витрати на охорону 
об'єктів виробничого 
та 
загальновиробничого 
призначення: 

025 
            

7.1 пожежна охорона 026 
            

7.2 сторожова охорона 027 
            

7.3 утримання санітарних 
зон 

028 
            

8 Витрати на здійснення 
технологічного 
контролю за 
виробничими 
процесами та якістю 
послуг з поводження з 
побутовими 
відходами: 

029 
            

8.1 
 

030 
            

8.2 
 

031 
            

9 Витрати на оплату 
послуг 
спеціалізованих 
підприємств: 

032 
            

9.1 проведення планових 
перевірок стану 
обладнання 

033 
            

9.2 виконання 
регламентних робіт 

034 
            



9.3 освоєння нових 
потужностей 

035 
            

9.4 
 

036 
            

10 Витрати на ПММ, 
усього, зокрема 
(розшифрувати): 

037 
            

10.1 бензин 038 
            

10.2 дизельне паливо, л 039 
            

10.3 мазут, л 040 
            

10.4 
 

041 
            

11 Сплата податків, 
зборів: 

042 
            

11.1 
 

043 
            

11.2 
 

044 
            

11.3 
 

045 
            

12 Інші витрати 
загальновиробничого 
призначення послуги з 
надання послуг з 
вивезення побутових 
відходів: 

046 
            

12.1 
 

047 
            

____________________________ 
(керівник) 

__________ 
(підпис) 

________________________ 
(ініціали, прізвище) 

__________ 
Примітка. 

 
Розрахунок загальновиробничих витрат здійснюється окремо за послугами з 
вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів. 

 


