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      ВОДА ДЛЯ АГРОСЕКТОРУ
  

  

ПРЕС-РЕЛІЗ

  

Інститут розвитку аграрних ринків в рамках реалізації проекту USAID «Вода для
агросектору» 17 березня 2016 року провів семінар на тему: «Методика формування та
затвердження тарифів».
Захід відбувся у актовій залі ТОВ «Агро-Співдружність» с. Павлівка Генічеського району
Херсонської області. 
У семінарі взяли участь представники громади, керівництво, працівники та пайщики ТОВ
«Агро-Співдружність».
Мета проведення семінару – підвищення обізнаності членів громади в галузі формування
та затвердження тарифів на послуги водопостачання. Планується, що в майбутньому
вони почнуть приймати активну участь в обговоренні та затвердженні тарифів
підприємства, що надає в цьому селі послуги поливального водопостачання.
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На семінарі було розглянуто наступні питання:
1. Формування тарифу на послуги водопостачання.
2. Методика розрахунку тарифу. 
3. Ключові законодавчі акти в сфері встановлення тарифів.
4. Елементи, що входять в склад розрахунку тарифу.
5. Рекомендації з оптимальної тарифної системи.

  

У ході семінару учасники проявили зацікавленість до таких тем:
• Що входить до затрат операційної діяльності підприємств? 
• Які основні складові прямих матеріальних витрат підприємств, що обслуговують системи
водопостачання? 
• Що входить до адміністративних витрат підприємств, що обслуговують системи
водопостачання? 
• Які техніко-економічні фактори впливають на вартість тарифу?

  

В результаті семінару його учасники почали краще розуміти з чого складається тариф на
послуги водопостачання в сільській місцевості, ознайомилися з основними статтями
витрат, що входять до тарифу на воду для сільського населення, навчилися
розраховувати спрощений варіант тарифу на воду для своєї громади, дізналися про
оптимальні форми тарифної системи в галузі водопостачання. 
У семінарі прийняли участь 16 осіб.
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