
 
В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 

Криворізької міської ради 
Дніпропетровська область 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 
Про встановлення тарифів на послуги  
теплопостачання у м.Кривому Розі для  
установ, організацій, що фінансуються з  
бюджетів усіх рівнів, та інших споживачів 
 

З метою належного забезпечення організацій, установ, що фінансуються       
з бюджетів усіх рівнів, та інших споживачів міста життєво необхідними        
послугами з теплопостачання, приведення тарифів на теплову енергію        
до економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, у зв’язку з підвищенням 
ціни на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з        
державного і місцевого бюджетів, а також промислових споживачів та інших 
суб’єктів господарювання, розглянувши звернення державного підприємства 
(надалі – ДП) "Криворізька теплоцентраль" та комунального підприємства        
теплових мереж (надалі – КПТМ) "Криворіжтепломережа" щодо перегляду       
тарифів на послуги теплопостачання, враховуючи Постанову Кабінету Міністрів 
України від 10.07.2006 №955 "Про затвердження Порядку формування тарифів 
на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з 
централізованого опалення і постачання гарячої води", висновки щодо        
економічно обґрунтованого розрахунку планових витрат на виробництво послуг 
теплопостачання Державної інспекції з контролю за цінами у Дніпропетровській 
області по ДП "Криворізька теплоцентраль" від 05.02.2009 №6/1/1-34 та по 
КПТМ "Криворіжтепломережа" від 17.02.2009 №6/1/1-107, керуючись Законами 
України "Про житлово-комунальні послуги" та "Про місцеве самоврядування в 
Україні", виконком міської ради вирішив: 

 
1.Встановити тарифи на послуги теплопостачання для установ, організацій, 

що фінансуються з бюджетів усіх рівнів, та інших споживачів, окрім населення 
(у грн. з ПДВ за 1 Гкал): 
 

ДП "Криворізька теплоцентраль"  
для відпуску теплової енергії  
КПТМ "Криворіжтепломережа       532

       
 
КПТМ "Криворіжтепломережа"       605 

 
2. У разі відсутності приладів обліку сплату за послуги теплопостачання 

здійснювати за тепловим навантаженням. 



  
 

 
3. Теплопостачальним організаціям: 
3.1. У місячний термін після прийняття рішення укласти договори щодо    

постачання теплової енергії з її споживачами на межі балансової належності (ві-
дповідальності) і проводити поточні щомісячні планові нарахування за надані 
послуги теплопостачання. 

3.2. Упродовж місяця, наступного за звітним, здійснювати перерахунки за 
ненадані або надані не в повному обсязі послуги теплопостачання. 

 
4. Управителям жилих будинків визначити виконавців послуг з теплопоста-

чання та упорядкувати договірні відносини зі споживачами цих послуг згідно з 
чинним законодавством. 

 
5. Власнику теплових мереж або організації, що експлуатує ці мережі, в    

термін до 01.05.2009 розробити заходи щодо енергозбереження з урахуванням 
поетапної заміни теплових мереж повітряної прокладки на теплові мережі       
підземної прокладки. 

 
6. КПТМ "Криворіжтепломережа" (Мітін С.М.) розробити Схеми        

перспективного розвитку систем теплопостачання, а управлінню житлово-
комунального господарства виконкому міськради (Горшенков В.К.) надати їх на 
розгляд на черговій сесії міської ради для затвердження в термін до 01.07.2009. 

 
7. Доручити КПТМ "Криворіжтепломережа" та рекомендувати         

ДП "Криворізька теплоцентраль" (Донець О.В.) розробити заходи, направлені на 
зменшення обсягів споживання природного газу та електроенергії, підвищення 
надійності і якості теплопостачання міста, зменшення втрат тепла в мережах, 
зниження собівартості послуг та щоквартально, до 25 числа місяця, наступного 
за звітним кварталом, надавати звіт про їх виконання до управління економіки  
виконкому міськради. 

 
8. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
 
9. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконкому міськради  від 

13.08.2008 №584 "Про упорядкування тарифів на послуги теплопостачання у 
м.Кривому Розі" (зі змінами від 26.11.2008 №822) в частині надання послуг      
теплопостачання установам і організаціям, що фінансуються з бюджетів усіх   
рівнів, та іншим споживачам. 

 
10. Управлінням розвитку підприємництва, економіки, організаційно-

протокольної роботи, відділу інформатизації та якості виконкому міської ради 
(Рижкова І.О., Світличний О.В., Зеленська Л.І. , Білогай О.Ю.,), редакції Криво-
різької міської комунальної газети "Червоний гірник" (Штельмах В.В.), комуна-
льному підприємству ТРК "Рудана" (Некрасова І.Ф.) забезпечити в 10-денний 
термін, згідно з регламентом, інформування суб’єктів господарювання міста у 



  
 
засобах масової інформації та на офіційній сторінці виконкому міської ради в 
мережі  Інтернет у підрозділі "Регуляторна політика" розділу "Розвиток підпри-
ємництва" про зміст  рішення та введення його до реєстру документів виконкому 
міської ради.  

 
11. Управлінню економіки виконкому міської ради забезпечити виконання 

заходів щодо проведення повторного та періодичного відстежень результатив-
ності дії цього рішення відповідно через один рік та раз на кожні наступні три 
роки. Звіт оприлюднити на офіційній сторінці виконкому міськради в мережі 
Інтернет у терміни, визначені чинним законодавством. 

 
12. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника        

міського голови  Павлова К.Ю. та заступника міського голови Вербицького Г.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А Н А Л І З 
регуляторного впливу до проекту рішення виконкому міської ради 

"Про встановлення тарифів на послуги теплопостачання  
у м.Кривому Розі для установ, організацій, що фінансуються  

з бюджетів усіх рівнів, та інших споживачів" 
 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати      
шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка 
важливості цієї проблеми. 

На сьогоднішній день на теплопостачальних підприємствах склалася  
складна ситуація, при якій вони не в змозі вчасно та в повному обсязі розрахову-
ватися за природний газ.  

Тільки у поточному році станом на 24.02.2009 сума боргу за спожитий 
природний газ склала: по ДП "Криворізька теплоцентраль" – 60,5 млн.грн., по 
КПТМ "Криворіжтепломережа" – 85,6 млн.грн. 

Головною причиною стало чергове підвищення ціни на природний газ для 
установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевого бюджетів, а 



  
 
також промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання, до яких    
належать і підприємства теплокомуненергетики, з 934,7 грн. до 2020,25 грн. за 
1000 м3, тобто в 2,2 рази відповідно до Постанов Національної комісії регулю-
вання електроенергетики України від 29.01.2009 №56 "Про затвердження        
граничного рівня ціни на природний газ для установ та організацій, що        
фінансуються з державного і місцевого бюджетів, на 2009 рік" та №57 "Про     
затвердження граничних рівнів цін на природний газ для промислових спожива-
чів та інших суб’єктів господарювання на 2009 рік". 

Враховуючи, що питома вага енергоносіїв у собівартості послуг теплопо-
стачання займає близько 80%, такий зріст цін на газ змушує органи місцевого 
самоврядування підвищити тарифи на ці послуги для бюджетних установ та 
суб’єктів господарювання в 1,6 рази. 

Крім того зросли ціни на електроенергію до 34%, оскільки Постановою 
Кабінету Міністрів України від 15.08.2005 №745 передбачено щомісячне        
підвищення тарифів на електроенергію для всіх споживачів (окрім населення) до 
5% від рівня тарифів у попередньому місяці. 

Окрім зростання вартості енергоносіїв планується також законодавче     
збільшення рівня мінімальної заробітної плати на 11%.  

Слід зазначити, що у разі непідвищення тарифів на послуги теплопоста-
чання для установ, організацій, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів, та       
інших споживачів підприємства-надавачі зазначених послуг отримають збиток 
за рік орієнтовно в розмірі 230 млн.грн. 

 
2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана 

за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання. 
Відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" повно-

важення щодо встановлення тарифів на послуги теплопостачання належать      
органам місцевого самоврядування. Тому визначена проблема потребує        
вирішення шляхом встановлення виконкомом Криворізької міської ради тарифів 
на послуги теплопостачання для всіх груп споживачів. 

 
3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана 

за допомогою діючого регуляторного акта. 
На  сьогоднішній  день тарифи  на  послуги  теплопостачання  затверджено  

рішенням виконкому міськради від 13.08.2008 №584  "Про упорядкування        
тарифів на послуги теплопостачання у м.Кривому Розі" (зі змінами від 
26.11.2008 №822). 

Враховуючи підвищення ціни на природний газ для установ, організацій, 
що фінансуються з бюджетів усіх рівнів, та інших  споживачів,  рівня  мінімаль-
ної заробітної плати, вартості електроенергії відповідно до законодавства,       
виникла необхідність у розробці нового регуляторного акта – проекту рішення 
виконкому міської ради "Про встановлення тарифів на послуги теплопостачання 
у м.Кривому Розі для установ, організацій, що фінансуються з бюджетів усіх    
рівнів, та інших споживачів", оскільки діючі тарифи на сьогоднішній день не ві-
дповідають економічно обґрунтованим  витратам  підприємств.  



  
 

Крім того, зазначеним проектом рішення виконкому міськради пропону-
ється підприємствам-надавачам послуг теплопостачання розробити заходи,      
направлені на зменшення обсягів споживання природного газу та електроенергії, 
втрат тепла в мережах, підвищення надійності і якості теплопостачання міста, 
зниження собівартості послуг. 

 
4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого ре-

гуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та 
вигод суб'єктів господарювання та держави внаслідок дії регуляторного ак-
та. 

У результаті прийняття запропонованого регуляторного акта "Про        
упорядкування тарифів на послуги теплопостачання у м.Кривому Розі" очікуєть-
ся належне забезпечення організацій, установ, що фінансуються з бюджетів усіх 
рівнів, та інших споживачів міста тепловою енергією, ліквідація збитків        
підприємств-надавачів послуг теплопостачання. 
Сфера інтересів Вигоди Витрати 
Територіальна 

громада 
Прийняття цього регуляторного акта не стосується зміни тарифів 

для територіальної громади. 

Суб’єкти гос-
подарювання 

Для виробника послуг – стабільна, беззбит-
кова робота підприємства. 
Для інших суб’єктів господарювання - на-
лежне забезпечення тепловою енергією, 
стабільні розрахунки за енергоносії. 

Запропонований тариф – 
605 грн. за Гкал (діючий 
тариф – 395 грн. за Гкал). 

Органи місце-
вого самовря-

дування 

Забезпечення життєдіяльності населення, 
промислової і соціальної інфраструктури 
територіальної громади міста та стабільні 
надходження обов'язкових платежів до бю-
джетів усіх рівнів. 

Запропонований тариф – 
605 грн. за Гкал (діючий 
тариф – 395 грн. за Гкал). 

 
 
5. Визначення цілей державного регулювання. 
Метою цього регуляторного акта є належне забезпечення організацій, 

установ, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів, та інших споживачів міста 
життєво необхідними послугами з теплопостачання та приведення тарифів на 
теплову енергію до економічно обґрунтованих витрат на її виробництво. 

 
6. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів до-

сягнення встановлених цілей, у тому числі тих, які не передбачають безпо-
середнього державного регулювання господарських відносин. 

Альтернативним способом досягнення встановлених цілей є: 
- збереження існуючого стану (без зміни діючих тарифів та без        

відшкодування збитків з міського бюджету), що неприйнятно, тому що ситуація, 
яка склалася на теплопостачальних підприємствах, потребує негайного        
вирішення; 

- виділення з міського бюджету коштів для компенсації різниці в тарифах– 
неприйнятно, тому що це ним не передбачено; 



  
 

- відмова від регулювання тарифів на послуги теплопостачання –        
неприйнятно, тому що не відповідає чинному законодавству. 

 
7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення встановле-

них цілей. 
Досягнення зазначених цілей можливе лише завдяки прийняттю        

запропонованого регуляторного акта "Про встановлення тарифів на послуги     
теплопостачання у м.Кривому Розі для установ, організацій, що фінансуються з 
бюджетів усіх рівнів, та інших споживачів", оскільки його запровадження        
дозволить забезпечити беззбиткову роботу підприємств-надавачів послуг        
теплопостачання, розраховуватися за спожиті енергоносії та здійснювати        
відповідні перерахування до бюджету. 

 
8. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначених про-

блем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. 
З прийняттям цього регуляторного акта буде забезпечено 100%               ві-

дшкодування витрат підприємств теплокомуненергетики на виробництво       по-
слуг теплопостачання, що в свою чергу дозволить розраховуватися за енергоно-
сії, проводити реконструкцію діючого енергетичного обладнання, заміну      теп-
лових мереж, які потребують значних витрат у зв’язку з моральним та фізичним 
зношенням. 

 
9. Обґрунтування  можливості досягнення встановлених цілей у разі 

прийняття запропонованого регуляторного акта. 
Досягнення вищезазначених цілей можливе завдяки затвердженню запро-

понованого регуляторного акта. В іншому випадку, у зв'язку з тим, що діючі    
тарифи не покривають витрати підприємств, така ситуація може призвести до: 

- припинення або суттєвого обмеження надання послуг теплопостачання; 
- виникнення заборгованості за енергоносії та із заробітної плати; 
- несвоєчасної оплати податкових платежів; 
- нарахування підприємствам штрафних санкцій та пені за несвоєчасні і 

неповні розрахунки за енергоносії та несвоєчасну оплату податкових        
зобов’язань. 

 
10. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей з най-

меншими витратами для суб’єктів  господарювання, держави. 
Досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей буде 

здійснено з найменшими втратами для бюджетних установ та інших суб’єктів 
господарювання, в тому числі і для суб’єктів підприємницької діяльності, яким 
надаються послуги теплопостачання, тому що при розрахунку тарифів на        
зазначені послуги враховувалися тільки економічно обґрунтовані витрати        
підприємств-надавачів цих послуг відповідно до діючого законодавства.  

 



  
 

11. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії запро-
понованого   регуляторного   акта, виправдовують відповідні витрати у ви-
падку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені. 

Не всі вигоди, які виникнуть внаслідок дії запропонованого регуляторного 
акта, можуть бути кількісно визначені. Серед них: 

- поліпшення якості послуг теплопостачання (за бальною системою згідно з 
методикою);  

- стабільна робота підприємств-надавачів послуг теплопостачання. 
 
12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регулятор-

ного акта залежно від ресурсів,  якими  розпоряджаються органи державної 
влади, органи місцевого самоврядування та юридичні особи, які повинні впро-
ваджувати та виконувати їх. 

Виконання вимог регуляторного акта спричинить збільшення витрат для 
організацій та установ, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів, та інших        
споживачів, які будуть сплачувати послуги теплопостачання за тарифами, що 
пропонуються в проекті рішення. 

 
13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого ре-

гуляторного акта. 
При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію 

запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні      
коригування.  

 
14. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного  

акта. 
Строк дії запропонованого регуляторного акта залежить від змін у діючо-

му законодавстві. У разі потреби до регуляторного акта вноситимуться зміни за 
підсумками аналізу відстеження його результативності.   

 
 
15. Визначення показників результативності регуляторного акта. 
Головними чинниками результативності цього регуляторного акта є: 
- стала робота підприємств теплокомуненергетики; 
- ліквідація збитків від основного виду діяльності підприємств-надавачів 

послуг теплопостачання; 
- підвищення рівня розрахунків підприємств-надавачів послуг теплопоста-

чання за енергоносії та платежів до бюджету. 
 
16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відсте-

ження результативності регуляторного акта у разі  його  прийняття. 
Результативність запропонованого регуляторного акта буде відстежува-

тись управлінням економіки виконкому міськради через один рік від дати        
набрання чинності (повторне) та раз на кожні наступні три роки, починаючи від 
дня закінчення заходів із повторного відстеження результативності (періодичне), 



  
 
шляхом проведення фінансово-економічного аналізу діяльності ДП "Криворізь-
ка теплоцентраль" та КПТМ "Криворіжтепломережа", здійснення контролю за 
своєчасним і повним надходженням коштів від споживачів, яким надаються     
послуги з теплопостачання, зменшення надходження скарг до підприємств щодо 
якості цих послуг. 
 
 
 
 
Розробник проекту рішення виконкому міської ради та аналізу його 
регуляторного впливу є управління економіки виконкому міськради (каб.230, 
тел. 74-32-63). 
 
 


