
 
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 внесення змін та доповнень  
до рішення виконкому міськради  
"Про встановлення тарифів на послуги 
теплопостачання у м. Кривому Розі та 
порядок їх застосування" 

 
У зв’язку з підвищенням з 1 січня 2008 року ціни на природний газ для 

підприємств теплокомуненергетики в частині відпуску теплової енергії бюджетним 
установам і суб’єктам господарювання, з метою забезпечення  сталої роботи 
комунального підприємства "Криворіжтепломережа" та державного підприємства 
"Криворізька теплоцентраль", виконком міської ради вирішив: 

 
1. Внести зміни та доповнення до рішення виконкому міськради "Про 

встановлення тарифів на послуги теплопостачання у м.Кривому Розі та порядок їх 
застосування": 

 
1.1 в преамбулі: 
- слова "враховуючи Постанову" змінити на "враховуючи Постанови"; 

           -  після тексту "...внесеними Постановою КМУ від 24.10.2007 №1267" доповнити 
"...та від 19.12.2007 №1401 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 
України"; 
          - дату та номер "03.12.2007 №4/5-6-3356", "04.12.2007 №4/6-5/3366" змінити 
відповідно на "28.12.2007 №4/6-5/3632", "28.12.2007 №4/6-5/3631"; 

 
1.2 абзац третій пункту 1 викласти в такій редакції: 
 "ІІ. Організації та установи, що фінансуються  
  з бюджетів усіх рівнів, інші споживачі        365" 

 
2. Вищезазначений тариф застосовувати з 01.02.2008. 
 
3. Управлінням розвитку підприємництва, економіки, відділам інформатизації та 

якості, загальному виконкому міської ради (Рижкова І.О., Світличний О.В., Білогай 
О.Ю., Чорний В.А.), редакції Криворізької міської комунальної газети "Червоний 
гірник" (Штельмах В.В.), комунальному підприємству ТРК "Рудана" (Некрасова І.Ф.) 
забезпечити в 10-денний термін, згідно з регламентом, інформування населення міста у 
засобах масової інформації та на офіційній сторінці виконкому міської ради в мережі 
Інтернет у підрозділі "Регуляторна політика" розділу "Розвиток підприємництва" про 
зміст  рішення та введення його до реєстру документів виконкому міської ради. 

 
4. Управлінню економіки виконкому міської ради забезпечити виконання заходів 

щодо проведення базового, повторного та періодичного відстежень результативності дії 
цього рішення відповідно через шість місяців, один рік та раз на кожні три роки. Звіт 



  
 
оприлюднити у Криворізькій міській комунальній газеті "Червоний гірник" та на 
офіційній сторінці виконкому міськради в мережі Інтернет в терміни, визначені чинним 
законодавством. 

 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови  Павлова К.Ю. 
 

 
 

А Н А Л І З 
регуляторного впливу до проекту рішення виконкому міської ради 
"Про внесення змін та доповнень до рішення виконкому міськради 

 "Про встановлення тарифів на послуги теплопостачання  
у м.Кривому Розі та порядок їх застосування" 

 
1. У  зв'язку з підвищенням з 1 січня 2008 року ціни на природний газ для підпри-

ємств теплокомуненергетики в частині відпуску теплової енергії бюджетним установам 
та суб’єктам господарювання  відповідно до  Постанови  Кабінету Міністрів України від 
19.12.2007  №1401 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" 
виникла необхідність у перегляді тарифів на послуги теплопостачання для організацій 
та установ, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів, та інших споживачів  (окрім насе-
лення). 

Проблема, яку передбачається розв'язати з прийняттям цього рішення, полягає у 
приведенні тарифів на послуги теплопостачання до економічно обґрунтованих витрат 
підприємств-надавачів цих послуг відповідно до вимог Закону України "Про житлово-
комунальні послуги" та забезпеченні стабільної роботи підприємств теплокомуненерге-
тики – комунального підприємства "Криворіжтепломережа" та державного підприємст-
ва "Криворізька теплоцентраль" шляхом перегляду вищезазначених тарифів. 

 
2. Відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" повноваження 

щодо встановлення тарифів на послуги теплопостачання належать органам місцевого 
самоврядування. Тому визначена проблема потребує вирішення шляхом затвердження 
виконкомом Криворізької міської ради тарифів на послуги теплопостачання для органі-
зацій та установ, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів, та інших споживачів (окрім 
населення). 

 
3. Значне підвищення цін на природний газ для підприємств теплокомуненергетики 

в частині відпустку теплової енергії бюджетним установам та суб’єктам господарюван-
ня спричинило необхідність у розробці нового регуляторного акта - проекту рішення 
виконкому міської ради "Про внесення змін та доповнень до рішення виконкому міськ-
ради "Про встановлення тарифів на послуги теплопостачання у м.Кривому Розі та поря-
док їх застосування", оскільки тарифи не відповідають економічно обґрунтованим  ви-
тратам підприємств.  

 
4. У результаті прийняття запропонованого регуляторного акта "Про внесення змін 

та доповнень до рішення виконкому міськради "Про встановлення тарифів на послуги 
теплопостачання у м.Кривому Розі та порядок їх застосування" очікується належне за-
безпечення споживачів тепловою енергією, ліквідація збитків підприємств. 

Сфера інтересів Вигоди Витрати 



  
 

Суб’єкти госпо-
дарювання 

Для виробника послуг – стабільна, беззбиткова робота під-
приємства. 
Для інших суб’єктів господарювання - стабільне та якісне 
забезпечення тепловою енергією 

Запропонований 
тариф – 365 грн. за 
Гкал  

Держава 

Забезпечення життєдіяльності населення, промислової і со-
ціальної інфраструктури територіальної громади міста та 
стабільні надходження обов'язкових платежів до бюджетів 
усіх рівнів  

Запропонований 
тариф – 365 грн. за 
Гкал  
 

Населення Прийняття цього регуляторного акта не стосується зміни тарифів  
для населення   

 
 5. Метою цього регуляторного акта є належне забезпечення споживачів міста жит-

тєво необхідними послугами з теплопостачання та приведення тарифів на теплову енер-
гію до економічно обґрунтованих витрат на її виробництво для установ та організацій, 
що фінансуються з державного та місцевого бюджетів, та інших споживачів. 

 
6. Альтернативним способом досягнення визначених цілей є: 
- ринкове самоврегулювання вартості послуг теплопостачання, але на сьогодніш-

ній день чинним законодавством органам місцевого самоврядування надані по-
вноваження щодо встановлення тарифів на ці послуги; 

- передбачення у державному бюджеті видатків на відшкодування збитків підп-
риємствам-надавачам послуг теплопостачання; 

- можливість коригування рівня тарифів на послуги теплопостачання за рахунок 
зменшення рівня рентабельності.  

 
7. Досягнення зазначених цілей можливе лише завдяки прийняттю запропонова-

ного регуляторного акта "Про внесення змін та доповнень до рішення виконкому міськ-
ради "Про встановлення тарифів на послуги теплопостачання у м.Кривому Розі та поря-
док їх застосування", оскільки його запровадження дозволить забезпечити беззбиткову 
роботу підприємств теплокомуненергетики, своєчасно та в повному обсязі  розраховува-
тися за спожиті енергоносії та здійснювати відповідні перерахування до бюджету, по-
ліпшить якість послуг, які надаються. 

 
8. З прийняттям цього регуляторного акта буде забезпечено 100% відшкодування 

витрат підприємств теплокомуненергетики на виробництво послуг теплопостачання, що, 
в свою чергу, дозволить своєчасно і в повному обсязі розраховуватися за енергоносії, 
проводити реконструкцію діючого енергетичного обладнання, заміну теплових мереж, 
які потребують значних витрат у зв’язку з фізичним зношенням. 

9. Досягнення вищезазначених цілей можливе завдяки затвердженню запропонова-
ного регуляторного акта. В іншому випадку, у зв'язку з тим, що тарифи не покривають 
витрати підприємств, які, в свою чергу, не в змозі у повному обсязі розраховуватися за 
енергоносії, може бути припинено подачу природного газу, що призведе до неефектив-
ної роботи підприємств.  

 
10. Досягнення запропонованим регуляторним актом визначених цілей буде здійс-

нено з найменшими втратами для бюджетних установ та інших суб’єктів господарюван-
ня, тому що при розрахунку тарифів на послуги теплопостачання враховувалися тільки 
економічно обґрунтовані витрати підприємств-надавачів цих послуг відповідно до чин-
ного законодавства.  

 



  
 

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

- поліпшення якості наданих послуг тепло- та гарячого водопостачання (за баль-
ною системою згідно з методикою);  

- стабільна робота підприємств-надавачів послуг теплопостачання. 
 

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

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

запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригуван-
ня.  

 
14. Строк дії запропонованого регуляторного акта – довгостроковий. У разі пот-

реби до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результати-
вності.  

 
15. Головними чинниками результативності цього регуляторного акта є: 
- забезпечення сталої роботи підприємств теплокомуненергетики, ліквідація зби-

тковості цих підприємств; 
- поліпшення якості послуг з теплопостачання, що надаються споживачам міста; 
- здійснення своєчасних розрахунків підприємств-надавачів послуг теплопоста-

чання за енергоносії; 
- отримання звернень від споживачів послуг теплопостачання.  

16. Результативність запропонованого регуляторного акта буде відстежуватися 
управлінням економіки виконкому міськради щоквартально шляхом проведення фінан-
сово-економічного аналізу діяльності підприємств, здійснення контролю за своєчасним 
та повним надходженням коштів від споживачів (установ та організацій, що фінансу-
ються з бюджетів усіх рівнів, та суб’єктів господарювання), яким надаються послуги з 
теплопостачання, зменшення надходження скарг до підприємств щодо якості послуг, які 
надаються. 

Розробник проекту рішення виконкому міської ради та аналізу його регуляторного 
впливу: управління економіки (каб.426, тел. 74-32-63) 
 
 


