
 
   АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

           проекту регуляторного акта  
«Про погодження тарифів на послуги з теплопостачання» 

 
Керуючись п.3 ст.31 Закону України від 24.06.2004 р. № 1875-IV «Про житлово-

комунальні послуги», ст.20 Закону України від 02.06.2005 р. № 2635 «Про теплопостачання», 
Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» від 11.09.2003 р. № 1160-IV, розроблено проект рішення виконкому про 
встановлення тарифів на послуги з теплопостачання для населення, що мешкає на                   
м-рн  “Масложир”, вул. Фрунзе, 89, пров. Краматорський, 28 та бюджетних установ: 
дитячого садка Слов’янського МВРО м-рн “Масложир”, міської лікарні № 2  та інших 
споживачів. 

 
1. Визначення проблеми. 
В теперішній час виробництво та реалізація послуг з теплопостачання підприємства 

ПП «Оргтехпром» є збитковими. Діючі тарифи на послуги з теплопостачання не покривають 
витрат ПП «Оргтехпром» тому що, тарифи для бюджетних установ та інших споживачів не 
враховують  збільшення ціни на природній газ.  

Ріст собівартості 1 Гкал теплової енергії  відбувається у зв’язку з ростом рівня 
інфляції та цін на енергоносії. Зростають ціни на теплоізолюючі матеріали, паливо та 
металовироби, інші матеріали, товари та послуги. Зростання цін на енергоносії, паливо, 
металовироби та інші матеріали і послуги зумовлюють зростання витрат ПП «Оргтехпром» 
на постачання тепла. Ці обставини призвели до того, що ПП «Оргтехпром» не має фінансової  
змоги в повному обсязі розраховуватися з постачальниками за енергоносії. Складна ситуація, 
що склалася в цілому в економіці України, вимагає  ПП «Оргтехпром» збільшити тарифи на 
послуги з теплопостачання. 

Економічна обґрунтованість тарифів на послуги з теплопостачання підтверджується 
висновком Державної інспекції по контролю за цінами  в Донецькій області № 931 від 
26.02.2009 р. 

 
2. Визначення цілей державного регулювання. 
Головною метою прийняття регуляторного акта є : 
- виконання Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 р. 

№875 – IV; 
- Закону України « Про теплопостачання» від 02.06.2005 р.  № 2635; 
- своєчасна та безперебійна подача тепла населенню, що мешкає на                                  

м-рн “Масложир”, вул. Фрунзе, 89, пров. Краматорський, 28 та бюджетним установам: 
дитячому садку Слов’янського МВРО м-рн  “Масложир”, міській лікарні № 2  та іншим 
споживачам; 

- покращення фінансового стану підприємства, що забезпечить своєчасні розрахунки 
за енергоносії з постачальниками, виплату заробітної плати, сплату податків до місцевого та 
державного бюджетів, запровадження профілактики, реконструкції  та ремонту теплового 
господарства. 

 
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей. 

- тарифи на теплову енергію залишити на існуючому рівні. Недолік фінансових 
коштів може призвести підприємство до погіршення технічного стану об’єктів 
теплопостачання, до їх аварійного стану, зростанню рівня заборгованості з заробітної плати, 
втраті кваліфікованих працівників, що  ставить під загрозу теплопостачання в цілому. Цей 
спосіб є неприпустимим. 

- зниження цін на газ, воду, електроенергію, паливо, матеріали та металовироби, 
зниження мінімальної заробітної плати. Ціни на енергоносії встановлюються 
постачальниками, і ПП «Оргтехпром» не має можливості на них впливати. Змінити державні 
законодавчі акти має змогу тільки уряд України. Ця альтернатива неприпустима, так як  
реально її здійснення  не можливе. 



- відшкодування з місцевого бюджету підприємству різниці між встановленим 
розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво  тепла. Міським 
бюджетом не передбачено фінансових ресурсів на покриття різниці в тарифах. 

Найбільш реальний спосіб вирішення проблеми – перегляд тарифів  на постачання  
теплової енергії ПП «Оргтехпром» до економічно обґрунтованого рівня. 

 
4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми : 
Головним механізмом, що зможе розв’язати проблему є здійснення державного 

регулювання шляхом погодження тарифів на послуги централізованого опалення та  
гарячого водопостачання для населення та бюджетних установ, організацій та інших 
споживачів. 

 
       5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта. 

У разі прийняття регуляторного акта ПП «Оргтехпром» матиме можливість своєчасно 
та безперебійно постачати тепло населенню, що мешкає на м-рн  “Масложир”,                    
вул. Фрунзе, 89, пров. Краматорський, 28 та бюджетним установам: дитячому садку 
Слов’янського МВРО м-рн “Масложир”, міській лікарні № 2  та іншим споживачам. 

Це дасть можливість поліпшити фінансовий стан підприємства, що забезпечить 
своєчасні розрахунки за енергоносії з постачальниками, виплату заробітної плати, сплату 
податків до місцевого та державного бюджетів. 

У літній період підприємство матиме можливість проведення профілактики, 
реконструкції  та ремонту теплового господарства. 

 
6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та 

витрат. 
Введення запропонованих тарифів дає теплопостачаючому підприємству можливість  

повною мірою та своєчасно розраховуватися з постачальниками за енергоносії та 
забезпечити тепловою енергією споживачів.  

Підприємство зможе виконувати профілактику, своєчасно та якісно ремонтувати 
обладнання та  теплотраси, проводити реконструкцію теплового господарства, виплачувати 
заробітну плату своїм робітникам та сплачувати податки до бюджету. 

 
     Таблиця вигод та витрат 

 
Сфера впливу 

 

 
Вигоди 

 
Витрати 

 
Суб’єкт 
господарської 
діяльності  

 
Стабілізація фінансового стану.  

Розрахунки за енергоносії, 
здійснення профілактики, 
реконструкції  та ремонту 
теплового господарства 

 
Юридичні  
особи 

 
Своєчасне та безперебійне 
постачання тепла 

Зростання плати : 
Бюджетні організації та інші 
споживачі (крім населення) 
за 1 Гкал - на 192,72  грн. 
за 1 м³ гарячої води - на  10,42  грн. 

 
Населення 

Своєчасне та безперебійне 
постачання тепла  

- 

Органи 
місцевого 
самоврядування 

Виконання Закону України «Про 
житлово–комунальні послуги» 
від 24.06.2004 р. № 1875 – IV 
Реалізація державної політики в 
сфері житлово-комунального 
господарства. 

Процедура розробки регуляторного 
акта ( витрати робочого часу 
спеціалістів, пов’язані з 
підготуванням регуляторного акта) 
 
 

 



7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта. 
 
Строк дії регуляторного акта необмежений (до наступного підвищення цін на 

енергоносії, в разі зміни за об’єктивними причинами собівартості послуг з теплопостачання). 
Залежить від змін в законодавстві. 

 
8. Показники результативності регуляторного акта. 

№ 
п/п 

 
                           Показник 

Одиниця 
виміру 

Значення 

 
1 

Розмір надходжень до місцевого бюджету і 
державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта 

 
грн. 

 
35000 

 
2 

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних 
осіб, на яких поширюється дія регуляторного акта 
- бюджетні установи та інші споживачі (крім 
населення) 

 
 
шт. 

 
 
1 

 
3 

Кошти, що втрачаються суб’єктами господарювання 
та/або фізичними особами, пов’язані з виконанням 
вимог регуляторного акта 

 
грн. 

 
87000 

 
4 

Час, що втрачається суб’єктами господарювання 
та/або фізичними особами, пов’язаний з виконанням 
вимог регуляторного акта 

 
місяць 

 
2 

 
5 

Рівень проінформованості суб’єктів господарювання 
та/або фізичних осіб, стосовно основних положень 
регуляторного акта 

 
% 

 
100 

 
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності 

регуляторного акта.  
 
Згідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності»: 
- базове відстеження буде здійснено до набуття регуляторним актом чинності; 
- повторне відстеження - через рік після проведення базового відстеження; 
- періодичне відстеження – кожні три роки після проведення заходів з повторного 
відстеження.           

 
 
           
    

Директор ПП «Оргтехпром»     А.Є. Паршков  


