
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 29 листопада 2022 року                      м. Біла Церква                                                 № 782 

 

Про схвалення Програми відшкодування різниці в тарифах на послуги 

з постачання теплової енергії для споживачів категорії «населення»  

комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» на 2023 рік 

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради  від 11 листопада 2022 року № 1471, відповідно до пункту 1 

частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 

«Про ціни і ціноутворення», Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку 

природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого 

відновлення їх функціонування», Бюджетного кодексу України, з метою зменшення 

фінансового навантаження на населення, як одержувачів комунальних послуг у 

Білоцерківській міській територіальній громаді, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Схвалити Програму відшкодування різниці в тарифах на послуги з постачання 

теплової енергії для споживачів категорії «населення» комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» на 2023 рік», що додається. 

2. Винести проєкт рішення Білоцерківської міської ради «Про затвердження  Програми 

відшкодування різниці в тарифах на послуги з постачання теплової енергії для споживачів 

категорії «населення» комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» на 2023 рік»  на розгляд сесії Білоцерківської міської ради. 

3. Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської  міської  ради  

забезпечити підготовку відповідних документів та  надання їх до організаційного відділу 

Білоцерківської міської  ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                   Геннадій   ДИКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проєкт 
                                                                                                  Автор 

виконавчий комітет  

                                                                                                                          міської ради  

                                                    РІШЕННЯ 

 

Про затвердження  Програми відшкодування різниці в тарифах 

на послуги з постачання теплової енергії для споживачів категорії  

«населення»  комунального підприємства Білоцерківської міської  

ради «Білоцерківтепломережа» на 2023 рік 

 

На  підставі  рішення  виконавчого  комітету  Білоцерківської  міської  ради   від 

_________ 2022 року  № ______ «Про схвалення проєкту рішення Білоцерківської міської ради 

«Про затвердження Програми відшкодування різниці в тарифах на послуги з постачання 

теплової енергії для споживачів категорії «населення» комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» на 2023 рік», відповідно до пункту 22 

частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 

«Про ціни і ціноутворення», Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку 

природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого 

відновлення їх функціонування», Бюджетного кодексу України, з метою зменшення 

фінансового навантаження на населення, як одержувачів комунальних послуг у 

Білоцерківській міській територіальній громаді, міська рада вирішила: 

1. Затвердити Програму відшкодування різниці в тарифах на послуги з постачання 

теплової енергії для споживачів категорії «населення» комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» на 2023 рік,  згідно додатка 1. 

2. Затвердити Порядок розрахунків, обліку та відшкодування різниці в тарифах на 

послуги з  постачання теплової енергії для споживачів категорії «населення» у випадку 

невідповідності фактичної вартості послуг встановленим тарифам, згідно додатка 2. 

3. Управлінню фінансів Білоцерківської міської ради в межах фінансової можливості 

дохідної частини місцевого бюджету передбачити потребу у видатках на виконання цієї 

Програми, виходячи з пріоритетів та можливостей бюджету. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань житлової політики, комунального господарства, природокористування, охорони 

довкілля та енергозбереження, водного та лісового господарства та постійну комісію з питань 

планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів. 

 

Міський голова                                                                                       Геннадій   ДИКИЙ 



                                                                                                          

                                                                                             Додаток 1  

                                                                                             до рішення Білоцерківської міської                 

                                                                                             ради від _________2022 року №_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

відшкодування різниці в тарифах на послуги з постачання 

теплової енергії для споживачів категорії «населення»   

комунального підприємства Білоцерківської міської ради  

«Білоцерківтепломережа» на 2023 рік 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

відшкодування різниці в тарифах на послуги з  постачання теплової  

енергії для споживачів категорії «населення» комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» на 2023 рік 

(далі-Програма) 

 

1. Ініціатор розроблення Програми 

Комунальне підприємство Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківтепломережа», 

Департамент житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради  

2. Розробник Програми 
Департамент житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради  

3. Головний розпорядник коштів 
Департамент житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради  

4. Виконавці Програми 

Комунальне підприємство Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківтепломережа», 

 Департамент житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради  

5. Учасники Програми 

Комунальне підприємство Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківтепломережа», 

Департамент житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради  

6. Терміни реалізації Програми 2023 рік 

7. 
Джерела фінансування 

Програми 

Місцевий бюджет, інші джерела не заборонені 

чинним законодавством України 

 

8. 

Загальний  обсяг  

фінансування, необхідного для 

реалізації Програми, всього, у 

тому числі: 

 

 

187 400 000,00 грн. 

8.1 
коштів місцевого бюджету 

 
2023 рік – 187 400 000,00 грн. 

9 
Основні джерела фінансування 

Програми 
Місцевий бюджет 
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2. Визначення проблеми 

на розв’язання якої спрямовані заходи Програми 

Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги з  постачання теплової енергії 

для споживачів категорії «населення» комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківтепломережа» на 2023 рік розроблена відповідно до Бюджетного кодексу 

України, Закону України «Про ціни і ціноутворення», Закону України «Про особливості 

регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії 

воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та спрямована на зменшення фінансового навантаження 

на населення, як одержувачів комунальних послуг у Білоцерківській міській територіальній 

громаді. 

Згідно Закону України «Про житлово-комунальні послуги» державна політика у сфері 

житлово-комунальних послуг ґрунтується на таких принципах: 

1) забезпечення раціонального використання наявних ресурсів та сталого розвитку 

населених пунктів; 

2) створення та підтримання конкурентного середовища при виробленні та наданні 

житлово-комунальних послуг, забезпечення контролю у сфері діяльності природних 

монополій; 

3) забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, на умовах самофінансування, 

досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво таких послуг; 

4) регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги у випадках, визначених 

законом, з урахуванням досягнутого рівня соціально-економічного розвитку, природних 

особливостей відповідного регіону та технічних можливостей; 

5) забезпечення рівних можливостей доступу до отримання мінімальних норм 

житлово-комунальних послуг для споживачів незалежно від соціального, майнового стану, 

віку споживача, місцезнаходження та форми власності юридичних осіб тощо; 

6) дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків і правил щодо 

кількості та якості житлово-комунальних послуг. 

До повноважень органів місцевого самоврядування належить встановлення 

цін/тарифів на комунальні послуги відповідно до закону. 

Комунальне господарство є однією з найважливіших сфер діяльності від ефективності 

роботи якої залежить життєдіяльність територіальної громади. 

Для врегулювання в умовах воєнного стану окремих відносин на ринку природного 

газу та у сфері теплопостачання Верховною Радою України 29 липня 2022 року прийнято 

Закон України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері 

теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» 

(далі  - Закон № 2479-IX). 

 Згідно із Законом № 2479-IX протягом дії воєнного стану в Україні та протягом шести 

місяців після місяця, в якому його буде припинено або скасовано, забороняється 

підвищувати тарифи на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання), 

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води. 

Відповідно до статті 2 Закону № 2479-IX суб’єктам господарювання, що здійснюють 

виробництво та/або транспортування, та/або постачання теплової енергії і надають послуги 

з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, щодо яких запроваджено мораторій 

згідно з частиною першою статті 1 цього Закону, компенсується: 

- заборгованість з різниці в тарифах на виробництво, транспортування та постачання 

теплової енергії, на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та 

централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та 

постачання гарячої води, що підлягає врегулюванню на умовах та в порядку, 

визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2479-20%23n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1730-19
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теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого 

водопостачання і водовідведення". 

 Тобто, суб’єктам господарювання, що здійснюють виробництво та/або 

транспортування та/або постачання теплової енергії, надають послуги з постачання теплової 

енергії та постачання гарячої води, щодо яких запроваджено мораторій згідно Закону               

№ 2479-IX, компенсується різниця в тарифах.  

 Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» 

(далі - КП БМР «БЦТМ») в 2023 році зобов’язане застосовувати для населення на рівні, що 

не перевищуватимуть розмір тарифів на комунальні послуги, що застосовувалися в кінці 

опалювального періоду 2020/2021 року, тобто на рівні 1550,83 грн./Гкал з ПДВ, який 

затверджено Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг № 1738 від 10 грудня 2018 року. 

Відповідно до Закону України «Про ціни і цінотворення» Кабінет Міністрів України, 

органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які встановили державні 

регульовані ціни на товари в розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого розміру, 

зобов’язані відшкодувати суб’єктам господарювання різницю між такими розмірами за 

рахунок коштів відповідних бюджетів. 

У  відповідності до  статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та статті 91 Бюджетного Кодексу України органи місцевого самоврядування мають право 

самостійно визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно до 

законодавства України, в тому числі на фінансування інших програм, пов’язаних з 

виконанням  повноважень, затверджених  відповідною місцевою радою. 

Таким чином, виділення коштів на відшкодування різниці в тарифах для населення з 

місцевого бюджету є найбільш реальним джерелом забезпечення фінансової діяльності  КП 

БМР «БЦТМ» в  період  застосування тарифів  в  розмірі  меншому ніж економічно 

обґрунтований. 

Тому, відшкодування різниці в тарифах на послуги з постачання теплової енергії та 

постачання гарячої води для населення можливе за рахунок коштів бюджету Білоцерківської 

міської територіальної громади. 

 

3.  Мета Програми 

 

Прийняття даної  Програми  має за мету: 

-   прогнозування та виділення з місцевого бюджету коштів для відшкодування різниці 

в  діючих тарифах та економічно обґрунтованих витратах на виробництво послуг з постачання 

теплової енергії; 

-   забезпечення беззбиткової діяльності надавача  послуг з постачання теплової 

енергії; 

-   збереження кількості та якості надання послуг з постачання теплової енергії на 

нормативному рівні. 

 

 

 

4.   Шляхи  і  засоби  розв’язання   проблеми,  

обсяги   та  джерела  фінансування, порядок відшкодування 

 

Головними розпорядником коштів на виконання Програми є Департамент житлово-

комунального господарства Білоцерківської міської ради (далі - ДЖКГ БМР). 

Виконавцями Програми є КП БРМ «БЦТМ», ДЖКГ БМР. 

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах фінансових можливостей  

бюджету відповідно до Порядку розрахунків, обліку та відшкодування різниці в тарифах на 
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послуги з  постачання теплової енергії для споживачів категорії «населення» у випадку 

невідповідності фактичної вартості послуг встановленим тарифам. 

 

5. Система управління та контролю за ходом виконання Програми 

 

Координацію і контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія міської 

ради з питань житлової політики, комунального господарства, природокористування, 

охорони довкілля та енергозбереження, водного та лісового господарства та постійна комісія 

з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів. 

Управління економіки Білоцерківської міської ради здійснює узагальнення звітів 

відповідальних виконавців про поточне та остаточне виконання Програми, проводить 

аналіз вказаних звітів та включає його результати до щорічного звіту про виконання 

програми економічного і соціального розвитку громади.  

Після завершення дії Програми виконавець оформляє Заключний звіт про результати 

її виконання. 

 

 

Міський голова                                                              Геннадій ДИКИЙ 

     



                                                                                             Додаток 2  

                                                                                             до рішення Білоцерківської міської                 

                                                                                             ради від _________2022 року №_____ 

 

 

 

ПОРЯДОК  

розрахунків, обліку та відшкодування різниці в тарифах на послуги з  постачання 

теплової енергії для споживачів категорії «населення»  у випадку невідповідності 

фактичної вартості послуг встановленим тарифам 

 

1. Даний Порядок визначає механізм розрахунку та відшкодування  

КП БМР «БЦТМ» різниці між встановленими виконавчим комітетом Білоцерківської міської 

ради економічно обґрунтованими тарифами на послугу з постачання теплової енергії для 

населення та тарифами на послуги з  постачання теплової енергії для споживачів категорії 

«населення», які застосовуються для проведення розрахунків для нарахування плати за 

фактично надані послуги (надалі - різниця в тарифах). 

2. Видатки на відшкодування витрат виробнику послуг, що пов’язані із 

дією  цін/тарифів на комунальні послуги, які є нижчими від розміру економічно 

обґрунтованих цін/тарифів на ці послуги, Білоцерківська міська рада передбачає у бюджеті 

громади згідно з наданими виробником послуг розрахунками. 

3. КП БМР «БЦТМ» готує розрахунки з різниці в тарифах та подає виконавчому 

комітету Білоцерківської міської ради для погодження. 

4. Головний розпорядник коштів, на підставі рішення виконавчого комітету про 

погодження розрахунків з різниці в тарифах, в межах бюджету, проводить відшкодування 

витрат, що пов’язані з дією цін/тарифів на послуги, нижчих від розміру економічно 

обґрунтованих тарифів. 

5. Перерахування коштів здійснюється помісячно на рахунок 

КП БМР «БЦТМ», відкритий в банківській установі, і використовуються ним для здійснення 

господарської діяльності. 

 

Розрахунок  різниці в тарифах на послуги з постачання теплової енергії  

між тарифами встановленими виконавчим комітетом Білоцерківської міської 

ради та тарифами, які застосовувались для населення 

                                                    за ____________ 20____ р. 

Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківтепломережа" 

 

Споживач 

Фактичний 

обсяг 

споживання 

теплової 

енергії,  

Гкал 

Тариф, який 

застосовувався, для 

нарахування плати 

за фактично надані 

послуги   

 в ________2021 

року 

 (без ПДВ) 

Тариф на 

послуги з 

постачання 

теплової енергії 

встановлений 

рішенням 

виконавчого 

комітету 

Білоцерківської 

міської ради 

(без ПДВ) 

Різниця 

між 

тарифами 

Сума 

різниці 

в 

тарифах 
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Керівник підприємства 
__________________ 

(підпис) 

___________________________ 

(власне ім’я, прізвище) 

Головний бухгалтер 
__________________ 

(підпис) 

___________________________ 

(власне ім’я, прізвище) 

   

 

М. П. 

 

Міський голова                                                              Геннадій ДИКИЙ 
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