
 

Проєкт рішення 

 

Виконавчий комітет 

Білоцерківська міська рада 
Київської області 

 

від «   » _________2021 р.                    м. Біла Церква                                    № ______ 

 

 

Про застосування комунальним підприємстом Білоцерківської  

міської ради «Білоцерківтепломережа» тарифу на послугу з 

постачання теплової енергії для населення в опалювальний період 

2021-2022 рр.  

 

     Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунальних послуг  

Білоцерківської міської ради  від 09 грудня 2021 року № 3189, відповідно до підпункту 2 

пункту «а» частини 1 статті 28, частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону 

України «Про теплопостачання», Закону України «Про ціни та ціноутворення», постанови 

Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів 

на комунальні послуги» від 01 червня 2011 року № 869, Меморандуму про 

взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової 

енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр., укладеного 30 

вересня 2021 року між Кабінетом Міністрів України в особі Прем’єр-міністра 

України,Міністра розвитку громад та територій України та Міністра енергетики України, 

НАК «Нафтогаз України», Офісом Президента України, Всеукраїнською асоціацією 

органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» та Палатою місцевих влад 

Конгресу місцевих та регіональних влад, враховуючи рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 12 листопада 2021 № 789 «Про встановлення тарифів на  

теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послугу з постачання 

теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ, інших споживачів, релігійних 

організацій та послугу з постачання гарячої води для потреб бюджетних установ 

комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа»», 

постанову НКРЕКП від 10 грудня 2018 року № 1738 «Про встановлення тарифів на 

послугу з централізованого опалення, що надається населенню Комунальним 

підприємством Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа», яке є виконавцем 

цієї послуги»», постанови НКРЕКП від 17 січня 2020 року № 75 «Про встановлення 

тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання Комунальному 

підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» (із змінами), 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» в опалювальному періоді 2021-2022 років застосовувати тариф 

на послугу з постачання теплової енергії на рівні тарифу, що застосовувався в 

опалювальний період 2020-2021 років, а саме на рівні:  

   

  1.1 для потреб населення - 1550,83 грн. за 1 Гкал. (з ПДВ) у відповідності до 

постанови НКРЕКП від 10 грудня 2018 року № 1738 «Про встановлення тарифів на 

послугу з централізованого опалення, що надається населенню Комунальним 

підприємством Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа», яке є виконавцем 

цієї послуги»; 
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1.2 для потреб населення – 1823,29 грн. за 1 Гкал. (з ПДВ) у відповідності до 

постанови НКРЕКП 17 січня 2020 року № 75 «Про встановлення тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування, постачання Комунальному підприємству 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» ( із змінами). 

 

2. Відшкодувати комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» різницю в тарифах між економічно обґрунтованим тарифом на 

послуги з постачання теплової енергії та тарифом, що фактично застосовується до 

кінцевих споживачів категорії (населення). 

 

3. Відшкодування різниці в тарифах між економічно обґрунтованим тарифом на 

послуги з постачання теплової енергії та тарифом, що фактично застосовується до 

кінцевих споживачів категорії (населення), здійснювати відповідно до Програми, яка 

затверджується рішенням Білоцерківської міської ради. 

 

4. Управлінню фінансів Білоцерківської міської ради при формуванні бюджету 

Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік передбачити видатки на 

відшкодування різниці в тарифах між економічно обґрунтованим тарифом на послуги з 

постачання теплової енергії та тарифом, що фактично застосовується до кінцевих 

споживачів категорії (населення), виходячи з можливостей бюджету. 

 

5. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю  Білоцерківської міської 

ради надати рішення для оприлюднення  в засоби масової інформації. 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                Геннадій ДИКИЙ 


