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РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2019 року № ___ 

м. Олександрія 
 

Про звернення депутатів 
Олександрійської міської ради до 
Верховної Ради України про внесення 
змін до ст. 20 Закону України «Про 
теплопостачання» 
 

Відповідно до ст.ст.  25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
пп. 3), 6) п. 2 ст. 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», з метою 
запобігання необґрунтованому витрачанню бюджетних коштів та забезпечення 
обґрунтованого встановлення тарифів на теплову енергію від котелень, які працюють на 
альтернативних видах палива, для теплопостачальних підприємств усіх форм власності 
 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 
 

1. Звернутися до Верховної Ради України про внесення змін до ст. 20 Закону України 
«Про теплопостачання» (звернення додається). 

 
2. Право підпису під листом – зверненням надати міському голові – Цапюку С.К. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Гриценка С.П. та постійну комісію міської ради з 
питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики. 

 
 
 
 
 
Міський голова С. ЦАПЮК 
 

 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Додаток 
до рішення міської ради 
від __________ 2019 року № _____ 

 
Верховна Рада України 

 
 

Звернення депутатів Олександрійської міської ради 
про внесення змін до Законів України та постанови Кабінету Міністрів України 

 
1. Про внесення змін до ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» 

 
Олександрійська міська рада Кіровоградської області звертається до вас з метою 

розгляду питання внесення змін до ст. 20 Закону України «Про теплопостачання».  
Звернутися до вас з порушеного питання спонукала ситуація, яка на даний час 

виникла в м. Олександрія та інших містах України у зв’язку з необхідністю встановлення 
органами місцевого самоврядування тарифів на теплову енергію для населення та 
бюджетних установ міста, теплозабезпечення яких здійснюється суб’єктами господарювання 
від котелень, що працюють на альтернативних видах палива.  

Згідно із ст. 20 Закону України «Про теплопостачання»: «Тарифи на теплову енергію 
для суб’єктів господарювання, що здійснюють її виробництво на установках з 
використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, 
теплоелектростанції та когенераційні установки, для потреб установ та організацій, що 
фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення 
встановлюються на рівні 90 відсотків діючого для суб’єкта господарювання тарифу на 
теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної 
категорії споживачів. У разі відсутності для суб’єкта господарювання встановленого тарифу 
на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб установ та 
організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб 
населення тарифи на теплову енергію встановлюються на рівні 90 відсотків 
середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, 
для потреб відповідної категорії споживачів.». 

Також ст. 20 вказаного Закону України передбачено, що середньозважені тарифи на 
теплову енергію, які розраховуються та оприлюднюються Держенергоефективності станом 
на 25 число останнього місяця кожного кварталу, використовуються суб’єктами 
господарювання, які здійснюють виробництво теплової енергії на установках з 
використанням альтернативних джерел енергії, для розрахунку тарифу на теплову енергію на 
наступний квартал. 

Таким чином, виробники з альтернативних джерел теплової енергії (у разі відсутності 
у такого суб’єкта господарювання встановленого тарифу на теплову енергію, вироблену з 
використанням природного газу) отримали можливість щоквартально підвищувати тариф на 
теплову енергію незалежно від того, чи мало місце фактичне збільшення витрат у структурі 
собівартості теплової енергії.  

У свою чергу, відповідний тариф на теплову енергію від котелень, що працюють на 
альтернативних видах палива, для суб’єктів господарювання, які також мають і котельні з 
використанням природного газу, може бути переглянуто лише у разі зміни для даного 
суб’єкта господарювання рівня тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням 
природного газу. У цьому разі підвищення тарифу можливе лише за умови, якщо таке 
підвищення буде обґрунтовано фактичними змінами витрат, що входять до собівартості 
послуг з теплопостачання. 

Тобто, у результаті дії норм ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» у частині 
встановлення тарифів на теплову енергію теплопостачальні підприємства м. Олександрія 
опинилися в нерівних умовах. Унаслідок цього у м. Олександрія виникла ситуація, коли 
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тарифи на теплову енергію для бюджетних установ, яку надає комунальне підприємство 
«Теплокомуненерго» від котелень на альтернативних видах палива, значно нижчі, ніж 
тарифи на теплову енергію, що постачається бюджетним закладам  від альтернативних 
джерел ТОВ «Захід-Схід-Енерго» та БФ ПП «Каярд-Україна» «Каярд-Богданівка».  

При цьому щоквартальне необґрунтоване підняття тарифу на теплову енергію для 
бюджетних установ – це суттєве навантаження на міський бюджет, що вимагає значних 
додаткових витрат, які могли б бути спрямовані на поліпшення добробуту м. Олександрія та 
його мешканців.  

Дана проблема є загальнодержавною, так як у такій ситуації щодо встановлення 
тарифів на теплову енергію опинилося й багато інших міст країни.   

До того ж ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» не визначено, що є 
вмотивованою відмовою у встановленні такого тарифу.  

Враховуючи вищевикладене та з метою запобігання необґрунтованому підняттю 
тарифів на теплову енергію для суб’єктів господарювання, які здійснюють теплопостачання 
від котелень, що працюють на альтернативних видах палива,  просимо вас:  

1)  Внести зміни до ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» таким чином, щоб 
тариф на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних 
джерел енергії, для потреб населення та установ і організацій, що фінансуються з 
державного чи місцевого бюджету, у разі відсутності для суб’єкта господарювання 
встановленого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного 
газу, встановлювався на рівні до 90%, але не вищому, ніж середній тариф на теплову 
енергію по місту, що встановлений для суб’єктів господарювання, які мають і 
котельні, що працюють на альтернативних видах палива, і котельні, які працюють з 
використанням природного газу.   

2) Доповнити ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» конкретним роз’ясненням, у 
яких випадках під час встановлення зазначених тарифів застосовується вмотивована 
відмова у їх встановленні.  
 
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про державно-приватне партнерство» та до  

постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2011 № 384 «Деякі питання організації 
здійснення державно-приватного партнерства» 
 

Взаємодія влади і бізнесу є однією з найважливіших умов успішного соціально-
економічного розвитку нашої країни в цілому і регіонів зокрема. Органи державної влади і 
бізнес повинні працювати узгоджено, в загальних інтересах населення, формуючи 
партнерські моделі взаємовідносин у різних сферах. І тут важливо знайти баланс інтересів, 
необхідний для реалізації суспільно значущих проектів. Одним з варіантів таких 
взаємовідносин є державно-приватне партнерство.  

Нерідко з ініціативою по реалізації проекту виступають не органи державної влади, а 
представники приватного сектору, що також і передбачено чинними нормативно-правовими 
актами, зокрема, статтею 10 Закону України «Про державно-приватне партнерство», але 
практика показує, що  залишається складною процедура узгодження всіх питань, що 
виникають у процесі підготовки державно-приватного партнерства, здійснення аналізу 
ефективності, проведення конкурсу з визначення приватного партнера, укладання договору, 
може зайняти значу кількість часу, що може критично розцінюватися зацікавленими 
приватними інвесторами. 

З метою дійового сприяння реалізації проектів державно-приватного партнерства 
пропонуємо внести зміни до Закону України «Про державно-приватне партнерство» від 
01.07.2010 № 2404- VI та  постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2011 № 384 «Деякі 
питання організації здійснення державно-приватного партнерства», направлені на спрощення 
та прискорення проведення конкурсу на умовах державно–приватного партнерства, а саме: 
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1) абзаци 9, 12 п.6 та п. 18 Порядку проведення конкурсу з визначення приватного 
партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів 
державної, комунальної власності та об'єктів, які належать Автономній Республіці 
Крим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. 
№ 384, викласти в такій редакції: 

абз.9 п.6: « граничний строк подання заявок на участь у конкурсі, який не може бути меншим 
ніж 20 днів календарних днів з дати публікації оголошення про проведення конкурсу.» 
абз.12 п.6: «граничний строк проведення конкурсу, який не може бути меншим ніж 20 
календарних днів з дати закінчення подання заявок на участь у конкурсі.» 
п.18: «Орган управління опубліковує не пізніше ніж за 20 календарних днів до закінчення 
строку подання заявок на участь у конкурсі (далі - заявка) оголошення про його проведення в 
газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України" чи в офіційному друкованому засобі масової 
інформації відповідного органу місцевого самоврядування або Автономної Республіки Крим, 
якщо державними партнерами є зазначені органи, а також розміщує на власному веб-сайті 
органу управління та Міністерства.  
Орган управління не пізніше ніж через три дні після затвердження конкурсної документації 
надсилає рекомендованим листом оголошення про проведення конкурсу Міністерству.» 

2) Абзац 10 п.7, п.19, абзац 2 п.20 Порядку проведення аналізу ефективності 
здійснення державно-приватного партнерства, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України  від 11 квітня 2011 р. № 384, викласти в такій редакції: 

абз.10  п.7: «відповідний орган повинен у п’ятнадцятиденний строк з дати надходження 
такого звернення подати рекомендації щодо доцільності підготовки техніко-економічного 
обґрунтування.» 
п.19: «Мінекономрозвитку протягом 20 календарних днів з дати надходження пропозиції та 
висновку проводить його перевірку та погоджує з урахуванням позиції Мінфіну, пропозицій 
та роз’яснень інших органів, яким було надіслано висновок та пропозицію.» 
абз.2 п. 20: «Аналіз ефективності проводиться Мінекономрозвитку протягом 30 календарних 
днів з дати надходження пропозиції.» 

 
3. Про внесення змін до Закону України «Про запровадження нових інвестиційних 

можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності 
для проведення масштабної енергомодернізації» 

З метою розвитку та реалізації енергозберігючих проектів на основі енергосервісу на 
взаємовигідних умовах як для інвестора, так і для бюджетних організацій  пункт 5. ст. 5 
Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав 
та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної 
енергомодернізації» викласти в такій редакції: 

Пункт 5. Ст. 5 «Фіксований відсоток суми скорочення витрат замовника енергосервісу 
на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, 
що підлягає до сплати виконавцю енергосервісу, має становити не менше 50 відсотків.» 

 
 
 
 

 
Міський голова        С. ЦАПЮК 
 
 
 
 
 
Секретар міської ради      О. БОГОЯВЛЕНСЬКА 


