
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

Порядку розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, 

вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, 

установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого 

бюджету, її транспортування та постачання» 

1. Резюме 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

Порядку розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену 

з використанням природного газу, для потреб населення, установ та 

організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, її 

транспортування та постачання» (далі – проект акта) розроблено з урахуванням 

завдання, визначеного у цілі 9.2 «Українські споживачі та український бізнес 

сплачують справедливу ціну за якісні енергетичні товари» Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 29.09.2019 № 849 та схваленої постановою Верховної Ради 

України від 04.10.2019 № 188-ІХ. 

Метою прийняття проекту акта є створення нормативно-правового 

підґрунтя для удосконалення єдиного підходу до розрахунку середньозважених 

тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу,  для 

потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи 

місцевого бюджету. 

2. Проблема, яка потребує розв'язання 

На даний час середньозважені тарифи на теплову енергію, вироблену з 

використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів у 

адміністративно-територіальній одиниці (Автономна Республіка Крим, області, 

мм. Київ та Севастополь) розраховуються відповідно до пункту 4 Порядку 

розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з 

використанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій, 

що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, її транспортування та 
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постачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 

вересня 2017 р. № 679 (далі – Порядок розрахунку середньозважених тарифів 

на теплову енергію). 

Практика реалізація положень цього порядку виявили необхідність його 

удосконалення.  

Однією з величин, яка використовується в формулі для розрахунку 

середньозваженого тарифу, є діючий тариф на теплову енергію, встановлений 

суб’єкту господарювання, що провадить діяльність у сфері теплопостачання у 

відповідній адміністративно-територіальній одиниці (Автономна Республіка 

Крим, області, мм. Київ та Севастополь). 

Підприємства теплоенергетики мають право формувати одноставкові або 

двоставкові тарифи на теплову енергію. 

Двоставкові тарифи на теплову енергію складаються з умовно-змінної 

частини та умовно-постійної частини. 

В Порядку розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію 

відсутній механізм врахування двоставкових тарифів під час розрахунку 

середньозважених тарифів. 

Проект акта передбачає правове врегулювання цього питання, надає 

правило врахування двоставкових тарифів під час здійснення розрахунку 

середньозважених тарифів на теплову енергію. 

Частиною вісім статті 20 Закону України «Про теплопостачання» 

визначено, що «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, та органи місцевого 

самоврядування щокварталу, до 10 числа останнього місяця кожного кварталу, 

надають центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, 

енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів 

палива, інформацію, необхідну для розрахунку середньозваженого тарифу на 

теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб 

населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого 

бюджету, а також тарифів на транспортування та постачання теплової енергії». 
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На сьогодні вищезазначена інформація не визначена. 

      Крім цього, потребує визначення питання щодо суб'єктів господарювання 

– виробників теплової енергію, інформацію яких необхідно враховувати під 

час розрахунку середньозважених тарифів. 

3. Суть проекту акта 

Проектом акту пропонується: 

  внести зміни до Порядку розрахунку середньозважених тарифів на 

теплову енергію в частині його доповнення новим пунктом, в якому визначено 

механізм врахування під час розрахунку середньозважених тарифів на теплову 

енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної 

категорії споживачів двоставкових тарифів на теплову енергію; 

визначити інформацію, яку органи, визначені у частині восьмій статті 20 

Закону України «Про теплопостачання» надають до Держенергоефективності 

для проведення розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, 

вироблену з використанням природного газу, її транспортування та постачання 

окремо для потреб населення, а також для потреб установ та організацій, що 

фінансуються з державного чи місцевого бюджету. 

Також, проектом постанови передбачено, що для розрахунку 

середньозважених тарифів враховуються дані суб’єктів господарювання, які на 

момент надання інформації, необхідної для розрахунку середньозваженого 

тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, 

провадять або мають намір провадити господарську діяльність з виробництва 

теплової енергії, та/або її транспортування, та/або її постачання, і мають 

діючий тариф на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу 

(крім теплоелектроцентралей та теплоелектростанцій), та/або її 

транспортування, та/або її постачання. 

Все це дозволить забезпечити єдиний прозорий механізм  

тарифоутворення в сфері альтернативної теплоенергетики. 

4. Вплив на бюджет 

Реалізація проекту акта не потребує фінансування з державного чи 

місцевого бюджетів. 
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5. Позиція заінтересованих сторін 

Проект акта не потребує погодження з Всеукраїнською асоціацією органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України». 

Проект акта не стосується питань соціально-трудової сфери та не потребує 

погодження Спільним представницьким органом репрезентативних 

всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні, Спільним 

представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні,  

Конфедерацією роботодавців України та всеукраїнських громадських 

організацій осіб з інвалідністю, їх спілок. 

Проект акта не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради 

України з питань розвитку науки і технологій, оскільки він не стосується сфери 

наукової та науково-технічної діяльності. 

Реалізація акта матиме вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін, 

прогноз впливу додається. 

З метою оприлюднення проект акта буде розміщено на офіційному 

вебсайті Держенергоефективності (http://www.saee.gov.ua). 

6. Прогноз впливу 

Проект акта є регуляторним актом та відповідає принципам державної 

регуляторної політики. 

Проект акта не впливає на розвиток адміністративно-територіальних 

одиниць та концептуальні проблеми розвитку регіонів, не стосується 

соціально-трудової сфери, ринку праці, громадського здоров’я, екології, 

забруднення навколишнього природного середовища та інших сфер суспільних 

відносин. 

Проектом акта не передбачено затвердження документів державного 

планування, підготовка яких здійснюється з урахуванням особливостей, 

передбачених Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку». 

Проект акта не потребує проведення стратегічної екологічної оцінки. 

7. Позиція заінтересованих органів 

Проект акта стосується компетенції Міністерства фінансів України, 

Міністерства економіки, торгівлі і сільського господарства України, 

http://www.saee.gov.ua/
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Міністерства розвитку громад та територій, Міністерства енергетики та 

захисту довкілля України, Державної регуляторної служби України, 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг (за згодою). 

Проект акта попередньо погоджений Мінекоенерго листом від 30.04.2020 

№ 26/1.1-4.6-11206). 

Проект акта потребує проведення правової експертизи Міністерством 

юстиції України. 

8. Ризики та обмеження 

У проекті акта відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики 

вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з 

корупцією. 

Громадська антикорупційна експертиза не проводилась. 

У проекті постанови відсутні норми, що містять ознаки дискримінації. 

Проект постанови не потребує проведення громадська 

антидискримінаційної експертизи. 

У   проекті   постанови   відсутні   положення,  які  порушують принцип 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

Положення    проекту    постанови    є    гендерно - нейтральними     для 

представників обох статей.  

9. Підстава розроблення проекту акта 

Проект акта розроблено Держенергоефективності за власною ініціативою 

відповідно до § 32 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950. 

 

 

Т.в.о. Голови Держенергоефективності                                        О. Товстенко                                           

                       

___ ____________ 2020 р. 


