
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
05.05.2017 № 335/2017-р 

 
 

Р Е Г Л А М Е Н Т  Р О Б О Т И  

територіальної  комісії з питань узгодження заборгованості  
з різниці в тарифах при обласній державній адміністрації 

1. Територіальна комісія з питань узгодження заборгованості з різниці в 
тарифах при обласній державній адміністрації (далі – Комісія) утворюється 
розпорядженням голови облдержадміністрації для реалізації положень Закону 
України “Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопос-
тачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого 
водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії” в частині перевірки 
та підтвердження наявних обсягів заборгованості з різниці в тарифах на 
теплову енергію, послуги з централізованого опалення, постачання гарячої 
води, водопостачання, водовідведення, постачання холодної води та водо-
відведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, 
транспортувалися та постачалися населенню, установам і організаціям, що 
фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, та/або іншим під-
приємствам теплопостачання, централізованого водопостачання та водовід-
ведення, що постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого 
опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, водовід-
ведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем) населенню, а також організаціям і установам, 
що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, яка виникла через 
невідповідність фактичної вартості теплової енергії, послуг з централізованого 
опалення, постачання гарячої води, водопостачання, водовідведення, поста-
чання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудин-
кових систем) тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами 
державної влади чи органами місцевого самоврядування, та залишилася не 
погашеною станом на 01 січня 2016 року (далі – заборгованість з різниці в 
тарифах). 

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами 
України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 
Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комунального господарства України, актами Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг, іншими актами законодавства України, розпорядженнями 
голови обласної державної адміністрації та цим Регламентом. 

3. Голова і члени Комісії здійснюють свої функції на громадських 
засадах. 
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4. До складу Комісії входять: 

заступник голови обласної державної адміністрації, який у межах своєї 
компетенції координує діяльність у сфері житлово-комунального господарства 
(голова Комісії); 

представники:  

управління житлово-комунального господарства (секретар Комісії), 
департаментів фінансів, економічного розвитку, промисловості та інфраструк-
тури обласної державної адміністрації;  

управління Західного офісу Держаудитслужби в області;  

Головного управління Держпродспоживслужби в області;  

Головного управління Національної поліції в області;  

управління Служби безпеки України в області;  

Головного управління ДФС в області з питань погашення зобов’язань 
учасників процедур врегулювання заборгованості перед державним бюджетом 
(з правом дорадчого голосу);  

підприємств області, які надають послуги теплопостачання, водо-
постачання та водовідведення (за згодою). 

5. Голова Комісії організовує її роботу. 

6. Основними завданнями Комісії є: 

перевірка та аналіз документів, які підтверджують розрахунки заборго-
ваності з різниці в тарифах; 

прийняття рішення про узгодження обсягів заборгованості з різниці в 
тарифах. 

7. Прийняття рішення Комісією щодо узгодження обсягів заборгованості 
з різниці в тарифах здійснюється протягом двох тижнів після подання 
суб’єктами господарювання заяви в довільній формі з додаванням документів, 
визначених пунктом 5 Типового положення про територіальні комісії з питань 
узгодження заборгованості з різниці в тарифах, затвердженого наказом 
Мінрегіону від 15.03.2017 № 53, зареєстрованого в Мінʼюсті України 
13.04.2017 року за № 496/30364 (далі Типове положення). 

8. Обсяг заборгованості з різниці в тарифах, що вказується в розрахунку 
обсягу заборгованості, визначається суб’єктами господарювання як різниця 
між фактичними витратами (з урахуванням фактичних витрат, пов’язаних з 
інвестиційною діяльністю) на теплову енергію, послуги з централізованого 
опалення, постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення, поста-
чання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудин-
кових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, 
організаціям й установам, що фінансуються з державного та/або місцевих 
бюджетів, та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого 
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водопостачання та водовідведення, які надають населенню, організаціям й 
установам, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, такі 
послуги, і фактичними нарахуваннями згідно з тарифами, що затверджувалися 
та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого 
самоврядування відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від 
01 червня 2011 року № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування 
тарифів на житлово-комунальні послуги”, від 12 липня 2006 року № 959 “Про 
затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення” та від 10 липня 2006 року № 955 “Про 
затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, 
постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і 
постачання гарячої води”, за винятком перерахунків за надання низькоякісних 
та не в повному обсязі послуг, трансфертів з державного та місцевих бюд-
жетів, отриманих суб’єктами господарювання для відшкодування заборгова-
ності з різниці в тарифах, та/або коштів, отриманих з місцевих бюджетів 
ліцензіатами органів місцевого самоврядування на відшкодування окремих 
витрат, згідно зі складовими затверджених тарифів. 

Обсяг фактичних витрат на послуги для населення, організацій й уста-
нов, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, з постачання 
теплової енергії та надання послуг з централізованого водопостачання і 
водовідведення визначається без врахування витрат на інші види діяльності. 

9. Для визначення обсягу зобов’язань учасники розрахунків подають 
Комісії довідку-розрахунок суми додаткових податкових зобов’язань з податку 
на прибуток підприємств та податку на додану вартість, що виникають у 
результаті проведення розрахунків згідно з договором про організацію 
взаєморозрахунків, за формою згідно з додатком 3 до Типового положення. 

Комісія узгоджує суми додаткових податкових зобов’язань з податку на 
прибуток підприємств та податку на додану вартість, що виникатимуть у про-
цесі отримання коштів на відшкодування заборгованості з різниці в тарифах. 

10. Рішення Комісії про узгодження обсягів заборгованості з різниці в 
тарифах оформлюється у формі протоколу засідання, який підписується в день 
проведення засідання головуючим та всіма членами Комісії, присутніми на 
засіданні, але не менш як двома третинами її повного складу. 

Копія протоколу Комісії направляється суб’єкту господарювання не 
пізніше 5 робочих днів з дати засідання комісії. 

Комісія може прийняти рішення щодо неузгодження заборгованості з 
різниці в тарифах у разі невідповідності розрахунків обсягу заборгованості 
та/або розрахунку фактичної вартості виробництва звітним даним, що 
подаються суб’єктами господарювання на розгляд Комісії. 

У разі неприйняття Комісією позитивного рішення про узгодження 
заборгованості з різниці в тарифах суб’єкт господарювання може повторно 
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звернутись до Комісії з відповідною заявою після усунення отриманих заува-
жень. 

11. Зберігання документів, на підставі яких Комісією приймається рішення 
щодо узгодження обсягів заборгованості та організаційне забезпечення 
діяльності Комісії, здійснює її секретар. 

12. Секретар Комісії відповідно до покладених на нього завдань: 

організовує скликання та проведення засідань Комісії; 

формує порядок денний засідань Комісії; 

приймає документи від учасників розрахунків; 

перевіряє документи, що подаються на розгляд Комісії; 

готує проекти рішень Комісії і протоколів її засідань; 

надає учасникам розрахунків витяги з протоколів засідань Комісії; 

запрошує у разі потреби на засідання Комісії учасників розрахунків; 

забезпечує належний облік документів, що подаються на розгляд 
Комісії, та їх зберігання; 

забезпечує оперативний зв'язок між членами Комісії; 

здійснює інші функції із забезпечення діяльності Комісії. 

13. Діяльність Комісії припиняється після виконання покладених на неї 
завдань. 

14. Після припинення діяльності Комісії одержана у процесі її роботи 
документація зберігається в управлінні житлово-комунального господарства 
обласної державної адміністрації. 

 
 
Заступник голови 
адміністрації                 В.Кальніченко 
 


