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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

територіальної комісії з питань узгодження заборгованості 
з різниці в тарифах 

 

1. Територіальна комісія з питань узгодження заборгованості з різниці в 
тарифах (далі – Територіальна комісія) є тимчасовим органом, що утворюється 
Хмельницькою обласною державною адміністрацією (далі – облдержадміні-
страція) для реалізації положень Закону України “Про заходи, спрямовані на 
врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих органі-
зацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення” в час-
тині розгляду та підтвердження (узгодження) обсягів заборгованості 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 (у тому числі у разі заміни сторони у зобов’язанні та/або у разі 
правонаступництва), послуги з централізованого постачання холодної води та 
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що ви-
роблялися, транспортувалися та постачалися відповідним категоріям спожи-
вачів та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого водопо-
стачання та водовідведення, що постачають теплову енергію, надають послуги 
з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, пос-
луги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, послуги з 
централізованого постачання холодної води та водовідведення (з викорис-
танням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопоста-
чання та централізованого водовідведення відповідним категоріям споживачів, 
яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, 
послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої 
води, послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, послуг з 
централізованого постачання холодної води та водовідведення (з викорис-
танням внутрішньобудинкових систем), послуг з централізованого водопоста-
чання та централізованого водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або 
погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самовряду-
вання (далі – заборгованість з різниці в тарифах). 

Територіальна комісія розглядає та підтверджує (узгоджує) обсяги 
заборгованості з різниці в тарифах, утвореної після 01 червня 2021 року на 
01 липня 2022 року, для теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, 
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підприємств централізованого водопостачання і водовідведення, що подали 
заяву, розрахунки обсягів заборгованості з різниці в тарифах та підтвердні 
документи відповідно до вимог Типового положення. 

У подальшому територіальна комісія розглядає та підтверджує (узгоджує) 
обсяги заборгованості з різниці в тарифах для теплопостачальних та теплогене-
руючих організацій відповідно до поданої ними заяви, розрахунків обсягів 
заборгованості з різниці в тарифах та підтвердних документів відповідно до 
вимог цього Типового положення: 

протягом дії воєнного стану щокварталу, на перше число місяця, що 
настає за звітним кварталом; 

після припинення або скасування воєнного стану на перше число сьомого 
місяця після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано. 

В окремих випадках (виключно за результатами перевірок контролюючих 
органів, судових рішень) територіальна комісія може прийняти рішення про 
переузгодження обсягів заборгованості з різниці в тарифах, що були утворенні 
до 01 червня 2021 pоку, розраховані суб’єктами господарювання відповідно до 
Методики визначення заборгованості з різниці в тарифах, затвердженої Кабіне-
том Міністрів України, та узгоджені територіальною комісією у 2021 році. 

2. Територіальна комісія у своїй діяльності керуються Конституцією 
України, законами України, актами Президента України та постановами Вер-
ховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів Украї-
ни, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства розвитку громад 
та територій України, актами Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, іншими актами зако-
нодавства України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також 
Типовим положенням про територіальну комісію з питань узгодження забор-
гованості з різниці в тарифах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.09.2021 року № 932. 

3. Територіальна комісія утворюється у складі голови, заступника голови, 
членів та секретаря. 

4. До складу Територіальної комісії входять: заступник голови обласної 
державної адміністрації, який відповідно до розподілу обов’язків координує 
діяльність у сфері житлово-комунального господарства (голова Територіальної 
комісії), а також представники департаментів фінансів, розвитку громад, будів-
ництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Управ-
ління Західного офісу Держаудитслужби, сектору Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
Головного управління Держпродспоживслужби, Головного управління ДПС, 
Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. 

До складу Територіальної комісії може бути включено представників 
підприємств житлово-комунального господарства області, інших представників 
(за згодою). 
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5. Персональний склад Територіальної комісії та Регламент її роботи 
затверджуються розпорядженням голови облдержадміністрації. 

6. Формою діяльності Територіальної комісії є засідання. Засідання Тери-
торіальної комісії вважається правоможним, якщо в ньому бере участь не 
менше двох третин від загального складу Територіальної комісії. Засідання 
Територіальної комісії можуть проводитися дистанційно з використанням 
можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, зокрема 
відеоконференцзв’язку, за умови забезпечення надійної автентифікації усіх 
членів Територіальної комісії. 

7. На своїх засіданнях Територіальна комісія приймає рішення про узгод-
ження обсягів заборгованості з різниці в тарифах шляхом голосування. 

8. Рішення вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більш як 
дві третини усіх присутніх на засіданні членів Територіальної комісії. 

Протокол засідання підписується в день проведення цього засідання 
головою та всіма членами Територіальної комісії, присутніми на засіданні, але 
не менш як двома третинами її повного складу. 

У разі проведення засідання дистанційно з використанням можливостей 
інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, зокрема відеоконфе-
ренцзв’язку, протокол засідання Територіальної комісії складається в електрон-
ній формі, погоджується (візується) усіма членами Територіальної комісії, 
присутніми на засіданні комісії, та підписується головуючим на засіданні і 
секретарем шляхом накладення електронного підпису, що базується на квалі-
фікованому сертифікаті електронного підпису. 

Копія протоколу Територіальної комісії направляється суб’єкту господа-
рювання не пізніше 5 робочих днів з дати її засідання. 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


