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Міжгалузева асоціація з розвитку
систем теплопостачання
«Укртеплокомуненерго»

На виконання завдань, викладених у листі Секретаріату Кабінету Міністрів
України від 18.03.2020 № 9374/0/2-20, до листа Апарату Ради національної безпеки
і оборони України від 16.03.20 № 700/14-09/2-20 Міністерство розвитку громад та
територій України розглянуло лист Міжгалузевої асоціації з розвитку систем
теплопостачання «Укртеплокомуненерго» від 04.03.2020 № 14 щодо проблем в
галузі теплоенергетики, та в межах компетенції повідомляє.

Мінрегіоном наразі опрацьовуються шляхи системного вирішення питання
зниження дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств галузі, які
серед іншого передбачають передачу повноважень з регулювання діяльності
підприємств тепло-, водопостачання і водовідведення на місцевий рівень та
фінансову стабілізацію їх роботи, у тому числі шляхом реструктуризації
заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію, списання
нарахованих пені/штрафів, встановлення мораторію на нарахування та стягнення
електропостачальниками та постачальниками природного газу штрафних санкцій
на заборгованість, утворену після 1 травня 2020 року по категорії населення,
створення законодавчих підстав для узгодження та компенсації різниці між
фактичними витратами та встановленими тарифами, що виникла з 01.01.2016 р.,
удосконалення тарифоутворення з метою покриття економічно обґрунтованих
витрат та врегулювання проблеми погашення заборгованості населення за спожиті
житлово-комунальні послуги.

З огляду на викладене Мінрегіоном розроблено проекти Законів України:
- «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення

врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії теплопостачальних та
теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і
водовідведення»;

- «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання
діяльності підприємств у сферах теплопостачання, централізованого
водопостачання та водовідведення, а також щодо створення умов для забезпечення
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самоокупної діяльності цих підприємств»;
- «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення

порядку погашення заборгованості споживачів з оплати за житлово-комунальні
послуги» розроблений з метою розв’язання проблеми погашення заборгованості
населення за спожиті житлово-комунальні послуги, що утворилася станом на 1
травня 2020 року.

Зазначені законопроекти було направлено на погодження до заінтересованих
ЦОВВ, соціальних партнерів та галузевих асоціацій, однак у зв’язку із зміною
складу Уряду, відповідно до абзацу першого пункту 2 §40 Регламенту Кабінету
Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
18.07.2007 № 950, проекти актів потребують перепогодження.

Принагідно інформуємо, що міністерство підтримує проект Закону України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань
у сфері надання житлово-комунальних послуг» (реєстр. № 2458),  який наразі
готується до розгляду у першому читанні. Відповідні листи щодо підтримки
законопроекту було направлено Мінрегіоном на адресу Комітету Верховної Ради
України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Разом з тим, міністерством розпочато роботу щодо розробки
альтернативного законопроекту.

Щодо скасування постанови Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 №
217 (далі – Постанова № 217)

Статтею 191 Закону України «Про теплопостачання» передбачено, що оплата
теплової енергії, для виробництва якої повністю або частково постачається
природний газ гарантованим постачальником, здійснюється споживачами теплової
енергії шляхом перерахування коштів на рахунки із спеціальним режимом
використання, які відкривають теплопостачальні організації в уповноваженому
банку, та перераховується за алгоритмом, затвердженим Постановою № 217.

Крім того, Законом встановлено, що операції на поточних рахунках зі
спеціальним режимом використання не підлягають зупиненню.

Запровадження механізму проведення розрахунків за енергоносії
теплогенеруючих, теплопостачальних та теплотранспортуючих організацій,
шляхом встановлення контрольованого порядку розподілу виручки таких
підприємств, є вимушеним, у зв’язку із високим рівнем заборгованості зазначених
підприємств за природний газ, а також значними обсягами нарахованих на таку
заборгованість штрафів та пені.

Алгоритм, затверджений Постановою № 217, дозволяє забезпечити
регулярні платежі за спожитий природний газ за рахунок коштів, отриманих від
споживачів і, як наслідок, знизити рівень неплатежів з боку підприємств
теплоенергетики та фінансовий тиск, пов'язаний з накладанням штрафних санкцій
через порушення термінів сплати .

Однак необхідно зауважити, що зазначені заходи можуть розглядатись як
ефективні тільки при встановленні тарифів на теплову енергію та відповідні
послуги на рівні, що відповідає економічно обґрунтованими витратами на їх
виробництво та своєчасному їх перегляді у разі зміни складових. Тобто
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підприємства теплоенергетики мають своєчасно звертатися стосовно
відповідного коригування тарифів до уповноважених органів.

Таким чином, порушене питання може бути вирішене лише шляхом
внесення змін до Закону України «Про теплопостачання». Наразі Мінрегіоном
розроблено відповідний проект Закону.

Принагідно інформуємо, що з метою забезпечення підприємств
теплоенергетичного комплексу мінімальним фінансовим ресурсом для здійснення
обов’язкових платежів, визначених законодавством, для безперебійного
функціонування та енергопостачання їх виробничих потужностей, Мінрегіоном
розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України, що передбачає внесення
змін до Порядку розподілу коштів, в частині подовження дії Нгран (завершується
01.05.2020 року) та врахування у його формулі витрат підприємств
теплоенергетики на електричну енергію у складі затверджених тарифів на теплову
енергію. Зазначений проект постанови перебуває на погодженні заінтересованих
ЦОВВ.

Стосовно відшкодування заборгованості з різниці в тарифах
З метою виконання в повному обсязі вимог законодавства України Мінрегіон

неодноразово в листах до Мінфіну зазначав про важливість та необхідність
відшкодування заборгованості з різниці в тарифах, яка утворилася станом на
01.01.2016.

Проте Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення
заборгованості з різниці в тарифах не передбачено.

Тому Мінрегіон листом від 21.01.2020 № 7/10.2/940-20 звернувся до Мінфіну
з пропозицією розглянути питання щодо внесення змін до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2020 рік» у частині передбачення видатків для
відшкодування заборгованості з різниці в тарифах, що утворена до 01.01.2016.

Крім того, відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від
21.03.2020 № 12113/1/1-20 Мінрегіон листом від 26.03.2020 № 7/10.2/5200-20
вкотре надав пропозиції Мінфіну щодо виконання вимог Законів України у частині
передбачення видатків на фінансування заборгованості з різниці в тарифах.

У разі передбачення у Законі України «Про Державний бюджет України на
2020 рік» відповідних видатків на погашення різниці між фактичною вартістю та
встановленими тарифами Мінрегіоном буде розроблено Порядок та умови їх
використання.

Стосовно призупинення виконавчих дій по виконавчим провадженням
стосовно підприємства КП «Теплопостачання міста Одеси» зазначаємо, що
відповідно до Положення про Міністерство розвитку громад та територій України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 197
(зі змінами), Мінрегіон не має функцій та повноважень, пов’язаних із
забезпеченням виконання рішень судів та/або відкриття чи зупинення виконавчих
проваджень.

Разом з тим, Положенням про Міністерство юстиції України (Мін’юст),
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 228
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визначено, що Мін’юст є головним органом у системі центральних органів
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову
політику, державну політику з питань банкрутства, у сфері нотаріату, організації
примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (виконання
рішень) тощо.

Таким чином, Мін҆юст листом від 13.04.2020 № 3197/4581-4-20/20.4
висловив свою позицію стосовно порушеного питання, копія якого додається.

Додаток: лист Мін҆юсту від 13.04.2020 № 3197/4581-4-20/20.4 на 4 арк.

Директор Департаменту Н. ХОЦЯНІВСЬКА

Коляда Олена
Тел. 207-1-715
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