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Щодо внесення змін до 

Державного бюджету на 2020 рік 
 

Кабінет Міністрів України 

Міністерство розвитку громад та 

територій України 

Новокалинівське виробниче 

управління ЖКГ Львівської області 
 

На виконання доручення Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля                    

від 21.03.2020 №12113/1/1-20 та відповідно до листів Секретаріату Кабінету 

Міністрів України від 16.03.2020 №8938/0/2-20, від 18.03.2020 №9374/0/2-20 та 

від 30.03.2020 №10767/0/2-20 Міністерство фінансів України розглянуло листи 

Мінрегіону від 05.03.2020 № 1/10.2/2923-20, Новокалинівського виробничого 

управління ЖКГ Львівської області від 06.03.2020 № 47 та Міжгалузевої 

асоціації з розвитку систем теплопостачання «Укртеплокомуненерго» від 

04.03.2020 № 14 та від 22.03.2020 № 20 щодо внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2020 рік» в частині передбачення видатків 

з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з 

різниці в тарифах, що утворена підприємствами до 01.01.2016, і доповідає. 

Порядок та чіткий перелік умов внесення змін до закону про Державний 

бюджет України на поточний рік визначено статтею 52 Бюджетного кодексу 

України, зокрема, у разі перевиконання за підсумками трьох кварталів 

надходжень Державного бюджету України, врахованих у розписі Державного 

бюджету України на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків.  

Відповідно до статті 53 Кодексу факт перевиконання надходжень 

державного бюджету визнається на підставі офіційних висновків Рахункової 

палати та Міністерства фінансів України.  

Такі висновки подаються Верховній Раді України до 15 жовтня поточного 

року. 

При цьому інформуємо, що листом від 13.01.2020 № 486/18.4.1/7-20 

НКРЕКП звертає увагу Мінфіну на необхідності врахування наступної позиції 

Комісії під час розроблення та затвердженні нормативно-правових актів щодо 

різниці в тарифах. 
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Керуючись вимогами чинного законодавства, на підставі поданих 

ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, теплопостачання, 

комунальних послуг, звернень (заяв) щодо перегляду тарифів, з урахуванням 

принципів законності, прогнозованості, своєчасності прийняття рішень, 

відкритості, прозорості, врахування громадської думки та доступності процесу 

державного регулювання у сфері комунальних послуг, НКРЕКП забезпечує 

своєчасне виконання покладених на неї повноважень у частині встановлення 

економічно обґрунтованих тарифів для ліцензіатів НКРЕКП. 

При цьому питання стабілізації фінансового стану та створення належних 

умов для провадження господарської діяльності у сферах теплопостачання, 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення значною 

мірою залежить (залежало) безпосередньо від ліцензіатів, прийнятих ними 

рішень та вжитих заходів (чи їх відсутності) щодо зменшення 

понаднормативних витрат/втрат та, відповідно, збитків, модернізації 

технологічного процесу виробництва, оновлення основних фондів, залучення 

інвестицій, коштів місцевих бюджетів, оптимізації власних ресурсів та 

своєчасного звернення до органу, уповноваженого встановлювати тарифи. 

Водночас НКРЕКП повідомляє, що має принципову позицію щодо 

необхідності забезпечення цільового та обґрунтованого використання коштів 

субвенції з державного бюджету на погашення різниці в тарифах, яка полягає у 

тому, що зазначені кошти не повинні спрямовуватись на покриття 

понаднормативних втрат і витрат води, теплової енергії, палива, електроенергії 

та інших ресурсів (що враховуються у фактичній собівартості), виникнення 

яких обумовлено недостатньо виваженою господарською діяльністю (та 

призводить до неефективних результатів роботи) підприємств водопровідно-

каналізаційного господарства та теплоенергетики. 

У зв'язку з цим, утворення заборгованості з різниці в тарифах, яка 

виникла у підприємств до 2016 року, у тому числі у зв'язку із несвоєчасним 

використанням права на перегляд тарифів, та обсяг такої заборгованості має 

підтверджувати орган, уповноважений встановлювати такі тарифи, з 

урахуванням термінів введення в дію економічно обґрунтованих тарифів на ці 

послуги та вилучення понаднормативних та інших необґрунтованих 

(неефективних) витрат підприємства, наявність яких визначена за результатами 

аналізу звітності ліцензіата цього органу. 
 

 

 

Заступник Міністра                                                                          Василь ШКУРАКОВ  
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