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БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
         

РІШЕННЯ 
 

«____» вересня 2021 року                 смт. Безлюдівка                       № ___ 

Про встановлення  Комунальному підприємству 
“Котлярівське” Безлюдівської селищної ради 
тарифів на комунальні послуги з  централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення для всіх категорій споживачів 
та тарифу на теплову енергію для всіх категорій споживачів 
(крім населення) 
 
 

Розглянувши листи Комунального підприємства «Котлярівське» 

Безлюдівської селищної ради від 02.09.2021 р. та від 10.09.2021 року № 258,  

відповідно до ч. 3 ст. 140 Конституції України, п. 2 ч. 3, ст. 4 Закону України 

«Про житлово-комунальні послуги»,  Порядку формування тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з 

постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869, Порядку 

розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також 

розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, 

затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 № 239, Порядку 

інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні 

послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 05.06.2018 № 130, керуючись пп. 2 п. «а» ст. 28, ч. 1 

ст. 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,Виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради  

ВИРІШИВ: 

1. Встановити Комунальному підприємству «Котлярівське» 

Безлюдівської селищної ради наступні тарифи: 

- тариф на теплову енергію для всіх категорій споживачів  (крім 

населення) в розмірі 4 115,59 грн. за 1 Гкал (з ПДВ); 



- тариф на послуги з централізованого водопостачання для всіх 

категорій споживачів (населення, бюджет, інші споживачі) в розмірі 

23,73 грн. за 1 м3 (з ПДВ); 

- тариф на послуги з централізованого водовідведення для всіх 

категорій споживачів (населення, бюджет, інші споживачі) в розмірі 

39,74 грн. за 1 м3 (з ПДВ). 

2. Встановлені  цим рішенням тарифи вводяться в дію з ___.__.2021 року.  

3. Вважати рішення виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради від 

20.05.2021 р. № 234 «Про затвердження  Комунальному підприємству 

“Котлярівське” Безлюдівської селищної ради тимчасових тарифів на 

комунальні послуги з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення для всіх категорій споживачів» та від 17.08.2021 р. № 394 

Про затвердження  Комунальному підприємству “Котлярівське” 

Безлюдівської селищної ради тимчасового тарифу на теплову енергію, її 

виробництво,  транспортування та постачання для всіх категорій споживачів» 

такими, що втратили чинність з __.___.2021 р. 

4. Забезпечити загальному відділу  Безлюдівської селищної ради 

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Безлюдівської 

селищної ради в мережі Інтернет. 

5. Керівнику Комунального підприємства «Котлярівське» 

Безлюдівської селищної ради опублікувати дане рішення в районній газеті 

“Трибуна трудящих”. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника голови  Безлюдівської селищної ради Юрія СВІТЛИЧНОГО. 

 

 

Безлюдівський селищний голова                                Микола КУЗЬМІНОВ 
 



Аналіз регуляторного впливу 

регуляторного акту «Про встановлення  Комунальному підприємству 

“Котлярівське” Безлюдівської селищної ради тарифів на комунальні 

послуги з  централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення для всіх категорій споживачів 

та тарифу на теплову енергію для всіх категорій споживачів 

(крім населення)» 

 

 

Відповідно до статті 8 Закону України „Про засади державної 
регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi”. 

 
Назва регуляторного акту: 
Проект рішення  «Про встановлення  Комунальному підприємству “Котлярівське” 

Безлюдівської селищної ради тарифів на комунальні послуги з  централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення для всіх категорій споживачів та тарифу 
на теплову енергію для всіх категорій споживачів (крім населення)» 

 
Регуляторний орган: виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради. 
Розробник документа: Комунальне підприємство «Котлярівське» 
Безлюдівської селищної ради 

Контактний телефон: (057) 749-61-04 
 

1. Основна проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного 

регулювання 

Основними причинами встановлення тарифів на водопостачання, 
водовідведення та теплову енергію є те що, підприємство 30.04.2021 р. 
рішеннями 7 сесії 8 скликання Безлюдівської селищної ради було визнано 
виконавцем послуг з централізованого водопостачання, водовідведення та 
30.08.2021 р. рішенням 12 сесії 8 скликання Безлюдівської селищної ради було 
визнано виконавцем послуг з постачання теплової енергії в межах території 
Безлюдівської селищної ради для всієї категорії споживачів. З метою 
дотримання чинного законодавства України в процесі встановлення економічно 
обґрунтованих тарифів на комунальні послуги, Комунальному підприємству 
«Котлярівське» Безлюдівської селищної ради було встановлено тимчасові 
тарифи на комунальні послуги в межах тих тарифів, які діяли для попереднього 
постачальника. 

 З метою приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня та 
відповідно до ч. 3 ст. 140 Конституції України, п. 2 ч. 3, ст. 4 Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги»,  Порядку формування тарифів на теплову 
енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання 
теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 01.06.2011 № 869, Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні 
послуги, поданих для їх встановлення, затвердженого наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 12.09.2018 № 239, Порядку інформування споживачів про намір 



зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, 
затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130, керуючись 
пп. 2 п. «а» ст. 28, ч. 1 ст. 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виникла необхідність встановлення економічно обґрунтованих тарифів 
на послуги з централізованого водопостачання, централізованого 
водовідведення та теплову енергію. 

Комунальним підприємством «Котлярівське» Безлюдівської селищної ради 
подано розрахунки тарифів на вищезазначені комунальні послуги. Ці 
розрахунки подані до виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради для 
прийняття відповідного рішення. 

2. Мета та цілі регулювання регуляторного акта 

З метою вдосконалення роботи з поліпшення надання комунальних послуг, 
забезпечення своєчасних розрахунків за енергоносії, стабілізації фінансового 
стану підприємства за рахунок збалансування доходів і видатків, створення 
економічного підґрунтя для переобладнання зношеного обладнання 
запроваджується встановлення нових економічно обгунтованих тарифів на 
послуги з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення 
та теплову енергію. 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення 

встановлених цілей 

Альтернативним заходом для комунального підприємства могло би 
бути зменшення заробітної плати. Даний варіант можливий лише при умовах 
прийняття державними структурами відповідних рішень або одержання 
дотації з місцевого бюджету на відшкодування різниці встановленого тарифу 
та фактичної собівартості з урахуванням рівня рентабельності, але фактично 
це не можливе. 

Таким чином, альтернативні методи не можливі, тому вирішення 
проблеми можливе лише у разі встановлення економічно обґрунтованих 
тарифів на послуги з централізованого водопостачання, централізованого 
водовідведення та теплову енергію. 

Переваги обраного способу 
Перевагами впровадження проекту регуляторного акту є: 
- приведення тарифів на комунальні послуги,  що надаються КП 

«КБСР» до рівня економічно обґрунтованих; 
- забезпечення стабільної роботи КП «КБСР»; 
- забезпечення своєчасних розрахунків КП «КБСР» за  спожиті 

енергоносії, своєчасну виплату заробітної плати робітникам; 
Недоліки обраного способу 

Зростання тарифів для суб’єктів господарювання та населення на 
комунальні послуги. Проте, отримання субсидії поширюється на комунальні 
послуги після укладання відповідного договору. 

 
4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми 

З метою врахування інтересів як мешканців так і комунального 
підприємства «Котлярівське» Безлюдівської селищної ради – для розв’язання 
проблеми забезпечення з водопостачання, водовідведення та теплової енергії з 
одного боку та поліпшення фінансового стану з другого боку рішенням 



виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради здійснюється державне 
регулювання шляхом затвердження скоригованих КП «КБСР» тарифів, 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 
869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-
комунальні послуги». 

Дане рішення передбачає встановлення економічно обґрунтованих 
тарифів на послуги з централізованого водопостачання, централізованого 
водовідведення та теплову енергію, що надаються КП «КБСР» для 
споживачів усіх форм власності, які складатимуть: 

- тариф на теплову енергію для всіх категорій споживачів  (крім населення) 
в розмірі 4 115,59 грн. за 1 Гкал (з ПДВ); 

- тариф на послуги з централізованого водопостачання для всіх категорій 
споживачів (населення, бюджет, інші споживачі) в розмірі 23,73 грн. за 
1 м3 (з ПДВ); 

- тариф на послуги з централізованого водовідведення для всіх категорій 
споживачів (населення, бюджет, інші споживачі) в розмірі 39,74 грн. за 
1 м3 (з ПДВ). 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття 

регуляторного акту 

У разі прийняття даного рішення буде вирішено питання приведення 
тарифів на комунальні послуги для всіх категорій споживачів до економічно 
обґрунтованого рівня. Запропоновані тарифи нададуть змогу поліпшити 
фінансовий стан підприємства, своєчасно сплачувати податки до бюджетів 
всіх рівнів та енергоносії, забезпечувати працівників належною заробітною 
платою. 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту 

Прийняття запропонованого регуляторного акту дозволить забезпечити 
надання своєчасних, безперебійних комунальних послуг за беззбитковими 
тарифами та можливість розвитку підприємства. 

 
Базові групи інтересів 

Місцева влада 

Вигоди Витрати 

- забезпечення стабільного та 
якісного надання комунальних 
послуг; 
- зменшення кількості звернень 
(скарг) від споживачів щодо якості 
комунальних послуг 

додаткових 
передбачається 

витрат не 

КП «КБСР» 

Вигоди Витрати 



- стабільна робота підприємства; 
- надання послуг відповідної якості; 
-забезпечення беззбиткової роботи 
підприємства; 
- дотримання вимог чинного 
законодавства 

додаткових 
передбачається 

витрат не 

Суб'єкти господарювання та населення 

Вигоди Витрати 

- забезпечення стабільного надання -збільшення витрат на оплату 
комунальних послуг 

Комунальних послуг  

 

7. Строк дії регуляторного акту 

Термін дії запропонованого регуляторного акту встановлюється як 
довгостроковий. У разі виникнення необхідності та змін у діючому 
законодавстві, які можуть вплинути на дію даного акту, до нього можуть бути 
внесені зміни. 

8. Показники результативності регуляторного акту 

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акту 
передбачається за наступними критеріями: 

- кількість укладених (переоформлених) договорів на послуги з 
водопостачання та водовідведення; 

- загальний обсяг коштів, отриманих від реалізації послуг; 
- обсяг коштів, що акумулюється на розвиток підприємства (після всіх 

необхідних видатків). 
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності регуляторного акту 

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного 
акту буде здійснюватися відповідно до вимог Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Повторне 
відстеження регуляторного акту буде здійснено через рік з дня набрання ним 
чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом. 

Періодичні відстеження планується проводити один раз на кожні три 
роки, починаючи з дня виконання заходів щодо повторного відстеження, з 
метою подальшого вдосконалення рішення виконавчого комітету селищної 
ради. 

Відстеження результативності буде здійснюватись протягом усього 
терміну дії шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійдуть до 
виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради з метою подальшого 
вдосконалення рішення. 

Пропозиції та зауваження до проектів регуляторних актів та відповідних 
аналізів їх регуляторного впливу просимо надавати:  

 у письмовому вигляді за адресою: 62489, Харківська обл., 
Харківський р-н, смт. Безлюдівка, вул. Зміївська, 48, тел. (057) 749-61-04 або на 
електронну адресу zirohka1978@ukr.net; 



 у письмовому вигляді за адресою: 01011, м. Київ-11, вул. 
Арсенальна, 9/11 Державна регуляторна служба України, тел. 285-05-55 або на 
електронну адресу inform@dkrp.gov.ua 

 
Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                          Анастасія ПІДКОПАЙ 


