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 Децентралізація повноважень по встановленню тарифів

 Публічні закупівлі Prozorro

 Аудит фінансової звітності

 Захист критичної інфраструктури

 Створення колл-центрів для обслуговування споживачів

Нові ліцензійні умови забезпечать вищу якість послуг та децентралізацію повноважень

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг

• здійснює розробку ліцензійних умов відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у

сферах енергетики та комунальних послуг»

• забезпечила прозорий та публічний процес розробки ліцензійних умов з наступними новаціями:
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Ключові новації 



• Затвердження норм споживання та якості житлово-комунальних послуг, контроль за їх дотриманням

• Узгодження планових обсягів виробництва, транспортування та реалізації теплової енергії

• Погодження загальновиробничих питомих норм витрат паливно-енергетичних ресурсів

• Погодження інвестиційних програм стосовно об'єктів теплопостачання комунальної власності

• Встановлення тарифів цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, затвердження норм споживання та якості

житлово-комунальних послуг, розроблення стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-

комунальних послуг

• Формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з

централізованого опалення і постачання гарячої води, надання послуг з централізованого опалення і постачання

гарячої води

• Розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності відповідних

територіальних громад, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням

• Погодження штатного розкладу комунальних підприємств, орендної плати за орендоване комунальне майно,

рішень про передачу майна, реорганізацію підприємств комунальної власності (об’єднання підприємств або

створення нових)

• Встановлення місцевих податків і зборів, зокрема ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що

сплачується на відповідній території

Повноваження органів місцевого самоврядування 

Ключові повноваження, що безпосередньо впливають на тарифи: Відповідно до:

Закон України «Про місцеве

самоврядування в Україні»

Закон України «Про житлово-

комунальні послуги»

Закон України «Про теплопостачання»

Порядок формування тарифів на

теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання,

послуги з централізованого опалення і

постачання гарячої води, затверджений

постановою КМУ від 1 червня 2011 року

№ 869

Податковий кодекс України

Органи місцевого самоврядування мають широкі можливості впливати на тарифи 
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1. Децентралізація

3. Публічні закупівлі

4. Аудит звітності 

5. Захист критичної        

інфраструктури

2. Облік 

• З метою децентралізації повноважень по встановленню тарифів розширюються повноваження місцевих органів влади в частині

ліцензування - з виробництва теплової енергії в обсязі виробництва до 170 тис. Гкал та виробництва теплової енергії та з

транспортування та постачання теплової енергії до 145 тис. Гкал.

• 74% діючих ліцензіатів Комісії повністю переходять під ліцензування місцевих органів влади

• Пріоритет Комісії на забезпечення обліком дозволив суттєво підвищити оснащеність з 33% станом на кінець 2014 року до 63% станом на

кінець 2016 року шляхом першочергового врахування в інвестиційних програмах 2014-2016 років

• Виконання вже затверджених інвестиційних програм передбачає досягнення 86% оснащеності приладами обліку

• Враховуючи важливість обліку для споживачів, прозорого розвитку підприємств та ефективного регулювання з боку Комісії

встановлюються наступні мінімальні вимоги до ліцензіатів - 70% станом на 01 серпня 2017 року та 90% станом на 01 січня 2018 року

• Комісією були вже прийняті протокольні рішення про обов'язковість дотримання Закону про Публічні закупівлі

• Врахування в ліцензійних умовах цієї вимоги посилює відповідальність ліцензіата за недотримання вимог публічних закупівель

• Передбачено обов'язковість проведення аудиту фінансової звітності відповідно постанови КМУ від 04.06.2015 № 390 «Деякі питання

проведення аудиту суб'єктів господарювання державного сектору економіки»

• Аудит фінансової звітності стає обов'язковим для підприємств з активами більше 250 млн. грн

• Передбачено обов'язковість виконання вимог по захисту критичної інфраструктури на виконання рішень РНБО

• Вимоги по захисту критичної інфраструктури встановлюються уповноваженим органом згідно законодавства

6. Створення кол-центрів
• Передбачено обов'язковість створення колл-центрів для обслуговування споживачів з метою покращення якості послуг, що надаються

споживачам

Новації ліцензійних умов у сфері теплопостачання  
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Новації ліцензійних умов по водопостачанню/відведенню

• З метою децентралізації повноважень по встановленню тарифів розширюються повноваження органів місцевого самоврядування:

• сукупна чисельність населення менше 100 000 осіб

• до 300 000 метрів кубічних на рік з централізованого водопостачання;

• до 200 000 метрів кубічних на рік з централізованого водовідведення,

• 96, або 67% діючих ліцензіатів Комісії повністю переходять до органів місцевого самоврядування

2. Публічні закупівлі

3. Аудит звітності 

4. Захист критичної        

інфраструктури

• Комісією були вже прийняті протокольні рішення про обов'язковість дотримання Закону про Публічні закупівлі

• Врахування в ліцензійних умовах цієї вимоги посилює відповідальність ліцензіата за недотримання вимог публічних закупівель

• Передбачено обов'язковість проведення аудиту фінансової звітності відповідно постанови КМУ від 04.06.2015 № 390 «Деякі питання

проведення аудиту суб'єктів господарювання державного сектору економіки»

• Аудит фінансової звітності стає обов'язковим для підприємств з активами більше 250 млн. грн

• Передбачено обов'язковість виконання вимог по захисту критичної інфраструктури на виконання рішень РНБО

• Вимоги по захисту критичної інфраструктури встановлюються уповноваженим органом згідно законодавства

5. Створення кол-центрів
• Передбачено обов'язковість створення колл-центрів для обслуговування споживачів з метою покращення якості послуг, що надаються

споживачам

1. Децентралізація
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Децентралізація: нові повноваження місцевої влади

254

67 39 25

187 215 229

Всі ліцензіати Виробництво від 170 
тис.Гкал 

Виробництво від 170 
тис.Гкал, облік від 70%

Виробництво від 170 
тис.Гкал, облік від 90%К
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Теплопостачання (1) Водопостачання та водовідведення (2)

52,4
46,3

27,1

12,6

6,1

25,3

39,8

Всі ліцензіати Виробництво від 170 
тис.Гкал 

Виробництво від 170 
тис.Гкал, облік від 70%

Виробництво від 170 
тис.Гкал, облік від 90%

144

48

96

Всі ліцензіати За новими ліцензійними умовами

25,48
21,33

4,15

Всі ліцензіати За новими ліцензійними умовами

Примітка: (1) обсяги та облік визначені за 2016 та станом на 01.01.2017 відповідно; (2) обсяги регулювання згідно до ліцензійних умов відповідає кількості споживачів 
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