
Шановні читачі!

Відтоді, коли було підготовлене перше видання збірки кращих практик "Реформування
сфери послуг водо�, теплопостачання та водовідведення в Україні", промайнув майже рік.
Чимало схвальних відгуків отримали ми за цей час, добрих слів з подякою за узагальнення
кращого досвіду, корисних ідей, практичних порад та сприяння їхньому поширенню серед
інших міст України.

Саме Ваш жвавий інтерес, а також розуміння надзвичайної важливості спільними зусил�
лями сприяти подоланню численних проблем, з якими стикаються сьогодні підприємства ко�
мунальної сфери, і надихнули нас на підготовку наступної збірки кращих практик. Збірки, яка
вмістила кращий досвід роботи Інституту з містами України від моменту його створення у
червні 2004 року. 

За півтора року існування Інституту нам вдалося попрацювати над впровадженням двох
проектів міжнародної технічної допомоги, фінансованих Агентством США з міжнародного
розвитку (USAID). Впродовж вересня 2004 � серпня 2005 рр. спільно з американською кон�
сультативною фірмою ПАДКО ми працювали над реалізацією чергового етапу Програми "Ре�
формування тарифів та реструктуризація комунальних підприємств", що була розпочата в Ук�
раїні в жовтні 2000 р. Власне, ця Програма для спеціалістів Інституту була не новою, оскільки
вони з перших днів були залучені до її впровадження в якості консультантів фірми ПАДКО.
Програмою за п'ять років було охоплено 35 підприємств водо�, теплопостачання та во�
довідведення у 18 містах України. Зокрема, впродовж останнього етапу учасниками цього
проекту були міста Тернопіль, Івано�Франківськ, Чернігів, Бровари, Дубно, Дрогобич, кращі
практики яких вміщені у цій збірці.

У вересні 2005 року було відкрито нову сторінку в діяльності Інституту � за підтримки
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) розпочато впровадження Проекту розпов�
сюдження досвіду реформування сфери комунальних послуг, нової програми міжнародної
технічної допомоги. Проект розрахований на два роки і його реалізація відбувається як на
національному, так і на регіональному рівні.

На національному рівні проект сприяє вдосконаленню нормативно�правової бази та по�
ширенню результатів і кращих практик впровадження реформ у комунальній сфері. На
регіональному рівні проект реалізовує навчальну програму та надає технічну допомогу
підприємствам водопровідно�каналізаційного та теплового господарства у 20 містах України
(з чисельністю населення від 30 до 150 тис. осіб). Ці міста за регіональним принципом роз�
поділені на чотири групи по п'ять міст у кожній, що відповідає чотирьом циклам проекту три�
валістю близько шести місяців кожний.

Задля забезпечення рівних можливостей для всіх міст України бути залученими до участі
у проекті, було вирішено утворити групи міст, що територіально належать до чотирьох
регіонів України � північно�центрального, західного, південно�центрального та східного. Сьо�
годні триває робота з містами північно�центрального регіону України (Борисполем, Лубна�
ми, Ніжином, Шосткою, Уманню), яку було розпочато на початку жовтня 2005 р. У березні по�
точного року ми розпочинаємо роботу з містами західного регіону � Ковелем, Коломиєю,
Костополем, Самбіром та Славутою. Вже влітку буде сформовано перелік міст південно�
центрального та східного регіонів України, які братимуть участь у проекті впродовж вересня
2006 � серпня 2007 рр.

Увага проекту фокусується на виконанні низки заходів, які сприятимуть вдосконаленню
фінансового менеджменту та виробничої діяльності комунальних підприємств, підвищенню
прозорості їх діяльності та залученню громадськості до процесу прийняття рішень,  прове�
денню правових та організаційно�управлінських реформ на державному рівні.



Вагомим компонентом нового проекту, як і попередньої Програми, є реалізація ком�
плексної навчальної програми для представників органів місцевого самоврядування та
працівників комунальних підприємств, складовими якої є десять оновлених восени 2005 ро�
ку навчальних курсів:

1. Технічна та організаційна оцінка підприємств водопостачання та водовідведення
2. Технічна та організаційна оцінка підприємств теплопостачання
3. Фінансовий аналіз та планування на підприємствах водопровідно�каналізаційного та

теплового господарства
4. Бухгалтерський облік та оподаткування в житлово�комунальному господарстві
5. Планування капітальних інвестицій
6. Формування та встановлення тарифів на послуги централізованого водо�, теплопос�

тачання та водовідведення
7. Стратегічне планування на підприємствах комунального господарства
8. Залучення приватного сектора в діяльність комунальних підприємств
9. Залучення громадськості
10. Збільшення обсягів реалізації, підвищення збору платежів та зменшення втрат.
Головним результатом реалізації проекту у пілотних містах стане розробка Стратегічного

плану дій комунальних підприємств на середньострокову перспективу, який міститиме стра�
тегічні ініціативи розвитку та відповідні їм технічні, фінансові та організаційні заходи.

Сьогодні вже наближається до завершення І етап проекту � робота з містами північно�
центральних областей України. Незважаючи на те, що робота з ними ще триває, кращий
досвід деяких з�поміж цих міст (Бориспіль, Лубни, Шостка) вже вдалося узагальнити та
представити у цій збірці. 

Отже, збірка, яку Ви тримаєте у руках, містить інформацію про кращі практики реформу�
вання комунальної сфери у містах, які були учасниками як попередньої Програми "Реформу�
вання тарифів та реструктуризації комунальних підприємств в Україні", так і розпочатого во�
сени 2005 року нового Проекту розповсюдження досвіду реформування сфери комунальних
послуг. 

Власне, поділ на дві програми надто умовний, оскільки мета і попередньої Програми
(2004�2005 рр.), і нинішнього нового Проекту (2005�2007 рр.) єдина � сприяти покращанню
надання послуг водо�, теплопостачання та водовідведення у містах України через всебічне
оздоровлення діяльності комунальних підприємств, посилення взаєморозуміння між ними,
органами місцевого самоврядування та громадськістю як основним споживачем послуг. 

Кожна вміщена у цій збірці практика �  своєрідна "підказка" для тих, хто хоче працювати
ефективно, з максимальною віддачею, пам'ятаючи про особливе своє призначення � забез�
печення мешканців рідного міста якісними послугами за доступними цінами. Послугами, без
яких годі й мріяти про гідне та щасливе життя.

Сподіваємося, що досвід, узагальнений на цих сторінках, стане Вам у нагоді. Зичимо Вам
успіхів і процвітання, натхнення і вагомих здобутків, а також будемо щиро вдячні за надіслані
відгуки та побажання. 

ООллььггаа  РРооммааннююкк,,
ППррееззииддееннтт  ІІннссттииттууттуу  ммііссццееввооггоо  ррооззввииттккуу,,

ккааннддииддаатт  ееккооннооммііччнниихх  ннаауукк,,  ддооццееннтт
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Найбільш розповсюдженим шляхом еко�
номії енергоресурсів на насосних станціях є
застосування методів ступеневого включен�
ня�виключення насосів, а також плавного ре�
гулювання кількості обертів.

Ступеневе включення�виключення на�
сосів здійснюється як вручну, так і за допо�
могою автоматики (в залежності від часу до�
би або навантаження). Перевагами ступене�
вого включення є порівняно невеликі затрати
на придбання та монтаж обладнання, а також
простота експлуатації та керування. Разом з
тим, серед основних недоліків слід виділити
неточності, виникнення яких можливе у ході
регулювання, та незручності, пов'язані з руч�
ним способом керування.

В останній час усе частіше використо�
вується практика застосування плавного ре�
гулювання, яке дозволяє вільно встановлю�
вати робочі параметри Q та H, постійно
здійснювати регулювання продуктивності в
залежності від водоспоживання.

Реалізація отриманих в результаті вико�
ристання цих методик можливостей дозво�
лить значно скоротити енергоспоживання, а
також підвищити надійність роботи системи
та поліпшити якість надання послуг.

Намагаючись досягти економії енерго�
ресурсів, Чернігівський водоканал реалізу�
вав можливості удосконалення власних сис�
тем, використовуючи, насамперед, прилади
частотного регулювання. Характерним при�
кладом вирішення поставлених завдань є
проект, реалізований на початку 2005 року у
рамках Програми АМР США (USAID) "Ре�

формування тарифів та реструктуризації ко�
мунальних підприємств в Україні" на ПНС по
вул. Толстого в м. Чернігів. Дана насосна
станція є найбільш типовою як за конст�
рукцією, так і за проблемами, що виникають
при її експлуатації.

ПНС по вул. Толстого є однією із 13 підви�
щувальних насосних станцій м. Чернігова,
яка забезпечує водою мікрорайон у складі
одинадцяти 5�ти поверхових будинків.

Загальна добова подача ПНС становила
518 м3/добу.

Насосна станція працює 18 годин на до�
бу (з 5:00 до 23:00). Один насос працює
постійно, тоді як другий насос підключається
в години пікового навантаження. Регулюван�
ня подачі здійснюється вручну, за допомогою
дроселювання.

Питоме енергоспоживання до мо�
дернізації становило � 0,257 кВт�год/м3.

Дані про встановлене насосне облад�
нання наведені в таблиці 1.

Виходячи з отриманих даних, було визна�
чено пріоритетність виконання наступних
видів робіт: 

визначення оптимального тиску на ви�
ході з ПНС;

вимірювання питомих витрат водо� та
енергоспоживання;

придбання та встановлення перетво�
рювачів частоти (ПЧТ) з метою регулювання
витрат та підтримання оптимального тиску.

В результаті було придбано та встанов�
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Впровадження частотного регулювання роботи насосів
на підвищувальній насосній станції 
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ІІннффооррммааццііяя  ддлляя  ккооннттааккттіівв::

КП "Чернігівводоканал"
м. Чернігів, 14017, 

вул. Жабинського, 15
Ковтун Станіслав Григорович

Заступник головного інженера
тел. (0462) 22�11�40
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ссттііччнниихх  ввоодд  

ШЛЯХ ДО УСПІХУ: ДОСВІДОМ ДІЛЯТЬСЯ МІСТА

лено наступне обладнання: два пристрої ПЧТ
(типу KEB Combivert 13 S5 C1D�390A та KEB
Combivert 13 D5 C1D�390A), разом із датчи�
ком тиску та дроселями.

В результаті реалізації проекту було перед�
бачено зменшення тиску на виході до
мінімально допустимого (припустимого) рівня. 

При цьому величина тиску на виході була
визначена наступним способом. В одній із
квартир останнього поверху найвіддаленішо�
го від ПНС будинку постійно контролювався
тиск. У цей же час на ПНС, за допомогою
дроселювання засувкою поступово знижува�
ли вихідний тиск до такого рівня, при якому
тиск в обраній квартирі досягав відмітки 1 ат�
мосфери. Зафіксований тиск на виході з ПНС
(2,8 атм.) було прийнято за мінімально допус�
тимий, який, відповідно, був занесений у
пам'ять ПЧТ для постійного підтримання.

Після проведеної модернізації насосна
станція працює у наступному режимі:

постійно працює один насос з регулю�
ванням подачі за допомогою ПЧТ;

у години пікового навантаження (з 6:00
до 9:00 та з 18:00 до 22:00) автоматично
підключається другий насос, який також ре�
гулюється ПЧТ;

постійно підтримується тиск на рівні 2,8 атм.
Внаслідок здійсненої модернізації зни�

ження тиску на виході з ПНС дало змогу
зменшити водоспоживання з 518 до 474
м3/добу.

Впровадження частотного регулювання
роботи насосів на підвищувальній насосній
станції дозволило отримати ряд позитивних
результатів:

1. Суттєво зменшилося енергоспоживан�
ня (~ на 28 %).

2. Знижено тиски в системі (тиски підтри�
муються на рівні 2,8 атм).

3. Отриманий досвід підтвердив мож�
ливість застосування подібних
вдосконалень на решті підкачу�
вальних насосних станцій.

Таким чином, в результаті
впровадження сучасних елек�
тронних пристроїв було заощад�
жено не тільки кошти, але й на�
явні ресурси за рахунок переходу
ПНС на роботу без постійного
обслуговуючого персоналу. Зни�
ження водоспоживання дозволи�
ло значно зменшити обсяги
стоків та навантаження на ка�
налізаційні очисні споруди.
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Перетворювачі частоти,
встановлені у машинному
залі ПНС по вул. Толстого

ООссннооввнніі  ппооккааззннииккии  ппррооееккттуу

Результати



NNддвв==225500  ккВВтт

NNддвв==663300  ккВВтт

ХХааррааккттееррииссттииккаа  ддввииггууннаа

NNддвв==225500  ккВВтт

NNддвв==663300  ккВВтт

ХХааррааккттееррииссттииккаа  ннаассооссаа

QQ==  11110000мм33//ггоодд,,  НН==7700мм,,  пп==  11550000  ообб//ххвв

QQ==22000000мм33//ггоодд,,  НН==110000мм,,  пп==11550000  ообб//ххвв

QQ==11110000мм33//ггоодд,,  НН==7700мм,,  пп==11550000  ообб//ххвв

QQ==22000000мм33//ггоодд,,  НН==110000мм,,  пп==11550000  ообб//ххвв

ММааррккаа  ннаассооссаа

330000ДД7700

ДД22000000��110000

330000ДД7700

ДД22000000��110000

33

44

ННаассоосс

11

22

К Р А Щ І П Р А К Т И К И 2 0 0 6

Існуюча система водопостачання м.
Чернігова характеризується достатньо висо�
ким рівнем енергоспоживання. Зокрема, пи�
томе енергоспоживання системи водопос�
тачання за 2003 piк становило 0,843 квт�
год/м3, тоді як витрати на електроенергію
складали 48% від загальних витрат водока�
налу.

Причому однією з основних причин збе�
реження значних витрат електроенергії зали�
шається неефективна експлуатація облад�
нання насосних станцій. Відповідно до базо�
вих параметрів роботи (гідравлічних харак�
теристик) встановлених насосних агрегатів,
планувалося перекачування значно більших,
у порівнянні з існуючими, обсягів води.
Суттєве зменшення обсягів перекачування
води було зумовлено скороченням потужно�
стей підприємств та загальним зниженням

водоспоживання за останні роки. Це зумови�
ло необхідність пристосування гідравлічних
характеристик насосів до умов роботи сис�
теми. Одним з методів вирішення цієї про�
блеми є встановлення насосів меншої по�
тужності для роботи у нічні години.

Найбільш типовим прикладом успішного
пристосування гідравлічних характеристик
насосів до умов роботи системи є проект,
реалізований в кінці 2004 р. на ВНС�1 м.
Чернігова в рамках Програми АМР США
(USAID) "Реформування тарифів та реструк�
туризація комунальних підприємств в Ук�
раїні", яка впроваджувалась Всеукраїнською
благодійною організацією "Інститут місцево�
го розвитку". 

ВНС�1 є однією з найбільших насосних
станцій м. Чернігова, яка забезпечує водою
центральну частину міста. Загальна добова
подача ВНС�1 ~ 150000 м3/добу. На насосній
станції встановлено чотири насосних агрега�
ти з наступними параметрами:
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Досвід встановлення допоміжного насосного агрегату
для роботи в нічні години на ВНС%1

ЧЕРНІГІВ

Передумови

Подача води насосною станцією
здійснюється одним насосом (№3), відповідно
до добового графіку водоспоживання.

Як свідчить наведений графік, подача во�
ди та, відповідно, тиск в нічні години суттєво
зменшуються. Регулювання витрат води при
цьому здійснюється дроселюванням тиску за
допомогою засувок.

Для визначення можливих варіантів ре�
алізації проектів зменшення енергоспожи�

ППааррааммееттррии  ннаассоосснниихх  ааггррееггааттіівв  ВВННСС��11  мм..  ЧЧееррннііггоовваа

Нововведення

ІІннффооррммааццііяя  ддлляя  ккооннттааккттіівв::

КП "Чернігівводоканал"
м. Чернігів, 14017, 

вул. Жабинського, 15
Ковтун Станіслав Григорович

Заступник головного інженера
тел. (0462) 22�11�40



ППооккааззннииккии

1177443322

55550000

4422443322

1199550000

00,,224433

00,,221166

88997766

22770022

1166

ООддиинниицціі  ввиимміірруу

ггррнн..

ггррнн..

ггррнн..

ггррнн..

ккВВтт��ггоодд//мм33

ккВВтт��ггоодд//мм33

ккВВтт��ггоодд//мміісс..

ггррнн..//мміісс..

мміісс..

ННааззвваа  ппооккааззннииккіівв

—— ввааррттііссттьь  іінншшооггоо  ооббллааддннаанннняя  ттаа  ммааттееррііаалліівв

—— ввааррттііссттьь  ввииккооннаанннняя  ррооббіітт

ЗЗааггааллььннаа  ккоошшттооррииссннаа  ввааррттііссттьь,,  вв  ттооммуу  ччиисслліі

ППииттооммее  ееннееррггооссппоожжиивваанннняя  ддоо  ввппрроовваадджжеенннняя  ппррооееккттуу

ППииттооммее  ееннееррггооссппоожжиивваанннняя  ппіісслляя  ввппрроовваадджжеенннняя  ппррооееккттуу

ЗЗммеенншшеенннняя  ееннееррггооссппоожжиивваанннняя

ВВааррттііссттьь  ззааоощщаадджжееннооїї  ееллееккттррооееннееррггііїї

ТТееррмміінн  ооккууппннооссттіі

—— ввааррттііссттьь  ддввииггууннаа  ттаа  ннаассооссаа

ШЛЯХ ДО УСПІХУ: ДОСВІДОМ ДІЛЯТЬСЯ МІСТА

вання системи водопостачання, у 2004 р.
спеціалісти львівського офісу Інституту
місцевого розвитку разом з працівниками
водоканалу провели серію досліджень та
інструментальних вимірювань на цій на�
сосній станції. При здійсненні вимірювань
основна увага приділялася визначенню на�
ступних параметрів роботи системи: 

фактичних характеристик нacociв;
перевірці показів стаціонарних ультра�

звукових лічильників;
вимірюванню тисків після насосів та на

напірній гребінці.
В результаті вимірювань було виявлено: 

подача води коливається від 300�400
м3/год в нічні години до 1100 м3/год в години
пікового водоспоживання (при цьому тиски на
гребінці підтримуються у межах 3,2�5 атм);

ККД насосів коливається у межах 55�65%;
питоме енергоспоживання становить

0,29 кВт�год/м3.
На основі аналізу отриманих даних було

прийняте рішення про встановлення додат�
кового насосу меншої потужності, який за�
безпечував би необхідні обсяги подачі води
та відповідний тиск при роботі в нічні години.

В результаті було виконано наступний
обсяг робіт:

1. Встановлено новий насос марки 90D50
(VD 320�50, болгарського виробництва), про�
дуктивністю 320 м3/год, тиском 50 м, з числом

обертів 1485 об/хв. та потужністю 75 кВт.
2. Проведено ревізію засувок та зворот�

них клапанів.
3. Виконано гідравлічне регулювання ро�

боти відповідних водогонів на насосній
станції, що дозволило пристосовувати ро�
бочі характеристики насосів до умов роботи
мережі. Обсяги води, що подається в мере�
жу, при цьому не зменшилися. 

Після реконструкції було визначено такий
графік роботи:

у денні години працює насос марки
300Д70 з двигуном 250 кВт;

у нічні години працює новий насос мар�
ки ВД 90/50 з двигуном 75 кВт.
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В машинному залі BHC�l

ООссннооввнніі  ппооккааззннииккии  ппррооееккттуу



Економічне та фінансове планування на
підприємствах водо�, теплопостачання та во�
довідведення здебільшого не відповідає по�
требам сьогодення та розраховане лише на
короткострокову перспективу. Підприємства
є переважно збитковими, і, відповідно, їхня
операційна та інвестиційна діяльність не за�
безпечена фінансовими ресурсами. Практич�
но відсутній досвід щодо залучення зовнішніх
інвестицій або позикових коштів. Переважній
більшості місцевих бюджетів бракує коштів
для фінансування проектів з метою поліпшен�
ня комунальної інфраструктури. 

Окрім того, постійні зміни законів, норма�
тивних актів та процедур, якими регулюється
діяльність комунальних підприємств, за умови
відсутності спеціальних програмних засобів
значно ускладнюють процес планування фінан�
сово�господарської діяльності підприємств.

У зв'язку з цим актуальним і невідкладним
постає завдання автоматизації процесу плану�
вання та прогнозування фінансово�еко�
номічного стану комунальних підприємств з ме�
тою визначення їх середньострокових фінансо�
вих потреб та джерел для їх фінансування. 

Протягом вересня 2004 р. � травня 2005 р.
комунальне підприємство "Чернігівводока�

нал" брало участь у Програмі "Реформування
тарифів та реструктуризація комунальних
підприємств в Україні", яка виконувалася
Інститутом місцевого розвитку та фірмою
ПАДКО за фінансової підтримки Агентсва
США з міжнародного розвитку (USAID). До
участі у цій Програмі економісти КП
"Чернігівводоканал" складали планові бюд�
жети витрат, доходів та виконували розрахун�
ки тарифів частково у програмі Excel, а част�
ково � у програмі Word. Неузгодженість існу�
ючих розрахунків та файлів, яка при цьому
виникала, не дозволяла оперативно врахо�
вувати будь�які зміни чи припущення, кожно�
го разу потрібно було розпочинати усі роз�
рахунки спочатку. 

Такий підхід був надзвичайно тру�
домістким, до того ж практично неможливо
було своєчасно оцінити вплив законодавчих
змін та інших факторів на фінансовий стан
підприємства, та, відповідно, своєчасно ре�
агувати на ці зміни. Окрім того, практично не
було дієвих інструментів для оцінки впливу
капітальних інвестицій на тарифи та фінансо�
вий стан підприємства. Разом з тим,
відсутність автоматизації розрахунків значно
ускладнювала здійснення аналізу фінансово�
господарської діяльності підприємства. 

К Р А Щ І П Р А К Т И К И 2 0 0 6

В результаті впровадження проекту був
отриманий енергозберігаючий ефект від
встановлення додаткового насосу, суттєво
поліпшився ряд показників системи водопо�
стачання, а саме:

1. параметри роботи насосів по тиску
знизилися, що звело до мінімуму дроселю�
вання в нічні години;

2. завдяки встановленню менш потужно�
го обладнання було заощаджено електрое�
нергії 8976 кВт�год/місяць;

3. питоме енергоспоживання знизилося
до 0,216 кВт�год/м3;

4. економія коштів за один місяць роботи
додаткового насосу склала близько 2,7 тис. грн.

Термін впровадження проекту становив
декілька місяців. Однак, оскільки насосна
станція є діючою, реконструкція була прове�
дена без її зупинки. Більшість монтажних та
пусконалагоджувальних робіт було виконано
власними силами водоканалу, що дозволило
зекономити додаткові кошти. 

Необхідно зауважити, що запропонована
методика � це не просто "проект за доступ�
ною ціною". Запровадження та реалізація цієї
методики дозволяють водоканалу виконати
аналогічні вдосконалення і на інших насос�
них станціях. 
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Результати

Використання моделі фінансового планування з метою
прийняття управлінських рішень 

ЧЕРНІГІВ

ПередумовиІІннффооррммааццііяя  ддлляя  ккооннттааккттіівв::

КП "Чернігівводоканал"
м. Чернігів, 14017, 

вул. Жабинського, 15
Єфіменко Людмила Павлівна

Начальник планово�
економічного відділу
тел. (0462) 22�11�40



ШЛЯХ ДО УСПІХУ: ДОСВІДОМ ДІЛЯТЬСЯ МІСТА

Під час участі в Програмі "Реформування
тарифів та реструктуризація комунальних
підприємств в Україні", фахівцями КП
"Чернігівводоканал" було впроваджено у
практичну діяльність Модель фінансового
планування (далі � Модель), створену кон�
сультантами ІМР.

Модель представляє собою набір елек�
тронних таблиць, розроблених у програмі
Excel, яка входить до стандартного пакету
програмного забезпечення Microsoft Office.
Вона є гнучким програмним продуктом,
оскільки може бути легко адаптованою до
особливостей кожного окремого
підприємства. Цей програмний продукт при�
значений, насамперед, для використання
фінансово�економічними службами
підприємств в якості  дієвого інструменту
аналізу фінансових наслідків стратегічних
альтернатив та розробки фінансових стра�
тегій для поліпшення фінансового стану
підприємств і їх діяльності в цілому. 

Застосування цієї Моделі забезпечує
можливості для:

розробки операційних та фінансових
бюджетів;

моделювання альтернативних фінансо�
вих стратегій;

оцінки поточних та майбутніх потреб у
фінансових ресурсах;

оцінки поточних та майбутніх потреб у
зовнішніх фінансових ресурсах;

врахування впливу планів капітальних
інвестицій на фінансовий стан підприємств
та розмір тарифів за групами споживачів;

визначення необхідного розміру та�
рифів на комунальні послуги для відшкоду�
вання собівартості послуг, вартості інвес�
тиційних програм, врахування заходів з
енергозбереження тощо.

У рамках реалізації Програми працівники
економічної служби КП "Чернігівводоканал"
мали змогу взяти участь у трьох спеціалізо�
ваних навчальних семінарах та отримати на�
вички роботи з Моделлю фінансового плану�
вання. За сприянням експертів ІМР фахівці
підприємства на своїх робочих місцях ос�
воїли Модель, заповнили її власними даними
підприємства та розробили декілька альтер�
нативних фінансових стратегій розвитку во�
доканалу. 

По завершенню Програми "Реформуван�
ня тарифів та реструктуризація комунальних
підприємств в Україні" фахівці підприємства
почали активно застосовувати Модель
фінансового планування для моделювання
різних фінансових стратегій розвитку
підприємства. Особливо корисним стало за�
стосування цієї Моделі влітку 2005 року у
зв'язку з необхідністю у стислі строки підго�

тувати заявку на участь у Проекті "Розвитку
міської інфраструктури", який фінансується
за рахунок спеціальної інвестиційної позики
Світового Банку та гранту Трастового фонду
Глобального екологічного фонду. Фахівцям
КП "Чернігівводоканал" потрібно було розра�
хувати суму коштів, необхідну для обслугову�
вання кредиту, розробити план погашення
довгострокового кредиту (отримання якого є
новим досвідом комунального підприємства),
а також обрахувати усі фінансові показники
(включаючи динаміку зміни тарифів та фінан�
сові результати, бюджет грошових коштів і ба�
ланс на період до 2025 року), моделюючи при
цьому різні варіанти.

Застосування фахівцями КП "Чернігівво�
доканал" Моделі фінансового планування
значно полегшило розробку необхідної до�
кументації  та сприяло відбору підприємства
до участі у  Проекті "Розвитку міської інфрас�
труктури". Модель стала надійним помічни�
ком фахівцям підприємства у цій справі.

Можливість за допомогою Моделі фінан�
сового планування своєчасно оцінювати

9

Нововведення Результати



К Р А Щ І П Р А К Т И К И 2 0 0 6

вплив різних чинників на тарифи та фінансо�
вий стан підприємства, враховувати усі пере�
ваги та недоліки за кожним із можливих сце�
наріїв розвитку подій, допомагає керівництву
підприємства приймати виважені управлінські
рішення. Зокрема, завдяки використанню
Моделі було визначено оптимальний, з точки
зору платоспроможності підприємства,
розмір кредитних ресурсів, та розроблено
прогнозні тарифи до 2025 року, які забезпе�
чать повернення позикових коштів. 

Як вважають фахівці підприємства, за�
стосування цього інструменту істотно підви�

щило ефективність управління та продук�
тивність роботи персоналу не тільки еко�
номічної служби, але й інших структурних
підрозділів водоканалу за рахунок автомати�
зації та забезпечення прозорості процесу
планування. Значно покращилася якість та
точність розрахунків, що дало змогу
підприємству вчасно реагувати на будь�які
економічні та законодавчі зміни, що стосу�
ються розвитку економіки. 
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Як при формуванні тарифів на послуги централізованого тепло%
постачання та складанні фінансового плану підприємства вра%
хувати витрати, пов'язані з неосновними видами діяльності?

ТЕРНОПІЛЬ, БРОВАРИ

У статутах більшості підприємств цент�
ралізованого теплопостачання зазначено, що
вони, окрім діяльності з надання послуг цент�
ралізованого теплопостачання, можуть
здійснювати інші види діяльності. Відповідно,
самі підприємства централізованого тепло�
постачання класифікують діяльність з надання
послуг централізованого теплопостачання як
основну, а інші види діяльності � як неосновні. 

До неосновних видів діяльності, що нада�
ються підприємствами централізованого теп�
лопостачання, відносяться: послуги з розроб�

ки та видачі технічних умов;
різні види ремонтних
робіт; послуги з експлуа�
тації та обслуговування
підвищувальних насосів
холодного водопостачан�
ня та інші. 

На практиці наявність
неосновних видів діяль�
ності призводить до того,
що окремі дільниці
підприємства або його ок�
ремі працівники виконують
роботи, необхідні як для
виробництва та надання
послуг централізованого
теплопостачання, так і для

забезпечення інших видів діяльності. Саме то�
му частина витрат на утримання цих дільниць
або оплату праці таких працівників не повинна
включатися в тарифи на послуги теплопоста�
чання, а, отже, має бути відокремлена на етапі
їх планування. 

Практика свідчить, що при формуванні та�
рифів на послуги централізованого теплопос�
тачання більшість підприємств не здійснюють
такого відокремлення, пояснюючи це
декількома причинами. По�перше, не завжди
існує можливість передбачити та спланувати
обсяги неосновних видів діяльності; по�друге,
система обліку на підприємствах налагоджена
таким чином, що не завжди може забезпечити
економістів необхідною аналітичною інфор�
мацією щодо неосновних видів діяльності. 

Цілком зрозуміло, що відсутність планування,
яке б дозволяло враховувати доходи та витрати
по неосновних видах діяльності, може призводи�
ти до дублювання доходів підприємства, оскільки
відшкодування окремих витрат за таких умов
здійснюється і через тарифи на послуги тепло�
постачання, і через ціну на інші види послуг. 

Тернопільське комунальне підприємство
теплових мереж "Тернопільміськтеплокомуне�
нерго" надає декілька неосновних видів діяль�

Передумови

Нововведення

ІІннффооррммааццііяя  ддлляя  ккооннттааккттіівв::

Тернопільське комунальне
підприємство теплових мереж

"Тернопільміськ�
теплокомуненерго"

м. Тернопіль, 46000, 
вул. Івана�Франка, 16

Онишків 
Володимир Ростиславович,

заступник директора 
з економіки

тел. (0352) 25�75�63

КП "Броваритепло�
енергомережа"

м. Бровари, Київська обл.,
вул. Грушевського, 3�а

Малицька 
Олена Володимирівна, 

головний економіст
тел. (04494) 4�05�84
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ності. Зокрема, розробляє та видає технічні
умови на підключення/відключення споживачів
і встановлення лічильників та виконує ремонтні
роботи для сторонніх організацій. 

Для планування витрат по цих видах діяль�
ності підприємство на основі фактичних даних
визначає чисельність виробничого, загально�
виробничого, адміністративного персоналу та
працівників служби збуту, що будуть зайняті
розробкою та видачею технічних умов та ви�
конанням ремонтних робіт для сторонніх ор�
ганізацій. Базуючись на розмірах середньомісяч�
ної заробітної плати працівника відповідної гру�
пи, розраховуються витрати на оплату праці з

відрахуваннями на соціальні заходи, що не бу�
дуть включатися в тарифи на послуги тепло�
постачання. Алгоритм розрахунку цих витрат
наведено в таблиці 1.

У даному випадку підприємство відокрем�
лює для відшкодування через інші доходи ли�
ше витрати на оплату праці персоналу та,
відповідно, відрахування на соціальні заходи.
Разом з тим, існує досвід підприємств щодо
відокремлення для відшкодування через інші
доходи також інших прямих (електроенергія,
амортизація тощо) та накладних (загальнови�
робничі та адміністративні) витрат. 

Так, наприклад, КП "Броваритеплоенерго�
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мережа" надає КП ВКГ м. Бровари послуги з
експлуатації та обслуговування підвищуваль�
них насосів. Оскільки підвищувальні насоси
працюють як для потреб холодного водопос�
тачання, так і гарячого водопостачання, то ча�
стина витрат на експлуатацію та обслугову�
вання підвищувальних насосів нараховується
підприємством для відшкодування водокана�
лом, частина включається до витрат на послу�
ги централізованого теплопостачання. В
якості бази розподілу більшості статей витрат
використовується співвідношення середньо�
добових норм споживання холодної та гарячої
води одним мешканцем (в залежності від типу
та комфортності будинку у добовій нормі спо�
живання). 

До кошторису витрат на експлуатацію та
обслуговування підвищувальних насосів для
відшкодування водоканалом включаються за�
гальновиробничі та адміністративні витрати. Їх
розмір визначається на основі фактичних да�
них попереднього року про відсоток

адміністративних та загальновиробничих вит�
рат по відношенню до заробітної плати ви�
робничого персоналу в цілому по
підприємству. Визначений відсоток
адміністративних та загальновиробничих вит�
рат застосовується до заробітної плати ви�
робничого персоналу, зайнятого експлуа�
тацією та обслуговуванням підвищувальних
насосів. Розрахована таким чином сума на�
кладних витрат вираховується із суми
адміністративних та загальновиробничих вит�
рат при формуванні тарифів на послуги цент�
ралізованого теплопостачання.

У таблиці 2 наведено розподіл витрат на
експлуатацію та обслуговування підвищуваль�
них насосів для відшкодування водоканалом
та включення в тарифи на послуги централізо�
ваного теплопостачання. 

Як свідчать дані, наведені в таблицях 1�2,
існує різний досвід планування витрат на нео�
сновні види діяльності. На основі цих даних
підприємства складають фінансовий план, в
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РРооззппооддіілл  ввииттрраатт  ннаа  ееккссппллууааттааццііюю  ттаа  ооббссллууггооввуувваанннняя  ппііддввиищщууввааллььнниихх  ннаассооссіівв  ддлляя
ввііддшшккооддуувваанннняя  ввооддооккааннааллоомм  ттаа  ввккллююччеенннняя  вв  ттааррииффии  ннаа  ппооссллууггии  ццееннттррааллііззооввааннооггоо

ттееппллооппооссттааччаанннняя

ТТааббллииццяя  22

уу  тт..чч..  ддлляя  ввііддшшккооддуувваанннняя::
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якому враховуються не лише планові витрати,
а й планові доходи від здійснення неосновних
видів діяльності. Зокрема, "Тернопільміськтеп�
локомуненерго" планує доходи від неосновних
видів діяльності з урахуванням того, що рента�
бельність по цих видах діяльності становить
15%. "Броваритеплоенергомережа" нарахо�
вує для відшкодування водоканалом лише ви�
трати на експлуатацію та обслуговування
підвищувальних насосів, без врахування рен�
табельності. 

Запровадження практики планування вит�
рат, пов'язаних із здійсненням неосновних
видів діяльності, з метою їх вилучення із роз�
рахунку тарифів на послуги централізованого
теплопостачання, дозволяє:

забезпечити справедливе відшкодуван�
ня витрат;

запобігти дублюванню доходів підприємства;
формувати тарифи на послуги централізо�

ваного теплопостачання, не завищуючи їх.
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Результати

Однією з причин збитковості теплопоста�
чальних підприємств та дефіциту обігових коштів
є недосконалість системи ціноутворення. В
умовах неповного відшкодування тарифами на
послуги централізованого теплопостачання ви�
трат на їх виробництво та неповного збору пла�
тежів від споживачів, недосконала система ціно�
утворення посилює негативний вплив на фінан�
сові результати діяльності підприємств. 

Підприємства практично не використову�
ють можливості щодо запровадження сезонних
тарифів на послуги гарячого водопостачання
(далі � ГВП). На більшості підприємств тариф на
гарячу воду формується на основі середньої
норми витрат теплоти на підігрів 1м3 води. При
такому підході не враховується, що в опалю�
вальний сезон підприємство на підігрів 1м3 во�
ди витрачає більше теплової енергії, ніж в нео�
палювальний сезон, внаслідок необхідності
підігрівати взимку більш холодну воду. 

Дія в опалювальний та неопалювальний
сезони однакових тарифів призводить до того,
що витрати на виробництво теплової енергії
для підігріву води в опалювальний сезон
відшкодовуються впродовж цього (опалю�
вального) сезону, коли підприємство відчуває
брак обігових коштів, лише частково. Частина
ж витрат через дію середньої норми має бути
відшкодована в неопалювальний сезон. 

На жаль, сьогодні підприємства
досить часто не виконують плани
щодо надання послуг ГВП.
Підприємства планують здійсню�
вати ГВП цілий рік, але внаслідок
браку коштів на оплату енерго�
носіїв змушені припиняти подачу
гарячої води, як правило, в неопа�
лювальний сезон. Зрозуміло, що
при припинені надання послуги
ГВП в неопалювальний сезон, час�
тина витрат на теплову енергію, що
була витрачена для підігріву води в
опалювальний сезон, не буде
відшкодована взагалі. 

Саме ці чинники спонукають підприємства до
впровадження сезонних тарифів на послуги ГВП. 

З метою усунення негативного впливу на
фінансові результати діяльності підприємств змін
графіку надання послуг ГВП в опалювальний і не�
опалювальний сезон та з метою збільшення над�
ходжень від реалізації послуг ГВП в опалюваль�
ний період, підприємства КП "Броваритеплое�
нергомережа" (з 2003 р.) та ДМП "Івано�Ф�
ранківськтеплокомуненерго" (з 2001 р.) запрова�
дили практику встановлення сезонних та�
рифів на послуги ГВП. 

Впровадження системи сезонних тарифів на послуги гарячого
водопостачання 

БРОВАРИ, ІВАНО%ФРАНКІВСЬК

Передумови

Нововведення

ІІннффооррммааццііяя  ддлляя  ккооннттааккттіівв::

ІКП "Броваритеплое�
нергомережа"

м. Бровари, Київська обл., 
вул. Грушевського, 3�а

Малицька 
Олена Володимирівна, 

головний економіст
тел. (04494) 4�05�84

ДМП "Івано�Франківськтепло�
комуненерго"

м. Івано�Франківськ, 76007
вул. Богдана 

Хмельницького, 59а
Зварун Оксана Дмитрівна, 

начальник ПЕВ
тел. (03422) 6�04�88



ППооккааззннииккии

ССппоожжиивваанннняя  ггаарряяччооїї
ввооддии,,  ттиисс..мм33 ззаа  ддооббуу

ТТррииввааллііссттьь  ррооббооттии

ссииссттееммии  ГГВВПП,,  ддіібб

ППооттррееббаа  вв  ттееппллооввіійй
ееннееррггііїї  ннаа  ппііддііггрріівв,,  ГГккаалл

ННооррммаа  ввииттрраатт  ттееппллооттии  ннаа
ппііддііггрріівв  11  мм33,,  ГГккаалл//мм33

ТТаарриифф  ннаа  11  ГГккаалл,,
ггррнн..//ГГккаалл

ТТаарриифф  ннаа  ппііддііггрріівв  11  мм33,,
ггррнн..//мм33

ННааррааххуувваанннняя  ззаа  ппооссллууггии
ппііддііггррііввуу  ппррии  ддііїї  ссееззоонннниихх

ттааррииффіівв,,  ттиисс..ггррнн..

ННааррааххуувваанннняя  ззаа  ппооссллууггии
ппііддііггррііввуу  ппррии  ддііїї  ззввииччааййнниихх

ттааррииффіівв,,  ттиисс..ггррнн..

РРііззннииццяя  вв  ннааррааххуувваанннняяхх,,

ттиисс..ггррнн..

ООппааллююввааллььнниийй  ппееррііоодд

22,,110000

119911

2244006666  ==
22,,110000**11,,22**((5555��55))**119911

00,,00660000  ==
2244006666//((22110000**119911))

110000,,0000

66,,0000  ==  
110000,,0000  **  00,,00660000

22440077  ==
66,,0000  **  22,,110000**  119911

22118866  ==
55,,4455  **  22,,110000**  119911

222211  ==
22440077  ��  22118866

ННееооппааллююввааллььнниийй  ппееррііоодд

22,,110000

115599  ==  335500  ��  119911

1166002277  ==
22,,110000**11,,22**((5555��1155))**115599

00,,00448800  ==  1166002277//((22110000**115599))

110000,,0000

44,,8800  ==  
110000,,0000  **  00,,00448800

11660033  ==
44,,8800  **  22,,110000**  115599

11882200  ==
55,,4455  **  22,,110000**  115599

��221177  ==
11660033  ��  11882200

ООппааллююввааллььнниийй  ттаа  ннееооппааллююввааллььнниийй
ппееррііоодд

22,,110000

335500

4400009933  ==
2244006666++11000022

00,,00554455  ==  
4400009933//((22110000**335500))

110000,,0000

55,,4455  ==  
110000,,0000  **  00,,00554455

44001100  ==
440077  ++  11660033

44000066  ==
22118866  ++  11882200

44  ==  
44001100  ��  44000066
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Для розрахунку тарифів на послуги ГВП ви�
користовується норма витрат теплоти на
підігрів 1 м3 води, для визначення якої не�
обхідно розрахувати річну потребу теплоти на
потреби ГВП. Цей показник визначають за

формулою 2.25 або 2.26 КТМ (керівні технічні
матеріали) 204 України 244�94 "Норми та
вказівки по нормуванню витрат палива та теп�
лової енергії на опалення житлових та гро�
мадських споруд, а також на господарсько�по�
бутові потреби в Україні":

14

QQ  ГГВВПП
рріікк ==  ((aa11mm11++aa22mm22++……++  aannmmnn))  хх  11,,22  хх  CCBB хх  1100��66 хх  {{((5555��ttхх..зз..))  хх  ППоо++βхх  ((335500��ППоо))  хх  ((5555��ttхх..лл..))}} ((22..2255))

або QQГГВВПП
рріікк ==  ((aa11mm11++aa22mm22++……++  aannmmnn))**ККгг..вв..**CCBB**1100��66 ((22..2266))

де ККгг..вв ==  11,,22**{{((5555  ��  ttхх..зз..))  **  ППоо ++  β**((335500  ��  ППоо))**((5555  ��  ttхх..лл..))}}

де, aa11,,aa22……aann � норми витрат гарячої води на ГВП при температурі 550С, л/добу;
mm11,,mm22……mmnn � кількість одиниць виміру за добу (число мешканців, учнів, місць в лікарні тощо);
11,,22 � коефіцієнт, що враховує тепловіддачу в приміщеннях від теплопроводів систем ГВП

(опалення ванних кімнат, сушка білизни); 
ССвв � теплоємність води, яка приймається  на рівні 1 ккал/л 0С;
ttхх..зз..,,  ttхх..лл.. � температура холодної (водопровідної) води взимку та влітку (при відсутності даних прий�

мається рівною взимку 5 0С, влітку 15 0С);
β� коефіцієнт, що враховує зміни середньої витрати води на ГВП в неопалювальний період по

відношенню до опалювального періоду;
335500  � кількість діб роботи системи ГВП за рік.

З вищенаведених формул стає очевид�
ним, що в опалювальний сезон підприємство
витрачає більшу кількість теплової енергії на
підігрів 1 м3 води, ніж в неопалювальний,

оскільки підігріває в опалювальний період хо�
лодну воду більш низької температури. 

Розглянемо на умовному прикладі перева�
ги запровадження системи сезонних тарифів
на послуги ГВП.
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Як видно з таблиці, при дії однакових та�
рифів протягом року відбувається перероз�
поділ нарахувань в опалювальний та неопалю�
вальний сезони, а саме: при дії однакових та�
рифів в опалювальний період підприємство
нарахує на 221 тис.грн. менше, ніж при дії се�
зонних тарифів. 

Якщо в неопалювальний період
підприємство припинить подачу гарячої води,
то його збитки при дії однакових тарифів ста�
новитимуть 1820 тис.грн., у той час як при дії
сезонних тарифів вони складуть 1603 тис.грн. 

Крім того, як видно з розрахунків,
підприємство при дії однакових тарифів втра�
чає незначну кількість коштів за рахунок зао�
круглення (при розрахунку тарифів на основі
середньої норми, тариф на підігрів 1 м3 мав би
становити 5,455 грн./м3). 

Підприємства, які впровадили систему се�
зонних тарифів, оцінили переваги її застосу�
вання порівняно з дією однакових тарифів
протягом опалювального та неопалювального
періодів. Серед цих переваг є наступні: 

одержання більших надходжень в опалю�
вальний сезон та кращі можливості своєчас�
них розрахунків за енергоносії;

можливість відшкодування фактичних ви�
трат на виробництво теплової енергії, що вит�
рачається на підігрів води в опалювальний та
неопалювальний періоди; 

запобігання виникненню значних збитків
у разі припинення надання послуг ГВП у нео�
палювальний період.
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Результати

Підвищення ефективності роботи з абонентами як метод
збільшення рівня оплати послуг 

ШОСТКА

Недосконалість існуючої нормативно�
правової бази розвитку житлово�комуналь�
ного господарства та практична відсутність
стимулів забезпечення вчасної оплати або�
нентами спожитих послуг спричинили неза�
довільний стан розрахунків між ЖЕКами та
комунальними підприємствами. Ця пробле�
ма примусила Шосткінський "Водоканал" за�
початкувати з 1997 року практику прямих
розрахунків із споживачами. Однак, незва�
жаючи на це, борг населення перед
підприємством збільшувався щорічно на
250�300 тис. грн. Найгіршою платіжна дис�
ципліна була у 2001 році: заборгованість на�
селення зросла на 468 тис. грн.

Серед основних причин погіршення
платіжної дисципліни споживачів виділялися,
насамперед:

відсутність у місті нормальних умов для
оплати населенням комунальних послуг,
оскільки спожиті послуги можна було оплати�
ти лише через Ощадбанк або касу
підприємства;

недостатній рівень інформування насе�

лення про наявність боргів (зокрема, кон�
тролери доставляли попередження про за�
боргованість за послуги централізованого
водопостачання та водовідведення не
більше тисячі абонентів на рік);

нерегулярність проведення
підприємством позовної роботи (так,
кількість поданих судових позовів на відшко�
дування боргів споживачами за рік не пере�
вищувала 25�30);

Передумови

ІІннффооррммааццііяя  ддлляя  ккооннттааккттіівв::

Виробниче управління
водоповідно�

каналізаційного господарства
м. Шостка, 41100,

Сумська обл., 
вул. Прорізна, буд.17

Комісаров 
Анатолій Андрійович, 

начальник 
відділу збуту

тел. (05449) 7�05�00, 
7�05�59
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призначення субсидії без укладення до�
говорів про погашення заборгованості, що
не сприяло покращанню платіжної дис�
ципліни. 

На обліку Шосткінського комунального
підприємства "Виробниче управління водо�
провідно�каналізаційного господарства" у 2001
році нараховувалось понад 35 тис. абонентів се�
ред населення та 250 підприємств, ор�
ганізацій, приватних підприємців.

У штаті абонентського відділу нарахову�
валось 7 контролерів (5 � працювали з насе�
ленням, 2 � з юридичними особами) і 3 опе�
ратори ЕОМ. Однак програмні засоби, які
застосовувалися ними, дозволяли лише
обліковувати абонентів. Процес нарахувань
за спожиті послуги, надані пільги, врахування
субсидій та перерахунок їх за фактичними
показниками був неавтоматизований і
здійснювався переважно в ручному режимі. 

Також вручну проводився облік абонентів
приватного сектору міста та здійснювалися
нарахування їм за спожиті обсяги послуг.

Нове керівництво підприємства у 2002
році розпочало активну роботу по зменшен�
ню дебіторської заборгованості, зокрема,
реорганізувало абонентський відділ у відділ
збуту із значним розширенням сфери його
діяльності. Для підвищення ефективності ро�
боти з абонентами кількість комп'ютерів,
встановлених у відділі збуту, було збільшено
з трьох до семи.

З метою забезпечення зручності розра�
хунків з абонентами у 2002 році з усіма банка�
ми було укладено угоди про прийом платежів
за послуги і передачу інформації про оплату в
електронному вигляді до відділу збуту. 

В останні роки усе більше уваги почало
приділятися створенню багатофункціональ�
ного програмного забезпечення. За
технічним завданням підприємства місцеви�
ми спеціалістами у 2002 році було створено
програмний комплекс "Абонент", у 2003 році
� "Абонент � юридичні особи". Застосування
цих програмних продуктів дозволило не
тільки систематизувати інформацію про або�
нентів, але й автоматизувати процес нараху�
вання оплати, обліку субсидій, розрахунок
пільг із врахуванням законодавчих змін. 

Підвищення продуктивності праці опера�
торів було забезпечено за рахунок  автома�
тизації розноски платежів, які передавалися
банками в електронному вигляді. Також було
автоматизовано помісячний обмін з Уп�
равлінням праці та соціального захисту на�
селення Шосткінської міської ради даними
щодо пільговиків, інформацією про фактичне
споживання послуг громадянами, які корис�
туються пільгами або отримують субсидію.

Протягом жовтня�листопада 2003 року
працівниками відділу збуту було вивірено
інформацію щодо більш ніж 12 тисяч або�
нентів підприємства (за кількістю проживаю�
чих, рівнем благоустрою житла).

Прийняття на роботу юрисконсульта з ве�
ликим досвідом роботи на промисловому
підприємстві дозволило більш чітко організу�
вати роботу по систематизації, аналізу пла�
тежів населення і підготовці судових позовів
до боржників. Це сприяло поліпшенню робо�
ти щодо досудового вирішення оплати по�
слуг абонентами�боржниками. Проведення
інвентаризацій усіх попередніх рішень судів у
державній виконавчій службі дозволило ак�
тивізувати виконання судових рішень. Вод�
ночас значно збільшилась кількість судових
позовів до боржників.

Необхідно відзначити, що збільшення
штату контролерів по роботі з населенням до
10 осіб і по роботі з юридичними особами до
3 осіб дозволило розширити інформованість
населення про стан оплати послуг
підприємства. Щорічно контролери достав�
ляють понад 8 тисяч повідомлень про на�
явність боргу і досудових попереджень.

Окрім того, активізувалася робота по ви�
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явленню, постановці на облік споживачів та
укладенню угод з малими підприємствами і
приватними підприємцями.

У 2003 році було створено лабораторію
по повірці водолічильників. Відповідно,
відпала необхідність транспортувати засоби
обліку для повірки в обласний центр. Разом з
тим, здійснення розрахунків зі споживачами
за повіреними лічильниками сприяло покра�
щенню обліку спожитої води. 

З жовтня 2004 року започатковано регу�
лярний випуск (один раз на 2 місяці) газети
"Вісник ВУВКГ" тиражем 4 тисячі екземп�
лярів. Це дозволило налагодити прямий
інформаційний зв'язок з населенням міста,
систематично інформувати споживачів про
проведену роботу та проблеми КП ВУВКГ,
про зміни у законодавстві України. У кожному
номері газети публікуються дані про ди�
наміку заборгованості населення за послуги
водопостачання та водовідведення.

Протягом останніх років підприємство
забезпечувало стабільне уповільнення
темпів зростання обсягів заборгованості: її
приріст скоротився з 468 тис. грн. у 2001
році до 170 тис. грн. у 2003 році. Утримання
обсягів заборгованості населення у 2004
році на рівні попереднього року свідчить про
досить інтенсивне погашення частиною або�
нентів боргів минулих років: 

Значним є внесок у досягнення цих ре�
зультатів відділу збуту підприємства, який
приділяє багато уваги роботі з боржниками:
позовна робота налагоджена на більш висо�
кому рівні, випускається газета, розроблено
програмний комплекс високого рівня. 

Однак відділ збуту не використовує усіх
можливих форм роботи, особливо, застосу�
вання індивідуального підходу та засобів впли�
ву на боржників, які мають можливість оплати�
ти борг. Недостатньо уваги приділяється
справним платникам, не формуються рахунки
до сплати за спожиті послуги. 

Водночас на підприємстві планується
розпочати формування рахунків до сплати
населенню. Серед основних причин, що
стримують введення рахунків до сплати, слід
відзначити не повністю вивірену базу даних
споживачів та недостатню кількість контро�
лерів для доставки рахунків абонентам. Про�
грамістом підприємства розроблено про�
грамне забезпечення, яке дозволяє зчитува�
ти штрих�код з розробленого ним рахунку.

Отже, лише активна і цілеспрямована ро�
бота з боржниками може привести до підви�
щення ефективності діяльності підприємства.

Створення груп збору платежів як ефективний захід для
активізації роботи з боржниками 

БРОВАРИ

Традиційно початок опалювального сезо�
ну для підприємств комунальної теплоенер�
гетики є досить складним. Так, на початку
опалювального сезону 2003�2004 рр. на
підприємстві "Броваритеплоенергомережа"
склалася загрозлива ситуація щодо пога�

шення заборгованості за спожиті енерго�
носії, зумовлена нестачею коштів через не�
повну оплату споживачами наданих їм по�
слуг. Незадовільний стан поточної оплати
спожитих послуг та наявні борги минулих
періодів ставили під загрозу початок нового
опалювального сезону. 

Можливості підприємства щодо виконан�
ня у повному обсязі робіт по капітальному та

Передумови
ІІннффооррммааццііяя  ддлляя  ккооннттааккттіівв::

КП "Броваритепло�
енергомережа"

м. Бровари, Київська обл., 
вул. Грушевського, 3�а

Петрусь Григорій Іванович, 
заступник директора/

начальник 
відділу енергозбуту

тел. (04494) 6�96�33
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поточному
ремонтах,
технічному
обслугову�
ванню об�
ладнання,
підготовці
до нового
о п а л ю �
в а л ь н о г о
сезону бу�
ли значно
ослаблені.

Зазна�
чені обставини вимагали від керівництва за�
стосування швидких, ефективних заходів та
мобілізації сил всього колективу. Ситуація,
що склалася, потребувала від кожного
працівника самовідданості та щирого ба�
жання докласти максимальних зусиль для
подолання платіжної кризи.

З метою прийняття невідкладних заходів,
від негайного виконання яких залежить по�
дальша життєдіяльність підприємства, та з
метою недопущення зриву початку опалю�
вального сезону у визначені терміни, для ак�
тивізації роботи із споживачами щодо забез�
печення вчасної оплати послуг та покращан�
ня збору коштів за відпущену теплову
енергію (в тому числі, по збору боргів мину�
лих років) наказом директора підприємства
теплових мереж "Броваритеплоенергомере�
жа" №109 від 17 червня 2003 року було ство�
рено з числа працівників підприємства групи
збору платежів (ГЗП). До складу цих груп, ос�
новною функцією яких було забезпечення
систематичної та цілеспрямованої роботи по
збору платежів, включалися не тільки
працівники відділу енергозбуту, але й
керівники, фахівці, робітники інших
підрозділів. 

Основним завданням ГЗП було прове�
дення низки організаційних та технічних за�
ходів по забезпеченню повної оплати спожи�

вачами одержаних послуг теплопостачання.
Зокрема, за наказом директора було:

підготовлено та запроваджено програ�
му діяльності ГЗП, яка передбачала застосу�
вання засобів масового впливу на борж�
ників, встановлювала умови та строки засто�
сування комплексу заходів до споживачів�
боржників різних категорій: від ор�
ганізаційних заходів інформаційно�поперед�
жувального характеру до заходів примусово�
го характеру (зокрема, відключення від по�
слуг теплопостачання та подання позову до
суду в залежності від терміну та суми забор�
гованості);

підготовлено положення про матеріальне
стимулювання працівників ГЗП; встановлено
відповідальність керівників груп і підгруп за ви�
конання завдань по збору коштів;

було внесено відповідні зміни до поса�
дових і виробничих інструкцій працівників
підприємства, які задіяні у роботі цих груп.
Зміни передбачали формування переліку
додаткових функцій, підпорядкованість та
критерії оцінки ефективності праці кожного
працівника, задіяного в роботі груп;

було забезпечено роботу працівників,
зайнятих в ГЗП, за окремим графіком, вне�
сено необхідні коригування до планів роботи
працівників;

передбачено компенсацію працівникам
за виконання роботи в неробочий час шля�
хом надання інших днів відпочинку;

підготовлено пропозиції щодо
збільшення чисельності персоналу відділу
енергозбуту та юридичного відділу;

учасників рейдів забезпечено
посвідченнями та дорученнями
підприємства.  

Функціональні обов'язки кожної групи, до
складу якої входили контролери, технічні
працівники, юристи,  керівництво підрозділів,
передбачали проведення рейдів в робочі та
вихідні дні для роботи з боржниками безпо�
середньо за місцем проживання. Зокрема,
застосовувалися такі форми впливу: 

обов'язкове вручення попереджень
боржникам;

внесення пропозиції щодо укладення
договору розстрочення боргу; 
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подання позову до суду, вручення судо�
вих повісток; 

здійснення звірок з державною виконав�
чою службою щодо виконання рішень суду;

висвітлення списків боржників на
інформаційних дошках, в ЗМІ тощо. 

Задля визначення найбільш ефективної
тактики роботи з боржниками після ре�
алізації цих заходів кожна група здійснювала
аналіз їх ефективності.

З метою посилення матеріальної зацікав�
леності працівників ГЗП у покращанні ре�
зультатів роботи по зниженню дебіторської
заборгованості населення, планово�еко�
номічним відділом підприємства було роз�
роблене "Положення про преміювання
працівників ГЗП та інших працівників
підприємства за результати роботи по змен�
шенню дебіторської заборгованості по насе�
ленню".

Положення передбачає преміювання за
результатами роботи за місяць. Основною
умовою преміювання є надходження грошо�
вих коштів на розрахунковий рахунок
підприємства за надані послуги з теплопос�
тачання.

Для преміювання виділено додатковий
фонд, який розподіляється в залежності від
результатів роботи (зайнятого місця в зма�
ганні) кожної ГЗП за місяць. Для визначення
переможців за результатами роботи за
місяць аналізуються як кількісні, так і вартісні
показники:

кількість проведених рейдів;
кількість рознесених та вручених попе�

реджень та судових повісток;
кількість укладених договорів на надан�

ня послуг з теплопостачання;
кількість укладених договорів на роз�

строчення заборгованості;
відсоток абонентів, які оплатили послу�

ги в поточному місяці;
відсоток зняття показників лічильників;
середня сума сплати на одного абонента;
зміна боргу на одного абонента в кінці

місяця (відносно початку місяця);
відсоток сплати в поточному та попе�

редньому місяці.

Нарахований розмір премії роз�
поділяється між працівниками пропорційно їх
участі в роботі по зменшенню дебіторської
заборгованості.      

Групи збору платежів створювались на
початку опалювального сезону 2003�2004
років, строком на три місяці з метою забез�
печення стабільної діяльності підприємства
на початку опалювального періоду. Про�
аналізувавши результати їх діяльності,
керівництво підприємства вирішило поши�
рити цей досвід, зробити ці групи збору пла�
тежів постійно діючими. 

Запровадження комплексу заходів щодо
створення та забезпечення роботи груп збо�
ру платежів, введення  в дію "Положення про
преміювання працівників груп збору платежів
та інших працівників підприємства за резуль�
тати роботи по зменшенню дебіторської за�
боргованості по населенню" дозволило отри�
мати ряд позитивних результатів, зокрема:

1. Зростання рівня збору та загальної су�
ми платежів населення за опалення і гарячу
воду (підігрів). Якщо рівень оплати послуг на�
селенням у 2003 р. становив 93,4%, то у 2004
р. він підвищився до 100,2%, що, відповідно,
призвело до зменшення заборгованості на�
селення у 2004 році на 301,3 тис. грн. Рівень
оплати послуг населенням у 2005 р. склав
111,0%, заборгованість населення у 2005
році зменшилась на 871,8 тис. грн.

2. Нововведення позитивним чином
вплинули на зміну структури заборгованості
серед різних категорій боржників. Суттєво
зменшилась частка заборгованості терміном
від 1 року до 3 років (з 37% у 2003 році до
25% у 2004 році,  і до 23,5% у 2005 році).  

3. За 2003�2005 рр. практично на всіх
абонентів, які мають борг більше 3 років, бу�
ли подані позови до суду і є рішення суду про
стягнення цієї заборгованості на користь
підприємства.

4. Підприємством у 2004 році подано в
суд 3542 позовних заяви на суму 2857,0 тис.
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грн., розглянуто 3521 позовів, прийнято
рішення про стягнення боргу на суму 1598,0
тис. грн. Близько 30% боржників під час
оформлення позову погодилися на мирову
угоду, тобто частково або повністю погасили
борг до рішення суду. Так, у 2003 р. доб�
ровільно, до засідання суду, боржники спла�
тили 253,5 тис. грн., у 2004 р. � 834,8 тис.
грн., а в 2005 році � 575,0 тис. грн.

5. У другій половині 2005 року робота з
боржниками проводилась шляхом погашен�
ня заборгованості за рахунок знецінених
вкладів у Ощадбанку колишнього СРСР. Ста�
ном на 01.01.2006 р., згідно чеків Ощадбан�

ку погашено борги 2255 абонентів на за�
гальну суму 1316,0 тис. грн. 

6. Значно підсилено пряму матеріальну
зацікавленість працівників різних служб
підприємства: керівників, фахівців, служ�
бовців і робітників відділу збуту у забезпе�
ченні погашення заборгованості абонента�
ми�боржниками. Було здійснено важливий
крок щодо створення умов для стимулюван�
ня працівників як за індивідуальні досягнення
в роботі, так і результативну роботу колекти�
ву в цілому.
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