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Невід'ємним елементом забезпечення
нормальних умов функціонування міст є во�
допровідна система. 

При цьому серед споруд водопостачання
однією з найбільш вагомих залишається сис�
тема подачі та розподілу води. 

Основні критерії, яким повинна
відповідати система, це, насамперед: 

надійність;
безперебійність подачі води у

відповідній кількості та з достатнім тиском;
економічність при будівництві та по�

дальшій експлуатації.

ЗЗооннуувваанннняя  щщее  ддееккііллььккаа  ррооккіівв  ттооммуу
Починаючи з 50�х років, зі змінним

успіхом велася довготривала полеміка щодо
необхідності зонування систем водопоста�
чання. При цьому учасники цих дискусій по�
силалися на діючі нормативні документи,
згідно яким визначалося, що "...при тисках в
мережі більше 60 м, повинно здійснюватися
зонування системи".

Серед теоретичних питань, які потребу�
вали негайної відповіді, насамперед, виділя�
лися наступні: 

Чи вирішується при застосуванні зону�
вання питання зниження тисків та зменшен�
ня аварійності?

Чи повинно зонування  охоплювати ціле
місто чи тільки окремі райони?

Які вигоди можливо очікувати від впро�
вадження зонування?                                           

Практичних відповідей на ці питання також
не було отримано, оскільки без значних капіта�
ловкладень (можливості залучення яких були

вкрай обме�
жені) досягти
позитивних ре�
зультатів у цьо�
му напрямку
було неможли�
во.

І н ш и м и
словами, ре�
альне запро�
вадження зо�
нування зали�
шалося у за�
р о д к о в о м у
стані.

ЗЗооннуувваанннняя  ссььооггоодднніі  ооччииммаа  
ккооннссууллььттааннттіівв  ІІММРР
На сьогоднішній день проблема запро�

вадження зонування залишається достатньо
актуальною. Однак вирішення її не спро�
щується в силу існування ряду об'єктивних
причин, серед яких: 

ускладнення систем водопостачання; 
незмінність обсягів подачі води при од�

ночасному скороченні її реалізації (на пере�
важній більшості водоканалів);

погіршення якості окремих компонентів
системи.

Водночас технічна база зазнала суттєвих
змін. Досягнення світового науково�
технічного прогресу  забезпечили мож�
ливість вирішення не тільки окремої задачі �
виділення зон, але й поетапної побудови си�
стем керування в цілому. 

Ключовими моментами для забезпечен�
ня вирішення поставлених завдань можна
вважати наступні фактори:

разом з автоматизованими системами
дистанційного контролю, з'явилися керовані
засувки � контролери, які відповідають са�
мим високим вимогам щодо рівня надійності
та функціональності;

з'явилися сучасні насоси, які, у
більшості випадків, обладнані системами
плавного пуску та керованою швидкістю
обертів агрегату;

на сучасному ринку представлена ши�
рока номенклатура труб та фасонних частин
(високої якості, із внутрішньою та
зовнішньою ізоляцією і т. ін.)

Водночас в умовах складного фінансового
стану підприємств водопровідно�ка�
налізаційного господарства дуже важливими
для прийняття обґрунтованих та виважених
рішень при плануванні модернізації системи
водопостачання є достовірність та точність да�
них, які використовуються при аналізі системи.

У рамках реалізації "Проекту розповсюд�
ження досвіду реформування сфери кому�
нальних послуг", який впроваджується Інститу�
том місцевого розвитку за фінансової підтрим�
ки Агентства США з міжнародного розвитку,
консультантами Інституту відпрацьована сис�
тема попередніх досліджень та розрахунків,
яка складається з трьох послідовних фаз:
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фаза перша � виконуються узагальню�
ючі вимірювання та дослідження системи; 

фаза друга � створюється водний баланс
та визначаються енергетичні параметри;

фаза третя � визначаються "вузькі"
місця системи.

Врешті решт, експерти Інституту допома�
гають замовникам класифікувати мережі та
споруди, розробляють стратегію розвитку.
Окрім того, експертами накопичено значний
досвід у наданні консультативних послуг та
впровадженні системи гідравлічного розра�
хунку водопровідних мереж за допомогою
програми EPANET.

ЗЗооннуувваанннняя  ссььооггоодднніі  ооччииммаа  
ппррааццііввннииккіівв  ввооддооккааннаалліівв
Досить часто водоканали розглядають

зонування як ефективний засіб реалізації та�
ких важливих завдань як:

зниження тисків;
зменшення витоків;
скорочення енергоспоживання.

Нижче наводяться деякі приклади ефек�
тивного вирішення поставлених завдань із
зонування систем, виконані водоканалами
ротягом 2004�2005 років, під час участі у
Програмі "Реформування тарифів та реструк�
туризації комунальних підприємств в Україні".

""ООллееккссааннддррііяя  ��  ввооддооккааннаалл""
На початку 2004 року на підприємстві

"Олександрія � водоканал" була запровадже�
на модель регулювання, яка передбачала
використання двох основних компонентів:

Камери регулювання тиску "перед со�
бою" (з байпасом) у центральній частині
міста. Таке рішення дало змогу, прикривши
дискову засувку, підняти тиск у вище розташо�
ваній зоні на 0,5�0,8 атм. (у цій зоні в години
пікового водорозбору тиски були недостатні).

Регулятора тиску в камері на відгалу�
женні до селищ Жовтневе та  Марто �
Іванівка. Тим самим подача води в зону була
поставлена в залежність від заданого тиску
після регулятора (3,3�3,5 атм.), що призвело
до зменшення подачі на 340 м3/добу (з 1230
до 890 м3/добу) при незмінному рівні нада�
них послуг. 

Окрім того, впровадження запропонованої
моделі регулювання дозволило вирівняти тиски у
системі водопостачання, зменшити аварійність в
середньому на 2% та суттєво покращити розра�
хунки абонентів за надані послуги.

ККПП  ""ВВооддооккааннаалл""  мм..  ММееллііттооппоолльь
З метою підвищення надійності функціону�

вання водопровідних мереж на підприємстві
було розроблено концепцію модернізації,
згідно з якою передбачалося впровадження
ряду заходів, зокрема:

Зміну схеми подачі води від Новопи�
липівського водозабору. Подача води
здійснюється по двох незалежних нитках водо�
гонів з двома насосними агрегатами на кож�
ний водогін. Таке рішення дозволило збільши�
ти подачу від водозабору на 8 тис. м3/добу. 

Виділення окремої зони багатоповерхо�
вих будинків району Новий Мелітополь. Для
забезпечення необхідного тиску для багато�
поверхової забудови здійснено будівництво
двох ПНС. Також з метою обмеження тисків
для приватного сектору встановлено регулю�
ючі засувки.

Вже після впровадження проекту зону�
вання, було змінено режим роботи до�
поміжної насосної станції ВНС�2 (в осінньо�
зимовий період насосна станція відклю�
чається), що дозволило додатково заощади�
ти 17,4 тис. квт. год/місяць.

ККПП  ""ДДррооггооббииччввооддооккааннаалл""
Заслуговує на увагу досвід впровадження

у 2005 році ще одного достатньо ефективно�
го проекту на водоканалі м. Дрогобич.

В результаті замірів витрат по трасі водо�
гону "Гірне � Доброгостів" (довжиною 17 км,
від основного водозабору "Гірне") було ви�
явлено значну розбіжність (~ 16 тис.м3/добу )
між подачею води від водозабору та кількістю
води, що приходила до резервуарів.

Проведення додаткових обстежень доз�
волило виявити, що ці втрати були зумовлені
власне втратами у водогоні та значним водо�
споживанням навколишніх сіл. 

Облік води на відгалуженнях до сіл був
відсутній. Разом з тим, рахунки до оплати ви�
ставлялися за нормами (як водоспоживання
з водорозбірних колонок). 

З метою мінімізації обсягів втрат було
прийняте рішення:

звести до мінімуму витоки з водогону;
обмежити водоспоживання сіл шляхом

встановлення на відгалуженнях дросельних
шайб (розрахунок дроселювання було викона�
но, виходячи з нормативного водоспоживання). 

В результаті виконаних робіт з ремонту
аварійних ділянок та встановлення дроселю�
ючих шайб було забезпечено:

скорочення втрат та зменшення загаль�
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ної подачі води від водозабору (з 73 тис.
м3/добу до 64 тис. м3/добу); 

виведення у резерв декількох свердло�
вин на водозаборі "Гірне" та виключення з
роботи одного насосного агрегату на на�
сосній станції 2 підйому. 

Проведення профілактичних робіт на во�
догоні продовжується. Разом з тим, прове�
дення аналогічних робіт почалося також на
іншому водозаборі � "Уріж".

Основні показники по впроваджених
проектах наведено у таблиці:

Враховуючи вищезазначене, можна зро�
бити висновок про те, що навіть незначні
вдосконалення систем розподілу та транс�
портування приносять відчутні результати.

Окрім того, комплексно вирішуються пи�
тання зниження тисків, скорочення втрат та
зменшення енергоспоживання.

Якщо вести мову про технічне забезпе�
чення (регулюючі засувки, дросельні шайби),
то традиційно ці пристрої широко використо�
вуються в іншій галузі � у теплопостачанні. То�
му, беручи участь у "Проекті розповсюджен�
ня досвіду реформування сфери комуналь�
них послуг", який передбачає співпрацю
підприємств водопостачання та водовідве�
дення з підприємствами теплоенергетики,
вони обмінюються досвідом.

Необхідно відзначити, що сучасні прист�
рої для регулювання (регулюючі засувки) є
ефективними і достатньо надійними, хоча їх
вартість є відчутно вищою. Разом з тим, дро�
сельне регулювання використовується з
меншими витратами, але не дозволяє авто�
матично підтримувати задані параметри.

В якості ще одного важливого досягнен�
ня застосування практики регулювання сис�
тем водопостачання варто відзначити забез�
печення при зонуванні послідовного покра�
щання рівня наданих послуг населенню.
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Номограма, яка була використана 
для розрахунку дросельних шайб

Розрахункова 
витрата Q,

м3/год

Діаметр отвору
дросельної

діафрагми d, мм

Тиск 
в мережі

H, м

Висновки
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Перехід України до ринкових умов госпо�
дарювання поставив комунальні підприємства
у досить складні умови. Застаріле енер�
гомістке обладнання, достатньо часте виник�
нення аварійних ситуацій, постійно зростаючі
ціни на електроенергію, паливно�мастильні та
витратні матеріали, значне недофінансування
галузі з боку бюджету свідчать про не�
обхідність прийняття та впровадження карди�
нальних рішень, насамперед, на самому
підприємстві.

Серед підприємств водопостачання та
водовідведення, які беруть участь у "Проекті
розповсюдження досвіду реформування
сфери комунальних послуг", що впровад�
жується Інститутом місцевого розвитку за
фінансової підтримки Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID), виділяють�
ся, насамперед, водоканали м. Борисполя
та м. Лубни. Саме ці водоканали практично
одночасно, у кінці 2005 року, впровадили
проекти з модернізації водопровідних на�
сосних станцій, наданий опис яких може до�
помогти читачам практик оцінити тенденції
та використати набутий досвід на власних
підприємствах.

Досить часто у практиці експлуатації на�
сосів доводиться регулювати їх робочі пара�
метри, головним чином, подачу або тиск.

Насос та зовнішня мережа створюють
єдину систему, стан якої визначається ма�
теріальним та енергетичним балансом.

У зв'язку з тим, що робоча точка системи
визначається характеристиками як насосу,
так і мережі, то регулювання подачі може
здійснюватися або за рахунок зміни характе�
ристики мережі (кількісний метод), або за
рахунок зміни характеристики насосу
(якісний метод).

За першим методом регулювання подачі
та тиску досягається, насамперед, за рахунок:

зміни геометричної висоти подачі чи
всмоктування;

зміни рівня води у приймальних резер�
вуарах;

змін гідравлічного опору мережі чи схе�
ми мережі.

За другим методом � робота системи ре�
гулюється зміною частоти обертів робочого
колеса насосу. Необхідно відзначити, що
існують також комбіновані методи, які, однак,
недостатньо часто застосовуються
підприємствами водопостачання та во�
довідведення.

Тим не менш, у практиці водоканалів ре�
ально використовуються:

дроселювання на напірній лінії (низько�
ефективний кількісний метод); 

зміна частоти обертів робочого колеса
насоса (ефективний, але й значно дорожчий,
якісний метод).

Загалом, більш детального аналізу за�
слуговує досвід регулювання роботи водо�
напірних станцій (ВНС) на водоканалах двох
пілотних міст "Проекту розповсюдження
досвіду реформування сфери комунальних
послуг" – Борисполя та Лубен. 

ББооррииссппііллььввооддооккааннаалл
На обслуговуванні КП "Бориспільводока�

нал" знаходяться три водозабірні вузли �
ВЗВ�1, ВЗВ�2 та ВЗВ�3. 

ВЗВ�2 – це комплекс
споруд із видобування, во�
допідготовки, резервуарів
та насосної станції для по�
дачі води споживачам. 

Від цієї ВНС поста�
чається водою Північно�
Західна частина міста. Ре�
жим роботи цілодобовий.
Загальна добова подача
ВНС ~2,5 м3/добу.

У машинному залі ВНС
встановлено два насоси мар�
ки Д200/36 та ФГ144/46 з дви�
гунами 45 та 22 кВт, відповідно.

На основі аналізу струк�
тури експлуатаційних витрат
ВНС було визначено, що
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Регулювання роботи водопровідних насосних станцій % 
слово за лідерами

Актуальність проблеми

Крок за кроком

В машинному залі ВНС � 2
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найбільшою статтею витрат підприємства є
витрати на електроенергію (60,1% від за�
гального обсягу експлуатаційних витрат).

Проведене дослідження свідчить, що на�
сосне обладнання, встановлене на ВНС,
технічно та морально застаріло. При цьому
рівень автоматизації та систем контролю не
відповідають сучасному рівню, а коефіцієнт
корисної дії насосного обладнання становить
30�35%. 

З метою визначення потенційних можливос�
тей з модернізації ВНС було виміряно добову
продуктивність станції, максимальну годинну вит�
рату, необхідні тиски та споживання електрое�
нергії.

Під час реалізації "Проекту розповсюд�
ження досвіду реформування сфери кому�
нальних послуг"  було встановлено енергое�
фективне насосне обладнання, яке позитив�
но зарекомендувало себе на ринку України:

насоси марки Lowara (3 насоси з Q=33�
80м3/год, H=55�34м, Nдв=11квт);

мембранні напірні баки Zilmet;
шафа мікропроцесорного керування

Grundfos.
Технічне рішення, реалізоване у цьому

проекті, передбачало встановлення блоку,
який складається з трьох насосів, баків та
станції керування на загальній рамі, з'єдна�
них між собою всмоктувальними та напірни�
ми колекторами, зібраного на виробничій
базі компанії "SU GROUP" у м. Києві. Ця ж
фірма виконала монтажні та пуско�налагод�
жувальні роботи.

Насосна станція автоматично підтримує
заданий тиск на напірному колекторі (3,8�4
атм.) і не потребує постійного обслуговування.

Окрім того, забезпечується плавний пуск і
зупинка механізмів, що дозволяє попереджу�
вати гідроудари та скорочувати аварійність. 

На наш погляд, заслуговує на увагу вста�
новлення на напірній гребінці двох гідроаку�
мулюючих баків.

Застосування цієї практики прийнятне
для використання при подачі води в житло�
вий сектор, де існують підвищені вимоги до
стабільного тиску.

В результаті впроваджених заходів, енер�
госпоживання по цій ВНС скоротилося з 33
тис. кВт�год/місяць до 22,5 тис. кВт�
год/місяць, тобто було заощаджено
електроенергії близько 10 тис. кВт�
год/місяць, або на суму  ~ 3000 грн.

ЛЛууббннииввооддооккааннаалл
Інше нововведення, яке заслуговує на

особливу увагу, було запроваджене на на�
сосній станції ВНС�1 водоканалу міста Лубни. 

На насосній станції було встановлене до�
статньо потужне насосне обладнання � насо�
си марки  ЦНС 180�170 з двигунами N=75,
110 та 132 кВт. Тиски підтримуються на рівні
9,2�10 атм.

В цілому, насосна станція та насосні аг�
регати знаходяться у задовільному стані, то�
му було прийнято рішення про їх мо�
дернізацію, що передбачало встановлення
тільки системи керування (АСК) та пристроїв
частотного регулювання. 

Це було виконано спеціалістами фірми
"Енергозберігаючі технології" (м. Київ) на базі
вітчизняних розробок.

В результаті впровадження було забезпечено:
встановлення більш гнучкого та якісно�

го зв'язку між тиском і витратою;
підтримку автоматичного включен�

ня/виключення насосів;
підтримку тиску на гребінці � 10 атм.;
використання частотного регулювання

одного агрегату;
скорочення енергоспоживання по ВНС

більш ніж на 30% ( ~25 тис. квт. год/місяць).
Окрім економічного ефекту, застосуван�

ня частотного регулювання надає і ряд інших
переваг:

знижується навантаження на електрич�
ну мережу;

забезпечується плавність регулювання;
зменшується вірогідність гідравлічних

ударів, менше зношуються труби, клапани та
інша арматура.

В результаті, насосна станція була пере�
ведена на цілодобовий графік роботи.
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ММііссттоо

ББооррииссппіілльь

ЛЛууббннии

ООбб''єєкктт

ВВЗЗВВ��22

ВВННСС��11

ММееттоодд
ррееггууллюювваанннняя

ББллоокк  зз  ттррььоохх
ннаассооссіівв,,

ггііддррооааккууммууллюююю
ччіі  ббааккии,,  ППЧЧТТ

ААССУУ,,  ППЧЧТТ

ВВааррттііссттьь  ррооббіітт  

112200  ттиисс..  ггррнн..

118800  ттиисс..  ггррнн..

ДДооссяяггннууттиийй
ееффеекктт

ЗЗаа  ммііссяяццьь
ззааоощщаадджжеенноо  1100

ттиисс  ккВВтт��ггоодд
ееллееккттррооееннееррггііїї

ЕЕннееррггооссппоожжиивваанннняя
ссккооррооттииллооссяя

ббііллььшш,,  ннііжж  ннаа  3300%%

ДДжжееррееллоо
ффііннааннссуувваанннняя

ЦЦііллььооввіі  ккоошшттии
ООббллккооммуунн��
ууппррааввлліінннняя

110000  ттиисс..  ггррнн..  ��
ммііссццееввиийй  ббююдджжеетт,,  

8800  ттиисс..  ггррнн..  ��ввллаасснніі
ккоошшттии  ппііддппррииєєммссттвваа

ДДооддааттккооввіі
ррооббооттии

ВВссттааннооввллеенннняя
ббллооккуу  зз  ттррььоохх

ннаассооссіівв  

ДОСВІД, УЗАГАЛЬНЕНИЙ ЕКСПЕРТАМИ

Таким чином, в сучасних умовах водока�
нали усе частіше відмовляються від кількісних
методів регулювання та переходять до пере�
важного використання якісних методів. 

На основі аналізу отриманих результатів
можна зробити наступні висновки:

більш вагомі заощадження були досяг�
нуті на ВНС�1 в м. Лубни; 

терміни окупності  проекту є достатньо
короткими: для м. Лубни ~ 2 роки, для Бори�
споля ~ 3,5 роки;

продукція вітчизняних виробників, яка
поставляється на ринок, достатньо конку�
рентоспроможна.

Що стосується вартості робіт та облад�
нання, необхідно відзначити, що на нинішньо�
му етапі водоканали не в змозі реалізувати ці
проекти лише на базі власних ресурсів, їм
конче потрібна допомога місцевих органів
влади.

27

ООссннооввнніі  ппооккааззннииккии  ееффееккттииввннооссттіі  ввппрроовваадджжеенниихх  ппррооееккттіівв

Висновки

Аналіз фінансових результатів діяльності
підприємств централізованого теплопоста�
чання, що брали участь у Програмі
USAID/ПАДКО "Реформування тарифів та
реструктуризація комунальних підприємств",
яка у 2004�2005 рр.  впроваджувалася Інсти�
тутом місцевого розвитку, засвідчив, що
збитки підприємств від надання послуг теп�
лопостачання становлять у середньому 13%
– 17% від чистих нарахованих доходів. 

Як правило, основною причиною збитко�
вості теплопостачальних підприємств є непо�
вне відшкодування тарифами на послуги цен�
тралізованого теплопостачання витрат на їх
виробництво. Окрім цього, існує низка додат�
кових факторів, що негативно впливають на

фінансові результати діяльності підприємств
та призводять до збільшення збитків. 

Одним із таких факторів є невідповідність
фактичних обсягів реалізації теплової енергії
плановим, що приймаються до розрахунку
тарифів. Як правило, фактичні обсяги ре�
алізації теплової енергії є нижчими, ніж пла�
нові. Це пояснюється тим, що витрати тепло�
ти на потреби опалення розраховуються з
урахуванням нормативної середньої темпе�
ратури зовнішнього повітря в опалювальний
період. По факту, опалювальний період вияв�
ляється не таким "холодним", як передба�
чається у нормативах, а обсяг реалізації теп�
лової енергії на потреби опалення,
відповідно, меншим. 

Іншими причинами, які впливають на
відхилення фактичних обсягів реалізації по�
слуг від запланованих, є те, що протягом

Впровадження системи двоставкових 
тарифів на теплову енергію

Проблема
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планового року відбувається: 
встановлення засобів обліку та більш

економне, порівняно з нормою, споживання
теплової енергії та гарячої води споживача�
ми з лічильниками;

відключення споживачів від системи цен�
тралізованого опалення та обладнання
індивідуальними джерелами теплопостачання; 

відмова споживачів від послуги ГВП, які
від'єднуються від централізованих мереж ГВП;

невиконання підприємствами планів
щодо надання послуги ГВП внаслідок браку
коштів на оплату енергоносіїв. 

Загалом, усі перелічені чинники призво�
дять до того, що фактичні обсяги реалізації
теплової енергії є нижчими за планові на 20�
60%. Зрозуміло, що навіть при встановленні
тарифів на послуги централізованого тепло�
постачання на рівні повного відшкодування
планових витрат на їх виробництво,
підприємство по факту одержить збитки,
оскільки його фактичні постійні витрати (ча�
стка яких в собівартості послуг теплопоста�
чання становить не менше 30%), будуть
відшкодовані лише частково. 

Наприклад, у листопаді 2003 р. у м. Черво�
нограді (Львівська область) підприємству були
встановлені тарифи, що повністю відшкодову�
вали вартість послуг теплопостачання. Але
внаслідок того, що в цьому місті 55% загальної
опалювальної площі було обладнано засобами
обліку, фактичний обсяг реалізації теплової
енергії виявився значно меншим, ніж було вра�
ховано при розрахунку тарифів. Як наслідок,
частина постійних витрат підприємства не була
відшкодована і підприємство не одержало
очікуваного прибутку.

З метою зменшення залежності фінансо�
вих результатів діяльності підприємств від
коливань обсягів реалізації послуг,
підприємства запроваджують систему двос�
тавкових тарифів. У 2001 р. першим запро�
вадило систему двоставкових тарифів на
теплову енергію ДМП "Івано�Франківськтеп�
локомуненерго". Сьогодні двоставкові тари�
фи діють у мм. Олександрії, Тернополі, При�
луках та деяких інших. 

Розрахунки двоставкових тарифів
здійснюються у відповідності до "Правил
розрахунку двоставкових тарифів на теплову
енергію та гарячу воду" (далі � Правила), за�
тверджених наказом Державного комітету
будівництва, архітектури та житлової політики
України № 191 від 08.09.2000 р. 

Згідно з Правилами, двоставковий тариф
� це тариф на послуги теплопостачання, який
складається з річної вартості обслуговування
одиниці приєднаного теплового наванта�
ження (умовно�постійна частина) та вартості
одиниці спожитої теплової енергії (умовно�
змінна частина).  

Умовно�постійна частина (абонентська
плата) компенсує витрати підприємства,
пов'язані з необхідністю підтримання в робо�
чому стані джерел теплової енергії та тепло�
вих мереж, і не залежить від фактичних об�
сягів реалізації. Умовно�постійні витрати
включають сировину та матеріали для забез�
печення технологічних процесів; паливо та
електроенергію, що витрачаються на ком�
пенсацію витрат на власні потреби та втрат в
мережах; покупну теплову енергію, що витра�
чається на компенсацію втрат в мережах; оп�
лату праці, роботи та послуги виробничого
характеру; обов'язкові платежі. Умовно�
змінна частина (тариф за фактично спожиту
теплову енергію) компенсується платою за
фактичний обсяг спожитої теплової енергії та
включає витрати за такими статтями: паливо
та електроенергія, що витрачаються на ви�
робництво спожитої теплової енергії; покупна
теплова енергія в частині обсягу реалізації. 

У розрахунках двоставкових тарифів теп�
лопостачальних підприємств м. Олександрії,
Тернополя та Івано�Франківська частка
умовно�постійних витрат у повній вартості
послуг становила близько 40%, умовно�
змінних, відповідно, близько 60%. 
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ДОСВІД, УЗАГАЛЬНЕНИЙ ЕКСПЕРТАМИ

У результаті запровадження системи дво�
ставкових тарифів підприємства теплопос�
тачання змогли використати переваги цієї
системи, серед яких є наступні:

відшкодування постійних витрат
підприємства незалежно від фактичних об�
сягів реалізації; 

збалансування доходів і витрат в опа�
лювальний та міжопалювальний період;

одержання більших надходжень в опа�
лювальний період та можливість своєчасних
розрахунків за енергоносії;

більш справедливий розподіл вартості

послуг теплопостачання між групами спожи�
вачів, оскільки Правила вимагають сформу�
вати кошториси витрат для кожної групи спо�
живачів окремо. 

Основною перевагою дії системи двос�
тавкових тарифів є захищеність підприємства
від збитків в разі скорочення обсягів ре�
алізації. Продемонструємо це на прикладі по�
казників КП "Тернопільміськтеплокомуненер�
го". У таблиці наведено розрахунок рівня
відшкодування умовно�постійних витрат при
дії системи одноставкових та двоставкових
тарифів, при зміні фактичного обсягу ре�
алізації послуг порівняно з плановим.

Таким чином, у разі зниження обсягів ре�
алізації послуг на 30 тис. Гкал (5%) при дії од�
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ноставкових тарифів підприємство не
відшкодує 641 тис.грн. (12181 � 11540 тис.
грн.) витрат, при дії двоставкових тарифів �
279 тис. грн. (12181 � 11902 тис. грн.). За
умови, що загальна опалювальна площа за�
лишиться незмінною, та при дії системи дво�
ставкових тарифів, підприємство повністю
відшкодує постійні витрати. 

Досвід засвідчив, що при запровадженні
системи двоставкових тарифів є низка
складних питань, що потребують вирішення.
Це, насамперед, необхідність проведення
значної роз'яснювальної роботи серед спо�
живачів, особливо серед тих, що мають
лічильники, яким плата має нараховуватися в
міжопалювальний сезон. Окрім того, перехід
на систему двоставкових тарифів є
адміністративно складним процесом та ви�
магає вдосконалення системи управлінсько�
го обліку на підприємстві. 

Саме через це не всі підприємства теп�
лопостачання, де було запроваджено систе�
му двоставкових тарифів, застосували її по�
вною мірою і забезпечили справедливе
відшкодування постійних витрат усіма група�
ми споживачів. Зокрема, якщо в м. Тернополі
усі групи споживачів незалежно від наявності

засобів обліку компенсують умовно�постійні
витрати (тобто абонентська плата нарахо�
вується всім без винятку споживачам), то в
м. Олександрії та Івано�Франківську двос�
тавковий тариф запроваджено тільки для на�
селення і лише для тих із них, хто не має за�
собів обліку. 

Для подальшого удосконалення системи
ціноутворення на теплопостачальних
підприємствах консультанти ІМР запропону�
вали підприємствам м. Івано�Франківська та
Олександрії змінити практику нарахування
абонентської плати споживачам та розроби�
ти відповідні заходи. Зокрема, у м. Івано�
Франківську було запропоновано ввести
абонентську плату для споживачів групи на�
селення з засобами обліку, а в м. Олек�
сандрії � для споживачів групи населення з
засобами обліку, а також для всіх споживачів
з групи бюджетних установ та інших спожи�
вачів. Такі нововведення спрямовані на за�
безпечення справедливого відшкодування
постійних витрат усіма групами споживачів.
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Запровадження системи планування по центрах формування
прибутку % основа для визначення економічно обґрунтованих
тарифів

Законом України "Про житлово�кому�
нальні послуги" №1875�IV від 24 червня 2004
року передбачається запровадження в жит�

лово�комунальному господарстві України
політики ціноутворення, яка базується на
принципах забезпечення функціонування

ЧЕРНІГІВ

ІІннффооррммааццііяя  ддлляя  ккооннттааккттіівв::

Бабак Альона Валеріївна
Керівник групи консультантів з

питань фінансового 
управління та ціноутворення

тел. (044) 428�76�10,�11, 
факс (044) 428�76�12

E�mail:babak@mdi.org.ua

Нич Альона Олександрівна 
Консультант з питань 

фінансового управління 
та ціноутворення

тел. (044) 428�76�10,�11, 
факс (044) 428�76�12

E�mail:nych@mdi.org.ua

У період з вересня 2004 р. по травень 2005 р. ВАТ "Облтеплокомуненерго" (м. Чернігів)
при зонуванні брало участь в Програмі АМР США "Реформування тарифів та реструктури�
зація комунальних підприємств", яка впроваджувалася Інститутом  місцевого розвитку у
співпраці з консультативною фірмою ПАДКО.  

Особливістю підприємства ВАТ "Облтеплокомуненерго" є те, що підприємство забезпе�
чує тепловою енергією не тільки м. Чернігів, а й 34 населених пункти в районах області.
Відповідно, тарифи на послуги підприємства встановлюються окремо для споживачів м.
Чернігова та населених пунктів в районах області. 

Результатом спільної роботи підприємства та консультантів Програми стала розробка
Моделі фінансово планування (далі � МФП) � спеціального програмного продукту, виконано�
го в програмному середовищі Excel та адаптованого для потреб обласного підприємства.
Цей програмний продукт було створено з метою удосконалення процесу формування та�
рифів на підприємстві за рахунок автоматизації планування витрат за центрами формування
прибутку, якими є підрозділи підприємства, що забезпечують надання послуг у м. Чернігові та
в населених пунктах районів області.
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підприємств, установ та організацій, що ви�
робляють, виконують та/або надають житло�
во�комунальні послуги на умовах самофінан�
сування та досягнення рівня економічно
обґрунтованих витрат на їх виробництво.
Водночас, при регулюванні тарифів має вра�
ховуватися рівень соціально�економічного
розвитку, природні особливості відповідного
регіону та технічні можливості підприємств. 

Саме тому запровадження системи пла�
нування витрат за відповідними центрами
формування прибутку відповідає державній
політиці ціноутворення на комунальні послу�
ги. Це дає можливість сформувати тарифи,
які забезпечують справедливе відшкодуван�
ня економічно обґрунтованих витрат кожною
групою споживачів відповідно до вартості
виробництва та надання послуг. 

Сьогодні, однак, для більшості
підприємств, які надають послуги для декількох
населених пунктів області, політику ціноутво�
рення, як правило, визначають обласні дер�
жавні адміністрації. Через це підприємства
формують усереднені тарифи для споживачів
декількох населених пунктів області. Але, не�
зважаючи на політику обласних державних
адміністрацій, спрямовану на усереднення та�
рифів, для підприємств все більшої актуаль�
ності набуває питання створення бази для
обліку та планування доходів і витрат за кожним
центром формування прибутку. Це дає мож�
ливість підприємству здійснювати оцінку та
контроль фінансових показників по кожному
населеному пункту та приймати необхідні уп�
равлінські рішення. 

Для створення такої системи необхідно
спершу визначитися з центрами формуван�
ня прибутку та принципами складання кош�
торисів витрат для кожного з них. У рамках
Програми "Реформування тарифів та рест�
руктуризації комунальних підприємств в Ук�
раїні" для ВАТ "Облтеплокомуненерго" було
запропоновано створення саме такої систе�
ми. При цьому було визначено, що не�
обхідним є відслідковування інформації про
доходи і витрати окремо для м. Чернігова та
кожного з 34 населених пунктів в районах
області. З метою автоматизації розрахунків
за центрами формування прибутків була ви�
користана Модель фінансового планування,
розроблена в рамках Програми в програмно�
му продукті Excel та пристосована для облас�

ного підприємства.
Окрім того, до

стандартної Моделі,
яку раніше викорис�
товували для цілей
планування на
підприємствах �
учасниках Програ�
ми, було включено
не лише інфор�
мацію по кожному
центру прибутків, а
й враховано, що ок�
ремі дільниці
підприємства (ав�
тодільниця, метро�
логічна лабора�
торія, дільниця
повірки засобів
обліку) обслугову�
ють власне вироб�
ництво та надають послуги стороннім ор�
ганізаціям. Тобто, частина витрат по цих видах
діяльності не повинна включатися в розрахун�
ки тарифів на послуги теплопостачання, а бу�
де відшкодовуватися за рахунок доходів, одер�
жаних від сторонніх організацій.  

З метою недопущення надмірного заван�
таження Моделі розрахунками, було прийня�
то рішення про те, що кошториси витрат для
кожного з 34 населених пунктів в районах
області складатимуться окремо в аналітич�
них регістрах, які формуватимуться в окре�
мих файлах, тоді як в Моделі витрати по кож�
ному населеному пункту відображатимуться
сукупно. Як і в більшості інших областей,
Чернігівською обласною адміністрацією бу�
ло прийнято рішення щодо усереднення та�
рифів, тобто формування єдиного тарифу на
теплову енергію для всіх населених пунктів в
районах області.

Для складання кошторисів по кожному
центру прибутків були визначені:

статті витрат, які можуть бути безпосе�
редньо віднесені до вартості послуг по м.
Чернігову та населених пунктах у районах
області;

непрямі витрати, що є спільними для м.
Чернігова та населених пунктів у районах об�
ласті;

бази розподілу непрямих витрат між
центрами формування прибутків; 

частки витрат на утримання дільниць,
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що обслуговують власне виробництво, та
тих, що надають послуги стороннім ор�
ганізаціям (вони будуть відшкодовані,
відповідно, за рахунок тарифів на послуги
теплопостачання, та за рахунок доходів,
одержаних від сторонніх організацій).

Після проведеного аналізу було складено
перелік витрат, які безпосередньо відносять�
ся до вартості послуг у м. Чернігові та насе�
лених пунктах районів області. Зокрема, це
прямі та загальновиробничі розподілені вит�
рати. Серед прямих витрат  � витрати на
хімічні реагенти, паливо на технологічні по�
треби, покупну теплову енергію, електрое�
нергію на технологічні потреби, витрати на
воду та водовідведення, амортизацію вироб�
ничих засобів, витрати на поточні ремонти,
на охорону праці та інші. До загальновироб�
ничих розподілених було віднесено ма�
теріальні витрати на утримання допоміжних
служб, що обслуговують безпосередньо м.
Чернігів або населені пункти в районах об�
ласті, витрати на оплату праці та відрахуван�
ня на соціальні заходи (майстрів, що працю�
ють безпосередньо на котельнях м. Черніго�
ва або населених пунктів у районах області),
податки, збори, інші обов'язкові платежі та
деякі інші витрати.

Серед непрямих витрат, які необхідно
розподілити для визначення вартості послуг
окремо для м. Чернігова та районів області,
були загальновиробничі витрати, що
пов'язані з утриманням допоміжних служб
підприємства, які здійснюють обслуговуван�
ня виробничого процесу як у м. Чернігові, так
і в населених пунктах районів області;
адміністративні витрати; витрати на збут;
фінансові витрати.  

Оскільки підприємство законодавчо не
обмежене у виборі баз розподілу витрат, то
ним самостійно були обрані різні бази, вихо�
дячи із суті витрат, що розподіляються. На�
приклад, для розподілу загальновиробничих
витрат, пов'язаних з утриманням допоміжних
служб підприємства, які здійснюють обслуго�
вування виробничого процесу як у м.
Чернігові, так і в населених пунктах районів
області, а також для розподілу адміністратив�
них витрат, було обрано заробітну плату ви�
робничих працівників. Базою розподілу вит�
рат на збут став обсяг реалізації теплової
енергії споживачам м. Чернігова та населе�

них пунктів у районах області. Оскільки
підприємство залучає кредитні ресурси для
оплати енергоносіїв, то розподіл фінансових
витрат (відсотків за користування
банківськими кредитами) вирішено було
здійснювати пропорційно до обсягу спожи�
вання природного газу котельнями м.
Чернігова та населеними пунктами у районах
області. Для дільниць, що обслуговують
власне виробництво та надають послуги сто�
роннім організаціям, розподіл витрат було
запроваджено на основі фактичних даних
про розмір витрат.

Всі визначені показники були враховані
при розробці кошторисів витрат та оцінці до�
ходів за центрами формування прибутків у
Моделі фінансового планування. Завдяки
цьому була сформована собівартість послуг
теплопостачання окремо для споживачів м.
Чернігова та споживачів населених пунктів
області, а також визначено розмір очікуваних
прибутків (збитків) по кожному центру. Зок�
рема, для споживачів м. Чернігова планова
собівартість становила 61,07 грн./Гкал, для
окремих населених пунктів у районах області
� від 86,62 (Городня) до 234,69 (Ново�
селівка), у той час як усереднений по області
тариф склав � 93,09 грн./Гкал. 

Відповідно, на етапі складання фінансо�
вого плану на 2005 � 2010 рр. та розробки
проектів тарифів для перегляду у 2006 р.,
підприємство мало детальну аналітичну
інформацію для прийняття необхідних уп�
равлінських рішень (включаючи інвестиційні)
стосовно подальшого розвитку діяльності у
кожному з населених пунктів, а також обґрун�
тування розміру дотацій, які мають бути на�
дані органами місцевого самоврядування у
випадку, якщо окремі органи місцевого са�
моврядування не погодять тарифи для спо�
живачів підприємства на рівні усередненої
собівартості.

Таким чином, запровадження системи
планування по центрах  формування прибут�
ку – основа для визначення економічно
обґрунтованих тарифів та ефективного уп�
равління господарською діяльністю кому�
нального підприємства.
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Однією з найбільш проблемних ділянок
бухгалтерського обліку на підприємствах во�
допостачання та водовідведення є облік
собівартості та розподіл загальновиробни�
чих витрат. Потреба підприємств у до�
стовірній інформації для визначення вироб�
ничої, повної (для цілей управлінського
обліку) собівартості та цілей ціноутворення
спричинює необхідність розробки
відповідних методичних підходів, адаптова�
них до галузевих особливостей.

Окрім зазначеного, проблема акту�
алізується у зв'язку з тим, що у 2004 році
відмінено дію Методичних рекомендацій з
планування, обліку та калькулювання
собівартості робіт (послуг) на підприємствах
і в організаціях житлово�комунального гос�
подарства. Водночас, відповідно до вимог
ст. 10 Закону України "Про природні моно�
полії", підприємства � суб'єкти природних
монополій зобов'язані вести окремий бух�
галтерський облік за кожним видом діяль�
ності, що підлягає ліцензуванню. Саме тому
актуальним є питання вдосконалення прак�
тики обліку прямих та загальновиробничих
витрат, а також їх розподілу між видами по�
слуг водопостачання та водовідведення.  

Аналіз практики обліку витрат на кому�
нальних підприємствах, які брали участь у
Програмі АМР США "Реформування тарифів
та реструктуризація комунальних підприємств
в Україні", що впроваджувалась Інститутом
місцевого розвитку у 2004�2005 рр.,  свідчить
про існування низки проблемних питань. На�
самперед, це стосується відсутності у
більшості з них відокремленого бухгалтерсь�
кого обліку за кожним видом діяльності (по�
слуг), а також розподілу витрат в обліку або
здійснення їх із порушенням вимог П(С)БО
16 "Витрати". Це призводить до
невідповідності отриманих облікових даних
щодо видів собівартості послуг, окремих
видів витрат, їх загальної суми та, відповідно,
до некоректності показників фінансової
звітності підприємства. Вважаємо, що на�

явність проблеми обумовлена, насамперед,
недостатнім розумінням керівництвом та
спеціалістами підприємств необхідності
здійснення такого обліку, проведення роз�
поділу витрат між видами послуг та, зокрема,
відсутності конструктивної співпраці між ви�
робничими та фінансово�економічними
підрозділами підприємства (виробничими
службами, планово�економічним відділом,
бухгалтерією тощо). 

У процесі надання технічної допомоги ко�
мунальному підприємству водопровідно�ка�
налізаційного господарства м. Бровари було
впроваджено ряд заходів щодо вдосконален�
ня системи бухгалтерського обліку і фінансо�
вої звітності у відповідності до чинного зако�
нодавства. Зокрема, це стосується удоско�
налення обліку виробничої собівартості по�
слуг, які надаються КП ВКГ м. Бровари. Вико�
ристовуючи власний досвід та враховуючи
специфіку діяльності суб'єктів природних мо�
нополій у сфері комунального господарства,
підприємство удосконалило процес ведення
обліку виробничої собівартості послуг та
облікових регістрів (журналів�ордерів). 

Згідно з наказом про облікову політику,
КП ВКГ м. Бровари прийняло рішення
облікувати виробничі витрати у розрізі видів
послуг: водопостачання та водовідведення.
З цією метою підприємство впровадило на�
ступні нововведення (процедури):

1.  Розробило класифікацію витрат по ви�
дах діяльності, сформувало повний перелік
статей прямих витрат та, відповідно, здійсни�
ло їх розподіл по кожному конкретному виду
послуги: водопостачання та водовідведення.
Зокрема, це стосується визначення переліку
об'єктів основних засобів, які використову�
вались виключно для надання кожного виду
послуги; розподілу працівників по видах по�
слуг (згідно штатного розкладу) для визна�
чення прямих витрат по заробітній платі та
інших виплатах працівникам; визначення
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інших прямих витрат за видами послуг.
2. Здійснило класифікацію статей кальку�

лювання загальновиробничих витрат, їх роз�
поділ по кожному виду послуги: водопоста�
чанню та водовідведенню, та визначило базу
їх розподілу. 

3. Для узагальнення інформації про фак�
тичні витрати по кожному із видів діяльності,
підприємством було доповнено робочий
план рахунків новими субрахунками (рахун�
ками другого та третього порядку). Зокрема,

рахунок 23 "Виробництво" доповнено
субрахунками: 2301 "Виробнича
собівартість послуг водопостачання" і 2302
"Виробнича собівартість послуг водовідве�
дення і очистки стоків";

рахунок 91 "Загальновиробничі витра�
ти" – субрахунками: 9101 "Загальновироб�
ничі витрати послуг водопостачання", 9102
"Загальновиробничі витрати послуг во�
довідведення і очистки стоків";

рахунок 911 "Загальновиробничі транс�
портні послуги" – з організацією аналітично�
го обліку витрат на нижчезазначених субра�
хунках: 9111 "Витрати на управління транс�
портною дільницею" (заробітна плата і відра�
хування на соціальні заходи); 9112 "Витрати
на обслуговування, утримання і експлуатацію
ОЗ (будівлі, обладнання)"; 9113 "Витрати на
ремонт ОЗ"; 9114 "Витрати на вантажні авто�
мобілі";  9115 "Витрати на автобуси"; 9116
"Витрати на цистерни"; 9117 "Витрати на
спеціалізовані автомобілі"; 9118 "Витрати на
автокрани"; 9119 "Витрати на будівельну

техніку (трактори, екскаватори)"; 91110 "Вит�
рати на легковий автотранспорт"; 91111 "Ви�
трати на автофургони".

Застосування даного методичного підхо�
ду до обліку і розподілу витрат дало змогу
підприємству отримувати більш деталізовану
інформацію і відображати понесені витрати
по кожному виду послуг. Зокрема, облік пря�
мих витрат здійснюється окремо на субра�
хунку 2301 � з водопостачання та 2302 � з во�
довідведення та очистки стоків. Обліковуючи
загальновиробничі витрати, підприємство не
накопичує їх на рахунку 91 з наступним роз�
поділом за певною базою, а, навпаки, про�
водить їх накопичення по видах послуг на
субрахунках 9101 "Загальновиробничі вит�
рати послуг водопостачання" і 9102 "Загаль�
новиробничі витрати послуг водовідведення
і очистки стоків" з подальшим узагальненням
по рахунку в цілому .

Транспортні витрати обліковуються
підприємством на субрахунках 911 "Загаль�
новиробничі транспортні послуги" на протязі
місяця. Розподіл таких витрат здійснюється у
кінці кожного місяця, на основі даних диспет�
черської служби транспортної дільниці про
роботу автотранспорту (години � база роз�
поділу), проводячи їх розподіл по видах вит�
рат: постачання, збут, адміністративні витрати,
ремонтно�аварійні роботи (окремо по водо�
постачанню та водовідведенню тощо). Згідно
облікової політики підприємства, транспортні
витрати між водопостачанням і водовідведен�
ням розподіляються в залежності від обсягу
робіт, виконаних транспортом.

Для здійснення обліку витрат і формуван�
ня виробничої собівартості по водопоста�
чанню та водовідведенню окремо, КП ВКГ м.
Бровари затвердило Додаток до наказу про
облікову політику, в якому представлено
графік документообігу та перелік документів
первинного обліку для формування вироб�
ничої собівартості послуг по їх видах.

Наступним кроком покращання системи
обліку виробничої собівартості на
підприємстві стало удосконалення існуючих
журналів�ордерів, в яких проводиться хроно�
логічне відображення, систематичне накопи�
чення, групування та узагальнення інфор�
мації про господарські операції, що містять�
ся у прийнятих до обліку первинних докумен�
тах. Удосконалені форми журналів�ордерів
дають змогу узагальнювати витрати за вида�
ми послуг: водопостачання та водовідведен�
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ня і очистки стоків. На особливу увагу заслу�
говують удосконалені журнали�ордери № 05
та 05А, в яких відображаються витрати за
кредитом рахунків 20, 22, 23, 39, 96, 2301,
2302 і рахунками класу 9 "Витрати діяльності". 

Також у цих журналах відображаються усі
витрати по виробничій собівартості у розрізі
субрахунків. За удосконаленими журналами
� ордерами на підприємстві здійснюється
відокремлений облік виробничої собівар�
тості у розрізі окремих видів діяльності як во�
допостачання, так і водовідведення.

У результаті запроваджених змін в
обліковій політиці підприємства, класифікації

статей витрат окремо по видах послуг і виз�
начення методу розподілу фактичних витрат
загальновиробничих транспортних послуг,
підприємство формує відокремлений облік
та обґрунтований розподіл прямих і загаль�
новиробничих витрат по водопостачанню,
водовідведенню і очистці стоків. На підставі
даних такого обліку і розподілу витрат фор�
мується виробнича собівартість кожної по�
слуги: водопостачання та водовідведення.
Це дає змогу підприємству формувати
обґрунтовані тарифи на послуги в умовах їх
державного регулювання та вчасно прийма�
ти управлінські рішення щодо їх оптимізації.

Окремі елементи досвіду облікової прак�
тики цього підприємства можуть бути вико�
ристані як один із напрямів удосконалення
обліку витрат підприємствами комунального
господарства.
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Відображення в обліку і фінансовій звітності операцій з
субсидіями і пільгами населенню

БРОВАРИ

Однією з найбільш складних та неврегу�
льованих чинним законодавством проблем
обліку та звітності на підприємствах кому�
нального господарства України залишається
облік операцій із житловими субсидіями і
пільгами населенню, отриманими як цільове
фінансування з бюджету на відшкодування
населенню витрат на оплату послуг водо�,
теплопостачання і водовідведення. 

Особливості обліку таких операцій виз�
начаються наступними чинниками:

адресністю надання громадянам
щомісячних безготівкових субсидій і пільг
для відшкодування витрат на оплату кому�
нальних послуг (зокрема, водо�, теплопоста�
чання та водовідведення); 

відшкодуванням субсидіями і пільгами
частки тарифу на комунальні послуги, вста�
новленого з урахуванням податку на додану
вартість (ПДВ), і відповідним перерахуван�
ням цих коштів місцевими фінансовими ор�
ганами на рахунки підприємств, які надають
ці послуги; 

відображенням в обліку податкових зо�
бов'язань з ПДВ (по операціях з субсидіями

та пільгами) не методом нарахування, а за
касовим методом, тобто за датою надход�
ження таких коштів із бюджету на рахунок
підприємства (згідно п.7.3.5 Закону України
"Про податок на додану вартість" від
03.04.1997 р. № 168, зі змінами);

визнанням доходів комунальних
підприємств (у частині наданих субсидій і пільг)
доходами від реалізації послуг, а не доходами
від безоплатно отриманих оборотних активів.

Неврахування впливу зазначених чин�
ників на відображення даних господарських
операцій в обліку та звітності обумовлює
існування різних методичних підходів до
відображення цих операцій і, насамперед,
визнання доходів у частині цільового фінан�
сування субсидій і пільг з бюджету. 

Зокрема, у деяких публікаціях відзна�
чається, що, у відповідності до Інструкції про
застосування Плану рахунків бухгалтерсько�
го обліку активів, капіталу, зобов'язань і гос�
подарських операцій підприємств і ор�
ганізацій, затвердженої наказом Мінфіну Ук�
раїни від 30.11.99 р. № 291, зі змінами (далі �
Інструкція №291), цільове фінансування і
цільові надходження субсидій і пільг відобра�
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жаються в обліку наступним чином.
Відповідно до П(С)БО 15 "Дохід", комунальні
підприємства відображають суму субсидій і
пільг як цільове фінансування для компен�
сації витрат із надання послуг споживачам.
Причому така господарська операція  відоб�
ражається у тому місяці, в якому такі послуги
надаються споживачам (кредит рахунку 48), з
утворенням дебіторської заборгованості (де�
бет рахунку 64) за фінансовим (казначейсь�
ким) органом, який здійснює платежі по суб�
сидіях і пільгах. Одночасно зазначену суму
відображають за дебетом рахунку 48 і креди�
том 718 "Дохід від безоплатно одержаних
оборотних активів". Застосування даного ме�
тодичного підходу означає, що доходи кому�
нального підприємства по тарифах відобра�
жаються на рахунку 703 "Дохід від реалізації
робіт і послуг" не у повному обсязі, а за ви�
нятком тих, які відображені на рахунку 718
"Дохід від безоплатно одержаних оборотних
активів" як доходи від цільового фінансування
пільг і субсидій, наданих населенню.

При цьому слід зауважити, що отримане
підприємством цільове фінансування суб�
сидій і пільг не можна визнавати доходом від
безоплатно одержаних оборотних активів.
Пільги і субсидії є часткою доходів від ре�
алізації комунальних послуг. І якщо відобра�
жати їх за таким порядком, то показники
фінансової звітності підприємства будуть не�
коректними. Це обумовлене тим, що при за�
повненні ф. № 2 "Звіту про фінансові резуль�

тати", доходи по рахунку 718 "Дохід від безо�
платно одержаних оборотних активів" � зано�
сяться в рядок 060 "Інші операційні доходи",
а доходи по рахунку  703 "Дохід від реалізації
робіт і послуг" � відображаються у рядку 010
"Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт,
послуг)". Відповідно, сума отриманих до�
ходів від реалізації комунальних послуг по
водо�, теплопостачанню та водовідведенню
відображається у різних рядках звітності, бу�
дучи, по суті, ідентичною. Даний методичний
підхід не дає змоги достовірно відобразити у
фінансовій звітності підприємства отримані
ним доходи від основної діяльності. 

Заслуговує на увагу досвід КП "Бровари�
теплоенергомережа" щодо відображення в
обліку та фінансовій звітності доходів  при от�
риманні підприємством цільового фінансу�
вання з бюджету у вигляді субсидій і пільг, на�
даних для відшкодування населенню витрат
на оплату послуг теплопостачання, який мо�
же застосовуватися іншими підприємствами.

Будучи учасником Програми АМР США
"Реформування тарифів та реструктуризація
комунальних підприємств в Україні", яка у
2004�2005 рр. впроваджувалася Інститутом
місцевого розвитку, КП "Броваритеплоенер�
гомережа" з метою вдосконалення системи
бухгалтерського обліку і фінансової звітності
впровадило низку заходів. 

На основі аналізу існуючої практики
обліку операцій з субсидіями і пільгами, от�
риманими як цільове фінансування з бюдже�
ту на відшкодування населенню витрат на
оплату послуг теплопостачання,
підприємство прийняло рішення внести
зміни в облікову політику на 2005 рік і вдос�
коналити порядок обліку отриманого цільо�
вого фінансування з бюджету по відшкоду�
ванню пільг і субсидій. У процесі змін врахо�
вувалося, що видатки комунальному
підприємству з бюджету (у частині субсидій і
пільг громадянам) здійснюються по коду бю�
джетної класифікації 1343 "Інші поточні
трансферти населенню" згідно наказу
Мінфіну "Про бюджетну класифікацію та її за�
провадження" від 27.12.01р. № 604. Ці ви�
датки передбачені "Положенням про поря�
док призначення та надання населенню суб�

36

Нововведення



ССууммаа,,  ггррнн..

2244000000

44000000

1122000000

1122000000

1122000000

22000000

ККррееддиитт

770033

664433

336611

4488

664455,,664466

664411

ДДееббеетт

336611

770033

664455,,664466

331111

4488

664433

ЗЗмміісстт  ггооссппооддааррссььккооїї  ооппееррааццііїї

ННааррааххоовваанноо  ззааббооррггооввааннііссттьь  ннаассееллеенннняя  ззаа  ррееааллііззоовваанніі  ппооссллууггии
ттееппллооппооссттааччаанннняя  ппоо  ттааррииффаахх  зз  ППДДВВ

ВВііддооббрраажжеенноо  ппооддааттккооввіі  ззооббоовв''яяззаанннняя  зз  ППДДВВ

ВВііддооббрраажжеенноо  ззааббооррггооввааннііссттьь  ббююдджжееттуу  ннаа  ссууммуу  ссууббссииддіійй  іі  ппііллььгг
ттаа,,  ввііддппооввіідднноо,,  ввііддооббрраажжеенноо  ссппииссаанннняя  ддееббііттооррссььккооїї

ззааббооррггооввааннооссттіі  ннаассееллеенннняя  

ВВііддооббрраажжеенноо  ннааддххоодджжеенннняя  ццііллььооввиихх  ккоошшттіівв  зз  ббююдджжееттуу  ннаа
ппооггаашшеенннняя  ззааббооррггооввааннооссттіі  ппоо    ссууббссииддііяяхх  іі  ппііллььггаахх

ВВііддооббрраажжеенноо  ппооггаашшеенннняя  ббююдджжееттннооїї  ззааббооррггооввааннооссттіі  ппоо
ссууббссииддііяяхх  іі  ппііллььггаахх

ВВііддооббрраажжеенноо  ппооддааттккооввіі  ззооббоовв''яяззаанннняя  зз  ППДДВВ  ппоо  ооттррииммаанннниихх
ккоошшттаахх  зз  ббююдджжееттуу  ппоо  ссууббссииддііяяхх  іі  ппііллььггаахх

№№
зз//пп

11..

22..

33..

44..

55..

66..
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сидій для відшкодування витрат на оплату
житлово�комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічно�
го побутового палива", яке затверджено По�
становою Кабінету Міністрів України від 21
жовтня 1995 р. № 848 (зі змінами). Останнім
положенням визначено умови призначення
та порядок надання громадянам адресної
безготівкової субсидії для відшкодування ви�
трат на оплату комунальних послуг. 

Згідно чинного законодавства, на КП
"Броваритеплоенергомережа" нараховують�
ся пільги таким категоріям населення :

за рахунок трансфертів з державного
бюджету: ветеранам Великої Вітчизняної
війни; ветеранам військової служби та
внутрішніх справ; учасникам ліквідації аварії
на ЧАЕС; педагогічним працівникам, які пра�
цюють у сільській місцевості;

за рахунок коштів місцевого бюджету:
інвалідам І групи усіх захворювань; інвалідам
по зору 2 групи; почесним громадянам міста
Бровари. 

Згідно Інструкції № 291, цільове фінансу�
вання та цільові надходження субсидій і пільг
обліковуються підприємством на рахунку 48
"Цільове фінансування і цільові надходження".
За кредитом цього рахунку відображаються
кошти цільового фінансування, які надійшли
на підприємство з казначейства, а за дебетом
� використані суми цільового фінансування на
погашення заборгованості по пільгах і суб�
сидіях. Отже, можна зробити висновок, що
першочергово в обліку відображаються над�
ходження цільового фінансування, а потім їх
використання (оскільки кошти, ще не перера�

ховані на рахунок підприємства, не можуть
використовуватися), що відповідає вимогам
п. 16�17 П(С)БО 15 " Дохід". 

Таким чином, отримання підприємством
коштів із бюджету на погашення заборгова�
ності по пільгах і субсидіях відображається
по кредиту рахунку 48. Отже, можна стверд�
жувати, що при проведенні розрахунків бюд�
жетними коштами за спожиті громадянами
комунальні послуги (шляхом отримання суб�
сидій і пільг), у підприємства змінюється
дебітор. Відповідно, дебіторська заборго�
ваність населення (конкретного абонента)
зменшується при одночасному збільшенні
заборгованості за бюджетом.

Для відображення бюджетної заборгова�
ності по пільгах і субсидіях населенню
підприємство за пропозицією консультантів
Інституту місцевого розвитку відкрило і вико�
ристовує субрахунки 645 "Розрахунки з бюд�
жетом по пільгах", 646 "Розрахунки з бюдже�
том по субсидіях". 

У результаті запроваджених змін в обліку,
при нарахуванні доходів від реалізації послуг
теплопостачання по затвердженому тарифу
(включаючи субсидії і пільги громадянам, от�
римані як цільове фінансування з бюджету на
відшкодування населенню витрат на оплату
послуг теплопостачання), КП "Броваритеп�
лоенергомережа" відображає такі госпо�
дарські операції кореспонденціями рахунків,
які наведені у таблиці:
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У фінансовій звітності здійснення цих
операцій відображається таким чином:

1. У Звіті про фінансові результати (ф. №
2), рядок 010 "Доход (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)", � загальна
виручка без вирахування наданих знижок та
непрямих податків (кредитовий оборот ра�
хунку 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг");

2. У Балансі (ф. № 1):
рядок 170 "Дебіторська заборгованість

за розрахунками з бюджетом" � заборго�
ваність бюджету за пільгами і субсидіями
(дебетове сальдо по рахунках 645 "Розра�
хунки з бюджетом по пільгах" і 646 "Розра�
хунки з бюджетом по субсидіях";

 рядок 420 "Цільове фінансування" � за�
лишок невикористаних коштів, отриманих з
бюджету на погашення заборгованості по
пільгах і субсидіях (кредитове сальдо по ра�
хунку 48 "Цільове фінансування").

Запропонований підхід не перекручує
класифікацію отриманих доходів, причому
отримане цільове фінансування знаходить
своє відображення у пасиві балансу. Отже,
складена таким чином фінансова звітність
надає зацікавленим користувачам до�
стовірну і зрозумілу інформацію про фінан�
сово�господарську діяльність підприємства. 

Окрім цього, доцільно звернути увагу на
те, що, згідно Закону України "Про держав�
ний бюджет України на 2004 рік" від
27.11.2003 р. № 1344�IV та Постанов Кабіне�
ту Міністрів України "Про проведення експе�
рименту з надання населенню субсидій у
грошовій формі для відшкодування витрат на
оплату житлово�комунальних послуг, прид�
бання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива від 02.06.2004 р.
№ 725 і "Про проведення експерименту з на�
дання пільг у грошовій формі з оплати житло�
во�комунальних послуг та спожитих енерго�
носіїв окремим категоріям громадян" від
14.04.2004 р. № 483, в 2004 році у м. Брова�

ри проводився експеримент по наданню
громадянам, які мають право на субсидії і
пільги, виплат у грошовій формі для оплати
комунальних послуг. 

Відповідно до вимог цих нормативних до�
кументів, грошові виплати, що, згідно із чин�
ним законодавством, надавалися громадя�
нам, перераховувались не на рахунки кому�
нальних підприємств, а на відкриті конкрет�
ним громадянам рахунки в банках м. Брова�
ри, або щомісячно оплачувались державни�
ми підприємствами поштового зв'язку. Пере�
рахунки адресних грошових виплат на рахун�
ки цих громадян здійснювалися Броварсь�
ким відділом субсидій, управлінням праці та
соціального захисту населення. 

Аналіз стану оплати послуг теплопоста�
чання зазначеними категоріями населення у
2004 році свідчить про те, що лише 93,4%
усіх споживачів, отримавши адресні грошові
виплати з бюджету, розрахувалися з кому�
нальним підприємством за надані послуги.
Порівнюючи традиційну практику отримання
комунальними підприємствами цільового
фінансування субсидій і пільг з бюджету та
досвід, набутий під час проведення експери�
менту, відзначалося, що більш ефективним є
порядок перерахування коштів на рахунки
підприємства, що надає послуги, а не на ра�
хунки окремих громадян.

Вважаємо, що описаний досвід відобра�
ження в обліку та фінансовій звітності опе�
рацій із субсидіями та пільгами як цільового
фінансування з бюджету на відшкодування
населенню витрат на оплату послуг теплопо�
стачання (у такому ж порядку, як і оплата по�
слуг водопостачання та водовідведення), бу�
де корисним для комунальних підприємств і,
відповідно, забезпечить достовірне відобра�
ження цих операцій.
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Забезпечення зростання обсягів ре�
алізації послуг неможливе без суттєвого
поліпшення діяльності абонентських відділів
комунальних підприємств, спрямованої на
удосконалення процедури обліку споживачів
цих послуг з метою виставлення їм рахунків.

Насамперед, розглянемо ряд проблем,
пов'язаних із обліком споживачів, які виника�
ють практично на усіх підприємствах. Кожне
підприємство знаходить свої шляхи вирішен�
ня цих проблем, але, на наш погляд, заслуго�
вує уваги та розповсюдження досвід КП
"Тернопільводоканал".

Обслуговуванням внутрішньобудинкових
мереж у містах, як правило, займаються жит�
лово�експлуатаційні контори (ЖЕКи). При
цьому вода, яку отримують та споживають
ЖЕКи, використовується ними, насамперед,
на прибирання сходових кліток житлових бу�
динків та прибудинкових територій, полив зе�
лених насаджень, а також на технологічні по�
треби по обслуговуванню внутрішньобудин�
кових мереж. Окрім цього, ЖЕКи  залишають�
ся відповідальними за  наявні витоки води із
внутрішніх трубопроводів та витоки води у
квартирах. Відповідно, саме ЖЕКи повинні
оплачувати комунальним підприємствам во�
допостачання спожиті ними або втрачені з їх
вини обсяги води. Однак, на практиці такі
взаємовідносини між підприємствами та ЖЕКа�
ми в містах залишаються неврегульованими
з боку місцевої влади. 

Обсяги води, використаної на прибиран�
ня сходових кліток (місто включило витрати
води на прибирання сходових  кліток до
складу тарифу на послуги з утримання бу�
динків і споруд та прибудинкових територій),
ЖЕКи м. Тернополя оплачують КП "Тер�
нопільводоканал" відповідно до укладених
договорів.

З метою забезпечення обліку споживан�
ня води КП "Тернопільводоканал" система�

тично здійснює перевірки стану сантехнічно�
го обладнання будинків, які мають значні об�
сяги  споживання води. Складені акти пере�
даються в ЖЕКи, які повинні забезпечувати
ремонт сантехнічного обладнання в кварти�
рах, що обслуговуються ними. Але обсяги
витоків не обраховуються, штрафні санкції не
застосовуються. 

Разом з тим, необхідно відзначити, що
набагато більше витоків фіксується у кварти�
рах без установлених засобів обліку,
порівняно з квартирами, обладнаними
лічильниками. Це свідчить про те, що квар�
тирні лічильники стимулюють не тільки до
економного споживання води, а й до прове�
дення ремонту сантехнічного обладнання з
метою недопущення витоків води.

Не менш важливою проблемою діяль�
ності комунальних підприємств є забезпе�
чення перевірки підсобних господарств або�
нентів на наявність свійських тварин, поли�
вальних площ, транспортних засобів та,
відповідно, виставлення рахунків за спожи�
вання води на ці цілі. 

Приватний сектор м. Тернополя нарахо�
вує 5969 абонентів, з них 645 (10,7%) мають
лічильники. Початкова інформація про на�
явність свійських тварин (в електронному ви�
гляді) була отримана з ветеринарної служби
і, відповідно, занесена в базу даних
підприємства; аналогічна інформація про на�
явність транспортних засобів була отримана
з міської автоінспекції. Норму поливальної
площі місто затвердило як усереднену (у
розмірі 1,5 сотки). Абонентам, які заявляють
про те, що мають меншу поливальну площу,
рахунки (після перевірки контролерами) вис�
тавляються на фактично наявну площу.

Для підвищення обсягів реалізації над�
звичайно важливим завданням є виявлення
контролерами незареєстрованих спожи�
вачів (за відсутності квартирних засобів
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обліку). У разі складання відповідного акту в
присутності представників ЖЕКу та дільничо�
го інспектора, КП "Тернопільводоканал"
здійснює нарахування на кількість фактично
проживаючих осіб. Врахування фактичної
кількості споживачів є необхідним також і для
правильного визначення обсягів споживан�
ня мешканцями, які розраховуються за по�
казниками будинкових лічильників води без
установлених квартирних засобів обліку.

Підприємства часто не виставляють
щомісячно рахунки за воду, спожиту при на�
явності квартирних лічильників. Це пов'язано
з тим, що контролери (з тих чи інших причин)
не можуть щомісячно знімати показники
квартирних лічильників у абонентів, тоді як
абоненти не зобов'язані добровільно
повідомляти їх підприємству. Щомісячно КП

"Тернопільводоканал" збирає близько 80%
показників квартирних лічильників. Якщо по�
казання квартирних лічильників щодо спожи�
тих обсягів води не надаються � нарахування
абоненту не здійснюються, що негативним
чином впливає на практику обліку водоспо�
живання при наявності будинкових лічиль�
ників. На поточний момент понад 3000 квар�
тир з лічильниками у місті недоступні для
зняття показників квартирних лічильників.  

Значна частина обсягів реалізації втра�
чається внаслідок невиставлення рахунків
абонентам при самовільному їх приєднанні
до мереж централізованого водопостачан�
ня. Однак процес виявлення таких спожи�
вачів ускладнюється тим, що контролери не
завжди мають доступ на подвір'я  та в житлові
приміщення. 

Саме тому заслуговує на увагу запропо�
нований КП "Тернопільводоканал" підхід до
вирішення цих проблем. За домовленістю
між КП "Тернопільводоканал" і Обленерго
була здійснена звірка абонентів (отриму�
вачів послуг з енергопостачання) на на�
явність у них підключень до водопроводу. 

У результаті звірки було складено перелік
адрес, за якими мешканці отримували елект�
роенергію, але не користувались послугою
централізованого водопостачання. Створе�
на комісія здійснила обхід за всіма такими
адресами, в результаті чого було виявлено
велику кількість самовільних приєднань до
мереж централізованого водопостачання.
За фактом порушення Правил користування
системами комунального водопостачання та
водовідведення в містах та селищах України
було складено відповідні акти, виставлено
рахунки на оплату спожитої води та укладено
договори про надання послуг.

Не менш важливою проблемою всіх міст
залишається існування вуличних водороз�
борів. Підприємства не можуть забезпечити
раціональне використання води з вуличних
водорозборів та, відповідно, виставити ра�
хунки за спожиті обсяги. Переважною
більшістю вуличних водорозборів безоплат�
но користуються для миття таксі, поливу при�
садибних ділянок. Як свідчить існуюча прак�

40



ДОСВІД, УЗАГАЛЬНЕНИЙ ЕКСПЕРТАМИ

тика, лише демонтаж вуличних водорозборів
зможе припинити несанкціонований розбір
води та зменшити обсяги комерційних втрат
підприємства. 

Вирішення існуючих проблем обліку спо�
живачів послуг централізованого постачання
холодної води неможливе без впровадження
засобів автоматизації на комунальних
підприємствах, які, відповідно,  відіграють
важливу роль не тільки у налагодженні обліку
споживачів, але й підвищенні ефективності
роботи відділів збуту.

Абонентський відділ КП "Тернопільводо�
канал" використовує функціонально розви�
нуті засоби автоматизації обліку споживання,
нарахувань та оплати послуг, які реалізують
такі функції:

облік та ведення реєстру споживачів;
облік споживання послуг, нарахувань та

розрахунків за спожиті послуги;
облік квартирних лічильників та їх харак�

теристик, технічні умови встановлення;
облік характеристик домогосподарств

приватного сектора для визначення норма�
тивного водоспоживання;

облік роботи із боржниками;

статистична звітність, формування звітів
та аналітичних довідок.

Застосування програмних засобів доз�
воляє реєструвати місце роботи споживачів,
що, відповідно, дає змогу формувати запити
до керівників підприємств з метою забезпе�
чення впливу на боржників за місцем робо�
ти. Також за допомогою програмних засобів
здійснюється облік пільговиків, що дозволяє
сформувати розширену інформаційну картку
пільговика на кожного отримувача пільг.
Відповідно, впровадження засобів автомати�
зації обліку споживання, нарахувань та опла�
ти послуг дозволяє більш ефективно
здійснювати облік спожитої води.

Таким чином, підвищення ефективності
діяльності комунальних підприємств водопо�
стачання та водовідведення (зокрема, вище�
наведений досвід КП "Тернопільводоканал"),
передбачає необхідність здійснення низки
заходів із запобігання виникненню значних
втрат та попередження нераціонального ви�
користання води,  удосконалення обліку по�
дачі та реалізації води абонентам. 
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Впровадження автоматизації розрахунків та обміну даними
між відділом субсидій та КП "Дрогобичтеплоенерго"

ДРОГОБИЧ

У процесі автоматизації діяльності відділів
збуту комунальних підприємств часто вини�
кають проблеми обміну даними із зовнішніми
організаціями (пунктами прийому платежів,
органами соціального захисту), які застосо�
вують власні програмні засоби. Кожна ор�
ганізація формує і передає інформацію в
електронному вигляді, відповідно до порядку
обміну даними. Однак несумісність існуючих
баз даних призводить до того, що організація
� отримувач даних, як правило, опрацьовує їх
вручну, тобто, в ручному режимі вносить в ба�

зу даних результати оплати послуг чи нараху�
вання житлових субсидій та пільг.  

На комунальному підприємстві "Дрого�
бичтеплоенерго" проблема забезпечення
своєчасних та прозорих розрахунків за на�
дані послуги теплопостачання з абонентами,
які отримують житлові субсидії для відшкоду�
вання витрат на оплату житлово�комунальних
послуг, загострилась саме через немож�
ливість виконати автоматизований обмін да�
ними між відділом збуту та міським відділом
житлових субсидій. 

Будинковими лічильниками теплової
енергії у місті Дрогобич охоплено близько
80% загальної опалюваної площі багаток�
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вартирних будинків. Це означає, що спожи�
вачам � отримувачам житлових субсидій, які
розраховуються за показниками будинкових
лічильників, необхідно щомісяця здійснюва�
ти перерахунки призначених субсидій (з ура�
хуванням фактично спожитих обсягів тепло�
вої енергії), а також щомісячно здійснювати
обмін даними з відділом субсидій.  

Для вирішення цієї проблеми необхідно
було створити умови для впровадження ав�
томатизованої системи обміну даних, причо�
му як у відділі субсидій, так і у відділі збуту
теплової енергії комунального підприємства.
Ця робота здійснювалася фахівцями відділу
збуту у співпраці з експертами Інституту
місцевого розвитку в ході реалізації Програ�
ми "Реформування тарифів та реструктури�
зація комунальних підприємств в Україні", яка
фінансувалася Агентством США з міжнарод�
ного розвитку (USAID).

У результаті аналізу порядку розрахунків
за надані населенню субсидії у відділі суб�
сидій було виявлено ряд проблемних питань:

наявність в базі даних отримувачів жит�
лових субсидій великої кількості помилок
(невідповідності) в особових рахунках спо�
живачів КП "Дрогобичтеплоенерго"; 

при реєстрації документів на призна�
чення субсидій не використовувалася мож�

ливість формування вартості послуг з ураху�
ванням тарифів, норм та фактичного спожи�
вання;

призначення субсидій на послуги теп�
лопостачання здійснювалося, виходячи з
норм споживання, без використання даних
про щомісячні фактичні обсяги споживання
послуг (при наявності засобів обліку у спо�
живача);

перерахунки субсидій (за фактом спо�
живання послуг) виконувались лише після
закінчення опалювального сезону, на
підставі актів про фактичне споживання, які
надавало КП "Дрогобичтеплоенерго";

кожна призначена субсидія на послуги
теплопостачання перераховувалася працівни�
ками відділу субсидій вручну.

В кінцевому рахунку, це унеможливило ви�

користання переліків споживачів із розмірами

нарахованих субсидій, які передавались до

відділу збуту підприємства для автоматизова�

ної електронної обробки.  

Діяльність відділу збуту комунального

підприємства також характеризувалася низ�

кою проблем:
база даних споживачів не давала змоги

реєструвати структуру споживання (опалення,
гаряча вода) та відповідні нарахування; 

у разі неспівпадання або відсутності
особового рахунку внесення нарахованих
сум субсидій здійснювалось операторами
відділу збуту в ручному режимі щомісячно,
що вимагало значних витрат робочого часу
працівників;

дані про перерахунок субсидій за ре�
зультатами фактичного споживання вноси�
лися до бази даних вручну, після закінчення
опалювального сезону;

із загальної суми нарахованої субсидії
неможливо було по кожному абоненту
виділити окремо � суму за опалення, окремо
� суму за гаряче водопостачання, окремо �
суму перерахунків за зниження якості послу�
ги або за фактичним використанням її за кон�
кретний  місяць.

Несвоєчасність проведення перера�
хунків не давала можливості підприємству
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щомісячно надавати усім споживачам послуг
необхідну і точну інформацію про поточні на�
рахування, суму заборгованості на фіксова�
ну дату (з урахуванням фактичних обсягів
споживання послуг за показниками лічиль�
ників), а малозабезпеченим споживачам �
суму до сплати, з урахуванням пільг та суб�
сидій. 

Для створення прозорої системи розра�
хунків населення за спожиту теплову енергію
необхідно було забезпечити можливість
формування даних про призначені і нарахо�
вані субсидії у відповідному форматі. Цей
формат повинен був забезпечити як відділ
збуту КП "Дрогобичтеплоенерго", так і відділ
субсидій інформацією, достатньою для роз�
рахунків споживання, призначення субсидій
та автоматичного імпорту отриманих даних у
відповідні бази даних.

Для досягнення цієї мети у відділі суб�
сидій було змінено порядок обліку інфор�
мації про отримувачів субсидій, а саме:

сформовано базу тарифів на послуги
теплопостачання та гарячого водопостачан�
ня з урахуванням виду послуг, норм спожи�
вання, тарифів, наявності засобів обліку;

доповнено систему пільг з урахуванням
порядку надання місцевих пільг, відповідно до
ухвали сесії Дрогобицької міської ради
Львівської області від 01.01.2005 р.;

виконано повторний (автоматизова�
ний) розрахунок вартості послуг отримува�
чам субсидій з використанням бази тарифів
та пільг.

Проведення підготовчої роботи до за�
провадження автоматичного обміну даними
у відділі збуту КП "Дрогобичтеплоенерго" пе�
редбачало виконання звірки особових ра�
хунків споживачів за базами даних
підприємства та відділу субсидій. Для цього у
відділі субсидій було сформовано перелік
усіх отримувачів субсидій в електронному
вигляді. Цей перелік далі було передано до

відділу збуту, де було виконано звірку та усі
виявлені неспівпадання перенесено в отри�
маний файл. Після доопрацювання цей файл
було надіслано у відділ субсидій, де всі онов�
лені рахунки автоматично перенесено до ба�
зи даних. Таким чином, при формуванні на�
ступних переліків відділ субсидій передава�
тиме на підприємство дані з перевіреними
особовими рахунками, що забезпечить ав�
томатичне внесення даних про нараховані
субсидії в базу даних підприємства. З метою
забезпечення постійного контролю якості
даних було також рекомендовано регулярно
проводити звірки. 

Для створення прозорої системи розра�
хунків населення за спожиту теплову енергію
відділом збуту було внесено відповідні зміни
до структури бази даних, які передбачали
здійснення обліку структури споживання та
нарахувань. Також запроваджено щомісячну
передачу даних про вартість фактичного
споживання послуг опалення та гарячого во�
допостачання для всіх отримувачів житлових
субсидій у відділ субсидій. Причому у цьому
відділі було запроваджено процедуру
щомісячних перерахунків субсидій за фак�
том споживання.

Окрім того, з метою створення прозорої
системи розрахунків за надані послуги та
обліку надходжень комунальних платежів від
споживачів було запроваджено ряд ор�
ганізаційно�технічних заходів, а саме:

переважну більшість абонентів переве�
дено на розрахунки за новою формою
платіжного документу � рахунком на сплату
за надані послуги централізованого опален�
ня та гарячого водопостачання (підігрів). Цей
платіжний документ містить необхідну і точну
інформацію про поточні нарахування, розмір
суми заборгованості на початок поточного
місяця, суму до сплати (з урахуванням пільг
та субсидій, перерахунків за попередній
період);

організовано щомісячне формування,
швидкісний друк рахунків на сплату за надані
послуги теплопостачання та своєчасну до�
ставку надрукованих рахунків кожному або�
ненту. 
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З початком опалювального сезону 2005�
2006 року запропоновані організаційно�
технічні заходи дозволили населенню
своєчасно отримувати інформативні рахунки
на оплату тільки за фактично спожите тепло. 

КП "Дрогобичтеплоенерго" запровадило
автоматизований обмін даними з відділом
субсидій, що значно скоротило витрати ро�
бочого часу на обробку даних про нарахо�
вані субсидії, на нарахування, обробку та
облік платежів від населення. Це дозволило
суттєво спростити процедуру обліку послуг,

обрахованих відповідно до показників
лічильників (особливо найбільш складної йо�
го частини, а саме � обліку з урахуванням
пільг та субсидій). Підприємство отримало
змогу приділяти більше часу організації ро�
боті зі споживачами з метою зменшення за�
боргованості. Значно поліпшився стан роз�
рахунків з бюджетом за надані пільги та суб�
сидії; суттєво зменшилась кількість звернень
та скарг щодо коректності нарахувань за по�
слуги теплопостачання (особливо з боку ма�
лозабезпечених мешканців та пільговиків).

44

Висновки



Всеукраїнська благодійна організація
"Інститут місцевого розвитку" створена у
2004 році групою провідних спеціалістів у
сфері житлово�комунального господарства.
Діяльність організації спрямована на забез�
печення всебічної просвітньої, ор�
ганізаційної, інформаційної, методичної, ма�
теріально�технічної та фінансової підтримки
розвитку місцевого самоврядування та
соціально�економічного реформування жит�
лово�комунального господарства в Україні. 

До роботи в Інституті залучені досвідчені
спеціалісти з бухгалтерського та податково�
го обліку, фінансового управління та ціноу�
творення, економічних та юридичних питань,
інженери�консультанти, які спеціалізуються
на дослідженнях систем централізованого
водо�, теплопостачання та водовідведення,
люди з достатнім життєвим та практичним
досвідом. Серед працівників та консуль�
тантів Інституту � науковці, кандидати еко�
номічних та технічних наук, професори, до�
центи, фахівці, які мають великий досвід ро�
боти в комунальних підприємствах, проект�
них інститутах, а також досвід співпраці з та�
кими міжнародними організаціями та кон�
салтинговими фірмами як Світовий банк,
Європейський банк реконструкції та розвит�
ку, OECD, PADCO, CH2M Hill, COWI, RTI та ін.

За останні десять років спеціалісти Інсти�
туту брали участь у впровадженні різних про�
ектів міжнародної технічної допомоги і набу�
ли значного досвіду роботи з комунальними
підприємствами в 35 містах України. Серед
них, зокрема, міста Бердянськ, Бровари,
Дрогобич, Дубно, Житомир, Жмеринка, Іва�
но�Франківськ, Ізюм, Калуш, Кам'янець�
Подільський, Комсомольськ, Коростень,
Луцьк, Львів, Лисичанськ, Маріуполь, Меліто�
поль, Новоград�Волинський, Нововолинськ,
Олександрія, Полтава, Рівне, Сніжне, Тер�
нопіль, Херсон, Хмельницький, Червоноград,
Черкаси, Чернігів. 

Інститут місцевого розвитку надає кон�
сультативні, інформаційні та експертні послу�
ги за такими напрямами:

Науково�аналітичні, соціологічні
дослідження та участь у розробці норматив�
них актів у сфері ЖКГ

Навчання та підвищення кваліфікації
працівників комунальних підприємств та ор�
ганів місцевого самоврядування з питань

реформування житлово�комунальної сфери
Стратегічне планування
Оцінка технічного стану систем водо�,

теплопостачання та водовідведення
Планування капітальних інвестицій
Бізнес�планування
Фінансове управління та ціноутворення 
Бухгалтерський облік та оподаткування

Оцінка економічної доступності житло�
во�комунальних послуг 

Управління збутом послуг 
Організаційно�правове забезпечення

діяльності комунальних підприємств та ор�
ганів місцевого самоврядування 

Робота з громадськістю.
В історії Інституту � робота над впровад�

женням двох проектів міжнародної технічної
допомоги за фінансової підтримки Агентства
США з міжнародного розвитку (USAID):

впродовж вересня 2004 � серпня 2005
рр., Інститут у співпраці з консультативною
фірмою PADCO працював над виконанням
чергового етапу Програми "Реформування
тарифів та реструктуризація комунальних
підприємств в Україні", що була розпочата у
жовтні 2000 р. 

у вересні 2005 р. за підтримки Агентст�
ва США з міжнародного розвитку (USAID)
Інститут розпочав впровадження нової про�
грами міжнародної технічної допомоги �
Проекту розповсюдження досвіду реформу�
вання сфери комунальних послуг, робота над
яким триватиме до серпня 2007 р. 
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Інформація про Інститут місцевого розвитку

Ми відкриті до співпраці 
в інтересах суспільства

За додатковою інформацією 
звертайтеся до нас

уу  ККииєєввіі
04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 14а,
тел. (044) 428�76�10,�11, 
факс (044) 428�76�12,
office@mdi.org.ua, www.mdi.org.ua

уу  ЛЛььввооввіі
79044, м. Львів, вул. Сахарова, 37
Тел (032) 244�32�18,�19,�21
usenk@mdi.lviv.ua



ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ

ССллооббооддееннююкк  ІІггоорр  
ППииллииппооввиичч
Виконавчий директор ІМР, 
заступник керівника проекту, 
М.Д.А.

ММааккооввссььккиийй  ЄЄввггеенніійй  
ССееррггііййооввиичч
Консультант з питань 
водопостачання та 
водовідведення

РРооммааннююкк  ООллььггаа  
ППааннаассііввннаа  
Президент ІМР, 
керівник проекту, 
кандидат економічних наук, 
доцент

Група консультантів з питань водопостачання та водовідведення
ГГііпппп  ТТааммаарраа  
РРооммааннііввннаа
Керівник групи

ТТррииллььооввссььккаа  ММааррііяя  
РРооммааннііввннаа
Консультант з питань 
водопостачання та 
водовідведення

ШШааррккоовв  ММииххааййллоо  
ВВаассииллььооввиичч
Консультант з питань 
водопостачання та 
водовідведення

ЦЦаарриинннниикк  ООллеегг  
ЮЮррііййооввиичч
Консультант з питань
інфраструктури підприємств 
водо�, теплопостачання 
та водовідведення 
кандидат технічних наук

ККооппииттіінн  ААннааттоолліійй  
ММииккооллааййооввиичч
Консультант з питань 
водопостачання та 
водовідведення

ККааррппііннаа  ЕЕллееоонноорраа  
ЮЮххииммііввннаа
Консультант з питань 
енергозбереження 

ППууггаачч  ББоорриисс  
ММииккооллааййооввиичч
Керівник групи

ММииссаакк  ССввяяттооссллаавв  
ББооггддааннооввиичч
Консультант з питань 
теплопостачання 

ССммаалльь  РРооммаанн  
ММииххааййллооввиичч
Консультант з питань 
теплопостачання

Група консультантів з питань теплопостачання

Група консультантів з інформаційних систем та збуту послуг 

ЛЛееввииццььккиийй  ААннттоонн  
ААннттооннооввиичч
Керівник групи

ННааггооввііцциинн  ООллееккссааннддрр  
ЛЛееооннііддооввиичч
Консультант з інформаційних
систем та збуту послуг

ППррооссккууррннііннаа  ВВааллееннттииннаа  
ООллееккссііїїввннаа
Консультант з інформаційних
систем та збуту послуг

РРооггууллііннаа  ННааттааллііяя  
ААннааттооллііїїввннаа
Керівник групи, 
координатор навчальних 
програм 

ППррооккооппееннккоо  ТТееттяяннаа  
ММииккооллааїїввннаа
Консультант з організації та
впровадження навчальних 

програм

Група з організації та впровадження навчальних програм

Керівництво проекту



ГГооннттаарр  ЛЛююддммииллаа  
ВВаассииллііввннаа
Консультант з питань обліку, 
аудиту та оподаткування, 
сертифікований аудитор

ППааннттееллееййччуукк  ЛЛааррииссаа
ППееттррііввннаа

Консультант з питань обліку, 
аудиту та оподаткування, 
сертифікований аудитор

ККррююкк  ІІррииннаа  
ІІввааннііввннаа
Консультант з питань фінансо�
вого аналізу підприємств во�
допостачання та водовідве�
дення

ЛЛееввииццььккиийй  ММааккссиимм    
ААннттооннооввиичч
Консультант з питань 
фінансового планування
підприємств 
водопостачання та 
водовідведення

ЛЛииссееннккоо  ННааддііяя  
ММииххааййллііввннаа
Керівник групи, 
кандидат економічних наук, 
доцент, 
сертифікований аудитор

Група з питань фінансового управління та ціноутворення 

ББааббаакк  ААллььооннаа  
ВВааллееррііїїввннаа
Керівник групи

ШШееххооввццоовваа  ССввііттллааннаа  
ООллееккссааннддррііввннаа
Консультант з питань 
фінансового аналізу та 
планування капітальних 
інвестицій

ННиичч  ААллььооннаа
ООллееккссааннддррііввннаа
Консультант з питань 
фінансового управління 
та ціноутворення підприємств 
теплопостачання

ССллююссаарр  ІІррииннаа  
ВВооллооддииммииррііввннаа
Консультант з питань фінан�
сового управління та ціноу�
творення підприємств водо�
постачання та 
водовідведення

ААллееккссєєєєвваа  ННааттааллііяя  
ООллееккссааннддррііввннаа
Консультант з питань 
фінансового аналізу
підприємств 
теплопостачання

ВВаащщееннккоо  ГГааннннаа  
ЄЄввггееннііввннаа
Консультант з питань 
фінансового планування
підприємств 
теплопостачання

ССааффііууллііннаа  ККааддррііяя  
РРаашшииттііввннаа  
Керівник групи, 
кандидат технічних наук, 
доцент

ССввеежжееннццеевваа  ЮЮллііяя  
ООллееккссааннддррііввннаа
Консультант з питань 
залучення громадськості, 
кандидат соціологічних наук

ООззеерраанн  ААллллаа  
ВВооллооддииммииррііввннаа
Консультант з питань обліку, 
аудиту та оподаткування, 
кандидат економічних наук,
доцент, сертифікований 
аудитор

Група консультантів з питань залучення громадськості

ШШееввччееннккоо  ССееррггіійй  
ВВііккттооррооввиичч
Консультант з питань 
залучення громадськості

Група консультантів з питань бухгалтерського обліку та оподаткування

Консультанти проекту

ССввяяттооццььккаа  ВВааллееннттииннаа  
ГГррииггооррііввннаа
Консультант з юридичних 
питань

ЛЛііссооггоорр  ЛЛааррииссаа  
ССееррггііїїввннаа
Економіст�аналітик, 
кандидат економічних наук, 
старший науковий
співробітник



ЗМІСТ

Розділ 1. Шлях до спіх : досвідом діляться міста

Черні ів. Впровадження частотно о ре лювання роботи насосів

на підвищ вальній насосній станції 4

Черні ів. Досвід встановлення допоміжно о насосно о а ре ат

для роботи в нічні одини на ВНС-1 6

Черні ів. Ви ористання моделі фінансово о план вання з метою

прийняття правлінсь их рішень 8

Тернопіль, Бровари. Я при форм ванні тарифів на

посл и централізовано о теплопостачання та с ладанні фінансово о

план підприємства врах вати витрати, пов'язані з неосновними

видами діяльності? 10

Бровари, Івано-Фран івсь . Впровадження системи сезонних

тарифів на посл и арячо о водопостачання 13

Шост а. Підвищення ефе тивності роботи з абонентами я метод

збільшення рівня оплати посл 15

Бровари. Створення р п збор платежів я ефе тивний захід для

а тивізації роботи з боржни ами 17

Розділ 2. Досвід, за альнений е спертами

Мелітополь, Дро обич, Оле сандрія. Зон вання систем

водопостачання - нові тенденції 22

Бориспіль, Л бни. Ре лювання роботи водопровідних насосних

станцій - слово за лідерами 25

Трнопіль, Оле сандрія, Івано-Фран івсь . Впровадження системи

двостав ових тарифів на теплов енер ію 27

Черні ів. Запровадження системи план вання по центрах форм вання

приб т - основа для визначення е ономічно обґр нтованих тарифів 30

Бровари. Облі витрат виробничої собівартості ом нальних посл

за видами посл (на при ладі КП ВКГ "Бровариводо анал") 33

Бровари. Відображення в облі і фінансовій звітності операцій

з с бсидіями і піль ами населенню 35

Тернопіль. Пра ти а облі споживачів посл централізовано о

постачання холодної води та здійснення нарах вань за спожиті

посл и (на при ладі КП "Тернопільводо анал") 39

Дро обич. Впровадження автоматизації розрах н ів та обмін даними

між відділом с бсидій та КП "Дро обичтеплоенер о" 41

Інформація про Інстит т місцево о розвит 45

Конс льтанти про рами 46





ВВииддаанннняя  ззддііййссннеенноо  ВВссееууккррааїїннссььккооюю  ббллааггооддііййннооюю  ооррггааннііззаацціієєюю  ""ІІннссттииттуутт  ммііссццееввооггоо  ррооззввииттккуу""  
ттаа  ААссооццііаацціієєюю  мміісстт  УУккррааїїннии  ттаа  ггррооммаадд  вв  ррааммккаахх  ППррооееккттуу  ррооззппооввссююдджжеенннняя  

ддооссввііддуу  ррееффооррммуувваанннняя  ссффееррии  ккооммууннааллььнниихх  ппооссллуугг  
ззаа  ффііннааннссооввооїї  ппііддттррииммккии  ААггееннттссттвваа  ССШШАА  зз  ммііжжннааррооддннооггоо  ррооззввииттккуу  ((UUSSAAIIDD))

””РРееффооррммуувваанннняя  ссффееррии  ппооссллуугг  ввооддоо��,,  ттееппллооппооссттааччаанннняя  ттаа  ввооддооввііддввееддеенннняя  вв  УУккррааїїнніі..  ККрраащщіі  ппррааккттииккии””  ////
ВВииппуусскк  22..  ККииїївв  ��  22000066..

Видання містить кращий досвід, набутий в рамках впровадження Програми "Реформування та�
рифів та реструктуризації комунальних підприємств в Україні" (2004�2005) та розпочатого у вересні
2005 року Проекту розповсюдження досвіду реформування сфери комунальних послуг. Виконав�
цем цих програм міжнародної технічної допомоги є Інститут місцевого розвитку, фінансування
здійснюється Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Збірка є практичним посібником, який буде корисним для працівників органів місцевого само�
врядування, депутатів місцевих рад, фахівців з питань водо�, теплопостачання та водовідведення, а
також може використовуватися в навчальних програмах підвищення кваліфікації кадрів житлово�ко�
мунальної сфери та органів місцевого самоврядування.

При використанні матеріалів посилання на збірку обов'язкове. 
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