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Вісник «Економіка ЖКГ» є щоквартальним виданням про останні зміни законодавства України в житлово-
комунальній сфері з питань ціноутворення, фінансів, обліку, оподаткування та інших актуальних економічних 
питань діяльності підприємств. Він інформує про події у житлово-комунальному господарстві та містить коментарі 
експертів Інституту місцевого розвитку стосовно окремих актів законодавства та проблемних питань діяльності 
підприємств. Просимо звертатися до Інституту місцевого розвитку у разі, якщо у вас виникають запитання 
стосовно інформації, яка викладена у Віснику. 

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА 
 Встановлені вимоги для працевлаштування працівників 
з 1 січня 2013 р. (Закон України «Про зайнятість 
населення» від 05.07.2012 р. №5067-VI); 

 З 5 січня 2013 р. набрали чинності зміни до деяких 
законодавчих актів України з питань регулювання 
містобудівної діяльності (Закон України від 20.11.2012 р. 
№5496-VI); 

 Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження 
Програми економічних реформ на 2010-2014 рр. 
вступив в дію (Указ Президента України від 
12.03.2013 р. №128/2103 «Про Національний план дій 
на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних 
реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава»); 

 Визначений порядок та умови надання у 2013 році 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
погашення заборгованості з різниці в тарифах на 
теплову енергію, послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення, що вироблялися, 
транспортувалися та постачалися населенню, яка 
виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості 
теплової енергії та послуг з централізованого 
водопостачання та водовідведення тарифам, що 
затверджувалися та/або погоджувалися органами 
державної влади чи місцевого самоврядування 
(Постанова КМУ від 20.03.2013 р. №167); 

 Мінфін України затвердив нові форми фінансової 
звітності, застосування яких розпочалося для складання 
звітності за I квартал 2013 року (Наказ Мінфіну від 
07.02.2013 р. №73); 

 Мінфін України затвердив Методичні рекомендації 
щодо заповнення форм фінансової звітності, які є 
збірником витягів П(С)БУ 2-5, що враховують 
специфіку деталізації статей нових форм фінансової 
звітності (Наказ Мінфіну від 28.03.2013 р. №433); 

 Мінфін України затвердив Методичні рекомендації з 
перевірки порівнянності показників фінансової звітності 
(Наказ Мінфіну від 11.04.2013 р. №476); 

 
 

 

 Мінфін України затвердив Положення бухгалтерського 
обліку «Податкові різниці» (Наказ Мінфіну від 
25.01.2011р. №27 (набрав чинності з 1 січня 2013 р.); 

 Внесено зміни до наказу Міністерства фінансів України 
від 25 листопада 2011 р. №1492 «Про затвердження 
форм та Порядку заповнення і подання податкової 
звітності з податку на додану вартість», набрав чинності 
з 05.02.2013 р. (Наказ Мінфіну від 17.12.2012 р. №1342); 

 Мінфін України затвердив форми Реєстру виданих та 
отриманих податкових накладних та порядок його 
ведення (Наказ Мінфіну від 17.12.2012р. №1340 (набрав 
чинності з 1 березня 2013 р.); 

 З 22 березня 2013р. набрали чинності зміни до Наказу 
Мінфіну від 12.03.2013 р. №333 «Про затвердження 
Інструкції щодо застосування економічної класифікації 
видатків бюджету та Інструкції щодо застосування 
класифікації кредитування бюджету» (Наказ МФУ від 
1.03.2013 р. №348); 

 Вступив в дію Порядок встановлення вимог щодо 
провадження суб'єктами природних монополій 
господарської діяльності, яка не належить до сфери 
природних монополій, та обмежень щодо суміщення 
видів господарської діяльності суб'єктами природних 
монополій та суб'єктами господарювання на суміжних 
ринках у сферах теплопостачання, централізованого 
водопостачання та водовідведення (Постанова НКРКП 
від 04.02.2013 р. №15); 

 Для  застосування на період переходу до стимулюючого 
регулювання Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання на ринку комунальних послуг 
визначила прямолінійний метод нарахування 
амортизації для цілей формування тарифів (Постанова 
НКРКП від 15.02.2013 р №20); 

 Мінюст України роз’яснює щодо запиту органу 
податкової служби (Лист Міністерства юстиції 
України від 22.02.2013 р. №А-2098/8.2 щодо запиту 
органу податкової служби). 
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Водопостачання та водовідведення  
 Кабмін України визначив Порядок та умови надання у 
2013 році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на капітальний ремонт систем 
централізованого водопостачання та водовідведення 
(Постанова КМУ від 11.02.2013 р. №109). 

Теплопостачання 
 Для підприємств, які не є ліцензіатами НКРКП, 
затверджені форми, необхідні для розрахунку 
двоставкових тарифів на теплову енергію, послуги з 
централізованого опалення і постачання гарячої води 
(Наказ Мінрегіону від 03.12.2012 р. №605). 

Комбіноване виробництво електричної та теплової 
енергії, альтернативні джерела енергії 

 Внесено зміни до Закону України «Про електроенергетику» 
щодо стимулювання виробництва електроенергії з 
альтернативних джерел енергії (Закон України від  
20.11.2012 р. №5485-VI, набрав чинності від 1.04.2013р., 
частина положень – наберуть чинність від 1.07.2013р., 
1.01.2014р.). Встановлено нові коефіцієнти «зеленого» 
тарифу, визначено необхідність спеціальних підтверджень 
походження електроенергії із альтернативних джерел. 
Пізніше наберуть чинності положення щодо вимог до 
місцевої складової при створенні об’єкта 
електроенергетики та щодо встановлення «зеленого» 
тарифу для домогосподарств, що виробляють електричну 
енергію з енергії сонячного випромінювання. 

 Затверджена Методика оцінки активів суб’єктів природних 
монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках 
у сфері комбінованого виробництва електричної та 
теплової енергії (Наказ Фонду Державного майна України 
від 12.03.2013р. №293, (набрав чинності від 19.04.2013р.).   

Утримання будинків, споруд та прибудинкових 
територій та поводження з побутовими відходами 

 Кабінет Міністрів схвалив Концепцію Загальнодержавної 
програми поводження з відходами на 2013-2020 рр. 
(Розпорядження КМУ №22-р від 3.01.2013 р. на 
офіційному сайті КМУ на урядовому порталі: 
www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246001646
&cat_id=244274160). 

 Плата за проведення періодичної повірки обслуговування і 
ремонту квартирних засобів обліку води та теплової 
енергії, у тому числі їх демонтажу, транспортування та 
монтажу після повірки квартирних засобів обліку води та 
теплової енергії включається до тарифу на утримання 
будинків, споруд та прибудинкової території (Постанова 
Вищого Адміністративного Суду України від 07.02.2013 р. 
№К/9991/29412/12). 

 Рада міністрів Автономної Республіки Крим затвердила 
Порядок використання коштів бюджету розвитку 
спеціального фонду бюджету АРК на 2013 рік на 
реалізацію КРП «Чисте місто» - інноваційного екологічного 
проекту зі збирання та переробки твердих побутових 
відходів у м. Сімферополі й Сімферопольському районі за 
рахунок капітальних вкладень від залучення до бюджету 
розвитку АРК коштів від місцевих запозичень (Постанова 
РМ АРК від 14.03.2013 р. №45). 

 

ПРОЕКТИ, ЯКІ ОБГОВОРЮЮТЬ 

 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 
приведення тарифів на теплову енергію, послуги з 
централізованого водопостачання та водовідведення 
до економічно обґрунтованого рівня» (на офіційному 
сайті НКРКП www.nkp.gov.ua/ukr/nportal/view/1100 від 
19.04.2013 р.); 

 Проект постанови Кабінету Міністрів України 
«Порядок проведення перерахунку розміру плати за 
послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій у разі їх ненадання або 
надання не в повному обсязі». (на офіційному сайті 
Мінрегіону в розділі «Проекти нормативно-правових 
актів для обговорення» від 23.01.2013р.); 

 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 
внесення змін до Порядку формування тарифів на 
послуги з вивезення побутових відходів» (на 
офіційному сайті Мінрегіону в розділі «Проекти 
нормативно-правових актів для обговорення» від 
03.03.2013 р.); 

 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження порядків зарахування коштів на поточні 
рахунки із спеціальним режимом використання для 
проведення розрахунків за інвестиційними 
програмами, використання зазначених коштів і 
здійснення контролю за їх витрачанням у сферах 
теплопостачання, централізованого водопостачання 
та водовідведення» (на офіційному сайті Мінрегіону в 
розділі Проекти нормативно-правових актів для 
обговорення від 26.02.2013р.); 

 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про 
внесення змін до Порядку формування тарифів на 
теплову енергію, її виробництво, транспортування та 
постачання, послуги з централізованого опалення і 
постачання гарячої води та Порядку формування 
тарифів на централізоване водопостачання та 
водовідведення» (на офіційному сайті Мінрегіону в 
розділі «Проекти нормативно-правових актів для 
обговорення» від 5.03.2013р.); 

 Проект наказу Міністерства фінансів України «Про 
затвердження Методичних рекомендацій щодо 
облікової політики підприємства» (на офіційному сайті 
Мінфіну в розділі «Законодавство та регуляторна 
діяльність/Обговорення проектів документів/Проекти 
нормативно-правових актів для обговорення» від 
07.02.2013р.); 

 Коротка доповідь щодо прогресу у впровадженні 
Протоколу про воду та здоров’я в Україні (Проект) 
(оприлюднено Міністерством екології та природних 
ресурсів України 12.04.2013р. і знаходиться за 
посиланням www.geol.univ.kiev.ua/pwh/report/). 

 Кабінет Міністрів України www.kmu.gov.ua 
 Мінрегіон www.minregion.gov.ua   
 Міністерство фінансів www.minfin.gov.ua 
 Нацкомпослуг www.nkp.gov.ua 
 Міністерство екології www.menr.gov.ua  
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КОНФЕРЕНЦІЇ, ФОРУМИ, 

СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ 

14.02. 

2013 

Семінар-практикум «Досвід управління 
витратами та втратами води і роботи з 
абонентами. Порядок подання, 
розгляду, схвалення та виконання 
інвестиційних програм ліцензіатів, що 
провадять господарську діяльність з 
централізованого водопостачання та 
водовідведення»  
www.mdi.org.ua  

21.02. 

2013 

Круглий стіл «Регулювання тарифів на 
послуги з переробки та захоронення 
твердих побутових відходів» 
www.minregion.gov.ua 

13.03. 

2013 

Фахова майстерня "Екологічна 
політика. Шляхи поводження з 
побутовими відходами" 
www.auc.org.ua 

20-
21.03. 

2013 

Всеукраїнська конференція 
«Реформування ЖКГ: від кращих 
практик до спільних дій» 
www.svju.jitlo.org 

12.03. 

2013 

Семінар-практикум «Законодавче 
регулювання у сфері поводження з 
побутовими відходами» 
www.mdi.org.ua  

29.03. 

2013 

Круглий стіл «Проблеми у формуванні 
та встановлені плати за проживання в 
гуртожитках. Основні шляхи їх 
врегулювання»   
www mjk.lutsk.ua/blog/topic  

05.04. 

2013 

Одинадцятий Фінансово-економічний 
Форум (м. Київ) 
www.ibser.org.ua 

08.04. 

2013 

Прес-конференція «Хід реалізації 
проектів за схемою зелених інвестицій 
в Україні» 
www.ukrecoaudit.com 

11-12.04. 

2013 

 

2-а Міжнародна конференція 
«Прискорення ППП в Україні»  
www.ukrppp.com 

12.04. 

2013 

Круглий стіл «Проблеми 
взаємовідносин ОСББ і ЖБК з 
надавачами комунальних послуг» 
www.cdms.org.ua    

18.04. 

2013 

Круглий стіл з проблематики оцінки 
активів суб’єктів природних монополій 
www.nkp.gov.ua 

 

24.04. 

2013 

Круглий стіл «Коли співвласники 
зможуть реалізувати право на земельну 
ділянку багатоквартирного будинку?»  
www proosbb.info    

ППООДДІІЇЇ    
Початок тестування Методики стимулюючого 
регулювання. Водоканали міст Білої Церкви, Чернігова 
та Черкас розпочали тестування Методики формування 
тарифів на централізоване водопостачання та 
водовідведення на принципах стимулюючого 
регулювання за пілотним проектом Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних 
послуг (НКРКП). 18.04. 2013 року на круглому столі з 
обговорення проблематики оцінки активів підприємств 
водо-, теплопостачання та водовідведення НКРКП 
запропонувала обрати по чотири підприємства ВКГ та 
чотири теплопостачальних підприємства для тестування 
методики. 

Презентація посібників. Центр досліджень місцевого 
самоврядування в березні 2013 року актуалізував 
матеріали своїх посібників і підготував до друку 
оновлений двотомник «Професійне управління 
житловою нерухомістю»: Том 1. «Правові, організаційні і 
фінансово-економічні аспекти»; Том 2. «Практика 
управління і технічне обслуговування» в рамках 
проекту «Створення сучасного методичного 
забезпечення навчального процесу для управителів та 
голів ОСББ» за підтримки Міжнародного Фонду 
«Відродження». Деталі на www.cdms.org.ua. 

Моніторинг цін на енергоефективні заходи в 
будівлях. У квітні 2013 року Асоціація енергоаудиторів 
України розпочала проект «Моніторинг цін на 
енергоефективні заходи в будівлях» з метою надання 
ринку енергоаудиту – енергоаудиторам і клієнтам – 
цінового орієнтиру енергоефективних заходів у будівлях. 
Деталі на www.aea.org.ua/2013/04/blog-post.html#more. 

 

 

Комітет з питань будівництва, містобудування і 
ЖКГ та регіональної політики Верховної Ради 
України рекомендує НКРКП прискорити 
розроблення законодавчих нормативно-правових 
актів з метою приведення тарифів до рівня економічно 
обґрунтованого. 20 березня 2013 р. у профільному 
Комітеті ВР відбулись слухання з розгляду 
«Проблемних питань реалізації Закону України про 
особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів 
тепло-, водопостачання та водовідведення, що 
перебувають у комунальній власності». Ознайомитися 
з рішенням комітету можна за посиланням: 
http://www.auc.org.ua/news/yak-virishiti-problemi-u-
realizatsii-zakonodavstva-shchodo-peredachi-v-orendu-
chi-kontsesiyu-ob. 

Державне підприємство «Центр розвитку державно-
приватного партнерства» отримує заявки підприємств 
для участі в програмі пільгового кредитування 
інвестиційних проектів в системи тепло-, 
водопостачання та водовідведення. До 26 квітня 
2013 року триває етап розробки бізнес-планів 
комунальними підприємствами, що виявили 
зацікавленість в участі у програмі пільгового 
кредитування проектів ЖКГ від Європейського 
Інвестиційного Банку. Деталі на веб-сторінці ДП 
«Центр розвитку державно-приватного партнерства»  
http://www.center-dpp.com.ua/ 
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ААККЦЦЕЕННТТУУЄЄММОО  УУВВААГГУУ  
Актуальні питання обліку та оподаткування 
діяльності підприємств сфери комунальних 
послуг 
Надія Лисенко, директор департаменту обліку, аудиту 

та оподаткування, Інститут місцевого розвитку, 

професор, к.е.н.  

У 1 кварталі 2013 р. набрали чинності нормативно-
правові акти з питань бухгалтерського обліку і 
фінансової звітності, або ті, що з ними пов’язані: 

- Законом України від 16.10.2012р. №5463 «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо діяльності Міністерства фінансів 
України…» виключено з 1 січня 2013 р. статтю 7 
Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996.  

- Наказом МФУ від 07.02.2013р. №73 «Про 
затвердження Національного положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності» (далі – НП(С)БО 
скасовано наказ МФУ від 31.03.1999 р. № 87 «Про 
затвердження Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку», що означає втрату чинності 
п’яти Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
(П(С)БО 1 – 5) і відповідно затверджених ними форм 
фінансової звітності, за якими складалася фінансова 
звітність протягом 12 років. Новим НП(С)БО 1 з 
першого кварталу 2013 р. запроваджено нові форми 
фінансової звітності, термін подання яких не 
змінився. Важливими аспектами нового НП(С)БО 1 є 
наступні: 

 Варіативність форм фінансової звітності, наразі 
затверджено нові бланки для заповнення 
чотирьох звітів, окрім Приміток до річної 
фінансової звітності та додатку до них 
«Інформація за сегментами»; 

 Наявність додатку 3 з Переліком додаткових 
статей фінансової звітності; 

 Введення понять «сукупний дохід» та «Інший 
сукупний дохід» і додаткової назви в Звіт про 
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); 

 Відсутність в новому НП(С)БО 1 методики 
складання (заповнення) звітів; 

 Положення п.1 розділу IV щодо права 
підприємства прийняти самостійне рішення 
(закріплене в обліковій політиці) складати 
фінансову звітність за МСФЗ. 

 Наказ МФУ від 28.03.2013р. №433 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій щодо 
заповнення форм фінансової звітності». У цих 
Методичних рекомендаціях розглядаються питання 
розкриття інформації за статтями балансу (звіту про 
фінансовий стан), звіту про фінансові результати 
(звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових 
коштів, звіту про власний капітал, тобто зміст статей 
згідно змінених форм і складу статей фінансової 
звітності визначених НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності», затвердженим наказом 
Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. №73. 

 

 
 

 Наказ МФУ від 11.04.2013р. №476 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій з 
перевірки порівнянності показників фінансової 
звітності». З прийняттям цього наказу втратив 
чинність наказ МФУ від 22.12.2008р. №1524 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій з перевірки 
порівнянності показників фінансової звітності». 

 Наказ МФУ від 25.01.2011р. №27 «Про 
затвердження Положення бухгалтерського обліку 
«Податкові різниці» набрав чинності з 1 січня 2013р. 
Щодо його застосування то слід зауважити, що ні в 
НП(С)БО 1, ні в наказі МФУ від 28.03.2013р. №433 
про нього не згадується. 

 Постанова КМУ від 20.03.2013р. №167 «Про 
затвердження Порядку та умов надання у 2013 році 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на погашення заборгованості з різниці в тарифах на 
теплову енергію, послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення, що вироблялися, 
транспортувалися та постачалися населенню, яка 
виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості 
теплової енергії та послуг з централізованого 
водопостачання та водовідведення тарифам, що 
затверджувалися та/або погоджувалися органами 
державної влади чи місцевого самоврядування» (далі 
– Порядок). Ця постанова прийнята на виконання 
статті 14 Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2013 рік» і відрізняється своїми нормами 
від подібної постанови КМУ №517, що діяла в 2012р. 
за наступним: 

 Субвенція на погашення заборгованості з різниці в 
тарифах місцевим бюджетам надається лише із 
спеціального фонду державного бюджету; 

 Перерахування субвенції здійснюється на суму 
заборгованості, яка утворилася на початок місяця, 
в якому проводяться розрахунки, і не погашена на 
дату складення довідки про суму заборгованості; 

 В абз.5 п.4 міститься нова норма, яка встановлює, 
що «Між надавачами послуг можуть бути 
проведені взаєморозрахунки». При цьому не 
конкретизується між надавачами яких саме 
послуг. Відповідне роз’яснення скоріше за все, 
може надати Мінрегіон України як головний 
розпорядник бюджетних коштів і уповноважений 
цією постановою орган (п.2 постанови та 
Порядку). 

 Важливими моментами Порядку є доповнення 
переліку підтвердних документів, на підставі яких 
визначається обсяг заборгованості (пп.5 і 6 п.5) та 
включення до обсягу заборгованості витрат, 
пов’язаних з провадженням інвестиційної 
діяльності (п.6) і уточнення норми щодо 
отриманих дотацій з місцевого і державного 
бюджетів. 
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 19 лютого 2013р. набула чинності Постанова КМУ від 
11.02.2013р. №109 «Про затвердження Порядку та 
умов надання у 2013 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на капітальний 
ремонт систем централізованого водопостачання 
та водовідведення» (далі – Порядок 109). З точки 
зору облікових аспектів Порядок 109 визначає 
механізм надання у 2013 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на капітальний 
ремонт систем централізованого водопостачання 
та водовідведення структурам ЖКГ тільки 6 
областей. З точки зору важливих моментів щодо 
отримання і відображення в обліку коштів цієї 
субвенції та господарських операцій з нею пов’язаних 
підприємствам слід звернути увагу на такі: 

 Субвенція згідно цільової бюджетної програми 
(ЦБП - КПК 2761530 КФК 0180) може бути 
отримана і спрямовується виключно на 
проведення робіт з капітального ремонту 
систем централізованого водопостачання та 
водовідведення при наявності відповідної 
проектної документації; 

 Процес отримання і використання коштів за цією 
ЦБП повинен супроводжуватися відповідним 
документальним забезпеченням (підтвердними 
документами) в залежності від схеми вибору чи 
призначення виконавця ремонтних робіт. За різних 
умов (в т.ч. договірних) виконання робіт і освоєння 
бюджетних коштів розвитку (одержувачами 
бюджетних коштів чи підрядниками) обов’язковим є 
наявність документів: рішення сесії обласної, міської 
(сільської, селищної ради про затвердження 
програми розвитку і обсяг коштів на фінансування 
коштами субвенції капітального ремонту систем 
централізованого водопостачання та 
водовідведення та рішення про прийняття в 
комунальну власність об’єктів, поліпшених 
(відремонтованих) або про збільшення вартості 
об’єктів комунальної власності, поліпшених 
(відремонтованих) за рахунок субвенції з 
держбюджету, план використання бюджетних 
коштів, договірна документація в разі проведення 
закупівель товарів, робіт, послуг та низка угод, що 
забезпечують доступ підрядників до виробничих 
об’єктів централізованого водопостачання та 
водовідведення, первинні документи, які 
підтверджують проведення капітального ремонту 
тощо та відповідають вимогам Положення про 
документальне забезпечення записів у 
бухгалтерському обліку (Положення №88); 

 Назва Порядку 109 і його зміст містять неоднозначні 
положення, які можуть спричинити ризики при 
перевірках Держфінінспекцією використання 
бюджетних коштів. До таких слід віднести 
призначення субвенції – на капремонт, а  положення 
п.6 Порядку щодо реалізації проектів будівництва у 
селах та селищах  та пункту 7 – переліки об’єктів 
будівництва… і т.д., оскільки поняття капітальний 
ремонт і будівництво є різними, в т.ч. і за обсягом 
робіт. Особливо це є актуальний момент в контексті 
Листа Мінрегіону України від 13.03.2013р. №7/15-
3763 «Про окремі питання капітального ремонту та 
реконструкції». Вважаємо, що конкретні роз’яснення 
щодо розбіжностей може надати Мінрегіон України 
як головний розпорядник бюджетних коштів і 
уповноважений цією постановою орган (п.2 Порядку 
109). 

 

 У зв’язку з набранням чинності 12.03.2013р. 
Постанови НКРКП від 04.02.2013р. №15 «Про 
затвердження Порядку встановлення вимог 
щодо провадження суб’єктами природних 
монополій господарської діяльності, яка не 
належить до сфери природних монополій, та 
обмежень щодо суміщення видів господарської 
діяльності суб’єктами природних монополій та 
суб’єктами господарювання на суміжних ринках 
у сферах теплопостачання, централізованого 
водопостачання та водовідведення», актуальним 
є встановлення до суб’єктів природних монополій-
ліцензіатів вимог беззбитковості і обов’язкового 
ведення бухгалтерського обліку інших, крім 
ліцензованих, видів господарської діяльності що не 
належить до сфери природних монополій. Тому, 
важливим стане оновлення наказу про облікову 
політику в 2013 р. На нашу думку, керівництву і 
фінансово-бухгалтерським службам підприємств 
буде корисним ознайомлення з проектом наказу 
Мінфіну України «Про затвердження Методичних 
рекомендації щодо облікової політики 
підприємства», розміщеному на офіційному сайті 
Мінфіну України за адресою: www.minfin.gov.ua. 

 Наказ МФУ від 17.12.2012р. №1340 «Про 
затвердження форми Реєстру виданих та 
отриманих податкових накладних та порядку 
його ведення» набрав чинності з 1 березня 2013р. 
Цим наказом змінено затверджену форму Реєстру, 
Порядок його заповнення, позначення видів 
документів, врегулювання порядку проведення 
виправлень (V розділ Порядку) тощо. Детальніше 
надані пояснення до цього наказу в листі ДПСУ від 
01.03.2013р. «Особливості заповнення деяких 
граф реєстру виданих та отриманих податкових 
накладних». 

 Наказ МФУ від 17.12.2012р. № 1342 «Про 
внесення змін до наказу Міністерства фінансів 
України від 25 листопада 2011 року №1492», який 
набрав чинності з 05.02.2013р. передбачено 
скорочення кількості податкової звітності шляхом 
переходу від чотирьох існуючих в даний час форм 
податкових декларацій з податку на додану вартість 
до однієї та відповідно внесення змін до Порядку 
заповнення і подання податкової звітності з податку 
на додану вартість. Затверджені нові форми 
податкової декларації з податку на додану вартість, 
яка буде застосовуватися з 01.04.2013р. як для 
проведення розрахунків з державним бюджетом, 
так і для відображення діяльності у сфері сільського 
та лісового господарства, а також рибальства, 
діяльності переробних підприємств та діяльності 
сільгосппідприємств та уточнюючого розрахунку 
податкових зобов'язань з податку на додану 
вартість у зв'язку з виправленням самостійно 
виявлених помилок. При цьому загальну податкову 
декларацію представляють всі платники ПДВ. 
Декларація вводиться в дію для звітності, яка 
подається з 01.04.2013р. (Лист ДПСУ від 15.02.2013р. 
№1849/5/15-3111).  

5 

http://www.minfin.gov.ua/
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/XL1300.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/XL1326.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/XL1326.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/XL1326.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/XL1326.html


Економіка ЖКГ | Випуск №1 | січень-квітень 2013  

 

ККООММЕЕННТТУУЄЄММОО  

Зміни порядку формування двоставкових 
тарифів на теплову енергію, послуги з 
централізованого опалення і постачання 
гарячої води  
Олена Нич, директор департаменту ціноутворення та 
фінансового управління, Інститут місцевого розвитку  

Законодавство з питань формування тарифів (ПКМУ 
№869 від 01.06.2011р.) дозволяє застосовувати 
двоставкові тарифи на теплову енергію (п. 39 ПКМУ 
№869), послуги з централізованого опалення (п.56 
ПКМУ №869) та централізованого постачання гарячої 
води (п. 74 ПКМУ №869).  

Для встановлення двоставкових тарифів підприємство 
має подати уповноваженим органам розрахунки 
двоставкових тарифів за встановленими такими 
органами формами.  

Крім того, пунктами 90, 94, 99 ПКМУ №869 
передбачено, що форми вихідних даних, техніко-
економічних показників, умовно-постійної та умовно-
змінної частин витрат для розрахунку двоставкового 
тарифу на послуги з централізованого опалення та на 
послуги з централізованого постачання гарячої води, 
затверджуються Мінрегіоном.  

До грудня 2012 року єдиною формою розрахунку 
двоставкових тарифів був Додаток 10 «Розрахунок 
двоставкових тарифів на теплову енергію» до 
Постанови НКРЕ № 242 від 17.02.2011р. Таким чином, 
за встановленими уповноваженими органами 
формами міг бути сформований лише двоставковий 
тариф на теплову енергію і лише для ліцензіатів 
Національної Комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері комунальних послуг (НКРКП). 

У грудні 2012 року наказом Мінрегіону №605 від 
03.12.2012р. «Про затвердження форм, необхідних 
для розрахунку двоставкових тарифів на теплову 
енергію, послуги з централізованого опалення і 
постачання гарячої води» (далі – Наказ №605) були 
встановлені форми для розрахунку: 

- двоставкових тарифів на теплову енергію для 
підприємств теплопостачання, що не є 
ліцензіатами НКРКП; та  

- двоставкових тарифів на послуги централізованого 
опалення і постачання гарячої води для всіх 
виконавців зазначених послуг.  

Затверджені цим наказом форми застосовуються 
органами місцевого самоврядування при встановленні 
двоставкових тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування, постачання та на 
послуги з централізованого опалення і постачання 
гарячої води та поширюються на суб'єктів 
господарювання у сфері теплопостачання (крім 
суб'єктів господарювання, діяльність яких підлягає 
державному регулюванню НКРКП). 

 

 

Особливості Наказу №605: 

 Принципи розподілу витрат на умовно-постійні 
та умовно-змінні, що визначені ПКМУ №869, 
Постановою НКРЕ №242 та Наказом №605, є 
різними. Зокрема, Постанова №869 та Постанова 
№242 передбачають, що всі витрати на паливо 
для виробництва теплової енергії та покупну 
теплову енергію включаються до умовно-змінних 
витрат на виробництво теплової енергії. Водночас 
Наказ №605 передбачає, що витрати палива на 
виробництво теплової енергії для власних потреб 
підприємства та витрати покупної теплової енергії 
для власних потреб підприємства відносяться до 
умовно-постійних витрат;  

 Склад статей витрат в Наказі №605 незначно 
відрізняється від ПКМУ №869. У Наказі №605 
відсутня стаття «витрати на транспортування 
теплової енергії іншими суб'єктами господарювання». 
Формулювання статті «покупна теплова енергія» 
відрізняється від наведеної в ПКМУ №869 
(витрати на придбання теплової енергії в інших 
суб'єктів господарювання та/або встановлена 
НКРЕ повна планована собівартість теплової 
енергії, виробленої власними ТЕЦ, ТЕС, АЕС, 
когенераційними установками та такими, що 
працюють з використанням нетрадиційних або 
відновлюваних джерел енергії), інші матеріальні 
витрати містять обмежений перелік; 

 Система формування двоставкових тарифів 
на теплову енергію. Пунктом 28 ПКМУ № 869 
передбачено, що одноставкові тарифи на 
виробництво, транспортування та постачання 
теплової енергії розраховуються ліцензіатами та 
встановлюються уповноваженими органами 
окремо для кожного виду ліцензованої діяльності. 
Для ліцензіатів, які здійснюють реалізацію 
теплової енергії споживачам, додатково 
встановлюються тарифи на теплову енергію. 
Водночас до двоставкових тарифів такої вимоги 
не висунуто. Лише в п. 48 ПКМУ №869 
передбачено, що застосування двоставкових 
тарифів на теплову енергію не звільняє ліцензіата 
від зобов'язань щодо ведення окремого обліку 
доходів і витрат за видами ліцензованої діяльності 
з виробництва, транспортування, постачання 
теплової енергії.  

 У Наказі №605 передбачена лише єдина форма 
для розрахунку умовно-постійної і умовно-змінної 
частин витрат теплопостачального підприємства 
на виробництво, транспортування та постачання 
теплової енергії, а не за кожним видом 
ліцензованої діяльності окремо.  
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29 травня 2013 –  Практикум «Алгоритм розрахунку вартості 
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій» 

Тематика семінару: 

1. Особливості та проблеми при визначені характеристик житлового будинку та 

прибудинкової території (показники площ, кількісні показники). 

2. Вимоги законодавства щодо розрахунку кількості робітників і виробничого 

персоналу,  зайнятих утриманням житлового фонду.  

3. Алгоритм розрахунку згідно  Постанови КМУ №869 «Про забезпечення єдиного 

підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»:  

 нормативних витрат на утримання будинків і споруд та прибудинкової 

території;  

 накладних витрат; 

 планового прибутку;  

 вартості додаткових (інших) послуг з утримання будинку та прибудинкової 

території, що не включаються в тариф. 

5 червня 2013 – Практикум «Алгоритм розрахунку  та 
встановлення тарифів на виробництво, транспортування, 
постачання теплової енергії та послуги з централізованого 
опалення та постачання гарячої води»  

Для підприємств-ліцензіатів Ради міністрів АРК, обласних, Київської та 
Севастопольської міськдержадміністрацій  

Тематика семінару: 

1. Характеристика ліцензованих видів господарської діяльності відповідно до 

Ліцензійних умов (Постанови НКРКП №276, №277, №278 від 10.08.2012 р.) 

2. Огляд основних вимог нормативно-правових актів з питань формування та 

встановлення тарифів (ЗУ «ЖКП», ПКМУ №869, 630, Наказ Мінрегіону №390). 

3. Поетапний алгоритм розрахунку тарифів: 

 формування Річних планів; 

 розрахунок  планових витрат; 

 розподіл планових загальновиробничих та адміністративних витрат; 

 вимоги до планування та обґрунтування прибутку для включення його до 

тарифів; 

4. Презентація електронної Моделі розрахунку тарифів. 

12 червня 2013 – Семінар «Складні формули методики 
стимулюючого регулювання - у простій формі» 

Тематика семінару: 

1. Роз’яснення термінів Методик формування тарифів на принципах стимулюючого 

регулювання: 

 прогнозний необхідний дохід; 

 контрольовані операційні витрати; 

 показник ефективності; 

 регуляторна база активів; 

2. Розгляд питань оцінки вартості активів та методу нарахування амортизації для 

цілей формування тарифів при переході до стимулюючого регулювання (Наказ  

Фонду  Держмайна України №293 від 12.02.2013 р. та Постанова НКРКП №20 від 

15.02.2013 р.) 

19 червня 2013 – Практикум «Алгоритм розрахунку тарифів на 
виробництво теплової енергії на ТЕЦ, ТЕС, АЕС і когенераційних 
установках та установках з використанням нетрадиційних або 
поновлюваних джерел енергії, транспортування, постачання 
теплової енергії та послуги централізованого опалення та 
постачання гарячої води» 

Тематика семінару: 

1. Огляд основних вимог нормативно-правових актів з питань формування тарифів 
(ЗУ «ЖКП»,  Постанови НКРЕ №896, 897, ПКМУ №869, 630).  
2.  Узгодження вимог різних регулюючих органів до розрахунку тарифів 
(виробництво ТЕ - НКРЕ, транспортування, постачання ТЕ - НКРКП). 
3. Поетапний алгоритм розрахунку тарифів (формування Річних планів; розрахунок  
планових витрат; розподіл планових загальновиробничих та адміністративних 
витрат; вимоги до планування та обґрунтування прибутку для включення його до 
тарифів). 
4. Презентація електронної Моделі розрахунку тарифів. 
 
 
 
 
 

27 травня – 1 червня 2013  -                      
XVI міжнародна конференція 
«Інвестування в енергетику, 
енергозбереження та екологію» та  

XII міжнародний семінар-практикум 
«Тарифна політика, нормування, 
теплопостачання, водопостачання та 
водовідведення, автоматика та 
системи обліку» 

29-31 травня 2013 - Семінар-практикум 
«Практика застосування Порядку 
формування тарифів та процедури 
встановлення тарифів на теплову 
енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання згідно 
вимог Постанови КМУ № 869, 
Постанови НКРЕ № 242, Постанови 
НКРЕ №244, Постанови НКРКП № 381 
та Наказу Мінрегіону № 630»  

1-5 червня 2013 - Міжнародний конгрес 
та технічна виставка «ЕТЕВК-2013» 
(екологія, технологія, економіка, 
водопостачання, каналізація): 
www.etevk.org.ua 

5 -7 червня 2013 - Всеукраїнський 
семінар з питань поводження з 
побутовими відходами «Саночистка - 
2013»: www.uwodgeo.com.ua 

17-18 червня 2013 - III Міжнародний 
Форум Чистих Технологій в Україні 
ECOSMART-2013: www.ecosmart-
ua.com 

17 червня 2013 – Міжнародна 
конференція 1. ECOSMART-2013  
WASTE MANAGEMENT «Переробка та 
утилізація відходів на ринку СНД» 

18 червня 2013 – Міжнародна 
конференція 2. ECOSMART-2013  
WATER MANAGEMENT «Управління 
водними ресурсами на 
підприємствах»  

24-28 червня 2013 - XII Міжнародна 
науково-практична конференція 
«UKR-POWER 2013» «Комплексне 
рішення проблем енергозбереження у 
промисловій та комунальній 
енергетиці. Інвестиції та інновації:  
www.ateku.org.ua 

26-28 червня  2013 – IV Східно-
Європейська конференція «Досвід та 
молодість у вирішенні водних 
проблем»: www.iwahq.org 

ПОДІЇ - ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ІНШІ ПОДІЇ 
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Ваші запитання та пропозиції 
щодо розміщення інформації в 
наступних випусках Вісника 
«Економіка ЖКГ» направляйте 
на електронну адресу 
Інституту місцевого розвитку: 

office@mdi.org.ua  

 

ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ПРОПОНУЄ НОВІ 

КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ: 

 Мінітренінги для житлово-експлуатаційних, 
теплопостачальних підприємств та підприємств ВКГ з 
різних питань, пов’язаних з ціноутворенням; 

 Удосконалення облікових політик теплопостачальних 
підприємств в частині ведення обліку за 
ліцензованими видами діяльності; 

 Розроблення моделі формування тарифів на послуги 
з вивезення твердих побутових відходів; 

 Консультації щодо удосконалення облікових політик 
підприємств ЖКГ. 

 

 

 
 

 
 

ДДоо  ууввааггии  ккееррііввннииккаа!!  

Інститут місцевого розвитку розпочинає проект  

«Моніторинг показників діяльності підприємств ЖКГ. Актуально». 

Моніторинг проводитиметься окремо для підприємств водопровідно-
каналізаційного господарства, теплового господарства за видами 
ліцензованої діяльності та поводження з побутовими відходами. 
Регулярність проведення моніторингу - двічі на рік. Інформаційно-
аналітичний випуск з результатами моніторингу міститиме показники лише 
тих підприємств, які приєднаються до цього проекту, і лише вони зможуть 
отримувати такий випуск.  

Передплата на інформаційно-аналітичний випуск визначається в розрахунку 
360 грн. ( у т.ч. ПДВ - 60 грн.) за кожен вид ліцензованої діяльності.  

Контактна особа з питань, пов‘язаних з проектом: Ольга Стогнушенко. 

! 
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