ЗВІТ
про проведення повторного відстеження результативності
постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 492
«Про внесення змін до пункту 23 Порядку розподілу коштів, що надходять на
поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення
розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено
спеціальні обов’язки»
1.
Вид та назва регуляторного акта, результативність якого
відстежується, дата його прийняття та номер
Постанова Кабінету Міністрів України 12 липня 2017 року № 492 «Про
внесення змін до пункту 23 Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні
рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з
постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки» (далі
– регуляторний акт).
2. Назва виконавця заходів з відстеження
Міністерство регіонального розвитку, будівництва
комунального господарства України.

та

житлово-

3. Цілі прийняття акта
Метою прийняття регуляторного акта є забезпечення
можливості
здійснення теплопостачальними/теплогенеруючими організаціями інвестиційної
діяльності відповідно до статті 261 Закону України «Про теплопостачання», а саме
законодавчо закріпленої першочерговості у частині фінансування та виконання
інвестиційних програм, які схвалюються відповідно до Порядку розроблення,
погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у
сфері теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14
грудня 2012 року № 630 та постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг від 14 грудня 2012
року № 381, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2013 року
за № 97/22629.
Для досягнення поставленої мети регуляторним актом запропоновано
врахувати витрати підприємств на фінансування інвестиційних програм при
розрахунках граничного нормативу перерахування коштів на поточні рахунки
теплопостачальних/теплогенеруючих організацій (Нгран).
4. Строк виконання заходів з відстеження
Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводилося з
з 5 травня 2019 року по 5 червня 2019 року.
5. Тип відстеження
Повторне відстеження.
6. Методи одержання результатів відстеження
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Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний
метод одержання результатів.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася
результативність, а також способи одержання даних
Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності
регуляторного акта були визначені такі статистичні показники результативності:
- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних
цільових фондів, пов’язаних з дією акта;
- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта;
- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання
та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта;
- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб.
Додатковим показником результативності дії регуляторного акта є
визначення частки теплопостачальних і теплогенеруючих підприємств, які будуть
забезпечені мінімальним фінансовим ресурсом для здійснення оперативної
діяльності з виробництва теплової енергії та для здійснення інвестиційної
діяльності. Зазначений показник буде визначатися, шляхом здійснення
Мінрегіоном аналізу інформації, включеної до чинного на момент здійснення
аналізу Реєстру нормативів, затвердженого відповідною постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг (далі – НКРЕКП), у порівнянні з відповідними даними, на підставі яких
здійснювався розподіл коштів до набрання чинності регуляторним актом.
Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось на
підставі інформації з Реєстру нормативів перерахування коштів, що надходять як
плата за теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого
опалення, централізованого постачання гарячої води від усіх категорій
споживачів та як плата теплопостачальних організацій за вироблену
теплогенеруючими організаціями теплову енергію на травень 2019 року,
затвердженого постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 634.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Показники
результативності

Станом на 30 квітня 2018 року
Станом на 5 червня
(при проведенні базового
2019 року
відстеження)
Регуляторний акт не регулює надходжень до державного та
до місцевих бюджетів та не має впливу на них
та

Розмір
надходжень
державного
місцевих
бюджетів
і
державних
цільових фондів,
пов’язаних з дією
акта
Кількість
Всі суб’єкти, на які розповсюджується дія статті 191 Закону
суб’єктів
України «Про теплопостачання».
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господарювання,
Відповідно до пункту 11 Порядку розподілу коштів, що
на
яких надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом
поширюватиметьс використання для проведення розрахунків з постачальником
я дія акта
природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18
червня 2014 року № 217 (далі – Порядок), перелік таких
підприємств до Регулятора подає постачальник природного газу,
на якого Кабінетом Міністрів України покладено спеціальний
обов’язок щодо постачання природного газу визначеним
категоріям споживачів згідно зі статтею 11 Закону України «Про
ринок природного газу».
Крім того, суб’єктом господарювання, на який поширюється
дія регуляторного акта, також є Акціонерне товариство
«Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України», на якого
покладено спеціальні обов’язки щодо постачання природного
газу, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 19
жовтня 2018 року № 867 «Про затвердження Положення про
покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку
природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів
у процесі функціонування ринку природного газу»
До
Реєстру
нормативів До
Реєстру
нормативів
перерахування
коштів,
що перерахування коштів, що
надходять як плата за теплову надходять як плата за теплову
енергію
та/або
надані енергію
та/або
надані
комунальні
послуги
з комунальні
послуги
з
централізованого
опалення, централізованого
опалення,
централізованого
постачання централізованого постачання
гарячої води від усіх категорій гарячої води від усіх категорій
споживачів
та
як
плата споживачів та як плата
теплопостачальних організацій теплопостачальних
за
вироблену організацій
за
вироблену
теплогенеруючими
теплогенеруючими
організаціями теплову енергію організаціями теплову енергію
на
квітень
2018
року, на
травень
2019
року,
затвердженого
постановою затвердженого
постановою
НКРЕКП від 23 березня 2018 НКРЕКП від 26 квітня 2019
року № 362, включено 148 року № 634, включено 152
суб’єктів господарювання у суб’єкти господарювання у
сфері теплоенергетики, з них сфері теплоенергетики (на 4
137
теплопостачальних підприємства більше ніж у
підприємств, які отримують 2018 році або на 2,7%), з них
кошти на поточні рахунки, та 11 137
теплопостачальних
теплогенеруючих організацій, підприємств
(кількість
які отримують кошти
на залишилась незмінною), які
спеціальні рахунки (підлягають отримують кошти на поточні
подальшому
розподілу)
за рахунки,
та
15
відпущену теплопостачальним теплогенеруючих організацій,
підприємствам теплову енергію які отримують кошти
на
спеціальні
рахунки
(підлягають
подальшому
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розподілу)
за
відпущену
теплопостачальним
підприємствам
теплову
енергію (на 4 підприємства
більше ніж у 2018 році або на
36,4%)
Розмір коштів і Не змінюється (виконання вимог регуляторного акта
час,
що здійснюється в межах робочого часу, не потребує додаткових
витрачатимуться
матеріальних чи інших витрат)
суб’єктами
господарювання
та/або фізични-ми
особами,
пов’язаними
з
виконанням вимог
регуляторного
акта
Рівень
Високий. Регуляторний акт офіційно опублікований в
поінформованості «Офіційному віснику України» від 28 липня 2017 року № 59,
суб’єктів
розміщено в Інформаційно-правовій системі «ЛІГА» та на
господарювання
офіційному веб-сайті Верховної Ради України
та/або фізичних
осіб
Частка
Теплопостачальні підприємства Теплопостачальні
теплопостачальни в кількості 137 суб’єктів підприємства в кількості 137
х
і господарювання, включені до суб’єктів
господарювання,
теплогенеруючих Реєстру
нормативів включені
до
Реєстру
підприємств, які перерахування
коштів,
що нормативів
перерахування
будуть
надходять як плата за теплову коштів, що надходять як плата
забезпечені
енергію
та/або
надані за теплову енергію та/або
мінімальним
комунальні
послуги
з надані комунальні послуги з
фінансовим
централізованого
опалення, централізованого
опалення,
ресурсом
для централізованого
постачання централізованого постачання
здійснення
гарячої води від усіх категорій гарячої води від усіх категорій
оперативної
споживачів
та
як
плата споживачів та як плата
діяльності
з теплопостачальних організацій теплопостачальних
виробництва
за
вироблену організацій
за
вироблену
теплової енергії та теплогенеруючими
теплогенеруючими
для
здійснення організаціями теплову енергію організаціями теплову енергію
інвестиційної
на
квітень
2018
року, на
травень
2019
року,
діяльності
затвердженого
постановою затвердженого
постановою
НКРЕКП від 23 березня 2018 НКРЕКП від 26 квітня 2019
року № 362, забезпечені року № 634, забезпечені
мінімальним
фінансовим мінімальним
фінансовим
ресурсом
для
здійснення ресурсом
для
здійснення
оперативної
діяльності
з оперативної
діяльності
з
виробництва теплової енергії та виробництва теплової енергії
для здійснення інвестиційної та
для
здійснення
діяльності.
інвестиційної діяльності.
При цьому, у квітні 2018 року
Також, у травні 2019 року
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середній
норматив
перерахування
коштів
на
поточний
рахунок
теплопостачальної/теплогенеруючої
організації
по
категорії
«населення»,
що
міститься у зазначеному Реєстрі
склав 22,66%

середній
норматив
перерахування
коштів
на
поточний
рахунок
теплопостачальної/теплогенеруючої
організації
по
категорії «населення», що
міститься
у
зазначеному
Реєстрі склав 24,66%.
Таким чином, обсяг коштів,
що отримують підприємства
теплоенергетики збільшився в
середньому на 2 відсоткові
пункти порівняно з 2018
роком

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
Оцінка результативності дії регуляторного акта підтвердила доцільність
його прийняття та позитивні наслідки його впровадження.
За результатами відстеження визначено ефективність впливу акта на
суспільні відносини за участю суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання.
При цьому слід зазначити, що пункт 23 Порядку, до якого були внесені
зміни регуляторним актом, наразі діє в новій редакції у зв’язку із
прийняттям постанов Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 року № 144
«Про внесення змін до Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні
рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з
постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки» та від
14 листопада 2018 року № 942 «Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 18 червня 2014 р. № 217 і від 19 жовтня 2018 р. № 867».
Періодичне відстеження результативності реалізації регуляторного акта
буде проведено у 2022 році.
Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства
України

____ ______________ 2019 р.

В. НЕГОДА

