
Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта 
«Про затвердження тарифів на послуги з теплопостачання для 
населення, бюджетних установ, організацій та інших споживачів по 
локомотивному депо Красноармійськ ДП «Донецька залізниця» від 
14.10.2009 № 455. 

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується. Рішення 
виконавчого комітету Красноармійської міської ради від 14.10.2009 № 455 «Про 
затвердження тарифів на послуги з теплопостачання для населення, бюджетних установ, 
організацій та інших споживачів по локомотивному депо Красноармійськ ДП «Донецька 
залізниця». 

Назва виконавця заходів відстеження результативності регуляторного акта. 
Виконавчий комітет Красноармійської міської ради. 

Цілі прийняття акта. Ліквідація збитковості і поліпшення фінансового стану 
підприємства, створення умов для безперебійного та якісного надання послуг постачання. 

Строк виконання заходів з періодичного відстеження. Періодичне відстеження 
результативності регуляторного акта здійснюється раз на три роки, починаючи з дня 
виконання заходів з повторного відстеження. 

Методи одержання результатів відстеження. Використання статистичних даних. 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта. Кількість споживачів, 
на яких поширюється дія регуляторного акта: населення – 336 особових рахунків. Рівень 
проінформованості фізичних осіб з основних положень акта становить 100 %. У результаті 
дії регуляторного акта від 14.10.2009 р. витрати підприємства від надання послуг 
населенню з теплопостачання збільшилась на 34%, для виробничих об’єктів та бюджетних 
установ дорівнюють 50,7%. Відпуск теплової енергії споживачам здійснювався згідно зі 
встановленими санітарними нормами залежно від температури зовнішнього повітря. 
Розрахунок економічно обґрунтованих тарифів та послуг з теплопостачання здійснювався 
на базі діючих в 2009 році цін на енергоносії, матеріальні ресурси та заробітної плати 
згідно з наказом Укрзалізниці. Собівартість 1 Гкал теплової енергії згідно з висновком 
Державної інспекції з контролю за цінами склала для населення 208,15 грн., для 
виробничих об’єктів та бюджетних установ – 402,23 грн. У структурі тарифів відсоток 
енергоносіїв для населення склав 34%, для виробничих об’єктів та бюджетних установ – 
75,7%. На час періодичного відстеження результативності регуляторного акта відбулося 
зростання собівартості послуг з теплопостачання внаслідок підвищення діючих цін до 
застосованих при розрахунку тарифів. При розрахунку діючих тарифів була застосована 
ціна на газ для населення у розмірі 727,32 грн., на кінець 2013 року ціна становила 785,4 
грн. Для виробничих об’єктів та бюджетних установ була застосована ціна на газ 2142,25 
грн., на кінець 2013 року вона становила 3528,18 грн. З урахуванням підвищення вартості 
палива і електроенергії фактична собівартість послуг з теплопостачання для населення 
становить 262,75 грн. за 1 Гкал, для виробничих об’єктів та бюджетних установ – 660,78 
грн.  



Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей. Проведення періодичного відстеження результативності 
регуляторного акта показало, що чинні тарифи на послуги з теплопостачання неефективні, 
збиткові. Для забезпечення стабільної роботи підприємства, своєчасних розрахунків за 
енергоносії і надання якісних послуг з теплопостачання необхідним є приведення тарифів 
для населення, виробничих об’єктів та бюджетних установ до економічно обґрунтованого 
рівня.  
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