
РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

(восьме скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 

20 жовтня 2022 року   м. Рівне     № 2564 

 

 

Про внесення змін і доповнень до Програми  

відшкодування різниці між тарифами на послуги  

з постачання теплової енергії для потреб населення,  

встановленими уповноваженими органами,  

на 2021–2022 роки, затвердженої рішенням  

Рівненської міської ради від 09.12.2021 № 1699 

 

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", "Про житлово-комунальні послуги", за 

результатами перевірки кількості спожитої теплової енергії за підсумками 

опалювального сезону 2021–2022 років згідно з актом комісії від 26.08.2022, 

створеної згідно з рішенням Рівненської міської ради від 08.07.2022 № 2126, 

Рівненська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни і доповнення до затвердженої рішенням Рівненської 

міської ради від 09.12.2021 № 1699 (зі змінами) Програми відшкодування 

різниці між тарифами на послуги з постачання теплової енергії для потреб 

населення, встановленими уповноваженими органами, на 2021–2022 роки, що 

додаються. 

2. Департаменту економічного розвитку Рівненської міської ради провести 

розрахунки з учасниками програми за підсумками опалювального періоду  

2021–2022 років з урахуванням показників фактичного відпуску теплової 

енергії для населення та змін і доповнень до програми, внесеними цим 

рішенням. 

3. Виконавчому комітету Рівненської міської ради під час погодження 

розрахунків різниці між тарифами на послуги з постачання теплової енергії 

врахувати показники фактичного відпуску теплової енергії для населення з 

урахуванням змін і доповнень до програми, внесеними цим рішенням. 
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4. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з 

питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю, постійній 

комісії з питань міського господарства, транспорту, зв’язку та екології,  

секретарю міської ради Віктору Шакирзяну та заступнику міського голови 

Ігорю Кречкевичу, а організацію його виконання – директору Департаменту 

економічного розвитку Рівненської міської ради Володимиру Липку. 

 

 

 

Міський голова        Олександр ТРЕТЯК 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Рівненської 

міської ради  

20.10.2022 № 2564 

 

 

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ, 

що вносяться до Програми відшкодування різниці між тарифами на послуги 

з постачання теплової енергії для потреб населення, встановленими 

уповноваженими органами, на 2021–2022 роки (далі – Програма) 

 

1. Пункт 5 розділу 1 "Паспорт Програми" викласти в такій редакції: 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

5 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, грн 

217 036 408,56 

 

2. Пункт 1 Показників затрат, пункт 2 Показників продукту Програми та 

пункт 1 Показників ефективності Програми розділу 2 "Показники Програми" 

викласти в такій редакції: 

ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ 

№ 

пор. 
Назва показника Одиниця вимірювання 

Показники затрат 

1 Компенсація різниці між 

встановленими економічно 

обґрунтованими тарифами на послуги 

з постачання теплової енергії для 

потреб населення та визначеними до 

застосування тарифами 

217 036 408,56 грн 

 

 

Показники продукту Програми 

1 Кількість теплопостачальних 

підприємств 

3 

2 Обсяг наданих послуг з постачання 

теплової енергії населенню 

262 177,342 Гкал 

Показники ефективності Програми 

1 Різниця між встановленими 

економічно-обґрунтованими 

тарифами на послуги з постачання 

теплової енергії для потреб населення 

та визначеними до застосування 

тарифами 

ТОВ "Рівнетеплоенерго" – 

212 364 394,16 грн; 

ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ" – 

121 761,91 грн; 

КП "Квасилівтеплоенерго" 

Рівненської міської ради – 

4 550 252,49 грн 
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3. Розділ 3 "Загальні положення. Визначення проблеми" доповнити 

абзацами такого змісту: 

"Комісія, склад якої затверджено рішенням Рівненської міської ради від 

08.07.2022 № 2126, провела перевірку кількості спожитої теплової енергії за 

підсумками опалювального сезону 2021–2022 років у рамках Програми, про що 

складено акт від 26.08.2022, який оприлюднено на офіційному сайті Рівненської 

міської ради та її виконавчого комітету. 

Мета роботи комісії – здійснити виїзди до будинків, перевірити показники 

лічильників споживання теплової енергії (в Гкал) і встановити достовірність 

значень, врахованих у роботі. Мета роботи відповідає завданню, визначеному 

постійною комісією з питань бюджету, фінансів та управління комунальною 

власністю Рівненської міської ради 8 скликання (на засіданні від 02.12.2021). 

Комісія встановила кількість невідшкодованої теплової енергії (Гкал),  ріст 

фактичної кількості теплової енергії до планованої (у %) з урахуванням тієї 

обставини, що теплова енергія не передбачена планами учасників Програми та 

відповідно нормами цієї Програми. Причини відхилення фактичної кількості 

теплової енергії від планованої такі: 

1) температура зовнішнього повітря відрізнялася від розрахункової, а це 

основний чинник, який впливає на обсяги споживання теплової енергії; 

2) опалювальний сезон тривав на 4 календарні дні довше ніж було 

заплановано (відповідно до розпорядження міського голови від 18.04.2022 

№ 320-р); 

3)  під час опалювального періоду та дії затвердженої редакції програми 

ТОВ "Рівнетеплоенерго" з метою надання послуг з постачання теплової енергії 

для потреб населення (відомче житло, гуртожитки) уклало додатково нові 

договори: 

– з Квартирно-експлуатаційним відділом м. Рівне від 31.03.2022 № 129 для 

потреб гуртожитків в/ч А 0796 та в/ч А 1337, що розташовані на 

вул. Дубенській, 337 та на вул. Дубенській, 6-А в м. Рівному; 

– з Відокремленим структурним підрозділом "Рівненський фаховий 

коледж Національного університету біоресурсів і природокористування 

України" для потреб гуртожитків № 1 та № 2, що розташовані на 

вул. Дубенській, 35 та на  вул.  Дубенській, 37 у м. Рівному; 

– з Національним університетом водного господарства та природокорис-

тування для потреб гуртожитків № 7 та № 8, що розташовані на 

вул. Студентській, 6 та на вул. Студентській, 8 у м. Рівному; 

– з Відокремленим структурним підрозділом "Рівненський автотранспортний 

фаховий коледж Національного університету водного господарства та 

природокористування" для потреб гуртожитків № 1 та № 2, що розташовані на 

вул. Відінській, 18 та  на вул. Відінській, 35. 

 Про це стало відомо з листа Товариства з обмеженою відповідальністю 

"Рівнетеплоенерго" від 05.04.2022 № 02-04/955/958, який надійшов до 

Департаменту економічного розвитку Рівненської міської ради 15.04.2022". 
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4. Розділ 7 "Фінансове забезпечення Програми" доповнити інформацією 

такого змісту: 

"За підсумками опалювального періоду 2021–2022 років та згідно з актом 

комісії, склад якої затверджено рішенням Рівненської міської ради від 

08.07.2022 № 2126 (акт від 26.08.2022), різниця між тарифами на послуги з 

постачання теплової енергії для потреб населення становитиме 

217 036 408,56 грн". 

7.4. ТОВ "Рівнетеплоенерго" 

Період Невідшкодована 

кількість теплової 

енергії (Гкал)* 

Різниця між тарифами  

для населення, 

грн з ПДВ 

грудень 2021 року 1 245,98 2 441 976,92 

січень 2022 року 146,46 130 605,96 

лютий 2022 року 1 100,95 981 789,72 

березень 2022 року 2 492,60 2 222 821,44 

квітень 2022 року 11 423,38 10 187 030,26 

Разом 16 409,37 15 964 224,30 

 

7.5. ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ" 

Період Невідшкодована 

кількість теплової 

енергії (Гкал) 

Різниця між тарифами  

для населення, 

грн з ПДВ 

жовтень 2021 року 9,695 5 882,83 

листопад 2021 року 11,629 7 056,36 

січень 2022 року 4,855 3 157,74 

квітень 2022 року 11,066 7 197,44 

Разом 37,245 23 294,37 

 

7.6. КП "Квасилівтеплоенерго" Рівненської міської ради 

Період Невідшкодована 

кількість теплової 

енергії (Гкал) 

Різниця між тарифами  

для населення, 

грн з ПДВ 

грудень 2021 року 82,08 48 501,07 

квітень 2022 року 269,331 189 832,57 

Разом 351,411 238 333,64 

*Примітка: Теплова енергія (Гкал), не передбачена планами учасників 

Програми та нормами Програми в редакціях, що були до прийняття цього рішення. 
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5. Пункт 1 додатка до Програми, зокрема Порядку відшкодування різниці 

між тарифами на послуги з постачання теплової енергії для населення, 

встановленими уповноваженими органами, на 2021–2022 роки, доповнити 

знаком і словами такого змісту:  

", в тому числі за підсумками опалювального періоду 2021–2022 років". 

6. Пункт 2 додатка до Програми, зокрема Порядку відшкодування різниці 

між тарифами на послуги з постачання теплової енергії для населення, 

встановленими уповноваженими органами, на 2021–2022 роки, доповнити 

абзацом такого змісту: 

"За підсумками опалювального періоду 2021–2022 років суб’єкти 

господарювання здійснюють розрахунки Різниці між тарифами за формою 

згідно з додатком 1 у редакції, що додається (додаток 3 до Порядку), та 

подають їх до Департаменту економічного розвитку Рівненської міської ради". 

7. Підпункт 2.1 пункту 2 додатка до Програми, зокрема Порядку 

відшкодування різниці між тарифами на послуги з постачання теплової енергії 

для населення, встановленими уповноваженими органами, на 2021–2022 роки,  

доповнити абзацом такого змісту: 

"За підсумками опалювального періоду 2021–2022 років обсяг Різниці між 

тарифами визначається суб’єктами господарювання як різниця між 

встановленими економічно обґрунтованими тарифами і тими тарифами, що 

визначені до застосування з початку та до кінця опалювального періоду  

2021–2022 років з урахуванням показників фактичного відпуску теплової 

енергії для населення, яка не передбачена планами учасників Програми та 

відповідно нормами цієї Програми у її редакціях до затверджених змін цим 

рішенням. Розрахунки з учасниками Програми проводяться згідно з додатками 

1, 2 у редакціях, що додаються (додатки 3, 4 до Порядку)". 

8. Пункт 3 додатка до Програми, зокрема Порядку відшкодування різниці 

між тарифами на послуги з постачання теплової енергії для населення, 

встановленими уповноваженими органами, на 2021–2022 роки, доповнити 

абзацом такого змісту: 

"За підсумками опалювального періоду 2021–2022 років та за результатами 

перевірки Департаментом економічного розвитку Рівненської міської ради 

поданих розрахунків за формою, наведеною згідно з додатком 1 у редакції, що 

додається (додаток 3 до Порядку), департамент здійснює підготовку рішення 

про погодження розрахунків Різниці між тарифами для його розгляду 

виконавчим комітетом Рівненської міської ради. За підсумками опалювального 

періоду 2021–2022 років фактичні обсяги споживання теплової енергії 

населенням не підлягають погодженню Департаментом інфраструктури та 

благоустрою Рівненської міської ради у зв’язку з їх погодженням щомісячно 

цим департаментом до внесення змін і доповнень до Програми цим рішенням". 

9. Пункт 5 додатка до Програми, зокрема Порядку відшкодування різниці 

між тарифами на послуги з постачання теплової енергії для населення, 
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встановленими уповноваженими органами, на 2021–2022 роки доповнити 

знаком та словами такого змісту: 

", а за підсумками опалювального періоду 2021–2022 років згідно з 

додатком 2 у редакції, що додається (додаток 4 до Порядку)". 

10. Додаток до Програми – Порядок відшкодування різниці між тарифами 

на послуги з постачання теплової енергії для населення, встановленими 

уповноваженими органами, на 2021–2022 роки доповнити додатками 3, 4 у 

редакціях, що додаються згідно з додатками 1 та 2 до цього рішення. 

 

 

 

Секретар міської ради       Віктор ШАКИРЗЯН 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Рівненської 

міської ради  

20.10.2022 № 2564 

 

Додаток 3  

до Порядку відшкодування різниці 

між тарифами на послуги з 

постачання теплової енергії для 

населення, встановленими 

уповноваженими органами, на 

2021–2022 роки 

 

РОЗРАХУНОК 

різниці між тарифами на послуги з постачання теплової енергії для  

населення, встановленими уповноваженими органами, на 2021–2022 роки,  

в рамках Програми 
 

надані_____________________________________________________________ 
(найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ) 

1. Встановлений економічно обґрунтований тариф на послугу з постачання 

теплової енергії для потреб населення на рівні _________ грн/Гкал (з ПДВ) 

(рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради № ____ від 

"___"_________202_ р.) 

2. Визначений до застосування тариф на послугу з постачання теплової 

енергії для потреб населення на рівні _________ грн/Гкал (з ПДВ) з початку та 

до кінця опалювального періоду 2021–2022 років (рішення виконавчого 

комітету Рівненської міської ради № ____від "____"_________2021 р.) 

3. Різниця між встановленими економічно-обґрунтованими тарифами 

(пункт 1 цього розрахунку) і тими тарифами, що визначені до застосування з 

початку та до кінця опалювального періоду 2021–2022 років (пункт 2 цього 

розрахунку), становить______________________________________________. 

Відшкодування різниці з бюджету Рівненської міської територіальної 

громади проводиться згідно з абзацом другим пункту 2.1 Порядку. 

 

Місяць 

Невідшкодована 

кількість теплової 

енергії (Гкал) за 

підсумками опалю-

вального періоду 

2021–2022 років 

Фактична вартість 

невідшкодованої 

теплової енергії (грн) 

(стовпець 2 × пункт 3 

розрахунку) 

Відшкодування 

різниці з бюджету 

Рівненської міської 

територіальної 

громади  

(грн) 

1 2 3 4 

жовтень 
2021 року 

    

листопад  
2021 року 
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1 2 3 4 

грудень 
2021 року 

   

січень 
2022 року 

   

лютий 
2022 року 

   

березень  
2022 року 

   

квітень 
2022 року 

   

 

 

Керівник підприємства 
__________________ 

(підпис) 

___________________________ 

(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 
__________________ 

(підпис) 

___________________________ 

(ініціали та прізвище) 

 

 

 

Секретар міської ради       Віктор ШАКИРЗЯН 

 



Додаток 2 

до рішення Рівненської 

міської ради  

20.10.2022 № 2564 

 

Додаток 4  

до Порядку відшкодування різниці 

між тарифами на послуги з 

постачання теплової енергії для 

населення, встановленими 

уповноваженими органами, на 

2021–2022 роки 

 

 

Договір  

про відшкодування різниці між тарифами на послуги з постачання теплової 

енергії для населення, встановленими уповноваженими органами,  

на 2021–2022 роки 

 

                                                                                  «___»___________ 20___ року 

 

 

Департамент економічного розвитку Рівненської міської ради в особі 

директора департаменту _____________________________________________, 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

що діє на підставі Положення про Департамент (далі – Сторона 1), з однієї 

сторони та_________________________________________________________ 
(суб’єкт господарювання) 

в особі керівника____________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

що діє на підставі ______________________ (далі – Сторона 2), з іншої сторони 

(далі – Сторони) відповідно до рішення Рівненської міської ради «Про 

затвердження Програми відшкодування різниці між тарифами на послуги з 

постачання теплової енергії для потреб населення, встановлених 

уповноваженими органами, на 2021–2022 роки» від «___»_______2021 року               

№ _____ (із змінами і доповненнями) уклали цей Договір про таке: 

 

1. Предмет Договору 

1.1. Предметом цього Договору є відшкодування різниці між 

встановленими економічно обґрунтованими тарифами на послуги з постачання 

теплової енергії для населення (рішення виконавчого комітету Рівненської 

міської ради від «___»_________202_ року № _____) і тарифами, що визначені 

до застосування (рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від 

«___»________2021 року № ____) за підсумками опалювального періоду  

2021–2022 років. 
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1.2. Різниця між встановленими економічно обґрунтованими тарифами на 

послуги з постачання теплової енергії для населення в розмірі 

____________грн/Гкал (з ПДВ) і визначеними до застосування такими 

тарифами в розмірі ____________грн/Гкал (з ПДВ) становить 

_____________________ грн і відшкодовується Стороні 2 за рахунок бюджету 

Рівненської міської територіальної громади згідно з розрахунком, форма якого 

передбачена додатком 3 до Порядку згідно з додатком 1 до рішення Рівненської 

міської ради від «___»______2022 року № ____ «Про внесення змін і доповнень 

до Програми відшкодування різниці між тарифами на послуги з постачання 

теплової енергії для потреб населення, встановленими уповноваженими 

органами, на 2021–2022 роки, затвердженої рішенням Рівненської міської ради 

від 09.12.2021 № 1699», та який в тому числі є невід’ємною частиною цього 

Договору. 

1.3. Відшкодування Різниці між тарифами здійснюється на виконання 

рішення Рівненської міської ради «Про затвердження Програми відшкодування 

різниці між тарифами на послуги з постачання теплової енергії для потреб 

населення, встановлених уповноваженими органами, на 2021–2022 роки» від 

«___» _________2021 року № _____ (із змінами і доповненнями). 
 

1.4. Відшкодування Різниці між тарифами здійснюється за підсумками 

опалювального сезону за періоди згідно з розрахунком, форма якого 

передбачена додатком 3 до Порядку згідно з додатком 1 до рішення Рівненської 

міської ради від «___»______2022 року № ____ «Про внесення змін і доповнень 

до Програми відшкодування різниці між тарифами на послуги з постачання 

теплової енергії для потреб населення, встановленими уповноваженими 

органами, на 2021–2022 роки, затвердженої рішенням Рівненської міської ради 

від 09.12.2021 № 1699», та який в тому числі є невід’ємною частиною цього 

Договору. 

 

2. Обов’язки та права Сторін 

2.1. Сторона 2 за результатами виконаного розрахунку надає Стороні 

документи, зазначені в пункті 1.2 Договору. 

2.2. Сторона 1, беручи до уваги наданий розрахунок, підтверджувальні 

документи, на підставі рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради 

відшкодовує на розрахунковий рахунок Сторони 2 Різницю між тарифами. 

2.3. Сторона 2 зобов’язується використати отримані бюджетні кошти за 

цільовим призначенням: за природний газ, послуги з транспортування 

природного газу, послуги з розподілу природного газу. Перерахування коштів 

на інші цілі не допускається. Не здійснюється оплата основної заборгованості, 

штрафів, пені, інфляційних нарахувань, відсотків річних, збитків, оплати за 

договорами реструктуризації тощо. 
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3. Відповідальність Сторін 

3.1. У разі підтвердження використання Стороною 2 коштів не за цільовим 

призначенням (згідно з пунктом 2.3 цього Договору) Сторона 1 припиняє 

виконання зобов’язань у рамках Програми. 

3.2. Відповідальність за достовірність підтверджувальних документів, 

використаних під час підготовки розрахунку Різниці між тарифами, 

покладається на Сторону 2. 

3.3. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим  

Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством 

України. 

3.4. Усі спори, що виникають щодо цього Договору або пов’язані з ним, 

вирішуються шляхом переговорів та консультацій між Сторонами. Будь-яка із 

Сторін має право ініціювати їх проведення. 

3.5. У разі недосягнення Сторонами згоди спори вирішуються в судовому 

порядку. 

 

4. Дія Договору 

4.1. Цей Договір набирає чинності з дати його укладання Сторонами. 

Керуючись статтею 631 Цивільного кодексу України, Сторони домовилися, що 

умови цього Договору застосовуються до відносин, які виникли до його 

укладання, а саме з «___»_______2022 року, і що він діє до 

«___»_________202_ року.  

4.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від 

відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.  

4.3. Зміни до цього Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю 

Сторін, які оформлюють Додатковою угодою до цього Договору.   

4.4. Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну 

силу, по одному примірнику для кожної із Сторін. 

4.5. Цей Договір може бути розірваний за ініціативою однієї із Сторін 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

5. Інші умови Договору 

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне 

невиконання обов’язків згідно з цим Договором внаслідок настання форс-

мажорних обставин, які виникли після укладення Договору і які Сторони не 

могли передбачити.  

5.2. Строк виконання зобов’язань відкладається на строк дії форс-

мажорних обставин. 
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6. Прикінцеві положення Договору 

6.1. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною 

частиною і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені в письмовій 

формі, підписані Сторонами та скріплені їхніми печатками. 

6.2. Сторона 2 є платником ПДВ. 

 

Реквізити сторін                                        

Сторона 1: Сторона 2: 

Департамент економічного 

розвитку Рівненської міської ради 

р/р:_____________________________ 

________________________________ 

МФО: __________________________ 

код ЄДРПОУ ____________________ 

Директор департаменту 

_______________________________ 

                    (підпис)         ПІБ 

М. П. 

_______________________________ 

(суб’єкт господарювання) 

_______________________________ 

(адреса) 

р/р:____________________________ 

_______________________________ 

МФО:__________________________ 

Код ЄДРПОУ ___________________ 

Керівник _______________________ 

                    (підпис)         ПІБ 

М. П. 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради       Віктор ШАКИРЗЯН 


