
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
 

 15 серпня 2019 року                   м. Шепетівка                                             №226  

 

 

 

 

Про затвердження Порядку проведення 

відкритих слухань щодо інформації про тарифи, 

їхні складові для всіх категорій споживачів, зміну 

тарифів на послуги з постачання теплової енергії, 

централізованого водопостачання, централізованого 

водовідведення, які надаються виконавцями 

таких послуг 

 

 

 

 На виконання ч. 3 ст. 4 Закону України «Про особливості доступу до інформації у 

сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого 

постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», 

керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Шепетівської міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Порядок проведення відкритих слухань щодо інформації про тарифи,їхні 

складові для всіх категорій споживачів, зміну тарифів на послуги з постачання 

теплової енергії, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, 

які надаються виконавцями таких послуг (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови Вихівського В.Б. 

 

 

 

             Міський голова                                                                      М.І. Полодюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради              

від 15.08..2019 р.  № 226 

 
 

 

Порядок проведення відкритих слухань щодо інформації про тарифи, 

їхні складові для всіх категорій споживачів, зміну тарифів на послуги з постачання теплової 

енергії, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, які надаються 

виконавцями таких послуг 

 

1. Цей Порядок визначає процедуру організації та проведення відкритих слухань щодо 

інформації про тарифи на послуги з постачання теплової енергії,  централізованого 

водопостачання, централізованого водовідведення, їхні складові для всіх категорій 

споживачів, зміну цих тарифів, які надаються виконавцями послуг з  постачання теплової 

енергії,  централізованого водопостачання, централізованого водовідведення ( далі — 

виконавці послуг). 

2. Відкриті слухання проводяться виконавцем послуги, який здійснює розрахунки економічно 

обгрунтованих витрат на надання (виробництво) послуги з постачання теплової енергії,  

централізованого водопостачання, централізованого водовідведення (далі — послуги) і 

подають їх для встановлення тарифів або їх зміни (коригування) до виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради у порядку визначеному законодавством. 

  Відкриті слухання проводяться у прозорий та недискримінаційний спосіб з метою 

досягнення балансу інтересів споживачів, виконавців послуг, забезпечення безперешкодного 

доступу споживачів, організацій, що представляють інтереси споживачів, громадських 

організацій, засобів масової інформації та інших заінтересованих осіб до інформації про 

тарифи та їх обізнаності на засадах гласності, відкритості, добровільності та свободи 

висловлювань. 

3. Одночасно із інформуванням споживачів про намір виконавця послуги встановити або 

змінити тариф на послугу у спосіб, який визначено Порядком інформування споживачів про 

намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обгрунтуванням такої необхідності, 

затвердженого Наказом Мінрегіону №130 від 05.06.2018р.( далі — Порядок №130), такий 

виконавець також інформує споживачів  про проведення відкритих слухань шляхом 

розміщення відповідного оголошення. В оголошенні про проведення відкритих слухань 

зазначається інформація про дату, час та місце їх проведення та порядок денний. 

       Дата проведення відкритих слухань встановлюється не раніше як через 2 календарні дні 

від дня розміщення оголошення про проведення відкритих слухань основного способу 

інформування. 

      Останній день проведення відкритих слухань визначається на рівні останнього робочого 

дня прийняття зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об`єднань, який 

встановлюється виконавцем послуг відповідно до Порядку №130. 

4. Оголошення про проведення відкритих слухань доводиться до відома споживачів шляхом 

розміщення у друкованому засобі масової інформації місцевої сфери розповсюдження 

(основний спосіб інформування), на офіційному веб-сайті Шепетівської міської ради, , веб-

сайті виконавця послуги, на інформаційних стендах в абонентських відділах виконавців 

послуг. Виконавець послуги за власним бажанням може додатково також проінформувати 

споживачів про проведення відкритих слухань за допомогою радіо, телебачення, соціальних 

мереж в інтернеті. 

5.  Приміщення для проведення відкритих слухань забезпечує виконавець послуги. 

6.  На відкритому слуханні мають бути присутні керівник виконавця послуги чи особа, яка 

виконує його обов'язки, інші представники виконавця,  представники управління житлово-

комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин, управління 

економічного розвитку апарату міської ради та її виконавчого комітету, фінансового 

управління міської ради. У відкритому слуханні можуть брати участь усі заінтересовані 

особи. 

7. Надавач послуги, не пізніше ніж за 2 робочих дні до дня проведення відкритих слухань, 



забезпечує направлення до виконавчого комітету листа — запрошення про проведення 

відкритих слухань, із зазначення дати, часу, місця їх проведення та порядку денного.  

8. Кожна особа, яка присутня на відкритих слуханнях, повинна перед проведенням слухань 

зареєструватися в окремому реєстрі. Реєстрація розпочинається за 1 годину до проведення 

слухань. 

  Реєстр повинен містити інформацію про прізвище, ім’я та по-батькові учасника, місце його 

роботи та проживання, номери засобів зв’язку (зазначається за бажанням учасника)  та 

особистий підпис особи.   Реєстрацію присутніх  та ведення протоколу відкритих слухань 

здійснює представник виконавця послуг — секретар слухань. 

9. Керівник виконавця послуги чи особа, яка виконує його обов’язки, головує на відкритому 

слуханні та доводить до присутніх таку інформацію: 

     загальний розмір планованого тарифу, поданого до виконавчого комітету, та його 

структура (плановані витрати за елементами, інвестиційна складова, прибуток, податок на 

додану вартість); 

обґрунтування причин зміни тарифу (зазначення розміру діючого тарифу та відсотка 

відшкодування затвердженим тарифом собівартості, планованого економічно обґрунтованого 

тарифу, дати, коли тариф востаннє переглядався, причин перегляду тарифу із визначенням 

форми (способу) його зміни, відсотка зміни основних складових тарифу (заробітної плати, 

електроенергії, паливно-мастильних матеріалів), визначення відсотка зміни тарифу тощо); 

обґрунтування необхідності встановлення тарифу (у випадку, якщо тариф 

встановлюється вперше); 

інша додаткова інформація, визначена виконавцем послуг (за необхідності); 

адреса, за якою приймаються зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх 

об’єднань (місцезнаходження виконавця послуги та органу, уповноваженого встановлювати 

тарифи), а також строк приймання таких зауважень і пропозицій. 

10. Зауваження та пропозиції, які подані під час проведення відкритих слухань їх 

учасниками, в обовязковому порядку фіксуються у протоколі відкритих слухань та 

розглядаються виконавцем послуги відповідно до вимог Порядку №130. 

11. Протокол відкритих служань повинен містити інформацію про дату, час, місце 

проведення відкритих слухань, порядок денний, кількість зареєстрованих присутніх, 

інформацію, що доводилася до відома присутніх, пропозиції/зауваження, що надійшли від 

присутніх. Реєстр присутніх є невід’ємною частиною протоколу. 

    Протокол відкритого слухання складається протягом 3-х робочих днів  з дня проведення 

слухання, підписується головуючим відкритих слухань та секретарем слухань.  

    Секретар слухань, який складав протокол відкритих слухань, в день його складання 

здійснює заходи щодо оприлюднення такого протоколу (крім реєстру присутніх) на своєму 

веб-сайті та передає його в паперовому вигляді з належним чином завіреною копією реєстру 

присутніх до виконавчого комітету Шепетівської міської ради. 

     Даний протокол та копія реєстру додаються до проекту рішення виконавчого комітету 

щодо встановлення виконавцю послуги тарифів на послуги. 

 

 

       Начальник управління 

       економічного розвитку                                                                                      О.Гринь 

 

       Заступник міського голови                                                                                Н.Стасюк 

 
 

 

 


