
                                                             

                                   ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА                       Проект рішення 

                                          ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                              Юрій ГУДЗИК 

                                                         РІШЕННЯ 

 сесії міської ради             скликання 

від     .    . 2022 р. №            

м. Шепетівка 

         Про продовження дії  «Програми про 

 виконання    гарантійних     зобов’язань  

 перед  НАК  «Нафтогаз України» по оплаті  

 заборгованості  за спожитий  природний  

 газ  станом  на 01 липня  2016 р,  згідно  

 укладених  договорів  реструктуризації» 

 на  2022  рік. 

 
     На виконання  Закону України « Про заходи  спрямовані на врегулювання 

заборгованості  теплопостачальних  та теплогенеруючих  організацій  та підприємств 
централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії»  від 3.11.2016 р  
№ 1730-VIII,  Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового 
договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ» від 29.03.2017 
№ 222  та договорів реструктуризації  між Шепетівським підприємством теплових мереж 
та НАК «Нафтогаз України», керуючись   Законами України : «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  «Про житлово-комунальні послуги»  міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Продовжити дію   «Програми про виконання гарантійних зобов’язань перед НАК 
«Нафтогаз України» по оплаті  заборгованості  за спожитий  природний  газ  станом 
на 01 липня 2016 р,  згідно укладених договорів реструктуризації» на 2022 рік. 
 

2 Фінансовому управлінню  міської ради (Дрищ В.О.) щорічно, при формуванні 
міського бюджету, передбачати виділення коштів на виконання Програми.   
 

3  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
відповідно до розподілу обов’язків та постійну комісію з питань розвитку 
промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, 
транспорту, енергетики та зв’язку (голова комісії Бондарєв М. В.) 

 
 

Міський голова                                     Віталій БУЗИЛЬ                                                              



Готував: 

 

 

Начальник управління 

житлово-комунального  

господарства                                                                                    Юрій ГУДЗИК 

 

 

 

 

Завізовано: 

 

 

Заступник міського голови                                                          Віталій  ЯНУШЕВСЬКИЙ 

                

 

Начальник відділу                                                                         Руслан  РАТУШНИЙ 

правового  та кадрового забезпечення 

 

 

Секретар міської ради                                                                    Роман ВОЗНЮК 

 

 

Голова  постійної депутатської  комісії                                                 

з питань розвитку промисловості, 

житлово-комунального господарства,  

підприємницької діяльності                                                            Максим БОНДАРЄВ 

 

 



Додаток 1 

до рішення міської ради 

                      від ________________  №______ 
   

 

 

 

 

 

Програма  

 про виконання гарантійних зобов’язань перед НАК «Нафтогаз України» по оплаті 

заборгованості за спожитий природний газ  станом на 01 липня 2016 р, згідно 

укладених  договорів реструктуризації». 

  



                     ПРОГРАМА 

про виконання гарантійних зобов’язань перед НАК «Нафтогаз України» по оплаті  
заборгованості  за спожитий  природний  газ  станом на 01 липня 2016 р,  згідно укладених 
договорів  про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ ,в  кількості 7 
шт, від 18.12.2019 року, на загальну суму реструктуризації-  31484,094 тис.  грн.  

 

 

Назва підприємства: Шепетівське підприємство теплових мереж 

Адреса: провул. Короленка, 1А м. Шепетівка, Хмельницька область, 
30400 

ЄРДПОУ: 02091981 

 

Назва підприємства: Управління ЖКГ 

Адреса: вул.Островського,4 ,  м. Шепетівка, Хмельницька область, 
30400 

ЄРДПОУ: 43607890 

 
 

 

  Паспорт «Програми про виконання гарантійних зобов’язань перед НАК «Нафтогаз 
України» по оплаті  заборгованості  за спожитий  природний  газ  станом на 01 липня 2016 
р,  згідно укладених  договорів  реструктуризації » 

 

 

1.  Ініціатор  розроблення 
програми 

Шепетівське підприємство теплових 
мереж  

Управління ЖКГ 

2.   Дата,номер і назва Розпорядчого 

документа про розроблення 

програми 

 

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» від21.05.1997 
№ 280/97-ВР (зі змінами та 
доповненнями), Бюджетний кодекс 
України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі 
змінами та доповненнями),  частина 4 
статті 5 Закону України « Про заходи  
спрямовані на врегулювання 
заборгованості теплопостачальних та 



теплогенеруючих організацій та 
підприємств централізованого 
водопостачання і водовідведення за 
спожиті енергоносії»  від 3.11.2016 р  № 
1730-VIII, рішення LXVI сесії міської 
ради VII скликання № 1від 05.12.2019р 
«Про погодження Шепетівському  
підприємству теплових мереж договорів 
реструктуризації заборгованості за 
спожитий природний газ з НАК 
«Нафтогаз України» та надання місцевої 
гарантії щодо його виконання, шляхом 
укладення договорів місцевих гарантій» 
на 2020-2021роки, договори про 
реструктуризацію заборгованості за 
спожитий природний газ ,в  кількості 7 
шт, від 18.12.  2019 року, на загальну 
суму реструктуризації-               
31484,094 тис.  грн.  

 

 

 

3.  Розробник програми Шепетівське підприємство теплових 
мереж  

Управління ЖКГ 

4.  Співрозробники програми Відсутні 

5.  
Відповідальні виконавці 

Програми 

Шепетівське підприємство теплових 
мереж , 

Управління ЖКГ 

6.  Головний розпорядник 

коштів 

Управління ЖКГ 

7.  
Отримувач бюджетних коштів  

Шепетівське підприємство теплових 
мереж 

8.  Учасники програми Шепетівська міська рада в особі 
управління ЖКГ , Шепетівське 
підприємство теплових мереж, 

Фінансове управління Шепетівської 
міської ради 



9.  Термін  реалізації програми 2022 рік 

10.  
Перелік бюджетів, які беруть 
участь у виконання програми 

Міський бюджет,кошти 
Шепетівського підприємства теплових 
мереж 

11.  Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми згідно з 
додатком 

Додаток 1 до Програми 

І.  Загальна частина 

       «Програма про виконання гарантійних зобов’язань перед НАК «Нафтогаз України» по 
оплаті  заборгованості  за спожитий  природний  газ  станом на 01 липня 2016 р,  згідно 
укладених договорів  реструктуризації » (далі – Програма),  розроблена на виконання  
Закону України « Про заходи  спрямовані на врегулювання заборгованості 
теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого 
водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії»  від 3.11.2016 р   № 1730-VIII, 
відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-
комунальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Типового договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ»  від 
29.03.2017 № 222 та договорів  про реструктуризацію заборгованості за спожитий 
природний газ ,в  кількості 7 шт, від 18.12. 2019 року. 

        В зв’язку з неналежним виконанням ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» умов договору 
концесії ,виникнення заборгованості за спожитий природний газ  перед НАК«Нафтогаз 
України» , Шепетівська міська рада в односторонньому порядку відмовилась від договору 
концесії ( на підставі п.43 концесійного договору), укладеного між Шепетівською міською 
радою та ТОВ «Шепетівка Енергоінвест». (рішення XXVIII сесії міської ради  VII 
скликання № 1 від 06.11.2017р.) 

Шепетівське підприємство теплових мереж (далі – ШПТМ)  здійснює свою 
діяльність відповідно до Статуту. Основним завданням є надання якісних послуг з 
централізованого опалення споживачів. 

Шепетівським підприємством теплових мереж  укладено договори  
реструктуризації  заборгованості за спожитий  природний  газ в  кількості  7 шт., на  суму  
31484,094  тис.грн.  , відповідно до норм Закону України № 1730-VIII від 03.11.2016р «Про 
заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та 
теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і 
водовідведення за спожиті енергоносії».  Відповідно до рішення  № 1 від 05.12.2019р «Про 
погодження Шепетівському підприємству теплових мереж договорів реструктуризації 
заборгованості за спожитий природний газ з НАК «Нафтогаз України» та надання місцевої 
гарантії  щодо його виконання,шляхом укладення договорів місцевих гарантій»,на підставі 
ч.4ст.5 ЗУ «Про заходи  спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та 
теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і 
водовідведення за спожиті енергоносії»  від 3.11.2016 р  № 1730-VIII, ст. 20 ЗУ «Про 



теплопостачання» вiд 02.06.2005 No 2633-IV , Шепетівська міська рада погодила договора 
реструктуризації та  виступила гарантом виконання договорів реструктуризації 
заборгованості за спожитий природний газ, використаний станом на 01 липня 2016 року 
для виробництва теплової енергії , послуг з централізованого опалення та постачання 
гарячої води, що не погашена станом на 31 грудня 2016 року шляхом розстрочення на 60 
календарних місяців.  

        На даний час фінансовий стан комунального підприємства перебуває на стадії 
встановлення.  Значне податкове навантаження, зростання цін за енергоносії та паливно-
мастильні матеріали, а також низький рівень розрахунків споживачів за надані послуги  
ставить під загрозу якісне надання послуг, унеможливлює придбання необхідної техніки, 
якісних матеріалів та ускладнює роботу комунального підприємства в цілому. 

 Діючі тарифи на послуги Шепетівського підприємства теплових мереж не повністю 
забезпечують відшкодування витрат на їх надання, скорочуються обсяги наданих послуг в 
натуральних показниках, що надаються комунальним підприємством, зростають тарифи на 
енергоносії, витрати на оплату праці, придбання необхідних матеріалів, сплату податків, 
тощо, що призводить до збиткової діяльності та неспроможності своєчасно та в повному 
розмірі розраховуватись за зобов’язаннями. Крім того в діючих тарифах не враховано 
витрати підприємства по виконанню договорів реструктуризації заборгованості за 
природний газ. 

Вищенаведені чинники можуть призвести до зменшення у Шепетівського 
підприємства власних обігових коштів для забезпечення належного надання якісних 
послуг з централізованого опалення. 

 Порушення строків виконання договорів реструктуризації в частині сплати 
щомісячних платежів по вказаним договорам взагалі ставить під загрозу своєчасний 
початок опалювального сезону 2020/2021 років. 

Дана програма спрямована на забезпечення стабільної роботи Шепетівського 
підприємства теплових мереж відповідно до його функціонального призначення та 
недопущення зриву опалювального сезону 2020/2021 років у м. Шепетівка. 

 

           II. Мета Програми  

Метою програми є  виконання зобов’язань по виконанню договорів 
реструктуризації заборгованості за природний газ,укладених між ШПТМ та НАК 
«Нафтогаз Україна», забезпечення якісного надання послуг з централізованого опалення та 
недопущення зриву опалювального сезону 2020-2021 років . 

 

ІІІ. Завдання Програми 

 

Програма забезпечення виконання рішення LXVI сесії міської ради VII скликання 
№ 1 від 05.12.2019р «Про погодження Шепетівському  підприємству теплових мереж 
договорів  реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ з НАК 
«Нафтогаз України» та надання місцевої гарантії щодо його виконання, шляхом 
укладення договорів місцевих гарантій» на 2020-2021роки направлена на: 



- виконання зобов’язань підприємства по договорам реструктуризації 
заборгованості за природний газ;  

 

-   сприяння створенню належних умов для здійснення комунальним 
підприємством своєї поточної діяльності по виробництву і наданню якісних послуг 
споживачам міста. 

 

IV. Фінансування Програми. Строки та етапи виконання Програми 

Програма буде реалізована в два  етапи, строк дії Програми – 2020– 2022 роки. 
Обсяги фінансування розподілені по місяцях  пропорційно. Програма може переглядатися 
щороку з метою уточнення завдань, які необхідно вирішувати у наступному році. 

Пропозиції щодо внесення змін до Програми готують учасники Програми, 
відповідно до наданих пропозицій підприємства, підтверджені розрахунками. 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься згідно з 
затвердженими заходами за рахунок коштів міського бюджету та коштів Шепетівського 
підприємства теплових мереж. 

V. Очікувані результати впровадження Програми 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити: 

- виконання зобов’язань ШПТМ по Договорах реструктуризації заборгованості 
перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України»; 

         - безперебійну роботу комунального підприємства; 

          - своєчасне отримання від ПАТ «НАК «Нафтогаз України» природного газу для 
виробництва теплової енергії по забезпеченню якісного надання послуг з централізованого 
опалення 

 
 
 
 

Начальник управління житлово-комунального  

господарства                                                                                             Юрій ҐУДЗИК 

 

Секретар міської ради                                                                              Роман ВОЗНЮК 

 
 
 

 
 
 



 

                                                                                                               Додаток 

                                                                    до   «Програми про виконання гарантійних 
зобов’язань перед НАК «Нафтогаз України» по оплаті  заборгованості  за спожитий  
природний  газ  станом на 01 липня 2016 р, згідно укладеного договору  реструктуризації»                                                                         

Орієнтовані обсяги фінансування, грн.: 

Найменування 
підприємства 

Терміни фінансування Сума,грн. 

Шепетівське підприємство 
теплових мереж 

Лютий  2022р 525000,00 

Шепетівське підприємство 
теплових мереж 

Березень  2022р 525000,00 

Шепетівське підприємство 
теплових мереж 

Квітень  2022р 525000,00 

Шепетівське підприємство 
теплових мереж 

Травень 2022р 525000,00 

Шепетівське підприємство 
теплових мереж 

Червень  2022р 525000,00 

Шепетівське підприємство 
теплових мереж 

Липень  2022р 525000,00 

Шепетівське підприємство 
теплових мереж 

Серпень 2022р 525000,00 

Шепетівське підприємство 
теплових мереж 

Вересень 2022р 525000,00 

Шепетівське підприємство 
теплових мереж 

Жовтень  2022р 525000,00 

Шепетівське підприємство 
теплових мереж 

Листопад  2022р 525000,00 

Шепетівське підприємство 
теплових мереж 

Грудень  2022р 525000,00 

Всього:  5775000,00 
 

Загальний обсяг фінансування згідно Програми : 5775000,00 грн. 

Обсяги фінансування можуть коригуватися в залежності від наповнення дохідної частини 
міського бюджету. 

 

Начальник управління житлово-комунального  

господарства                                                                                             Юрій ҐУДЗИК 

 

Секретар міської ради                                                                              Роман ВОЗНЮК 

 



 

 

 


