
 

                                                             

                                   ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА                       Проект рішення 

                                          ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                              Юрій ГУДЗИК 

                                                         РІШЕННЯ 

 сесії міської ради             скликання 

від     .    . 2022 р. №            

м. Шепетівка 

Про затвердження 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  2023 -2024  роки» 
 

     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. Затвердити   Програму «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 2023 -2024  
роки» (Додаток додається).  
 

2 Фінансовому управлінню  міської ради 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    



Додаток до 
Рішення міської ради № ____  від_______ 

 
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» на 2023 -2024  роки» 
 

1 Ініціатор розробки 

Програми 

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради 

2 Розробник Програми Управління житлово-комунального господарства 

3 Назва нормативних 

документів про необхідність 

розроблення Програми 

Бюджетний кодекс України, Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про правовий режим 

воєнного стану», Указ Президента України «Про введення 

воєнного стану на території України» від 24 лютого        

2022 року №64/2022», 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. 

4 Виконавці програми Виконавчий комітет Шепетівської міської ради, 

Управління житлово-комунального господарства 

Шепетівської міської ради, 

5 Мета  Забезпечення функціонування системи теплопостачання   

6 Термін реалізації Програми 2023 -2024 роки 

7 Джерела фінансування Бюджет Шепетівської міської територіальної громади інші 

джерела не заборонені законодавством 

8 Загальний  обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

В межах виділених бюджетних призначень 

 



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» на 2023 -2024  роки 

 

1. Загальні положення. 
1.1     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» на 2023 -2024  роки  (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, на загальну суму 
реструктуризації-  31484,094 тис.  грн.  
1.2    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.) 
1.3   Шепетівське підприємство теплових мереж (далі – ШПТМ)  здійснює свою 
діяльність відповідно до Статуту. Основним завданням є надання якісних послуг з 
централізованого опалення споживачів. 
1.4  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.  
1.5  На даний час фінансовий стан комунального підприємства важкий.  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. 
1.6   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. 
1.7 Крім того в діючих тарифах не враховано витрати підприємства по виконанню 
договорів реструктуризації заборгованості за природний газ. 
1.8  Вищенаведені чинники можуть призвести до зменшення у Шепетівського 
підприємства власних обігових коштів для забезпечення належного надання якісних послуг 
з централізованого опалення. 
1.9  Порушення строків виконання договорів реструктуризації в частині сплати 
щомісячних платежів по вказаним договорам  ставить під загрозу проходження 
опалювального сезону в 2023, 2024 роках. 

 
2 Мета та завдання Програми  
2.1 Метою програми є забезпечення стабільної роботи Шепетівського підприємства 
теплових мереж, якісн, повне і своєчасне  надання послуг з теплопостачання 
2.2 Завдання Програми – є виконання зобов’язань по виконанню договорів 
реструктуризації заборгованості за природний газ,укладених між ШПТМ та НАК 
«Нафтогаз Україна». 
 
3  Основні напрями та заходи Програми 
3.1 З метою забезпечення сталої роботи Шепетівського підприємства теплових мереж у 
бюджеті громади резервуються кошти для погашення сум реструктурованої заборгованості 
підприємства. 

 
4 Фінансове забезпечення Програми 
4.1 Фінансування заходів по Програмі здійснюється за рахунок коштів міського 
бюджету. При залученні коштів бюджету області чи коштів державного бюджету, 
коригуються, відповідно, кошти міського бюджету для максимального виконання заходів 
Програми.  
4.2 Фінансування здійснюється помісячно у межах бюджетних призначень. 
4.3 На виконання Програми можуть залучатись кошти з інших джерел незаборонених 
законодавством. 
4.4 Обсяги видатків з міського бюджету по роках додаються до Програми. 
 

5 Очікуваний результат 
5.1 Виконання Програми дасть можливість: 
5.1.1 забезпечити комфортні умови проживання у громаді; 
5.1.2 забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства 
 

6 Виконавці Програми 
6.1  Виконавчий комітет Шепетівської міської ради,  
6.2  Управління ЖКГ Шепетівської міської ради, 
6.3  Шепетівське підприємство теплових мереж 
 

7  Контроль за виконанням програми. 
7.1 Виконання Програми передбачено на період 2023-2024 роки з щорічним аналізом 
використання коштів на заплановані роботи.  
7.2  Контроль за виконанням Програми та аналіз ходу її виконання здійснюється 
управлінням житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради та 
виконавчим комітетом  Шепетівської міської ради. 
 

 
Начальник управління ЖКГ                                                                    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 укладених договорів реструктуризації» 

 на 2023 -2024  роки 

 

Орієнтовані обсяги фінансування, грн.: 

 

№ Напрямок використання 
коштів 

Обсяги фінансування по роках, тис 
грн 

Всього, тис грн 

2023р* 2024р*  
1 Погашення сум 

реструкторизованої 
заборгованості ШПТМ 
перед НАК «Нафтогаз 
України» 

 
6300,00 

 
5775,00 

 
12075,00 

 

Примітка:  * Місячна сума фінансування складає 525000 грн. 

На 2024 рік обсяг фінансування розрахований з січня по листопад місяць включно. 

Обсяги фінансування можуть коригуватися в залежності від наповнення дохідної частини 

міського бюджету. 

 

Начальник управління житлово-комунального  
господарства                                                                                             Юрій ҐУДЗИК 
 

Секретар міської ради                                                                              Роман ВОЗНЮК 

 

 

 

 


