
ЛИТ ПРО ПЕРІОДИЧНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

1. Вид і назва регуляторного акту -  розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 06.04.2011 № 185 «1 Іро встановлення річних норм споживання теплової 
енергії на централізоване опалення та підігрів питної води».

2. Назва виконавця заходів з відстеження -  департамент житлово-комунального 
господарства адм і і Остра ції.

3. Цілі прийняття акту:
- встановлення єдиної норми споживання теплової енергії па централізоване опалення 

1 м2 площі та підігрів 1 мЗ гарячої води по ОКІІ «Донецьктеплокомуненерго»;
- врегулювання розрахунків між постачальниками та споживачами за отримані 

послуги на опалення та гаряче водопостачання:
- дотримання інтересів держави, пов'язаних зі своєчасним надходженням коштів до 

бюджетів.
4. Строк виконання заходів з відстеження - з 18.03.2017 по 28.03.2017.
5. Тип відстеження - періодичне.
6. Методи одержання результатів відстеження - статистичний.
7. Дані та припущення, на основі яких відсгежувалася результативність, а 

також способи одержання даних.
Для визначення показників результативності регуляторного акта були використані - 

звіт про виграти на виробництво та фінансові показники діяльності підприємств від надання 
послуг теплопостачання (форма 1 ( ’-теплопостачання). дані аналітичного обліку господарської 
діяльності підприємства, розрахунки податків га зборів.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту.
Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі, для

відстеження результативності регуляторного акта обрано такі показники:
- сума надходжень до державних і місцевих бюджетів та державних цільових фондів;
- кількість фізичних осіб, на яких поширюється дія регуляторного акту:
- кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб-підприємців. на яких 

поширюється дія регуляторного акту;
- розмір коштів та час, які витрачатимуться фізичними особами на виконання вимог

акту:
-рівень поінформованості фізичних осіб з основних положень акту;
- кількість реалізованої теплової енергії для опалення:
- опалювальна площа.

Кількісні значення статистичних показників:

№ 
і  и 1 Іоказники О д.

ним.

1 Іовторне 
відстеження 

(2011 рік:
9 міс.-факт. 

4 кв.-очікув.)

Факт 2016 року

8.1.

Розмір надходжень до бюджетів та цільових 
фондів, пов'язаних з дією регуля торного акту 
всього по
ОК11 «Донецьктеплокомуненерго» тис . гри 122 348,3 72 573.1

у т о м у  числ і:



- до державного та місцевих бюджетів тис.три. 48 598.5 33 970.3

-державних цільових фондів тис.гри . 73 749.8 38 602.8

8.2.

Кількість фізичних осіб, на яких 
поширюється дія регуляторного акту, всього 
по
ОК11 «Доне цьктеГІЛ0комуненсрго»

особ.
рах. 217 058 124 595

8.3.

Кількість суб'єктів господарювання та 
фізичних осіб-підприємців. на яких 
поширюється дія регуляторного акту, усього 
по
ОК11 «Донецьктеплокомуненерго»

к ільк.

дог. - 2 234

8.4.
Розмір коштів та час. які ви трачатимуться 
фізичними особами на виконання ви мої акта гри. гол 0 /0 0 /0

8.5.
Рівень поінформованості фізичних осіб, 
суб'єктів господарювання та фізичних осіб- 
підприємців з основних положень акта

% 100 100

8.6.
Кількість реалізованої теплової енергії для 
опалення всього, у т.ч.: 1 кал - 861 902,14

-для населення Гкал 1 595 349.295 710 223,48

-для бюджетних установ та інших споживачів Г'кал - 151 678.66

8.7. Опалювальна площа всього, у т.ч.: m 2 - 7 053 721.77

-для населення m2 9 979 213.12 5 592402,80

-для бюджетних установ та інших споживачів m 2 - 1 461 3 18.97

Порівняльний аналіз кількісних значень статистичних показників за фактичними даними 
2016 року із даними нові орного відстеження відбувався в скрутний час проведення 
антитерорисгичної операції на території Донецької області. За період проведення АТО обласне 
комунальне підприємство «Донецьктеплокомуненерго» втратило контроль за фінансово- 
господарською діяльністю восьми виробничих одиниць, що залишилися на негіідконтрольній 
українській владі території. Цей факт спричинив зниження всіх кількісних значень статистичних 
показників, що унеможливлює справедливо оцінити кількісні значення статистичних показників.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей.

Норми споживання теплової енергії, затверджені розпорядженням від 06.04.2011 
№ 185 «Про встановлення річних норм споживання теплової енергії на централізоване 
опалення та підігрів питної води» із змінами до нього, затвердженими розпорядженням від 
15.11.2012 № 833. надають можливість споживачам, які знаходяться на підконтрольній 
українській владі території, розраховуватись за надані послуги з теплопостачання за єдиними 
нормами. Здійснення розрахунків в такий спосіб є найбільш прийнятним як для 
теплопостачальної організації, так і для споживачів. Тож. регуляторний акт можна визнати 
ефективним.

Заступник голови 
облдержадмі 11 іс грації 13.0. Лаврик


