
 

 

 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
Департамент економіки систем життєзабезпечення 

вул. Велика Житомирська, 9,  м. Київ,  01601;  тел./факс (044) 207-18-18 

e-mail: NazarovaNV@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Гонтаренко О., 

Foi+reguest-92393-

5084772f@dostup.pravda.com.ua  

Шановна пані Оксано! 

 

Департамент економіки систем життєзабезпечення Міністерства розвитку 

громад та територій України розглянув Ваше звернення, яке надійшло на 

електронну адресу Мінрегіону 14.09.2021, щодо  розрахунку витрат на оплату 

праці для включення їх до складу тарифів  на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і 

постачання гарячої води та в межах компетенції повідомляє. 

Формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і 

постачання гарячої води здійснюється суб’єктами господарювання згідно із 

вимогами  Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів 

на житлово-комунальні послуги» (далі - Порядок).   

 Відповідно до пунктів 21 та 71 Порядку  під час розрахунку нормативних 

витрат, які включаються до складу тарифу на зазначені  послуги, враховуються 

прямі витрати на оплату праці (заробітна плата та інші виплати для працівників 

(персоналу), що безпосередньо залучені (задіяні) до технологічного процесу 

виробництва, транспортування та постачання теплової енергії) відповідно 

до Закону України «Про оплату праці»: 

- основна заробітна плата відповідно до встановлених норм праці 

(норм часу, виробітку, обслуговування), тарифних ставок (окладів), відрядних 

розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців, 

технічних службовців; 

- додаткова заробітна плата за працю понад установлені норми, 

трудові досягнення, особливі умови праці у вигляді доплат і надбавок (за 

роботу у важких та шкідливих умовах, надурочний час, святкові, неробочі та 

вихідні дні, нічний час, класність, керівництво бригадами, інші виплати, 
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встановлені законодавством), премій за виконання виробничих завдань і 

функцій та компенсаційних виплат (за невідпрацьований час, включаючи 

основні та додаткові відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, 

інші виплати, встановлені законодавством); 

- інші заохочувальні та компенсаційні виплати (винагороди за 

підсумками роботи за рік, вислугу років у галузі, інші виплати, встановлені 

законодавством). 

Планування витрат на оплату праці для включення до тарифів 

здійснюється в установленому порядку із забезпеченням мінімальної заробітної 

плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством, з 

урахуванням положень генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної 

угод, якщо ліцензіат перебуває у сфері дії сторін таких угод, та колективного 

договору ліцензіата. 

Також структуру заробітної плати працівників визначає Інструкція зі 

статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету 

статистики України від 13.01.2004 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 27.01.2004 за № 114/8713 (далі – Інструкція). 

Відповідно до пункту 1.3 Інструкції, фонд оплати праці складається з 

фонду основної заробітної плати, фонду додаткової заробітної плати, інших 

заохочувальних та компенсаційних виплат.  

Пунктом 2.2.4 Інструкції зазначено, що до складу фонду додаткової 

заробітної плати належить, зокрема, оплата роботи в надурочний час у 

розмірах та за розцінками, установленими чинним законодавством. 

 Враховуючи наведене, розрахунок витрат на оплату праці для включення 

їх до складу тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води 

має здійснюватися відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

З повагою 

Т.в.о. заступника директора 

Департаменту - начальника відділу 

забезпечення сталого 

функціонування підприємств 

комунального господарства 

 

 

 

Олена КОЛЯДА 

 

 

 

 
 

Погоріла І.М. 207-17-02 

 

Персональні дані, вказані Вами у зверненні (запиті), захищаються та обробляються Мінрегіоном відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою 

розгляду Вашого звернення (запиту) згідно із законодавством. 
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