


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови обласної 

держадміністрації – начальника 

обласної військової адміністрації  

_______________________ № _____ 

 

 

СКЛАД 

територіальної комісії з питань узгодження  

заборгованості з різниці в тарифах 

 

Смирнов Олексій 

 

- перший заступник голови 

облдержадміністрації, голова комісії 

 

Сурай Віталій 

 

 

- 

 

директор Департаменту житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації, заступник 

голови комісії  

 

Ємець Наталія - начальник відділу економічного аналізу 

управління реформування житлово-

комунального господарства та економічного 

аналізу Департаменту житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації, секретар 

комісії   
 

Члени комісії  

 

Анікієва Тетяна  - директор Департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

 

Богодух Олена  - директор ТОВ «ЕНЕРА СХІД» (за згодою) 

 

Височина Ольга 

 

- начальник Головного управління ДПС у 

Луганській області (за згодою) 

 

Власов Олександр  

 

- заступник Голови Правління з обліку, 

балансів та розрахунків АТ «Луганськгаз»  

(за згодою) 

 

Грицай Володимир 

 

 

- т. в. о. генерального директора 

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» 

(за згодою) 
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Ковальчук Євген  - 

 

начальник підрозділу 3 управління ГУ СБУ в 

Донецькій та Луганських областях   

(за згодою) 

   

Мордасов Олександр  - начальник відділу контролю за регульованими 

цінами Головного управління 

Держпродспоживслужби в Луганській області 

(за згодою) 

 

Ретинський Євген  

 

 

 

 

 

 

Стаскевич Сергій 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

начальник відділу контролю у галузі 

промисловості, енергетики, транспорту, 

фінансових послуг, ЖКГ, інфраструктури та 

зв’язку Управління Північно-східного офісу 

Держаудитслужби в Луганській області 

(за згодою) 

 

головний спеціаліст Відділу Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг у 

Харківській області (за згодою) 

 

Шуба Олег - начальник сектору захисту інтересів 

суспільства і держави Головного управління 

Національної поліції в Луганській області 

(за згодою) 

 

 

 

Директор Департаменту житлово- 

комунального господарства              Віталій СУРАЙ 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови обласної 

держадміністрації – начальника 

обласної військової адміністрації  
 

___________________№ ______ 

 

 

РЕГЛАМЕНТ  

роботи територіальної комісії з питань узгодження  

заборгованості  з різниці в тарифах 
 

1. Територіальна комісія з питань узгодження заборгованості з різниці в 

тарифах (далі – Територіальна комісія) є тимчасовим органом, який утворюється 

головою обласної державної адміністрації – начальником обласної військової 

адміністрації (далі – голова). 

 

2. Територіальна комісія у своїй діяльності керується Конституцією 

України, законами України, актами Президента України та постановами 

Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів 

України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону, нормативно-

правовими актами НКРЕКП, Типовим положенням про територіальну комісію з 

питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України  від 01.09.2021 № 932 (зі змінами), 

іншими актами законодавства, розпорядженнями голови та цим Регламентом. 

 

3. Склад Територіальної комісії, до якого входять голова Територіальної 

комісії, його заступник, секретар та члени, затверджується розпорядженням 

голови. 

У разі відсутності голови Територіальної комісії його обов’язки виконує 

заступник голови Територіальної комісії. 

 

4. Організаційною формою діяльності Територіальної комісії є засідання, які 

проводяться у разі потреби. Дату, місце та час проведення засідання, а також 

порядок денний визначає голова Територіальної комісії, про що членам цієї 

комісії повідомляється не пізніше ніж за один день до початку засідання. 

Засідання Територіальної комісії можуть проводитися дистанційно з 

використанням інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, зокрема 

відеоконференцзв’язку, за умови забезпечення надійної автентифікації всіх 

членів комісії. 

 

5. Копії документів та розрахунки обсягу заборгованості з різниці в тарифах 

розсилаються секретарем Територіальної комісії усім її членам для 

ознайомлення та підготовки до засідання.  

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Члени Територіальної комісії у дводенний строк розглядають документи та 

у разі наявності зауважень надають їх секретарю з відповідним обґрунтуванням. 

 

6. Розрахунки обсягів заборгованості з різниці в тарифах, розглянуті на 

засіданні членами Територіальної комісії, не пізніше ніж за три робочі дні до їх 

розгляду направляються секретарем до Департаменту масових комунікацій 

облдержадміністрації для розміщення на офіційному вебсайті 

облдержадміністрації. 

 

7. Після розгляду та аналізу розрахунків обсягів заборгованості з різниці в 

тарифах і підтвердних документів Територіальна комісія приймає рішення про 

підтвердження (узгодження) обсягів заборгованості з різниці в тарифах.  

 

8. Рішення Територіальної комісії про узгодження обсягів заборгованості з 

різниці в тарифах оформлюється протоколом засідання, який підписується в день 

проведення засідання головуючим та всіма членами Територіальної комісії, 

присутніми на засіданні, але не менш як двома третинами її повного складу. 

У разі проведення засідання дистанційно з використанням інформаційно-

комунікаційних та цифрових технологій, зокрема відеоконференцзв’язку, 

протокол засідання Територіальної комісії складається в електронній формі, 

погоджується всіма її членами, присутніми на засіданні, підписується 

головуючим на засіданні та секретарем шляхом накладення електронного 

підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. 

Копія протоколу засідання Територіальної комісії щодо узгодження обсягів 

заборгованості з різниці в тарифах надсилається суб’єкту господарювання та 

Міністерству розвитку громад та територій України не пізніше п’яти робочих 

днів з дати проведення цього засідання.  

 

9. Організаційне забезпечення роботи Територіальної комісії та зберігання 

її документації здійснює Департамент житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації. 

 

 

Директор Департаменту житлово- 

комунального господарства             Віталій СУРАЙ 

 
 


