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6 травня за участі Міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України Геннадія Темника відбулася

нарада з питання "Підведення підсумків опалювального сезону 2012/13 року та завдання
з підготовки до опалювального сезону 2013/14 року" в розрізі виконання доручень
Президента України щодо економії енергоресурсів.

У роботі наради взяли участь голова обласної ради Іван Момот, перший заступник
голови облдержадміністрації Віктор Животенко, керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації, директори комунальних виробничих підприємств теплового
господарства області.

Підводячи підсумки опалювального сезону 2012/13 року Віктор Животенко відмітив, що
завдяки проведеним заходам, контролю з боку облдержадміністрації, органів місцевого
самоврядування, в області на об’єктах житлово-комунального господарства, соціальної
сфери було забезпечено своєчасну підготовку та стале проходження опалювального
сезону 2012-2013 року. За період проходження опалювального сезону не було жодного
випадку зупинок подачі тепла споживачам на тривалий час. З метою оперативного
реагування при виникненні аварійних ситуацій цілодобово працює оперативнодиспетчерська служба облдержадміністрації.

Всього за опалювальний період на системах тепло-водопостачання та водовідведення
сталося 93 аварії (за опалювальний сезон 2011 – 2012 рр - 99 аварій ), в тому числі на
теплових мережах - 4 випадки, на водопровідних – 71, на системах водовідведення 18.
Всі аварійні ситуації, ліквідовувались оперативно на протязі кількох годин, але не більш
ніж за одну добу. Завдяки самовідданій роботі комунальних служб споживачі не
відчували перебої в роботі систем життєзабезпечення.

Суттєвою підтримкою у стабілізації фінансово-господарської діяльності підприємств
комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства області
стало надання з державного бюджету місцевим бюджетам коштів на відшкодування
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різниці в тарифах для населення.

У відповідності до постанов Кабінету Міністрів України від 11.06.2012 №517 (з
наступними змінами від 12.11.2012 № 1074) загальний фінансовий ресурс, наданий
комунальним підприємствам області на відшкодування різниці в тарифах склав 232,6
млн.грн., в тому числі для підприємств комунальної теплоенергетики – 227,1 млн.грн. та
для підприємств водопровідно-каналізаційного господарства – 5,2 млн.грн., що
дозволило майже повністю погасити заборгованість за природний газ спожитий в 2011
році та частково в 2012 році.

Станом на 01.06.2013 загальна заборгованість підприємств області за спожитий
природний газ з врахуванням боргів попередніх періодів складає 284,5 млн.грн.

Для забезпечення достатнього рівня розрахунків за спожитий природний газ та
погашення заборгованості до початку нового опалювального періоду органам місцевого
самоврядування рекомендовано розробити заходи, які стимулюватимуть погашення
даної заборгованості. Органам місцевого самоврядування та виконавчої влади,
теплопостачальним підприємствам треба особливу увагу звернути на розподіл отриманої
виручки, що надходить на рахунки підприємств та джерела погашення заборгованості за
спожитий природний газ.

Як відмітив Віктор Животенко, прийняте відповідне розпорядження голови обласної
державної адміністрації, яким затверджений план комплексних заходів з підготовки
житлово-комунального господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 2013/14
року та сталого проходження опалювального сезону. Одним із доручень даних
розпорядженням голови облдержадміністрації є вжиття дієвих заходів з
енергозбереження для значного зменшення використання природного газу та
можливого заміщення на альтернативні види палива до початку опалювального сезону.

Планом комплексних заходів з підготовки житлово-комунального господарства області
до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 року доручено структурним підрозділам
облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам, підприємствам
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житлово-комунального господарства провести аналіз рівнів дебіторської заборгованості
та стану розрахунків за житлово-комунальні послуги споживачів усіх рівнів, в тому числі
установ і організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів; посилити
позовно-претензійну роботу щодо стягнення дебіторської заборгованості населення та
інших споживачів.

В ході наради виступили Миргородський міський голова Сергій Соломаха,
Комсомольський міський голова Сергій Супрун, заступник Кременчуцького міського
голови Валеріій Медведовський. Йшлося про досвід підвищення ефективності
функціонування підприємств житлово-комунального господарства відповідних територій.

По закінченні наради Міністр регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України Геннадій Темник висловив подяку
обласному керівництву за підтримку забезпечення ефективного функціонування сфери
житлово-комунального господарства області.
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