Про звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України щодо необхідності безвідкладного вжиття
заходів з економічної безпеки, мінімізації ризиків для житлово-комунальної галузі
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ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Прийняти звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України щодо необхідності безвідкладного вжиття
заходів з економічної безпеки, мінімізації ризиків для житлово-комунальної галузі
(додається).
2. Звернення надіслати на адресу Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України.

ГОЛОВА
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Звернення депутатів Полтавської обласної ради
до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо
необхідності безвідкладного вжиття заходів з економічної безпеки,
мінімізації ризиків для житлово-комунальної галузі
В умовах перманентної економічної кризи економічна безпека
підприємств житлово-комунального господарства відіграє виняткову роль в
забезпеченні першочергових потреб українців на отримання комунальних
послуг на безперервній основі, забезпечення стабільної діяльності
підприємств галузі, особливо в осінньо-зимовий період. Не вирішення
ситуації може бути підставою для виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного чи природного характеру.
Депутати Полтавської обласної ради звертаються до Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України:
сприяти у терміновому вирішенні питання щодо погашення
заборгованості та достатнього забезпечення асигнуваннями видатків
місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм
соціального захисту населення, що здійснюється за рахунок субвенції з
державного бюджету до місцевих бюджетів;
встановити мораторій на нарахування та стягнення неустойки
(пені, штрафу) та інших фінансових санкцій енергопостачальними
компаніями у разі несвоєчасного здійснення платежів за використаний
природний газ та послуги з його транспортування та електричну енергію
суб’єктам господарювання, для яких тариф на теплову енергію та послуги з
централізованого водопостачання та водовідведення було встановлено нижче
собівартості з урахуванням граничного рівня рентабельності та повністю не
відшкодовані втрати та збитки внаслідок встановлення таких тарифів, а
також не відшкодовані збитки внаслідок надання пільг з оплати за спожиту
теплову енергію окремим категоріям споживачів, до моменту отримання
ними відшкодування втрат та збитків в установленому порядку;
забезпечити своєчасні та повні розрахунки за спожиті комунальні
послуги установами, що фінансуються з державного бюджету.
Прийнято на пленарному засіданні
вісімнадцятої
сесії Полтавської
обласної ради сьомого скликання
2017 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення обласної ради «Про звернення депутатів Полтавської
обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо
необхідності безвідкладного вжиття заходів з економічної безпеки, мінімізації
ризиків для житлово-комунальної галузі»
29 вересня 2016 року на пленарному засіданні десятої сесії обласної ради
сьомого скликання було прийнято рішення № 215 «Про звернення депутатів
Полтавської обласної ради до Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України щодо ситуації, яка склалася по виплаті субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з
різниці в тарифах».
З метою врегулювання питання реструктуризації заборгованості
підприємств тепловодопостачання за енергоносії та списання їх зобов’язань із
сплати
неустойки
(штрафу,
пені)
Верховною
Радою
України
3 листопада 2016 року було прийнято Закон України «Про заходи, спрямовані
на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих
організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення
за спожиті енергоносії» № 1730. Однак цей закон передбачив вирішення
ситуацій відносно заборгованості, яка залишалася не погашеною станом на 1
січня 2016 року. Сьогодні жоден із законів України не захищає виробників та
постачальників комунальних послуг від несвоєчасних розрахунків, які
безпосередньо зв’язані з поточною затримкою відшкодувань з державного
бюджету.
В даний час в цілого ряду комунальних підприємств обласної ради
виникла критична ситуація щодо розрахунків за спожиті енергоносії.
Станом на 01.06.2017 року заборгованість ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго»
за використаний газ та розподіл становить 26750,1 тис. грн., в тому числі НАК
«Нафтогаз України» 17129,6 тис. грн., ПАТ «Лубнигаз» 7593,5 тис. грн., ДК
«Газ України» 2027,0 тис. грн.
Заборгованість держави перед ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» становить
понад 19 млн. грн. (або 57,1%), понад 590 тис. грн. заборгували бюджетні
установи, понад 33 млн. грн. заборгувало населення. Зазначена ситуація
створює критичну загрозу для подальшого надання послуг всім споживачам, а
несвоєчасні розрахунки бюджетних установ та відшкодування пільг і субсидій
створює боргову прірву для комунального підприємства.
При цьому всі кошти від споживачів теплової енергії надходять на рахунки із
спеціальним режимом використання та перераховуються газопостачальним
організаціям в обсягах 90% від надходжень.
З 12.05.2017 року за поданням ПАТ «Лубнигаз» відділом примусового
виконання рішень управління виконавчої служби Головного територіального
управління юстиції у Полтавській області накладено арешт на все рухоме і
нерухоме майно та на грошові кошти, що містяться на рахунках підприємства.

Комунальні підприємства області поступово знищуються таким не
державницьким підходом, існують реальні загрози щодо переходу
комунального майна у власність енергопостачальних установ, які переважно
перебувають у приватній власності.
За даними Мінсоцполітики на 1 червня загальна сума заборгованості з
виплати субсидій та пільг вже сягнула 33 млрд. грн. і ситуація продовжує
погіршуватися.
Недофінансування призводить до погіршення фінансового становища
житлово-комунальних підприємств, дестабілізує роботу всієї галузі.
Відповідно
до
постанови
Кабінету
Міністрів
України
від
22 квітня 2017 року № 187 з 1 липня набуде чинності нова ціна на газ
застосовувати яку почнуть з 1 жовтня цього року. Таким чином, вартість
природного газу у тому числі й для потреб підприємств теплопостачання,
збільшиться на 25 %, і становитиме близько 6 215 грн. (без ПДВ). Це потягне за
собою зростання тарифів, і як наслідок – збільшення кількості отримувачів
субсидій. Відповідно проблема заборгованості державного бюджету за надані
пільги та субсидії набуде катастрофічних масштабів.
Житлово-комунальний комплекс є найважливішою складовою в системі
життєзабезпечення громадян, займає виняткове становище в ряді інших галузей
економіки. Важливою характеристикою житлово-комунального господарства є
збереження відповідальності за стабільне, надійне і якісне надання послуг
споживачам.
Тому, пропоную звернутися до Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України щодо необхідності безвідкладного вжиття заходів з
економічної безпеки, мінімізації ризиків для житлово-комунальної галузі.
Депутат Полтавської
обласної ради
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