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Міністерство розвитку громад та територій України розглянуло Ваш
запит на отримання публічної інформації від 16.07.2020 та надає наявну в
Мінрегіоні інформацію стосовно тарифів на послуги з централізованого тепло-,
водопостачання та водовідведення за період 2017-2019 років (додаються).

Водночас зазначаємо, що за даними галузевої звітності рівень
відшкодування собівартості послуг встановленими тарифами по Україні за
видами послуг становив:

- з централізованого теплопостачання: 2017 рік – 83%, 2018 рік - 83%,
2019 рік – 85%;

- з централізованого водопостачання: 2017 рік – 99%, 2018 рік - 98%,
2019 рік – 95%;

- з централізованого водовідведення: 2017 рік – 93%, 2018 рік - 91%,
2019 рік – 90%.

За вимогами законодавства тарифи на комунальні послуги, що
встановлюються уповноваженими органами, повинні бути економічно
обґрунтованими.

Так, згідно із статтею 12 Закону України від 21.06.2012 № 5007 «Про ціни
і ціноутворення» державні регульовані ціни повинні бути економічно
обґрунтованими (забезпечувати відповідність ціни на товар витратам на його
виробництво, продаж (реалізацію) та прибуток від його продажу (реалізації).

Установлення Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування державних регульованих цін на товари в
розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого розміру, без визначення
джерел для відшкодування різниці між такими розмірами за рахунок коштів
відповідних бюджетів не допускається і може бути оскаржено в судовому
порядку (стаття 15 цього Закону).

Відповідно до підпункту 1 пункту 2 розділу II Закону України
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від 16 липня 2015 року № 626-VIII «Про внесення змін до деяких законів
України у сфері комунальних послуг» та пункту 3 розділу II «Прикінцеві
положення», Закону України від 03.11.2016 № 1730-VIII «Про заходи,
спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та
теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання
і водовідведення за спожиті енергоносії» заборгованість з різниці в тарифах, яка
виникла до 01.01.2016, підлягає відшкодуванню за рахунок коштів державного
бюджету та на Кабінет Міністрів України покладено зобов’язання під час
підготовки проектів Державного бюджету України на 2017 рік та на наступні
роки передбачати видатки на фінансування заходів з погашення зазначеної
заборгованості.

У зв’язку з чим з державного бюджету місцевим бюджетам надавалась
субвенція на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії,
послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого
водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення
(з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися,
транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і
організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого
питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та
тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної
влади чи місцевого самоврядування, а саме:

у 2017 році згідно із Законом України «Про Державний бюджет України
на 2017 рік» (зі змінами) - 3,2 млрд гривень (додаток 1);

у 2018 році згідно із Законом України «Про Державний бюджет України
на 2018 рік» - 1,0 млрд гривень (додаток 2).

У 2019 та 2020 роках – коштів на відшкодування різниці в тарифах не
передбачено.

За інформацією обласних та Київської міської державної адміністрації,
станом на 01.06.2020, по підприємствах тепло-, водопостачання та
водовідведення непогашеною залишається заборгованість з різниці в тарифах,
що утворена до 01.01.2016 та затверджена протоколами Територіальних комісій
з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах, у сумі 3,4 млрд
гривень.

Стосовно інформації про кількість аварій на теплотрасах і в мережах
водоканалів України повідомляємо, що статистична інформація щодо цих
показників в Мінрегіоні відсутня.

Додаток: на 13 арк.

Заступник директора Департаменту -
начальник відділу тарифної політики Наталія КРАВЧЕНКО

Корицька Вікторія
Тел. 207-1-716
____________________________________________________________________________________________________________________
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 законодавствомМІНРЕГІОН
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