П РО ТО К О Л №1
відкритого обговорення (слухання) необхідності встановлення
для КППОР «Полтававодоканал» у 2018 році економічно обґрунтованих
тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення,
послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення
(з використанням внутрішньо будинкових систем)
та схвалення (розгляд) Інвестиційної програми на 2017 рік
і планових заходів, що передбачені підприємством до включення
в Інвестиційну програму на 2018 рік

22 серпня 2017 року

м.Полтава
Склад комісії:

1. Забшшшй Є.В. - голова комісії, головний інженер КППОР
«Полтававодоканал»;
2. Калініна Г.М. - заступник генерального директора КППОР
«Полтававодоканал»;
3. ІІругло О.Є - перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації
4. Дубова О.В. - головний спеціаліст Управління житлово-комунального
господарства Полтавської Обласної державної адміністрації;
5. Мистюк ІД.- начальник служби каналізації КППОР «Полтававодоканал»;
6. Лисенко А.Є. - секретар комісії, економіст планово-економічного відділу
КППОР «Полтававодоканал».
Присутні на відкритому обговоренні (слуханні):
1. Уповноважений представник від КППОР «Полтававодоканал» Забивший Є.В. - головний інженер;
2. Представник Полтавської Обласної державної адміністрації - їїругло О.Є. перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації;
3. Представник Полтавської Обласної державної адміністрації - головний
спеціаліст Управління житлово-комунального господарства - Дубова О.В.;
4. Представник Громадської ради при Полтавській Обласній державній
адміністрації - Донченко К.А.
5. Інші зацікавлені особи, які прийняли участь у відкритому обговоренні
(слуханні):
- Чирничка В.І. - головний економіст КППОР «Полтававодоканал»;
- Горобець Т.О. - голова профспілки працівників КППОР «Полтававодоканал»;
- Коблицька Т.В. - головний бухгалтер КППОР «Полтававодоканал»;
- П’ятак Т.ІО. - начал ьник відділу організації праці та заробітної плати КПГІОР
«Полтававодоканал»;
- Антонович М.В. - заступник начальника ПТО КППОР «Полтававодоканал»;
- Забишний В.І. - радник з виробничих питань КППОР «Полтававодоканал»;
- Мистюк 1.1.- начальник служби каналізації КППОР «Полтававодоканал»;
- Морозова А.М. - представник «Громадського телебачення»;
*

- Журавльов Я Л . - представник «Громадського телебачення».
Відкриття слухання:
Відкрив слухання голова комісії - Забишний Є.В.
Зазначив, що темою слухання є питання щодо необхідності
встановлення для КППОР «Полтававодоканал» (надалі - Підприємство) у
2018 році економічно обгрунтованих тарифів на комунальні послуги та
схвалення заходів, передбачених Інвестиційними програми на 2017-2018
роки.
Зазначив, що про основні чинники, які впливають на необхідність
встановлення у 2018 році економічно обґрунтованих тарифів, буде
доповідати головний економіст Чирничка В.І.
Що
стосується
схвалення
планових
заходів,
передбачених
Інвестиційними програми на 2017-2018 роки доповідачем буде головний
інженер.
Слухали:
1. Доповідь головного економіста Підприємства Чирничка В.І.
щодо основних чинників необхідності зміни тарифів на послуги
Підприємства в 2018 році.
Доповідач проінформувала присутніх про те, що сьогодні 22 серпня
2017 року минуло 14 днів після оприлюднення підприємством на власному
сайті та в засобах масової інформації (в обласній газеті «Зоря Полтавщини»)
інформацію про необхідність встановлення в 2018 році економічно
обґрунтованих тарифів на послуги Підприємства з водопостачання та
водовідведення. Зауважень та пропозицій з даного питання на адресу
підприємства не надходило.
Доповідь Чирнички В.І. щодо необхідності встановлення економічно
обґрунтованих тарифів для наочності супроводжувалась слайдами,
поясненнями, фактичними показниками діяльності Підприємства та даними
аналізу (порівняння) планових та фактичних витрат.
Був розглянутий зміст основних планових та фактичних витрат
Підприємства: електроенергії, оплати праці, ремонту об’єктів основних
засобів, 1ЇММ, податків та обов’язкових зборів до бюджету, виробничих
послуг.
Звернута увага присутніх на постійне зростання цін на матеріальнотехнічні та енергетичні ресурси, підвищення мінімальної заробітної плати,
податків та обов’язкових зборів до бюджету. Все це призводить до того, що
діючи тарифи Підприємства стають економічно нєобґрунтовані, занижені
проти фактичних витрат.
Разом з цим, було зазначено, що на Підприємстві систематично
ведеться робота із скорочення експлуатаційних витрат. Для цього
вишукуються внутрішні резерви. Але, через ріст цін на ресурси, досягнута
Підприємством економія практично знецінюється.
Особливу увагу присутніх доповідач звернула на необхідність
збільшення планових витрат на поточний ремонт об’єктів системи каналізації
(каналізаційних колекторів) в складі тарифів Підприємства на 2018 рік. Було

зазначено, що технічний стан таких об’єктів щороку погіршується через
фінансову неспроможність Підприємства здійснювати їх поточний ремонт у
необхідних обсягах. Збільшення планових витрат на поточний ремонт
об’єктів системи каналізації - це основний чинник, який може значно
вплинути на збільшення тарифів на централізоване водовідведення у 2018
році.
Доповідач підкреслила, що Підприємство планує також збільшити
планові витрати на ремонт об’єктів основних засобів системи
водопостачання в складі проектних тарифів 2018 року. Привела докази
необхідності збільшення витрат на такі цілі.
2. Доповідь головного інженера Підприємства Забившого Є.В. про
необхідність схвалення Інвестиційної програми на 2017 рік. А також
визначення планових заходів, що будуть враховані в Інвестиційній програмі
на 2018 рік на загальну суму 15208,0 тис.грн., в тому числі заходи в послугах
водопостачання . 5647,1 тис.грн. та заходи в послугах водовідведення 9560,9 тис.грн. Перелік заходів додається до Протоколу на 1 аркуші.
Доповідач проінформував присутніх на відкритому слуханні про те, що
починаючи з 2014 року Підприємство було фінансово не спроможне
виконувати всі планові заходи Інвестиційної програми та у повному обсязі
освоювати інвестиційну складову (витрати на амортизацію), врахованою
структурою діючих тарифів.
Причиною цього був постійний дефіцит обігових коштів, через
зростання цін на матеріально-технічні та енергетичні ресурси, підвищення
рівня мінімальної заробітної плати, податків до бюджету. При таких умовах
господарювання,
Підприємство
змушено
було
першочергово
розраховуватися за спожиті енергоносії (і то не в повному обсязі, через
зростання цін на неї), сплачувати заробітну плату, податки та обов’язкові
збори до бюджету.
Інвестиційна програма на 2017 рік враховує планові заходи, реалізація
яких дала б можливість Підприємству знизити витрати на електроенергію на
1,8 млн. кВт.год./рік.
Цією програмою передбачено технічне переоснащення свердловин
окремих водозаборів, придбання невеликої партії лічильників для
встановлення їх в житлових будинках, як комерційних вузлів обліку води,
створення геоінформаційної системи мереж водопостачання, придбання
екскаватору та реконструкція зруйнованої гілки напірного каналізаційного
колектору Супрунівської ГКНС.
Доповідач звернув увагу, що зазначені планові заходи, які враховані
Інвестиційною програмою є пріоритетними для Підприємства для
забезпечення якості комунальних послуг. Що стосується виконання планових
заходів з реконструкції зруйнованої гілки напірного каналізаційного
колектору Супрунівської ГКНС, то такий об’єкт один з важливіших для
забезпечення життєдіяльності м.Полтава.
Доповідач також проінформував про весь перелік планових заходів
(об’єктів), що Підприємство передбачає включити в Інвестиційну програму
на 2018^рік. Звернув увагу слухачів на їх пріоритетність.

/

ш

fl

і/y

3. Слухали представника Громадської ради при Полтавській Обласній
державній адміністрації - Донченко К.А.
Ним була надана пропозиція про те, щоб на сайті Підприємства та у
засобах масової інформації надавалась інформація про необхідність
встановлення економічно обґрунтованих тарифів на 2018 рік в більш
розгорнутому вигляді. Тобто в такій формі, як вона була надана на цьому
в ід критому слуханні.
Інших пропозицій на відкритому слуханні, крім наданої, не було, А
також не було будь-яких зауважень з боку присутніх на слуханні щодо
розглянутих питан ь.
4. Слухали головного інженера Підприємства Забишного Є.В.
Ним було проінформовано, що дане відкрите слухання є попереднім по
відношенню
до
Проекту
рішення
НКРЕКП
щодо
встановлення
Підприємством економічно обґрунтованих тарифів на 2018 рік.
В поточному році буде проведене ще відкрите слухання щодо Проекту
рішення НКРЕКП з зазначеного питання. Це після того, коли НКРЕКП
перевірить розрахунки та обґрунтування планових витрат Підприємства. Не
виключено, що такі проектні тарифи будуть дещо скориговані.
Після прийняття НКРЕКП Проекту рішення з зазначеного питання,
Підприємство оприлюднить на власному сайті та у засобах масової
інформації в більш розгорнутому вигляді складові проектних тарифів на
послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, послуги з
централізованого
постачання
холодної
води,
водовідведення
(з
використанням внутрішньобудинкових,,систем) на 2018 рік.
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Дубова О.В.

Представник Громадської ради
при Полтавській Обласній
держави ій адміністрації

Донченко К.А.

Секретар комісії
економіст планово-економічного
відділу КППОР «Полтававодоканал»

Лисенко А.Є.

