Звіт про результати відстеження регуляторного акту,
прийнятого Свалявською районною радою
09.09.2013 р.

Назва документа

Рішення Свалявської районної ради ”Про встановлення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення”

Вид документа

Рішення Свалявської районної ради від 29 березня
2012 року № 151 „ Про встановлення тарифів на
послуги водопостачання та водовідведення”

Назва виконавця заходів з
відстеження

Відділ економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації

Цілі прийняття акту

Діючі тарифи на послуги водопостачання та
водовідведення, затверджені рішенням Свалявської
районної ради від 05.05.2011р. № 66 не
відшкодовують фактичну собівартість послуг, що
призводить до збиткової діяльності підприємства,
відсутності достатньої кількості коштів для
здійснення розрахунків за спожиті енергоносії та
інші послуги та забезпечення споживачів району
послугами водопостачання та водовідведення
згідно з нормами й правилами, визначеними
законодавством України.
Впровадження
регуляторного
акту
дає
можливість:
створити умови для якісного та безперебійного
надання
послуг
з
водопостачання
та
водовідведення;
покращити фінансовий стан Свалявського РКП
ВВ шляхом встановлення тарифів на послуги
водопостачання та водовідведення до рівня
економічно обґрунтованих витрат, відповідно до
вимог Закону України „Про житлово-комунальні
послуги”;
впровадити низку першочергових інвестиційних
проектів, спрямованих на зменшення витрат
енергетичних ресурсів.

Строк виконання заходів з
відстеження

15 днів

Тип відстеження

Базове

Методи одержання
результатів відстеження

Аналіз статистичних даних, які надійшли від Свалявського районного комунального підприємства водопостачання та водовідведення

Кількісні та якісні значення Кількісними показниками результативності
показників результативності впровадження цього регуляторного акта є:
акту:
- обсяг надання послуг з водопостачання за І
півріччя 2013 року складає 277,6 тис.м. куб. проти
262,6 тис.м.куб. у І півріччі 2012 року;
- обсяг надання послуг з водовідведення за І
півріччя 2013 року складає 180,1 тис.м. куб. проти
193,3 тис.м.куб. у І півріччі 2012 року;
- витрати підприємства на ремонт інженерних
мереж та обладнання за І півріччя 2013 року
складають 431,6 тис.м. куб. проти 247,4 тис.м.куб. у
І півріччі 2012 року;
- фінансовий результат від звичайної діяльності за
за І півріччя 2013 року від´ємний і складає 277,8
тис.грн. проти - 537,6 тис.грн. у першому півріччі
2012 року;
- кількість звернень та скарг від споживачів
житлово-комунальних послуг на їх якість у І
півріччі 2013 року складає 4 шт. проти 6 шт. у І
півріччі 2012 року;
- залучення коштів на впровадження новітніх та
енергозберігаючих технологій упершому півріччі
2013 року становить 52,7 тис.грн.;
- заборгованість за спожиті енергоносії відсутня;
- заборгованість по заробітній платі відсутня.
Оцінка можливих результа- - поліпшення якості послуг;
тів реалізації регуляторного
акта та ступеня досягнення - покращення фінансового стану підприємства та
наявність можливості залучення додаткових коштів
визначених цілей
на оновлення виробництва;
- своєчасна оплата спожитих енергоносіїв та
заробітної плати.
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