Звіт про результати відстеження регуляторного акту,
прийнятого Свалявською районною радою
27.03.2015 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

02.03.2015 року по 27.03.2015 року

Тип відстеження

повторне

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 у 2014
році склав 520,6 тис.м. куб. проти 588,6 тис.м.куб.
у 2013 році;
- обсяг надання послуг з водовідведення у 2014
році склав 327,3 тис.м. куб. проти 345 тис.м.куб. у
2013 році;
- витрати підприємства на ремонт інженерних
мереж та обладнання у 2014 році склали 327,3
тис.грн проти 345,0 тис.грн. у 2013 році;
- фінансовий результат від звичайної діяльності у
2014 році склав 339,0 тис.грн. проти –253,0 тис.грн.
у 2013 році;
- кількість звернень та скарг від споживачів
житлово-комунальних послуг на їх якість у 20132014 роках відсутня;
- залучення коштів на впровадження новітніх та
енергозберігаючих технологій у 2014 році – не
залучалися, у 2013 році становить 94,4 тис.грн.;
- заборгованість за спожиті енергоносії відсутня;
- заборгованість по заробітній платі відсутня.

Оцінка можливих результаПозитивним фактором дії регуляторного акту є
тів реалізації регуляторного збільшення прибутку підприємства,
надання
акта та ступеня досягнення якісних і безперебійних послуг з водопостачання та
визначених цілей
водовідведення підприємством та проведення
відновлення
аварійних
ділянок
мереж
водопостачання та стоків.
Але на сьогодні, враховуючи зростання цін на
енергоносії, паливно-мастильні матеріали, послуг
сторонніх організацій, зменшення абсолютної
величини отриманих доходів, може призвести до
погіршення фінансового стану підприємства, при
цьому зменшаться відрахування до бюджету.
З огляду на такі обставини рекомендуємо
комунальному підприємству Свалявське РКП ВВ

переглянути тарифи на послуги водопостачання та
водовідведення до економічно обґрунтованих
тарифів та подати їх на затвердження сесії районної
ради.

Перший заступник голови
державної адміністрації

Я.І. Попик

