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Міністерство фінансів України

На виконання доручення Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля
від 21.03.2020 № 12113/1/1-20 до листа Мінрегіону від 05.03.2020
№ 1/10.2/2923-20 Міністерство розвитку громад і територій України в межах
компетенції повідомляє.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня
2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України корона вірусу
COVID-19» на усій території України установлено карантин.

У зв’язку з чим значна кількість підприємств та організацій змушені
призупинити свою діяльність та відправити працівників у довгострокові
відпустки без збереження заробітної плати, що спровокувало їх суттєво
скоротити плату за житлово-комунальні послуги та значно позбавило
підприємств галузі обігових коштів і ускладнило ведення їх господарської
діяльності.

Оплата споживачами житлово-комунальних послуг напряму впливає на
діяльність кожного підприємства галузі у населених пунктах України та
надання ними життєво необхідних послуг.

Законом України «Про житлово-комунальні послуги» визначено, що
послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води,
централізованого водопостачання, централізованого водовідведення,
поводження з побутовими відходами та послуга з управління багатоквартирним
будинком здійснюються безперервно, крім часу перерв на проведення
ремонтних і профілактичних робіт, у міжопалювальний період для систем
опалення, та ліквідації наслідків аварії.

На сьогодні всі підприємства, організації та установи, що надають
житлово-комунальні послуги, працюють в посиленому режимі та, враховуючи
свій статус підприємств критичної інфраструктури, не мають змоги зупиняти
свою діяльність та зобов’язані забезпечити своєчасну виплату заробітної плати
працівникам.
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Таким чином, критично важливим є питання збереження сталої роботи
підприємств житлово-комунального господарства для надання населенню
країни необхідних та якісних послуг.

Враховуючи наведене, та з метою забезпечення підтримки фінансово-
економічної діяльності підприємств галузі житлово-комунального господарства,
Мінрегіон вкотре наполягає на виконанні вимог Законів України
від 16 липня 2015 року № 626-VIII «Про внесення змін до деяких законів
України у сфері комунальних послуг» та 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» у частині передбачення у державному
бюджеті видатків на фінансування заборгованості з різниці в тарифах, яка
виникла до 01.01.2016 року та складає 3,4 млрд гривень.

Заступник Міністра Валентина МОСКАЛЕНКО

Хоцянівська Наталія
Мастюгіна Оксана
Тел. 207-1-701
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