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Кабінет Міністрів України

Законом України «Про житлово-комунальні послуги» встановлено, що
державна політика у сфері житлово-комунальних послуг ґрунтується, зокрема,
на принципі забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,
що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, на
умовах самофінансування, досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат
на виробництво таких послуг.

Відповідно до підпункту 1 пункту 2 розділу II Закону України
від 16.07. 2015 № 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.

За інформацією обласних та Київської міської державної адміністрації
станом на 01.01.2020 по підприємствах житлово-комунального сектору
економіки 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.

З метою виконання в повному обсязі вимог законодавства України
Мінрегіон неодноразово в листах до Мінфіну зазначав про важливість та
необхідність відшкодування заборгованості з різниці в тарифах, яка утворилася
станом на 01.01.2016, зокрема, Міністерством було надано бюджетний запит до
Міністерства фінансів України із пропозицією при доопрацюванні проекту
Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» врахувати
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потребу у видатках з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення
заборгованості з різниці в тарифах у сумі 3 369 034,5 тис. грн. за бюджетною
програмою КПКВК 2761520 «Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам 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».

Аналогічні пропозиції було надано Мінфіну на виконання підпункту 2.31
Бюджетних висновків Верховної Ради України, схвалених постановою
Верховної Ради України від 18.10.2019 № 215-ІХ.

Проте Законом України «Про Державний бюджет України на
2020 рік» субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення
заборгованості з різниці в тарифах не передбачено.

Тому Мінрегіон листом від 21.01.2020 № 7/10.2/940-20 звернувся до
Мінфіну з пропозицією щодо внесення змін до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2020 рік» в частині передбачення видатків з
державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з
різниці в тарифах у сумі 3,4 млрд гривень.

Мінфін повідомив Мінрегіон про те, що порядок та чіткий перелік умов
внесення змін до закону України про державний бюджет на поточний рік
визначено статтею 52 Бюджетного кодексу України, зокрема, у разі
перевиконання за підсумками трьох кварталів надходжень державного бюджету
України, врахованих у розписі державного бюджету України на відповідний
період, більше ніж на 15 відсотків. Відповідно до статті 53 Бюджетного кодексу
факт перевиконання надходжень державного бюджету визнається на підставі
офіційних висновків Рахункової палати та Міністерства фінансів України. Такі
висновки подаються Верховній раді України до 15 жовтня поточного року.

Крім того Мінфін зауважив, що при прийнятті рішення щодо виділення
коштів для погашення заборгованості з різниці в тарифах враховуються позиція
НКРЕКП, зокрема, стосовно того, що утворення заборгованості з різниці в
тарифах, яка виникла у підприємств до 2016 року, у тому числі у зв’язку із
несвоєчасним використанням права на перегляд тарифів, та обсяг такої
заборгованості має підтверджувати орган, уповноважений встановлювати такі
тарифи.

Мінрегіон вважає, що підтвердження заборгованості з різниці в тарифах,
зокрема, яка виникла станом на 01.01.2016 не відноситься до повноважень
НКРЕКП.

Крім того, наразі НКРЕКП регулюється лише 27 підприємств
теплопостачання та 52 підприємств водопровідно-каналізаційного господарства
(2% підприємств теплопостачання та 2% підприємств водопровідно-МІНРЕГІОН
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каналізаційного господарства від загальної кількості суб’єктів господарювання
у відповідних сферах).

При цьому за даними галузевої статистичної звітності, у 2017 році від
НКРЕКП на місцевий рівень передано підприємства теплопостачання із
значними обсягами збитків, кредиторської та дебіторської заборгованості.
Обсяги збитків підприємств теплопостачання за період регулювання НКРЕКП
зросли у 3,2 рази, а підприємств водопостачання та водовідведення – у 2 рази.
Досягти самоокупної діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів
господарювання на суміжних ринках за допомогою регулювання НКРЕКП
(відповідне завдання передбачено НКРЕКП пунктом 5 частини першої статті 3
Закону України «Про державне регулювання у сферах комунальних послуг») не
вдалося.

Водночас, на сьогодні у зв’язку із введенням в дію з 1 травня 2019 року
Закону України від 09.11.2017 «Про житлово-комунальні послуги» (далі –
Закон) встановлення тарифів для підприємств житлово-комунального сектору
економіки є можливим при умові визначення споживачами форми договірних
відносин з надавачами (виконавцями) послуг. Поряд з цим споживачі наділені
правом визначитись з формою договірних відносин до 1 травня 2020 року.

Таким чином, відповідно до Закону протягом перехідного періоду, а саме
періоду від моменту введення в дію Закону (01 травня 2019 року) до моменту
укладення нових договорів про надання комунальних послуг органи місцевого
самоврядування та НКРЕКП не можуть встановлювати (у тому числі за
результатами коригування) тарифи на комунальні послуги, що надаються за
договорами, укладеними до введення в дію Закону. Зазначена обставина
позбавляє підприємства можливості відшкодовувати в повному обсязі витрати
на надання житлово-комунальних послуг та призводить до подальшого
нарощення заборгованості за енергоносії.

Так заборгованість теплопостачальних підприємств перед НАК «Нафтогаз
України» за спожитий природний газ для виробництва теплової енергії станом
на 01.02.2020 становить 41,4 млрд грн, у тому числі
9,8 млрд грн нарахованих штрафних санкцій. В свою чергу заборгованість
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства за спожиту електричну
енергію станом на 01.02.2020 становить 5,13 млрд гривень.

Враховуючи зазначене, Міністерство розвитку громад та територій
України просить Кабінет Міністрів України доручити Міністерству фінансів
України вжити заходів щодо виконання вимог Законів України у частині
передбачення видатків на фінансування заборгованості з різниці в тарифах, яка
виникла до 01.01.2016 року.

Заступник Міністра Валентина МОСКАЛЕНКО

Хоцянівська Наталія
Мастюгіна Оксана
Тел. 207-1-701
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