СКАДОВСЬКА РАЙОННА РАДА
28 сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ
06.03.2018 №451
м. Скадовськ
Про звернення депутатів
Скадовської районної ради Херсонської області
Відповідно до ст.ст.43, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“,
розглянувши листи комунального підприємства «Райкомунсервіс» від 19 лютого 2018 року №24, від 02 березня 2018 року №30, лист Новомиколаївської сільської ради від 19 лютого 2018 року №02-27-55, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити текст звернення депутатів Скадовської районної ради Херсонської
області щодо необхідності внесення змін до механізму відшкодування комунальним підприємствам коштів пільг та субсидій, що додається.
2. Направити дане звернення до Кабінету Міністрів України.
Голова районної ради

О.Ф.Старенький

Звернення
депутатів Скадовської районної ради
Херсонської області
Реальна загроза скрутного фінансового становища, а подекуди – й повне припинення діяльності місцевих комунальних підприємств, що забезпечують водопостачання та водовідведення
в сільських населених пунктах, спонукала депутатський корпус Скадовської районної ради сьомого скликання до ініціювання питання перегляду порядку відшкодування пільг та субсидій постачальникам комунальних послуг.
Дана ситуація виникла внаслідок прийняття Постанови Кабінету Міністрів України від
08 листопада 2017 року №951 та наказу Міністерства фінансів України від 04 січня 2018 року
№1, якими внесено зміни та затверджено новий Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за
рахунок субвенцій з державного бюджету. Оновленим Порядком передбачено отримання коштів
за пільги та субсидії за цільовим призначенням тільки на оплату електричної енергії та сплату
грошових зобов’язань із податків, зборів, платежів до державного бюджету (крім податку на додану вартість). Таким чином, підприємства водопостачання та водовідведення втратили можливість розраховуватись за будь-які інші витрати, окрім за спожиту електроенергію та податків до
державного бюджету. Дана зміна у Порядку може призвести до фінансового краху підприємствнадавачів послуг, адже сплата підприємствами лише податку на додану вартість складає близько
20% від «виторгу». В складовій тарифу за водопостачання та водовідведення витрати за електричну енергію становить близько 29%, а податків до державного бюджету – 6%. В той же час, у
складовій тарифу 26% становить сплата заробітної плати, 6% - нарахування на неї та ЄСВ.
Також існуючий механізм повернення комунальним підприємствам коштів, субсидованих населенню, діє так, що за реально надану у січні воду постачальник отримає кошти не раніше березня-місяця, тобто даний алгоритм спрямований виключно на облік вже фактично наданих послуг та дотримання порядку виплати споживачам гарантованих державою компенсацій.
А що робити водопостачальникам із накопиченими боргами і чим розраховуватися з приватними енергопостачальниками у період «очікування» надходження коштів субсидій? Також не
слід забувати, що несвоєчасна сплата за використану електроенергію веде до нараховування
підприємствам пені і штрафів, а інколи й отримання листів-попереджень щодо відключення водонапірних свердловин від подачі електричної енергії. Адже практика показує, що в сільській
місцевості лише 25% від загальної кількості споживачів послуг розраховуються готівкою, а кінцевим отримувачем інших 75% запланованих надходжень є місцеві компанії-постачальники електроенергії.
Таким чином, сукупність вищевказаних факторів призвела до того, що комунальні підприємства опинилися заручниками законодавчо неврегульованих обставин, коли робота ними виконана, держава розрахувалася за пільги і субсидії, а податок на додану вартість, заробітну плату та нарахування на неї сплачувати немає чим та й коштів на поточне утримання і господарську
діяльність не вистачає через борги та відсутність реального ресурсу на рахунках.
Враховуючи вищевикладене та вкрай катастрофічний стан, що може призвести до соціального вибуху через припинення діяльності комунальних підприємств-постачальників води населенню, звертаємося до вас з проханням терміново переглянути існуючий Порядок відшкодування пільг та субсидій з метою забезпечення сталого функціонування місцевих комунальних
підприємств, що забезпечують водопостачання та водовідведення, а саме: своєчасно проводити
розрахунки з відшкодування, перераховуючи їх напряму на рахунки постачальникам комунальних послуг без обмежень щодо мети використання цих коштів. В іншому випадку – передбачити
умови щодо спрямування коштів пільг та субсидій, після першочергового розрахунку за електричну енергію і сплати загальнодержавних податків, комунальним підприємствам на виплату
заробітної плати з нарахуваннями на неї та податку на додану вартість й інші витрати.
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 28 сесії
районної ради сьомого скликання
від 06.03.2018 №451

