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Шановні мешканці селища Воловець.

	В останній період великий резонанс викликало затвердження на виконкомі селищної ради нових тарифів на водопостачання та водовідведення. Слід зазначити, що це був вимушений крок, оскільки альтернативи цьому рішенню, яка би дозволяла, дотриматися норм законодавства, що регламентують порядок формування тарифів, зберегти комунальне господарство селища від остаточного розвалу та утримати надання послуг населенню хоча б на теперішньому рівні, не існувало. 
	Прийняттю нових тарифів передували тривалі обговорення, вивчення нормативних документів, що регламентують процес тарифоутворення, практики вирішення таких питань в інших органах місцевого самоврядування, проведення відповідних розрахунків, перевірка та експертна оцінка цих розрахунків.
	В згаданому процесі брали участь фахівці селищної ради, КП ВСЖКГ «Волівчик», члени виконкому та депутати селищної ради. З цього приводу, були отримані та враховані, при прийняті кінцевого рішення,  рекомендації та експертні висновки з обласного управління житлово-комунального господарства, Воловецької РДА, Державної інспекції  з контролю за цінами в Закарпатській області. 
	При цьому, вирішувалися дві основні задачі:
	Не допустити необґрунтованого підняття для населення тарифів на водопостачання та водовідведення.
	Встановлення тарифів на такому рівні, який би дозволив без збитків працювати КП ВСЖКГ «Волівчик».


Нові тарифи розраховані по методиці встановленій постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869. Дана методика передбачає встановлення тарифів на рівні, що покриває розраховані витрати комунального підприємства на водопостачання та водовідведення. При розрахунку тарифів, враховуються витрати на виплату заробітної плати та відрахування на неї, електроенергію, паливо-мастильні матеріали, реагенти для очищення і знезараження води, придбання запасних частин і допоміжних матеріалів, витрати на утримання основних засобів, оплата послуг спеціалізованих підприємств, податки, збори, витрати на збут, тощо. При розрахунках за основу бралися галузеві нормативи, а там де таких немає, обґрунтовані, документально підтверджені витрати комунального підприємства за минулий рік.
Слід зазначити, що КП ВСЖКГ «Волівчик» по домовленості з селищною радою, щоб якось пом’якшити різке зростання тарифів, пішло на зменшення заробітної плати своїм працівникам, а при розрахунку собівартості послуг водопостачання та водовідведення адміністративні витрати були враховані на рівні 15 % тоді як згідно вищезгаданої методики цей рівень повинен був становити близько 55-60 %. Якби цього не було зроблено, розраховані тарифи були б суттєво більшими від тарифів затверджених виконкомом селищної ради 27 січня поточного року.


Відповіді 
на питання які найчастіше задають з приводу встановлення нових тарифів на водопостачання та водовідведення.

Запитання: Чи можливо було не піднімати тарифи, а залишити їх на попередньому рівні?
Відповідь: Ні не можливо. Закон України «Про житлово-комунальні послуги» вимагає від органів  місцевого  самоврядування  встановлювати  тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво. У разі відмови затвердити економічно обґрунтовані тарифи, або затвердження їх нижчими від розміру  економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво орган місцевого самоврядування зобов’язаний відшкодувати комунальному підприємству різницю між економічно обґрунтованими та затвердженими тарифами.  
Це правова складова питання, а є ще економічна. Адже зрозуміло, що жодне підприємство не зможе довго існувати  продаючи товар по ціні нижчій собівартості. Діючі до тепер тарифи на водопостачання та водовідведення лише на 50 % покривали затрати  КП ВСЖКГ «Волівчик». В цій ситуації підприємство наростило гігантські борги, у зв’язку з чим стоїть питання про його банкрутство. Через відсутність коштів, роками не проводилося ремонт та заміна обладнання. Якщо не вживати кардинальних заходів по виправленню ситуації, то населення Воловця через деякий час взагалі залишиться без таких послуг як водопостачання, водовідведення та інших.
Запитання: Чи обмежуються заходи по виводу комунального підприємства селища підняттям тарифів на водопостачання та водовідведення?
Відповідь: Ні, не обмежуються. Поряд з підняттям тарифів на послуги водопостачання та водовідведення, для виводу КП ВСЖКГ «Волівчик» на беззбитковий рівень роботи розробляється комплекс заходів спрямованих на виявлення самовільних підключень до водопроводу, фактів розкрадань води шляхом її отримання в обхід лічильників, втручання в роботу лічильників, з метою зміни їх показів, посиленню претензійної роботи по стягненню заборгованостей з неплатників. Ведеться пошук шляхів зменшення собівартості води та водовідведення через оптимізацію виробничих процесів та штату підприємства. 
До речі, в боротьбі з самовільними підключеннями та отриманням води в обхід лічильників, а також з неплатниками ми розраховуємо на допомогу населення. Адже треба розуміти, що той хто краде воду, краде її не у «ефемерної держави», а краде у територіальної громади, тобто у всіх мешканців Воловця. Так як збитки від розкрадань лягають на плечі чесних платників. 
 Запитання: Чому відбулося таке різке підвищення тарифів майже на 50%?
Відповідь: Останній раз тарифи на водопостачання та водовідведення переглядалися у 2008 році. З того часу значно зросла мінімальна заробітна плата, ціни на паливо-мастильні матеріали, енергоносії все це чинники, які впливають на собівартість послуг по водопостачанню і водовідведенню. Крім того, в той час була передбачена державна дотація на компенсацію різниці між собівартістю та затвердженими тарифами, яка як правило виплачувалась у формі взаємозаліку заборгованості комунального по ПДВ. В даний час, держава відмовилася від дотування комунальних підприємств, тому населення змушене самостійно оплачувати вартість отриманих послуг.
Всі перелічені складові призвели до такого суттєвого підвищення тарифів.
 Запитання: Чи правда, що нові тарифи на водопостачання та водовідведення є значно більшими ніж у інших містах Закарпатської області та України?
Відповідь: На жаль, тарифи у невеликих населених пунктах, порівняно з великими містами, тарифи дійсно вищі. Пов’язано це з тим, що собівартість напряму пов’язана із об’ємами споживання води. В селищі Воловець мала кількість споживачів послуг по водопостачанню та водовідведенню і серед них зовсім відсутні великі промислові споживачі (завод «Електрон» давно припинив діяльність, завод продтоварів і лісокомбінат на даний час не працюють), які б несли основний тягар оплати вартості цих послуг.
Розрахунки показують, якби у Воловці у 2 рази зросла кількість споживачів, затрати на забезпечення їх даним видом послуг зросли б зовсім незначно (зросли б лише витрати на реагенти по очищенню води та електроенергію, які не є основними, всі інші витрати, включаючи і на зарплату працівникам комунального підприємства залишилися би на попередньому рівні). У такому випадку тарифи у нас були б майже у два рази нижчими.
На жаль ми живемо у тих реаліях які у нас є і нічого в цьому напрямку змінити не можемо.
Запитання: Чому такий великий тариф на водопостачання, адже вода у нас тече самопливом із гори?
Відповідь:  Дійсно порівняно із містами де воду приходиться діставати із свердловин та транспортувати до споживачів на великі відстані, у нас затрати на електроенергію порівняно невеликі. Але це лише на перший погляд здається, що у Воловці вода сама тече до споживачів. Насправді вода проходить певний технологічний процес пов'язаний з її забором, очищенням та знезараженням. Цей процес забезпечують два об’єкти комунального господарства. водозабір та водоочисні споруди. На цих об’єктах згідно норм безпеки має бути цілодобове чергування. Всього це 8 чоловік, яким потрібно виплачувати зарплату (яка не може бути нижче мінімальної з врахуванням гірської надбавки) та робити обов’язкові відрахування на неї до фондів. 
У нашому випадку, саме витрати на заробітну плату і відрахування на неї в основному формують собівартість води. А через відносно невелике споживання води, собівартість водопостачання виходить досить великою.  
Запитання: Чи можливо компенсувати підняття тарифів для населення за рахунок місцевого бюджету?
Відповідь: Можливо, у випадку якщо депутати приймуть рішення про виділення коштів на ці цілі. Але треба розуміти, що вільні кошти у селищному бюджеті відсутні. Зменшити тарифи населенню за водопостачання та водовідведення можна лише за рахунок коштів запланованих на ремонт покрівель будинків, благоустрою території або інші вкрай важливі для мешканців селища цілі. Так, що виділяти дотацію чи ні і якщо виділяти то за рахунок яких коштів вирішувати депутатам.
Треба також враховувати, що менш матеріально забезпечені мешканці Воловця уже захищені державною субсидією на оплату комунальних послуг. Збільшення тарифів на їхнє матеріальне становище не вплине, а просто на суму збільшення тарифу, збільшиться державна субсидія.


Виконком Воловецької Селищної ради.

