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Опис проблеми

      На сьогоднішній день на ВУВКГ склалася критична ситуація, спричинена 
невідповідністю  діючих  тарифів  на  послуги  водопостачання  та 
водовідведення фактичним витратам на їх виробництво.
      Основними причинами такої ситуації є значний ріст експлуатаційних 
витрат.  А  саме:  зросли  тарифи  на  електроенергію,  збільшились  ціни  на 
паливно-мастильні  матеріали,  виросла  вартість  газу.  Підвищилась  вартість 
матеріалів,  що  використовуються  для  проведення  поточних  ремонтів  та 
аварійних  робіт,  збільшився  збір  за  геологорозвідувальні  роботи,  за 
забруднення  навколишнього  середовища,  зростає  розмір  мінімальної 
заробітної плати тощо.
       Неприйняття термінових заходів по поліпшенню фінансового становища 
підприємства  може  призвести  до  негативних  наслідків,  що  ставить  під 
загрозу стабільність надання послуг з водопостачання та водовідведення.

Мета  регулювання

   Метою  прийняття  запропонованого  рішення  є  створення  умов  для 
постійного  і  безперебійного  забезпечення  громадян  міста  питною  водою, 
функціонування  систем  водовідведення  та  забезпечення  беззбитковості 
виконавця послуг, а також виведення підприємства зі стану банкрутства.

Ціль  регулювання

Прийняття даного рішення має на меті:

• Забезпечення  належної  якості  надання  послуг  з  водопостачання  та 
водовідведення;

• Забезпечення  безперебійної  роботи  виробничого  управління 
водопровідно-каналізаційного господарства;

• Забезпечення беззбиткової діяльності ВУВКГ.



Визначення альтернативних способів досягнення цілей

      Альтернативних  способів  вирішення  проблеми  не  існує.  У  разі  не 
встановлення  нових  тарифів  надання  послуг  з  водопостачання  та 
водовідведення  не  зможе  мати  позитивної  динаміки.  Прийняття 
запропонованого  проекту  рішення  забезпечить  вирішення  проблеми  і  є 
єдиним  виходом  із  ситуації,  що  склалася.  Даний  проект  відповідає 
принципам  державної  регуляторної  політики,  а  саме:  доцільності, 
ефективності,  збалансованості,  передбачуваності  та  принципу прозорості  і 
врахування громадської думки.

Механізм реалізації мети

       Проаналізовано пропозиції  по  впровадженню тарифів  на  послуги з 
водопостачання та водовідведення,  які  надійшли від ВУВКГ, управлінь та 
відділів виконавчого комітету Хустської міської ради, а також від фізичних 
та юридичних осіб, політичних партій, громадських об»єднань.  Розглянуто 
висновки державної інспекції з контролю за цінами в Закарпатській області 
щодо розрахунків економічно обґрунтованих витрат на виробництво послуг з 
водопостачання  та  водовідведення  для  населення.  Розглянуто  протест 
Хустського  міжрайонного  прокурора  №1953  від  12.08.2010  року  щодо 
прийняття економічно обґрунтованих тарифів або надання дотації з міського 
бюджету для покриття різниці в тарифах.

        

              Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі 
прийняття регуляторного акта

      Даний  регуляторний  акт  передбачає  встановлення  економічно-
обгрунтованих  тарифів  на  послуги  з  централізованого  водопостачання.  За 
умови  забезпечення  повної  сплати  послуг  споживачами  економічно 
обґрунтований  тариф  позитивно  вплине  на  фінансові  результати  роботи 
підприємства,  що  дасть  змогу  сплачувати  поточні  платежі  до  бюджету, 
Пенсійного  фонду  України  та  інвестувати  кошти  на  оновлення  основних 
засобів, енергозберігаючих технологій. Все це, в свою чергу підвищить якість 
обслуговування споживачів.

    Непередбачуваними загрозами досягнення мети даного регуляторного акту 
є зовнішні фактори:  неплатежі споживачів, зміни в діючому законодавстві, 
подальше підвищення рівня мінімальної  заробітної  плати,  податків,  цін на 
паливно-мастильні матеріали та інших витрат, передбачених законодавчими 
актами.

Для  попередження  наслідків  буде  здійснюватись  моніторинг  фактичної 
собівартості  послуг,  при  необхідності  будуть  вноситися  зміни  до 
регуляторного акту.



      Впровадження  даного  регуляторного  акту  дозволить  збільшити 
надходження  виконавця  послуг з  наступним спрямуванням їх  на  заходи  з 
ресурсо - та енергозбереження.

Аналіз вигод і витрат

Сфери  впливу Вигоди Витрати

Органи місцевого 
самоврядування

Вирішення питання якісного надання 
послуг з водопостачання та 
водовідведення.

Збереження коштів місцевого 
бюджету через відсутність 
необхідності дотацій ВУВКГ

Зменшення скарг та звернень з боку 
споживачів.

Додаткових витрат не 
передбачається

Можливі невеликі затрати 
пов»язані з 
оприлюдненням рішення в 
засобах масової 
інформації.

Суб»єкти 
господарювання

Отримання якісних послуг з 
водопостачання та водовідведення

Яких-небудь додаткових 
витрат не передбачається.

ВУВКГ Вихід зі стану банкрутства ВУВКГ

Стабілізація роботи підприємства та 
підтримання якості послуг, що 
надаються

Можливість впровадження новітніх 
енергозберігаючих технологій

Зменшення скарг та звернень з боку 
споживачів

Додаткових витрат не 
передбачається окрім 
професійної 
перепідготовки 
обслуговуючого персоналу 
з надання послуг.

Обгрунтування строку дії регуляторного акту

    Запропонований регуляторний акт безстроковий.

Можливе внесення змін та доповнень.

Визначення показників результативності

      В результаті впровадження регуляторного акта будуть досліджуватись 
та вивчатись наступні показники:

• Розмір надходжень до бюджету;

• Рівень  проінформованості  суб»єктів  господарювання  та  фізичних 
осіб з основних положень регуляторного акта;

• Рівень  відшкодування  тарифами  витрат,  пов»язаних  з  надання 
послуг з водопостачання та водовідведення;

• Рівень прибутковості/збитковості підприємства;



• Своєчасність проведення розрахунків;

• Кількість скарг на якість послуг, які надаються.

Заходи по відстеженню результативності

Відстеження  результативності  рішення  виконавчого  комітету  міської 
ради буде здійснено управлінням житлово-комунального господарства на 
підставі статистичних даних за підсумками поточного року. 

Управління житлово-комунального господарства


