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Про розгляд листа

MiHicTepcTBo фiнансiв УкраТни вiдповiдно до диста CeKpeTapiaTy Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 0з.07.2020 Nb 222,791012-20 розгJUIнуло листа

комунального пiдприемства по експлуатацii теплового господарства

<тепловик>> Старокостянтинiвськот мiсъкот Ради Хмельницькоi областi вiд

2з.06.2020 J\ъ 451 щодо погашення заборгованостi з рiзницi в тарифах та

повiдомляс.
Законом <Про Щержавний бюджет УкраТни на 2020 piк> субвенцiю з

державного бюджету_ мiсцевим бюджетам на погашенII;I заборгованостi з

рiзницi в тарифах не передбачено.
ЗаконоМ УкраТнИ вiд 16.07.2015 J\Ъ 626-VIШ <ПрО внесення змiн до деяких

законiВ УкраТнИ у сферi комунzLIIЬних посл}т)) внесено змiни до низки законiв,

вiдповiдно до яких з 1 сiчня 20Iб року:
- забороняеться нкрЕкП встановлювати тарифи, нижчi за економiчно

обrрунтов аъlий piBeHb ;

- вiдшкодування втрат пiдприсмств, що виникають гIротягом перlоду

розгJIяду розрахункiв тарифiв, встановлення та iх оприлюднення органом,

уповноваженим встановлювати тарифи, включасться до тарифу вiдповiдно до

порядку формування тарифiв.
таким чином, вiдсутнi правовi пiдстави для компенсацii з державного

бюджету рiзницi в тарифах, яка виникае у пiдприсмств з 2016 року.
Встановлення нкрЕкП та органами мiсцевого самоврядуванЕя

економiчно обrрунтованих тарифiв, якi не призводять до утворення
заборгованостi з рiзницi в тарифах, зыIежить вiд своечасностi надання

суб'ектом гос заяви з вiдповtдним комплектом розрахункових та

пlдтвердних !Hi:,1.1 i^l i; t,iiдп}il,; мство по ехсплуатаtl
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При цьому iнформусмо, Iцо листом вiд 22,07.2020 Ns 754,/l|8,4.tl7-20
нкрЕкП зверта€ рагу Мiнфiну на необхiдностi врахування позицiТ KoMiciT пiд

час розроблення та затвердженнi нормативно-правових aKTiB щодо рiзницi в

тарифах, яка полягас у тому, що бюджетнi кошти не повиннi спрямовуватись на

покриття понаднормативних втрат i витрат води, тепловоТ енергiТ, паJIива,

.п.*rро.rергiТ та iнших pecypciB (що врахов1rються у фактичнiй собiвартостi),

виникнення яких обумовлено недостатньо виваженою госlrодарською

дiяльнiстю (та призводит> до неефективних результатiв роботи) пiдприсмств
водогIровiдно-каналiзацi йного господарства та теплоенергетики.

у зв'язку з цим, утворення заборгованостi з рiзницi в тарифах, яка

виникла у пiдприсмств до 2016 року, у тому числi у зв'язку iз несвосчасним

викорисТанняМ rlрава на перегJuIд тарифiв, та обсяг такоТ заборгованостi мас

пiдтверджувати орган, уповноважений встановлювати Taki тарифи, з

урахуваНням TepMiHiB введення в дiю економiчно обгрунтованих тарифiв на цi
поспуги та вилу{ення понаднормативних та iнших необrрунтованих
(неефективних) витрат пiдприсмства, наявнiсть яких визначена за результатами
аналiзу звiтностi лiцензiата цього органу.

Також вiдмiтимо, Що з урахуванням вимог cTaTTi 15 Закону Украiни <Про

цiни i цiноутворенIuI)) компенсацiя втрат комунаjIьних пiдприемств, якi не с
лiцензiатами НКРЕкп, понесених утrаслiдок встановлення тарифiв на piBHi

нижче економiчно обгрунтованих, повинна здiйснюватися за рахунок коштiв
мiсцевих бюджетiв

Перший заступник Щенис УЛIОТIН
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