АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення „Про встановлення тарифів на послуги
водопостачання, водовідведення, прийому та очищення стоків”
1. Опис проблеми
Комунальне підприємство „Білгород-Дністровськводоканал” створено для
забезпечення населення, установ та підприємств міста послугами водопостачання та
водовідведення. Власником підприємства є Білгород-Дністровська міська рада.
Уповноваженими органами з управління підприємства є виконавчий комітет та
управління житлово-комунального господарства Білгород-Дністровської міської ради.
Основними видами діяльності підприємства є:
- водопостачання;
- водовідведення та очистка стоків;
- приєднання до мереж водопроводу та каналізації і інші будівельно-монтажні
роботи в системах водопостачання та водовідведення
На сьогодняшній день діють тарифи на послуги водопостачання для населення,
бюджетних установ та інших споживачів встановлені рішенням виконавчого комітету
Білгород-Дністровської міської ради від 17.11.2008р. № 1301 „Про коригування тарифів
на послуги водопостачання та водовідведення” і становлять:
- з водопостачання:
для населення
- 3,96 грн за 1 м3 з ПДВ.
для бюджетних установ – 8,27 грн за 1 м3 з ПДВ.
для інших споживачів – 8,27грн за 1 м3 з ПДВ.
- з водовідведення:
для населення
- 3,36 грн за 1 м3 з ПДВ.
для бюджетних установ – 4,87 грн за 1 м3 з ПДВ.
для інших споживачів – 4,87 грн за 1 м3 з ПДВ
Діючі тарифи не враховують змін, що відбуваються з липня 2010 року, а саме:
- вартість 1квт/год активної електроенергії в липні 2010 року становила 0,693 грн,
а в розрахунках діючих тарифів – 0,562грн – зростання 23,3%, вартість
реактивної електроенергії зросла в 2,5рази..
- вартість бензину в липні 2010 року становила 5,75грн/л, в розрахунках діючих
тарифів – 4,70грн/л – зростання 22%.
- вартість матеріалів і комплектуючих виробів для забезпечення технологічного
процесу і аварійно відновлюваних робіт зросла на 70%.
- рівень мінімальної заробітної плати робітника 1-го розряду з 1 грудня 2010р.922грн, в розрахунках діючих тарифів – 595 грн. Рівень зростання – 55 %, як
слідство зростає сума відрахувань на соціальні заходи на 55%.
- ціна 1тн гіпохлориту натрія (реагент для знезаражування води) в липні 2010р.
становить 2132 грн, ціна в розрахунках діючих тарифах 1203,6грн, зростання –
77%.
- витрати на послуги банку за збір коштів від населення становитиме 2% від суми
платежу, в розрахунках діючих тарифів 1%, зростання - 200%
- витрати на податки та збори (плата за землю, плата за воду, ГРР) зросли на 28,4%
Як наслідок підприємство відчуває нестачу у власних обігових коштах, отриманих від
реалізації наданих послуг, в результаті чого зростає заборгованість за енергоносії,
затримується виплата заробітної плати, не має можливості своєчасно розраховуватись по
податкам і зборам. Станом на 1 листопада 2010 року заборгованість КП „БДВК” по
розрахункам з бюджетом становить 2960 тис. грн., заборгованість за товари і роботи – в
сумі 470,2 тис. грн в т.ч. за електроенергію – 420,5 тис. грн.
Така ситуація ставить під загрозу стабільність водозабезпечення міста, забезпечення
належного рівня відведення та очистки стоків і може спричинити припинення надання
послуг водопостачання та водовідведення споживачам через відключення підприємства
від джерел електропостачання за борги, спричинить заборгованість заробітної плати та
іншим непередбачуваним соціальним наслідкам.

З метою приведення у відповідність рівня тарифів розміру економічно обгрунтованих
витрат на виробництво і надання послуг з водопостачання та водовідведення, виникла
необхідність прийняття органами місцевого самоврядування рішення про встановлення
нових тарифів на послуги водопостачання, водовідведення, прийом та очищення стоків.
2. Цілі регулювання
Прийняття даного рішення має на меті привести тарифи на послуги водопостачання,
водовідведення, прийому та очищенню стоків, що надаються КП „БілгородДністровськводоканал” до рівня, що забезпечує:
- утримання якості надання послуг водопостачання та водовідведення і очищення
стоків в місті на рівні нормативної.
- беззбиткову діяльність КП „БДВК”, відповідно до вимог господарського кодексу
України та ст. 31 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”.
3. Механізм регулювання
Досягнення регуляторних цілей передбачається шляхом прийняття рішення про
встановлення тарифів на послуги водопостачання, водовідведення, прийом та очищення
стоків.
4. Альтернативи
Для стабілізації фінансового стану є такі заходи рішення проблеми:
- зменшення витратної частини за рахунок зниження цін на електроенергію,
паливно-мастильні матеріали та запровадження енергозберігаючих технологій;
- підвищення тарифів на послуги водопостачання, водовідведення, прийом та
очищення стоків;
- надання дотації КП „Білгород-Дністровськводоканал” для компенсування різниці
між встановленими тарифами та економічно обгрунтованими витратами на
виробництво та надання послуг.
5. Механізми та заходи
Досягнення регуляторних цілей передбачається шляхом прийняття рішення про
тарифи на послуги водопостачання та водовідведення і очищення стоків.
Рішення про тарифи на послуги водопостачання та водовідведення і очищення
стоків, у разі його прийняття, буде єдиним процедурним документом відповідно до якого
споживачам буде проводитись нарахування плати за послуги водопостачання та
водовідведення і очищення стоків.
6. Обгрунтування можливості досягнення цілей.
В разі прийняття запропонованого регуляторного акту з`явиться можливість
досягнення встановлених цілей при умові стовідсоткової оплати послуг.
Проаналізувавши вищевказане можна прийти до висновку, що запропонований
регуляторний акт є найоптимальнішим рішенням для всіх сторін.
7. Показники результативності регуляторного акта
В результаті проведення дослідження будуть вивчатись такі показники:
1. Показник прибутковості чи збитковості підприємства
2. Рівень відшкодування тарифом витрат на послуги з водопостачання
3. Рівень відшкодування тарифом витрат на послуги з водовідведення
4. Рівень відшкодування тарифом витрат на послуги з очищення стоків
5. Обсяг надання послуг з водопостачання та водовідведення і очищення стоків у
натуральному виразі (тис. м3)
6. Обсяг надання послуг з водопостачання та водовідведення і очищення стоків у
вартісному виразі (тис. грн);
7. Обсяг надходження платежів за наданні послуги (тис. грн);
8. Показник погашення кредиторської заборгованості всього у т.ч. за електроенергію
з оплати праці, за розрахунками з бюджетом

9. Показники витрат та втрат ресурсів:
- питоме споживання електроенергії;
- втрати та не обліковані витрати води з систем подачі і розподілу води.
10. Показники якості питної води:
- хімічні показники (колір, запах, смак, вміст хімічних речовин);
- бактеріологічні показники (індекс БГКП)

