ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

восьмого скликання
ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії обласної ради з
питань житлово-комунального господарства, енергозбереження,
будівництва, транспорту та зв’язку
29 січня 2021 року

м. Полтава

№3

Головуючий: Сидоренко Іван Іванович – голова постійної комісії.
Присутні члени постійної комісії: Говоренко Володимир Олександрович –
заступник голови постійної комісії, Матюшенко Олексій Володимирович –
заступник голови постійної комісії.
Відсутні члени постійної комісії: Мірошніченко Людмила Вікторівна –
заступник голови постійної комісії, Копотун Костянтин Іванович – секретар
постійної комісії, Устименко Юлія Сергіївна.
Взяли участь:
Лемешко
Олександр Миколайович

перший заступник голови обласної ради

Руроєва
Лілія Олександрівна

заступник голови обласної ради

Чепурко
Олексій Григорович

заступник голови обласної ради

Греков
Євген Анатолійович

заступник голови Полтавської обласної
державної адміністрації

Глушко
Володимир Іванович

виконуючий обов’язки заступника
керівника апарату – керуючого справами
виконавчого
апарату
обласної
ради,
заступник керуючого справами – начальник
відділу
організаційного
забезпечення
діяльності ради виконавчого апарату
обласної ради
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Гранчак
Наталія Степанівна

депутат обласної ради

Москалик
Іван Володимирович

депутат обласної ради

Проценко
Руслан Олександрович

депутат обласної ради

Степаненко
Ірина Вікторівна

депутат обласної ради

Запрошені:
Воротинцев
Василь Альбертович

генеральний директор КП ПОР
«Полтававодоканал»

Кулинич
Віталій Іванович

директор Департаменту будівництва,
містобудування і архітектури та житловокомунального господарства
облдержадміністрації

Маркідов
Дмитро Анатолійович

директор комерційний
АТ «Полтаваобленерго»

Остроушко
Олег Леонідович

директор з правової роботи
АТ «Полтаваобленерго»

Рева
Едуард Васильович

заступник директора Департаменту –
начальник управління житловокомунального господарства
Департаменту будівництва,
містобудування і архітектури та житловокомунального господарства
облдержадміністрації

Третяк
Микола Юрійович

заступник генерального директора з
економіки та фінансів КП ПОР
«Полтававодоканал»

Порядок денний:
1. Про розгляд структури тарифу на водовідведення та водопостачання
КП ПОР «Полтававодоканал» з 01.01.2021 року, затвердженого постановою
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Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг від 16.12.2020.
2. Про розгляд звіту про інвестиційну
«Полтававодоканал» за останні 5 років.

діяльність

КП

ПОР

3. Про розгляд звіту про поточну заборгованість КП ПОР
«Полтававодоканал» за електроенергію (скільки погашено реструктуризованих
і поточних боргів протягом 2020 року).
4. Про розгляд звіту про фінансово-господарську діяльність КП ПОР
«Полтававодоканал» за 2020 рік.
5. Про розгляд пропозицій до плану роботи постійної комісії обласної
ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження,
будівництва, транспорту та зв’язку на 2021 рік.
6. Різне.
1. Про розгляд структури тарифу на водовідведення та водопостачання
КП ПОР «Полтававодоканал» з 01.01.2021 року, затвердженого постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг від 16.12.2020.
СЛУХАЛИ: В. Воротинцева, який зазначив, що з 1 січня 2021 року відповідно
до постанови НКРЕКП було встановлено нові тарифи на послуги
централізованого водопостачання та на послуги централізованого
водовідведення. Повна собівартість послуг в тарифах КП ПОР
«Полтававодоканал» на 2021 рік збільшилась в порівнянні з врахованою в
тарифах 2020 року на послуги централізованого водопостачання на 29 млн грн,
на послуги централізованого водовідведення на 23 млн грн.
На таке збільшення вплинули наступні чинники:
- зменшилися обсяги реалізації на 1,16% з централізованого
водопостачання та на 2,05% з централізованого водовідведення;
- зросли витрати на оплату праці: на 15,0% з централізованого
водопостачання та на 11,3% з централізованого водовідведення. Середня
заробітна плата на одного працівника підприємства зросла на 7%, а саме з
12485 грн до 13358 грн;
- збільшилися витрати на оплату податків та зборів: на 18,1% з
централізованого водопостачання та на 12,7% з централізованого
водовідведення;
- збільшилися витрати на оплату електричної енергії: на 15,2% з
централізованого водопостачання та на 18,7% з централізованого
водовідведення. Відбулося зростання вартості електричної енергії 1-го класу
напруги на 13,5 % та на 2-го класу напруги на 16,8 %. Фізичні обсяги (кВт)

4

зменшилися з централізованого водопостачання на 1,15% та зменшилися на
2,93% з централізованого водовідведення. Ураховані обсяги споживання
електричної енергії не перевищують обсяги, що розраховані відповідно до норм
питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів;
- збільшилися витрати на реагенти: на 17,4% з централізованого
водопостачання та на 67,5% з централізованого водовідведення;
- збільшилися витрати на поточний ремонт (матеріальні витрати): на
13,3% з централізованого водопостачання та на 13,5% з централізованого
водовідведення;
- зменшилися витрати на паливно-мастильні матеріали: на 7,5% з
централізованого водопостачання та на 9,1% з централізованого водовідведення
внаслідок зниження фактичної ціни на паливо;
- збільшилася решта витрат у зв’язку з підвищенням вартості матеріалів
та послуг: на 1551,7 тис. грн з централізованого водопостачання та на
1274,2 тис. грн з централізованого водовідведення.
Наголосив, що тарифи підприємству на послуги централізованого
водопостачання та на послуги централізованого водовідведення встановлює
НКРЕКП.
ВИСТУПИЛИ:
І. Сидоренко – поцікавився, коли проходила зустріч з громадськістю щодо
обговорення тарифів, які встановлені постановою НКРЕКП.
Запитав, чи були присутні представники обласної державної адміністрації та
обласної ради при обговоренні тарифів та чи вносили свої пропозиції.
Запитав, яка чисельність працівників у КП ПОР «Полтававодоканал». Скільки
працівників задіяні у сфері водопостачання і водовідведення, скільки
працівників входить в структуру прямих витрат, загальновиробничих затрат,
виробничих затрат і витрат по збуту.
Попросив дати пояснення, що таке втрати на збут.
Поцікавився, скільки працівників безпосередньо зайняті на виробництві і
скільки адміністративних працівників.
Запитав, чи ідуть всі амортизаційні відрахування на відновлення мереж
водопостачання та водовідведення та скільки коштів від амортизаційних
відрахувань передбачено на 2021 рік.
Поцікавився, за рахунок чого утворюються збитки на підприємстві.
Запитав, за які порушення Ліцензійних умов було накладено штрафи НКРЕКП
на підприємство.
Поцікавився, яким чином на підприємстві проводяться планові закупівлі.
О. Лемешко – поцікавився, за рахунок чого планується проводити зменшення
розміру збитків на підприємстві.
Запитав, чи є комунікація підприємства з органами НКРЕКП.
О. Матюшенко – запитав, яка забезпеченість споживачів приладами обліку
води та чи в інвестиційній програмі передбачено закупівлю і встановлення
приладів обліку води споживачам.
Поцікавився, яка робота проводиться на підприємстві з боржниками за надані
послуги та з боргами субсидіантів.
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Запитав, чому підприємство не проводить поточні ремонти за допомогою
власної техніки.
І. Степаненко – запитала, чому тариф КП ПОР «Полтававодоканал» з 1 січня
2021 року є одним з найвищих в Україні в порівнянні з іншими обласними
центрами, а саме 13,23 грн за м3 без ПДВ - водопостачання та 13,94 грн за м3
без ПДВ - за водовідведення.
Поцікавилася, чому вартість електроенергії в структурі тарифу КП ПОР
«Полтававодоканал» в 3,7 разів вища, ніж в м. Черкаси та в 2,42 рази, ніж в
м. Чернігові.
Наголосила, що адміністративні витрати в структурі тарифів КП ПОР
«Полтававодоканал» в понад півтора рази вищі, ніж в м. Черкаси, і в 1,8 разів
вищі, ніж в м. Чернігові. Це як мінімум вказує на роздуті управлінські штати і
на занадто високі зарплати топ-менеджменту.
Поцікавилася, чому у структуру тарифів підприємство не включає виробничі
інвестиції.
Запитала, чи підписаний договір по реструктуризації боргу за електроенергію.
О. Матюшенко – запитав, у чому полягає проблема підписання договору
реструктуризації боргу за електроенергію.
І. Сидоренко – запропонував КП ПОР «Полтававодоканал» підготувати проєкт
звернення до Кабінету Міністрів України щодо відшкодування заборгованості
за спожиту електроенергію минулих років.
І. Москалик – наголосив, що у разі укладання договору реструктуризації боргу
за електроенергію не було б нараховано штрафні санкції, пені та інше.
Зазначив, що у підприємства відсутні власні кошти, щоб сплатити борги за
електроенергію минулих років.
Запитав, чому інформація, яка розміщена на офіційному сайті підприємства та
яка надана на розгляд засідання постійної комісії містить різні дані. Чому така
мала складова матеріальних витрат саме на проведення тих чи інших
ремонтних робіт. Попросив надати інформацію щодо витрат, які враховані в
структурі тарифів, а саме матеріальних витрат. Яка кількість встановлених
загальнобудинкових приладів обліку вод? Скільки протягом 2019 і 2020 років
було укладено прямих договорів підприємством без проведення процедури
закупівель?
О. Матюшенко – наголосив, що необхідно вивчити та вирішити питання
укладання договору реструктуризації боргу за електроенергію.
В обговоренні питання взяли участь: В. Говоренко, О. Остроушко.
2. Про розгляд звіту про інвестиційну діяльність КП ПОР «Полтававодоканал»
за останні 5 років.
СЛУХАЛИ: В. Воротинцева, який зазначив, що відповідно до законодавства,
джерелами для капітальних інвестицій, врахованих у структурі тарифів на
централізоване водопостачання та водовідведення є амортизаційні
відрахування та виробничі інвестиції з прибутку. Виробничі інвестиції з
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прибутку до тарифів не враховувалися з метою зниження фінансового
навантаження на споживачів.
Суми коштів на здійснення капітальних інвестицій по роках:
2016 рік – 6588 тис. грн, в тому числі 4400 тис. грн власних коштів;
2017 рік – 45495 тис. грн, в тому числі 8493 тис. грн власних коштів;
2018 рік – 35289 тис. грн, в тому числі 14644 тис. грн власних коштів;
2019 рік – 25392 тис. грн, в тому числі 12531 тис. грн власних коштів;
2020 рік – 35538 тис. грн, в тому числі 27662 тис. грн власних коштів.
ВИСТУПИЛИ:
І. Сидоренко – поцікавився, на скільки виросла вартість основних засобів.
І. Москалик – попросив надати інформацію чому протягом 2018–2019 років
підприємством не була виконана інвестиційна програма в повному обсязі.
3. Про розгляд звіту про поточну заборгованість КП ПОР
«Полтававодоканал» за електроенергію (скільки погашено реструктуризованих
і поточних боргів протягом 2020 року).
СЛУХАЛИ: В. Воротинцева, який зазначив, що стан заборгованості за
електроенергію на 1 січня 2021 року – 128,6 млн грн, в тому числі
заборгованість минулих років з 2012 року по 2016 року – 124,5 млн грн.
Поточна заборгованість станом на 1 лютого 2021 року – 4,1 млн грн, цей
борг сплачений в січні 2021 року. На сьогоднішній день поточна заборгованість
відсутня.
Сплачено за електроенергію за 2020 рік – 104,4 млн грн.
В 2020 році погашено заборгованості минулих років – 117,6 тис. грн.
Загальна сума сплаченої в період з 1 березня 2017 до 1 лютого 2020 року
заборгованості за електроенергію, спожиту у минулих роках– 22,3 млн грн.
ВИСТУПИЛИ:
І. Сидоренко – попросив на наступне засідання постійної комісії надати інформацію
щодо реструктуризації боргу за електроенергію.
4. Про розгляд звіту про фінансово-господарську діяльність КП ПОР
«Полтававодоканал» за 2020 рік.
СЛУХАЛИ: В. Воротинцева, який зазначив, що в 2020 році підприємство
сплачувало за електроенергію, заробітну плату, податки та збори до бюджетів
всіх рівнів вчасно та в повному обсязі.
Боргу за поточне споживання електроенергії підприємство не має і
поступово погашає борги минулих років.
З 1 червня 2019 року підприємство стало учасником на ринку
електроенергетики, що дозволило придбавати електричну енергію за нижчим
тарифом. Внаслідок цього отримана в 2020 році економія за мінімальним
підрахунком склала 2,2 млн грн.
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Впроваджені енергозберігаючі заходи на підприємстві дозволили
скоротити фактичні питомі витрати електроенергії у порівнянні з
нормативними у водопостачанні на 7% та у водовідведенні на 5%.
КППОР «Полтававодоканал» постійно проводило заходи щодо
оптимізації використання матеріальних ресурсів.
Так, в 2020 році була проведена реконструкція артезіанської свердловини
на водозаборі № 2 та заміна застарілого насосного агрегату на новий на
водозаборі № 1. Внаслідок цього споживання електроенергії зменшиться в
середньому на 136 тис.кВт.год/міс.
Завдяки раціональному використанню паливно - мастильних матеріалів в
2020 році, отримано скорочення їх споживання в натуральному виразі у
порівнянні із показниками 2019 року на 4% (бензин на 10%, дизпаливо на 4%,
скраплений газ на 1%).
Велику увагу підприємство приділяло роботі по скороченню втрат води.
Завдяки впровадженню заходів, спрямованих на скорочення втрат води,
вдалося при встановленому нормативі 28,0% довести їх фактичний рівень до
23,8% від обсягу її забору, що вплинуло на зменшення використання
електроенергії на водопостачання.
Дослідження показують, що основна частина втрат води – це комерційні
втрати. Такі втрати відбуваються через несправність сантехнічного обладнання
у будинках, безоплатне користування послугами централізованого
водопостачання окремими споживачами: несанкціоноване підключення до
централізованих мереж водоканалу, відсутності загальнобудинкових засобів
обліку води, а також не облаштованості деякої кількості котелень та
теплопунктів м. Полтави комерційними засобами обліку холодної води.
Інспекцією з контролю за водокористуванням, що функціонує в складі КП
ПОР «Полтававодоканал» виявлено витоків та самовільних підключень за
2020 рік на 16 об’єктах та нараховано штрафних санкцій на суму 336,8 тис. грн,
сплачено – 151,5 тис. грн.
Підприємство в 2020 році забезпечувало роботою та заробітною платою,
яка стабільно і вчасно виплачувалася 1036 працівникам.
КП ПОР «Полтававодоканал» дотримується усіх соціальних гарантій
згідно колективного договору підприємства, частково утримує профспілку.
Заробітна плата працівникам підвищується відповідно до законодавства в
межах дозволених витратами, що враховані тарифами. Середня заробітна плата
штатних працівників в 2020 році зросла на 12% у порівнянні з 2019 роком.
Також, в 2020 році вдалося призупинити відтік кваліфікованих кадрів на
підприємстві і частково заповнити робітничі вакансії, що є позитивним
фактором в роботі підприємства
Очікується що валовий дохід в 2020 році складе 368,7 млн грн (з ПДВ).
Основна діяльність підприємства – це дохід від реалізації послуг з
водопостачання та водовідведення. В 2020 році він склав 357,8 млн грн, що на
16 млн грн (майже на 5%) більше, ніж у 2019 році.
Завдяки активізації робіт з іншої діяльності та перерахунку їх вартості
очікується збільшення доходів від іншої діяльності та інших операційних
доходів на суму близько 2 млн грн у порівнянні з минулим роком
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За 2020 рік збитки очікуються в розмірі 7,4 млн грн, що значно менше ніж
передбачено фінансовим планом підприємства та на 26,4 млн грн менше, ніж в
2019 році.
На кінець 2020 року загальний розмір заборгованості споживачів за
послуги з водопостачання та водовідведення складає – 57,6 млн грн.
Незважаючи на те, що робота із боржниками була дуже ускладнена через
введення в країні карантину, за рік вдалося скоротити дебіторську
заборгованість на 4 млн грн.
Загальний рівень оплати послуг з водопостачання та водовідведення
склав за 2020 рік – 101%, в тому числі населення – 98,9%.
За рік до суду було подано 487 позовів на суму 19,2 млн грн по
відшкодуванню заборгованості споживачів за надані послуги, з них задоволено
174 на суму 14,6 млн грн.
Було здійснено 15 відключень об’єктів від мереж підприємства за борги.
Робота у цьому напрямку продовжується.
Станом на початок 2020 року немає простроченої заборгованості перед
державними фондами соціального страхування, перед працівниками по виплаті
заробітної плати.
Загальні поточні зобов’язання підприємства – очікуються у розмірі
331,7 млн грн. В тому числі поточна заборгованість підприємства за товари,
роботи, послуги на кінець 2020 року очікується 129,9 млн грн з неї за
електроенергію, спожиту у минулих роках 124,5 млн грн. Основна частина
кредиторської заборгованості – це штрафні санкції, нараховані на
електроенергію спожиту в 2016 – 2020 роках.
Обсяг заборгованості Держави перед підприємством на покриття різниці
в тарифах складає – 223,6 млн грн.
ВИСТУПИЛИ:
І. Сидоренко – запитав, що це за борг 129,9 млн грн.
І. Степаненко – попросила розібратися у вартості електроенергії, яка зазначена в
структурі тарифів та запитала, хто постачає електроенергію підприємству.
І. Сидоренко – поцікавився, що входить в загальновиробничі витрати
підприємства.
І. Москалик – запитав, скільки коштів надійшло підприємству від бюджетів
різних рівнів. Попросив конкретизувати, що входить до довгострокових
кредитних зобов’язань підприємства та пояснити, що це за кошти 27 млн грн.
Поцікавився, чи є у підприємства, відповідно до Закону України «Про
державну
допомогу
суб’єктам
господарювання»,
погодження
Антимонопольного комітету України на фінансування з бюджетів різних рівнів.
Запитав, який тариф встановлений для реалізації технічної води та хто
затверджує даний тариф. Якій кількості підприємств постачається технічна
вода.
Поцікавився, яка загальна реалізація по питній воді, яка запланована
рентабельність на технічну воду та на які цілі використовуються кошти, які
надходять від реалізації технічної води?

9

Запитав, яка дохідна частина понаднормових скидів стічних вод. Скільки
абонентів обслуговує підприємство. Хто обслуговує прилади обліку води
абонентів. Яка дохідна частина від продажу електроенергії.
Наголосив, що дуже слабкий рівень підготовки представниками підприємства
до засідання постійної комісії.
І. Сидоренко – запитав, чи відпрацьований підприємством інвестиційний план
на 2021 рік і попросив надати його на ознайомлення депутатам.
Р. Проценко – попросив, надати інформацію про виділення коштів
підприємству з різних рівнів бюджету з 2015 по 2021 рік.
Запитав, який був механізм відокремлення ОКВПВКГ «Миргородводоканал».
І. Москалик – попросив надати звіт про закупівлю електроенергії за 2020 рік та
за січень 2021 року.
В обговоренні питання взяли участь: Н. Гранчак, О. Матюшенко, І. Степаненко.
СЛУХАЛИ: І. Сидоренка, який зазначив, що заслухавши інформацію
генерального директора КП ПОР «Полтававодоканал» В. Воротинцева,
напрацьовано рекомендації постійної комісії, які на наступному засіданні
постійної комісії будуть запропоновані на голосування.
1. Рекомендувати голові Полтавської обласної ради скликати позачергову
сесію обласної ради, на якій розглянути збиткову діяльність КП ПОР
«Полтававодоканал». Заслухати на сесії звіт керівника КП ПОР
«Полтававодоканал» про причини збиткової діяльності підприємства, про
Стратегію виходу підприємства з кризи, про шляхи пониження тарифу на
послуги водопостачання і водовідведення. За результатами розгляду зазначених
питань
прийняти
рішення
відповідності
керівника
підприємства
В. Воротинцева займаній посаді.
2. На сесії обласної ради розглянути питання передачі КП ПОР
«Полтававодоканал» із спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Полтавської області в комунальну власність міста Полтава та
територіальних громад, в яких функціонують філії підприємства.
3. З метою зменшення тарифу провести аудит витрат електроенергії КП
ПОР «Полтававодоканал», здійснити технічні та управлінські заходи по
зниженню ціни електроенергії на 1 м3 води в структурі тарифу мінімум вдвічі.
4. З метою контролю використання тарифних коштів, збільшення
економії від закупівель товарно-матеріальних цінностей, що дозволить
збільшити обсяг ремонтних робіт, КП ПОР «Полтававодоканал» у термін до
25 лютого надати профільній комісії план закупівель товарно-матеріальних
цінностей, робіт та послуг на 2021 рік, та всю тендерну документацію під ці
закупівлі.
5. У структурі тарифу, крім електроенергії (36,7%), суттєву частку
займають витрати на оплату праці (36,5%). В зв’язку з цим, КП ПОР
«Полтававодоканал» оптимізувати штат співробітників щорічно в розмірі не
менше 1% від штатної чисельності, затвердженої НКРЕКП в тарифі на
водопостачання та водовідведення.
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6. Голові обласної ради рекомендувати головам постійних комісій: з
питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва,
транспорту та зв’язку та з питань охорони здоров’я та соціального захисту
населення брати участь у відкритих обговореннях структури тарифів
енергопостачальних,
газорозподільчих
компаній
та
КП
ПОР
«Полтававодоканал» з наступним публічним інформуванням депутатського
корпусу та громадськості про результати обговорення.
7. Рекомендувати КП ПОР «Полтававодоканал» залучати в обов’язковому
порядку до відкритого обговорення структури тарифів представників органів
місцевого самоврядування (голів ОТГ, місцевих депутатів, громадськість та
представників ЗМІ).
5. Про розгляд пропозицій до плану роботи постійної комісії обласної
ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження,
будівництва, транспорту та зв’язку на 2021 рік.
СЛУХАЛИ: І. Сидоренка, який зазначив, що для затвердження остаточного
плану роботи постійної комісії обласної ради з питань житлово-комунального
господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку на 2021 рік
необхідно надати пропозиції до 3 лютого 2021 року.
6. Різне.

Голова постійної комісії

І. СИДОРЕНКО

