Сектор НКРЕКП
у Кіровоградській області

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

08 липня 2020 року
Обґрунтування
до проєкту рішення НКРЕКП «Застереження щодо недопущення надалі
ОБЛАСНИМ КОМУНАЛЬНИМ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ДНІПРОКІРОВОГРАД» Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення»
Сектором НКРЕКП у Кіровоградській області за участі представника центрального
апарату
НКРЕКП,
відповідно
до
постанови
НКРЕКП
від
03
червня
2020 року № 1037 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ОБЛАСНОГО
КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРО-КІРОВОГРАД», що
була прийнята на підставі письмової заяви про здійснення заходу державного контролю
ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРОКІРОВОГРАД» (далі – ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД», Підприємство) від 14.05.2020
№ 1526/05/07-21, за посвідченням від 03 червня 2020 року № 235 з 09 червня 2020 року по
22 червня 2020 року було проведено позапланову перевірку щодо дотримання
Підприємством підпунктів 9 та 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення, затверджених постановою НКРЕКП від 22.03.2017 № 307 (далі –
Ліцензійні умови), за результатами якої складено Акт перевірки від 22 червня 2020 року
№ 216, та встановлено наступне порушення ліцензійних умов:
Виявлене порушення
підпункт 10 пункту
Ліцензійних умов

2.2

Суть порушення

глави

2 щодо
дотримання
фінансового
плану
використання
коштів,
передбачених
для
виконання інвестиційної програми, та графіка
здійснення
заходів
такої
програми
з
використанням зазначених коштів з урахуванням
вимог
Порядку
здійснення
контролю
за
виконанням інвестиційних програм у сферах
теплопостачання,
централізованого
водопостачання та водовідведення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 01
жовтня 2014 року № 552
Інвестиційна програма ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» на 2019 рік погоджена рішенням
Кіровоградської обласної ради від 11.12.2018 та схвалена постановою НКРЕКП від 24.12.2019
№ 3192 на загальну суму 58 687,90 тис. грн (без ПДВ), у тому числі:
- заходи з водопостачання 38 384,60 тис. грн;
- заходи з водовідведення 20 303,30 тис. грн.
Джерела фінансування Інвестиційної програми ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» на 2019 рік
Джерела фінансування
Усього без урахування ПДВ, у тому числі:
заходи з водопостачання, у тому числі:
амортизаційні відрахування
виробничі інвестиції з прибутку
заходи з водовідведення, у тому числі:
амортизаційні відрахування
виробничі інвестиції з прибутку

58 687,90
38 384,60
12 068,30
26 316,30
20 303,30
4 988,80
15 314,50

Виходячи з фактичних обсягів реалізації централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення, структур тарифів, що діяли протягом 2019 року (діяли тарифи
встановлені постановами НКРЕКП від 21.06.2018 № 539, від 18.06.2019 № 1039, від 19.11.2019
№ 2444) джерела фінансування склали 20 752,27 тис. грн, у тому числі за рахунок тарифів на:
- централізоване водопостачання 13 911,46 тис. грн;
- централізоване водовідведення 6 840,81 тис. грн.
Згідно звіту за формою № 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна) за 2019 рік, який
підтверджується первинними документами, станом на 31.12.2019 профінансовано заходів ІП 2019
року на загальну суму 17 460,00 тис. грн (без ПДВ), у тому числі:
- заходи з водопостачання 12 249,00 тис. грн;
- заходи з водовідведення 5 211,00 тис. грн.
Відхилення фінансування склало 3 292,27 тис. грн.
Станом на 01.06.2020 додатково здійснено фінансування заходів ІП 2019 ОКВП «ДНІПРОКІРОВОГРАД» у розмірі 12 497,00 тис. грн за рахунок:
- амортизаційних відрахувань та інвестиційної складової тарифів, в розмірі 7 497,00 тис. грн;
- інших заходів, пов’язаних з економічною діяльністю (фінансова підтримка)
Кіровоградською обласною радою зі спеціального фонду за кодом Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету 1217693 перераховано ОКВП «ДНІПРОКІРОВОГРАД» (лист від 24.03.2020 № 991/01/07-21) у розмірі 5 000,00 тис. грн відповідно до
рішення від 12.03.2020 № 763, що підтверджено платіжним дорученням № 1 від 27.03.2020 на
оплату основного боргу за договором про субкредитування від 20.11.2014 № 13010-05/97.
Таким чином, виконання Інвестиційної програми на 2019 рік за рахунок тарифних
відрахувань складало 24 957,00 тис. грн (без ПДВ), або 120,26 % від суми фактичних нарахувань
тарифів 2019 року в тому числі:
заходи з водопостачання в сумі 14 470,00 тис. грн,
заходи з водовідведення в сумі 10 487,00 тис. грн.
Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми та їх
врахування у структурі тарифів на 2017-2020 роки та річний інвестиційний план на 2019 рік,
затверджені генеральним директором ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» та погоджені рішенням
Кіровоградської обласної ради від 11.12.2018 № 590.
ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» не дотримувалося затвердженого фінансового плану
використання коштів, передбачених для виконання інвестиційної програми, та графіка здійснення
заходів з використанням зазначених коштів інвестиційної програми на 2019 рік.

Ураховуючи зазначене, Сектор НКРЕКП у Кіровоградській області пропонує:
прийняти постанову, якою відповідно до статей 19 та 22 Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних
послуг»
застерегти
ОБЛАСНЕ
КОМУНАЛЬНЕ
ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» щодо недопущення в подальшому порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення.
Голова Комісії з перевірки
ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту
ліцензійного контролю

О. Тарасенко

Я. Зеленюк

ПРОЄКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
___________________

Київ

№ _______________

Застереження щодо недопущення
надалі
ОБЛАСНИМ
КОМУНАЛЬНИМ
ВИРОБНИЧИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ
«ДНІПРОКІРОВОГРАД»
порушення
Ліцензійних
умов
провадження
господарської
діяльності
з
централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 08 липня 2020 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової
виїзної перевірки від 22 червня 2020 року № 216, проведеної на підставі
постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від 03 червня 2020 року № 1037 «Про
проведення позапланової виїзної перевірки ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО
ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» та посвідчення
на проведення позапланової виїзної перевірки від 03 червня 2020 року № 235,
установлено, що ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ДНІПРО-КІРОВОГРАД» (код ЄДРПОУ 03346822) порушило підпункт 10
пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення,
затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня
2017 року № 307 (далі – Ліцензійні умови № 307), щодо дотримання
фінансового плану використання коштів, передбачених для виконання
інвестиційної програми, та графіка здійснення заходів такої програми з
використанням зазначених коштів з урахуванням вимог Порядку здійснення

2

контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання,
централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від
01
жовтня
2014 року № 552.
Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Застерегти ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ДНІПРО-КІРОВОГРАД» щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних
умов № 307.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

