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Шановна Ірино Миколаївно!

Донецькою облдержадміністрацією розглянуто Ваш лист 
від 23 червня 2017 року № 31/06-17 щодо наданих рекомендацій згідно з протоколом 
засідання громадської ради при облдержадміністрації від 27 травня 2017 року 
№ 10-17.

З питання щодо діяльності КП «Компанія «Вода Донбасу» та підвищення 
плати за воду у 2,1 рази повідомляємо наступне.

Відповідно до частини 1 статті 6 Закону України «Про державне регулювання 
у сфері комунальних послуг», Положення про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - 
НКРЕКП), затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року 
№715/2014, встановлення тарифів на комунальні послуги суб’єктами 
господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється 
НКРЕКП, належить до повноважень цієї комісії.

Згідно зі статтею 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 
НКРЕКП несе відповідальність за наслідки встановлення або регулювання 
цін/тарифів, що змінюються нею відповідно до її повноважень. Встановлення 
цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно 
обґрунтованих витрат на їх виробництво не допускається.

Відповідно до пункту 4 статті 17 Закону України «Про метрологію та 
метрологічну діяльність» від 05 червня 2014 року № 1314-VII (із змінами), 
періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, 
транспортування та монтаж) приладів обліку холодної води, що є власністю 
фізичних осіб, здійснюються за рахунок суб'єктів господарювання, які надають 
послуги з водопостачання.

Діючий тариф на водопостачання розраховується у відповідності до Порядку 
формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведейня,, • 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року - * 
№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово- 
комунальні послуги». На підставі пункту 24 зазначеного Порядку, до складу тарифу 
з централізованого водопостачання повинні входити витрати на періодичну повірку, 
опломбування, обслуговування, ремонт, демонтаж, транспортування та монтаж 
приладів обліку холодної, води, які є власністю суб’єкта водопровідно- 
каналізаційного господарства. Станом на 20 липня 2017 року КП «Компанія «Вода 
Донбасу» не затверджено тарифи на послуги з централізованого постачання 
холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньо-будинкових систем).
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У випадку затвердження НКРЕКП нового тарифу на послуги з 
централізованого постачання холодної води для КП «Компанія «Вода Донбасу», 
періодична повірка, опломбування, обслуговування, ремонт, демонтаж, 
транспортування та монтаж всіх приладів обліку холодної води буде проводитися за 
рахунок підприємства.

На виконання частини третьої статті 15 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», НКРЕКП оприлюднила проект постанови «Про внесення 
змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868», 
схвалений на відкритому засіданні НКРЕКП, яке відбулося 08 червня 2017 року. 
Згідно з цим проектом постанови для КІІ «Компанія «Вода Донбасу» тариф на 
послугу з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньо- 
будинкових систем) становить 11,75 грн. за 1 м3 (без ПДВ), на послугу з 
централізованого водовідведення (з використанням внутрішньо-будинкових систем) 
-  10,18 грн. за 1 м3 (без ПДВ).

11 липня 2017 року відбулося відкрите засідання НКРЕКП, на якому було 
прийнято рішення продовжити розгляд питання про внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 26 листопада 2015 року № 2868 щодо встановлення тарифів на 
централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням 
внутрішньо-будинкових систем) для КП «Компанія «Вода Донбасу».

Відповідно до рекомендацій громадської ради при облдержадміністрації 
20 липня 2017 року в будівлі Краматорської міської ради (м. Краматорськ, площа 
Миру, 2, каб. 306) відбулося засідання «круглого столу» з питання встановлення 
тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення. Участь у заході взяли 
заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України Кругляк Е.Б, голова Донецької облдержадміністрації, 
керівник обласної військово-цивільної адміністрації Жебрівський П.І., представники 
КП «Компанія «Вода Донбасу», члени громадської ради при облдержадміністрації, а 
також представники громадськості. Під час круглого столу в процесі дискусії були 
обговорені актуальні питання водопостачання та водовідведення у Донецькій 
області.

З питання щодо нагородження Степана Чубенка державною нагородою 
України повідомляємо наступне.

30 травня 2017 року до облдержадміністрації, обласної військово-цивільної 
адміністрації надійшло подання від виконавчого комітету Краматорської міської 
ради про представлення до нагородження державною нагородою України орденом 
«За мужність» III ступеня (посмертно) Чубенка Степана Вікторовича.

Врахувавши його громадянську мужність, патріотизм, виявлені під час подій, 
пов'язаних із захистом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності 
України, 31 травня 2017 року облдержадміністрацією, обласною військово- 
цивільною адміністрацією, перед Президентом України було порушене відповідне 
клопотання.

28 червня 2017 року Указом Президента України № 168/2017 Степана 
Чубенка -  воротаря Краматорської молодіжної команди «Авангард», було 
відзначено посмертно орденом «За мужність» III ступеня.

З питання реалізації Національної стратегії сприяння розвитку 
громадянського суспільствам Донецькій області повідомляємо наступне.

Розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації від 12 червня 2017 року № 639 затверджено обласну цільову 
програму сприяння розвитку громадянського суспільства на 2017 -  2020 роки.



З питання делегування представників громадської ради при 
облдержадміністрації до складу ініціативної групи з формування нового складу 
громадської ради при облдержадміністрації повідомляємо наступне.

Розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації від 13 червня 2017 року № 644 «Про ініціативну групу з 
формування нового складу громадської ради при облдержадміністрації» до складу 
ініціативної групи увійшли троє представників громадської ради при 
облдержадміністрації, а саме: Борозенцева Тетяна Валеріївна, Степанова Ірина 
Юріївна, Турура Ольга Володимирівна.

З питання щодо сприяння житлового кредитування учасників 
антитерористичної операції повідомляємо наступне.

Після доопрацювання та затвердження проекту Донецької обласної 
регіональної Програми житлового кредитування учасників АТО та членів їх сімей на 
2017 -  2021 роки облдержадміністрацією буде створено робочу групу з метою 
ефективного виконання зазначеної програми.

З питання щодо укладання договорів з автоперевізниками виконкомом 
Краматорської міської ради повідомляємо наступне.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» - 
органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну 
діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

За інформацією Краматорської міської ради: умовами договорів з
переможцями у конкурсі на перевезення пасажирів, який відбувся 
19 липня 2017 року, передбачається здійснювати перевезенню пасажирів пільгових 
категорій згідно чинного законодавства України незале^^ґвід режиму руху.

З повагою

Заступник голови 
облдержадміністрації І.С. Стокоз

Биченко Л.А. 
Присяжнюк 0507513132


