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ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Кролевецької районної ради Сумської області до Президента
України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України
Депутатський корпус Кролевецької районної ради висловлює своє
занепокоєння у зв’язку з прийняттям Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг постанови
від 15.12.2016 №2210, відповідно до якої вартість електроенергії, яка
використовується для вуличного освітлення розраховується за єдиним
роздрібним тарифом. При цьому, протягом 2016 року відбувалось поступове
зростання даного тарифу, і станом на 01.01.17 він складає 2,4109 грн. за 1 кВт.
Хочемо зауважити, що протягом останніх п’яти років на теренах
Кролевецького району відбувалось активне впровадження Програми освітлення
населених пунктів району, у результаті реалізації якої, щорічно близько 300,0
тис. грн. виділялось з місцевих бюджетів для встановлення додаткових ліхтарів,
таймерів часу, монтажу шаф обліку, заміни енергозберігаючих ламп,
прокладення нових електромереж вуличного освітлення. Дані заходи знайшли
свою активну підтримку у мешканців територіальних громад, забезпечили
покращення якості умов життя, сприяли зменшенню злочинності та соціальної
напруги в суспільстві.
Витрати на вуличне освітлення населених пунктів району за 2016 рік
склали близько 582,0 тис. грн. Після набрання чинності даної постанови,
очікувані витрати у поточному році, навіть за умови сталого тарифу, зростуть
на 514,0 тис. грн. і складуть 1096,0 тис. грн.
Вважаємо, що враховуючи те, що Україна експортує електроенергію,
прийняття такої постанови НКРЕКП є незрозумілою і неприйнятною.
Збільшення витрат на вуличне освітлення призведе до згортання Програми
освітлення населених пунктів району та поступового відключення уже
існуючих мереж. Оскільки, додаткові кошти на оплату електроенергії на
вуличне освітлення не враховані при плануванні місцевих бюджетів на 2017
рік, тому місцеві ради будуть змушені зменшити видатки, які могли б бути
направлені на розвиток інфраструктури населених пунктів, впровадження
енергозберігаючих технологій, проведення поточного та капітального ремонту
комунальних доріг, благоустрою населених пунктів тощо.
Просимо Вас не залишити без розгляду наше звернення та вжити всіх
можливих заходів для скасування даної постанови та встановлення дійсно
економічно обгрунтованих, соціально направлених тарифів.

