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Проблема

В НОВОМУ РОЦІ – З НОВИМИ ТАРИФАМИ

Недавнє підвищення тарифів на опалення стало неприємною несподіванкою для охтирчан
і спричинило гарячі дискусії. Тож спробуємо розглянути його причини об’єктивно та неупереджено
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Н. І. Канівець
відсоток втрат
тепла у них
був встановлений на рівні майже 19 %,
а не 13 %, як раніше) та зростанням
законодавчо встановленого розміру
мінімальної заробітної плати Охтирська
філія ТОВ «Брок-Енергія» звернулася
до Національної комісії регулювання
електроенергетики України (НКРЕ) та
Державної інспекції з контролю за цінами в Сумській області з проханням
переглянути та погодити економічно
обґрунтовані розрахунки тарифів на
теплову енергію. 5 листопада ТОВ
«Брок-Енергія» отримала постанову
НКРЕ № 1267 «Про затвердження тарифів на виробництво теплової енергії
ТОВ «Брок-Енергія», а 30 листопада
2009 року – висновок Державної інспекції з контролю за цінами в Сумській
області № 264 про те, що розрахунки

статистика

планових витрат на послуги з транспортування та постачання теплової енергії
є економічно обгрунтованими.
ільки після цього, 30.11.2009 року,
керівництво ТОВ «Брок-Енергія»
звернулося до виконавчого комітету
Охтирської міської ради з проханням
погодити підвищення тарифів на теплову енергію.
роект рішення про погодження тарифів на теплову енергію для населення та бюджетних установ міста
пройшов процедуру обговорення з громадськістю міста, зокрема, 10 грудня
пройшов присвячений цьому питанню
«круглий стіл». Однак до 30.12.2009
року, кінцевого терміну подання пропозицій та відгуків по проекту рішення,
жодних письмових обгрунтованих зауважень та пропозицій на адресу управління житлово-комунального господарства, як розробника проекту рішення
виконавчого комітету, не надходило. Також ТОВ «Брок-Енергія» зверталася до
міської ради з проханням, аби уникнути
підвищення тарифів, виділити з місцевого бюджету дотацію в сумі 4815 тис.
грн.. Але міськрада вирішила відмовити
в субвенції у зв’язку з відсутністю джерел фінансування. В разі якби виконком
у визначений законодавством термін не
прийняв рішення про погодження тарифу, відповідно до п.4 ст.31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»
Охтирська міськрада зобов’язана була
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б відшкодувати ОФ ТОВ «Брок-Енергія»
різницю в тарифі. Тобто з міського бюджету, який наповнюється здебільшого
з податку на доходи фізичних осіб всіх
громадян міста, на підтримку економічного благополуччя мешканців багатоквартирних будинків потрібно було б
скерувати 4815 тисяч гривень (для прикладу це приблизно дорівнює річному
утриманню 3 великих дитячих садків!).
ому 31.12.2009 р. на засіданні виконавчого комітету Охтирської міської
ради були прийняті рішення про погодження ОФ ТОВ «Брок-Енергія» тарифів
на теплову енергію для населення, бюджетних установ та інших споживачів міста. Тариф для населення за опалення 1
м2 загальної площі квартири за місяць
в опалювальний період до підвищення
становив 5,04 грн., після підвищення
– 5,92 грн./м2, що складає 17,5 %.
рім того, вважаємо потрібним повідомити, що для економічної роботи
ОФ ТОВ «Брок-Енергія» в літній період
та з метою забезпечення охтирчан гарячою водою підприємством придбано,
встановлено та введено в експлуатацію
малопотужний турбогенератор та котел
малої потужності загальною вартістю
понад 3,7 мільйони гривень.
Н.І. Канівець, начальник відділу
розвитку та експлуатації об’єктів
житлово-комунального призначення
управління ЖКГ Охтирської міськради
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Життя у цифрах

Основні статистичні дані роботи відділу реєстрації актів цивільного стану по місту Охтирка
Охтирського міськрайонного управління юстиції в 2009 році
За 2009 рік відділом
реєстрації актів цивільного стану по місту Охтирка
було складено первинних
актових записів цивільного стану про:
- народження - 479;
- смерть
- 710;
- шлюб 266;
- розірвання шлюбу - 142;
- зміну імені - 19.
Відповідно до ст. 135 Сімейного кодексу України
було зареєстровано 68 народжень дітей матерямиодиночками.
Нашим відділом було зареєстровано 7 шлюбів громадян України з громадянами далекого та ближнього
зарубіжжя: з них - 2 з громадянами далекого зарубіжжя,
5 – з країнами СНД.
Розглянуто 19 заяв щодо
зміни імені. Громадяни бажали, як змінити прізвище,
так і власне ім’я. Змінювали прізвища і неповнолітні,
яким виповнилось тільки но
16 років. Заявники бажали
мати прізвища, як родові так
і інші.

Що стосується розірвання шлюбу, то із 142 актових записів, які складено відділом реєстрації
актів цивільного стану:
- 116 осіб розірвало шлюб за рішенням суду;
- 26 заяв про розірвання шлюбу було прийнято та
виконано відділом.
Взагалі по спільній згоді було подано – 30 заяв, але
4 з них на протязі місяця відкликали заяви в зв’язку
з примиренням і бажанням продовжувати спільне сімейне життя.

Протягом року до нашого відділу
зверталися громадяни, щодо внесення змін, виправлень, доповнень в актові записи про народження , шлюб,
смерть. 26 справ було розглянуто відділом, з них складено 2 висновки про
відмову.
В 2009 році до відділу реєстрації актів цивільного стану по місту Охтирка
звернулося 2509 громадян з різних питань, цим громадянам надані відповідні консультації та необхідні документи.
Якщо взяти статистичні дані, щодо
реєстрації актів цивільного стану в
порівнянні:

Кількість

Маленькі охтирчани

Січень Січень
2009
2010

- народжень

41

36

- шлюбів

15

22

- смертей

57

55

- розірвань шлюбу

9

20

то побачимо таку різницю. Але до кінця 2010 року ця різниця буде неодноразово змінюватися.
Начальник відділу реєстрації актів
цивільного стану по місту Охтирка
		
В.І.Дмитрієва

