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Профспілки працівників НАН
України А. І. Широков, як уповноважений представник Спільного
представницького органу репрезентативних всеукраїнських
об’єднань профспілок на національному рівні, взяв участь у
засіданні постійно діючого тристороннього дорадчого органу при
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики (НКРЕ) з питання обговорення зміни тарифів на
електричну енергію, що відпускається населенню, та іншим
споживачам, для яких застосовуються тарифи на електроенергію
для населення.
Однак, під час зустрічі виявилось, що постанова уже прийнята,
тобто виникло питання, а що тепер, власне кажучи, обговорювати?
Крім проекту постанови КМУ «Про вдосконалення державної
політики регулювання тарифів на електричну енергію для
населення та інших споживачів, для яких застосовуються тарифи на
електроенергію для населення» та пояснювальної записки до неї
жодних розрахунків та інформаційно-аналітичних матеріалів, в
порушення п. 8 постанови КМУ від 03.11.2010 р. № 996 «Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики», для ознайомлення та проведення аналізу
надано не було.
Також, всупереч пп. 3 та 12 зазначеної постанови КМУ в
пояснювальній записці до проекту вказано, що «проект постанови
Кабінету Міністрів України не потребує проведення консультацій з
громадськістю». Але невже питання щодо підвищення тарифів на
електроенергію для населення не стосується
суспільноекономічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод
громадян, задоволення їх економічних інтересів?
Зазначеним проектом постанови передбачалось ( і фактично
прийнято) встановлення з 1червня 2014 р. граничних
(максимальних) рівнів тарифів на електричну енергію, що
відпускається населенню, наступним чином:
1) тариф 1 блоку (для населення, яке споживає до 150 кВт-год
електроенергії на місяць) збільшується на 10%;

2) тариф 2 блоку (для населення, яке споживає понад 150 (250)
кВт-год до 800 кВт-год електроенергії на місяць) збільшується на
15%;
3) тариф 3 блоку (для населення, яке споживає понад 800 кВтгод електроенергії на місяць) збільшується на 40%;
4) тариф для багатодітних, прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання
електроенергії збільшується на 10%;
5) тариф для гуртожитків збільшується на 10%;
6)
тариф для об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків, житлово-будівельних кооперативів, житлово-будівельних
товариств, садових товариств, гаражно-будівельних кооперативів,
установ виконання покарань, збільшується на 15%;
7) тариф на електроенергію, що відпускається релігійним
організаціям, дитячим центрам «Артек» і «Молода гвардія» та
міському електричному транспорту збільшується на 15%.
Профспілкова сторона виступила проти прийняття такого
варіанту законопроекту, який погіршить і без того складне
становище наших громадян і вважає нічим невиправданим значне
підвищення цін та тарифів на
енергоносії, що провокують
зростання інфляції. Особливе занепокоєння викликає те, що
зростання цін відбувається одночасно із замороженням, а насправді
– реальним зменшенням заробітної плати для переважної більшості
працівників, та в умовах загрози суттєвого зростання безробіття. В
той же час, влада так і не представила конкретних планів,
спрямованих на детінізацію економіки та створення передумов для
економічного зростання в Україні.
СПО об’єднань профспілок запропонував інший підхід до
підвищення тарифів, який сприятиме не лише соціальному захисту
найбільш незахищених верств населення, але і економному
використанню електроенергії.
А саме, для населення, яке споживає:
- до 150 кВт-год електроенергії на місяць залишити тариф без
змін ( тобто не підвищувати );
- понад 150 (250) кВт-год до 400 кВт-год електроенергії на
місяць тариф збільшити на 10%;
- понад 400 кВт-год до 800 кВт-год електроенергії на місяць
тариф збільшити на 40%;

- понад 800 кВт-год електроенергії на місяць тариф встановити
на рівні її фактичної собівартості;
- тариф для багатодітних, прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання
електроенергії залишити без змін.
(Аналіз використання електроенергії свідчить, що при значно
більшій кількості споживачів, які використовують до 150 кВт-год.
електроенергії на місяць(11 675,0 млн. абон.) місячний обсяг
споживання на 1-го абонента становить 75 кВт-год., в той час, коли
лише 184,0 тис. споживачами, що використовують понад 800 кВтгод. електроенергії на місяць спожито 1378 кВт-год. на 1-го, тобто
більше у 18,4 рази!).
Крім того наголошено, що при прийнятті законопроектів, які
стосуються мільйонів людей, в обов’язковому порядку, як це і
передбачено законодавством,
проводити конструктивний
соціальний діалог з метою запровадження заходів з мінімізації
негативних соціальних наслідків для населення.
На завершення засідання голова НКРЕ С.М. Тітенко висловив
думку, що пропозиції профспілкової сторони мають свої логіку та
обґрунтування і можуть бути враховані у ході подальшої роботи
над аналогічними документами.
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