Звернення Чернігівської міської ради
до Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Чернігівської
обласної військової адміністрації щодо вирішення питання своєчасного
здійснення платежів органами Державної казначейської служби України з
метою забезпечення підготовки міського господарства до сталого проходження
осінньо-зимового періоду 2022-2023 років
Ми, депутати Чернігівської міської ради, звертаємось із приводу ситуації,
що склалася щодо несвоєчасного здійснення органами Державної казначейської
служби України платежів із бюджету Чернігівської міської територіальної
громади з метою забезпечення підготовки міського господарства до сталого
проходження осінньо-зимового періоду 2022-2023 років.
24 лютого 2022 року для всієї нашої країни стало датою нових
випробувань – початок повномасштабного російського військового вторгнення.
Наш Чернігів став першим містом, який прийняв російську навалу. Місто було
в облозі 36 днів та майже два місяці перебувало без опалення, світла, води і на
межі повної гуманітарної катастрофи.
Унаслідок бойових дій місто Чернігів зазнало значних руйнувань і
пошкоджень, завдано значної шкоди об’єктам комунальної інфраструктури,
соціальної сфери, житлового господарства, зруйновано та пошкоджено багато
об’єктів будівництва, виробничих потужностей, зокрема:
- зруйновано 146 багатоповерхових житлових будинків (12 801 квартира),
ще 729 багатоповерхових житлових будинків (47 573 квартири) пошкоджено, із
приватного житлового фонду зруйновано та пошкоджено біля 3 тис. будинків
мешканців міста;
- знищено 2 школи та 1 заклад професійно-технічної освіти, 25 шкіл,
37 дитячих садочків та 4 заклади професійно-технічної освіти пошкоджено;
- зруйновано дитячу стоматологічну поліклініку та 5 лікарень міста
пошкоджено;
- знищено 3 насосні станції водопроводу із 5 існуючих у місті, які
забезпечували водопостачанням майже 84% споживачів міста;
- зруйновано 2 каналізаційні насосні станції, пошкоджено водопровідні і
каналізаційні мережі;
- знищено 50% (55 км) та знесено 90 опор контактної мережі
тролейбусного сполучення міста, пошкоджено 6 тролейбусів;
- знищено 60 одиниць спеціалізованої техніки комунальних підприємств
міста, зруйновано та пошкоджено інші об’єкти соціальної інфраструктури
міста, будівлю Чернігівської міської ради, зруйновано Чернігівську ТЕЦ.
Місто Чернігів уже в квітні місяці розпочало підготовку до
опалювального сезону, аварійно-відновлювальні роботи в закладах бюджетної
сфери та багатоквартирних житлових будинках, придбання медичного
обладнання для лікарень та техніки комунальним підприємствам замість
знищеного тощо. Наразі багато уваги приділяється заходам із територіальної
оборони задля покращення обороноздатності міста.

Проте на сьогодні місто зіткнулося зі ще однією значною перешкодою:
несвоєчасне здійснення платежів органами Державної казначейської служби
України. На особових та реєстраційних рахунках розпорядників та одержувачів
коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади станом на
15.09.2022 обліковується 142,3 млн грн коштів загального та спеціального
фондів (без урахування власних надходжень бюджетних установ) бюджету
міста, які потребують оплати, із них - за незахищеними статтями витрат
108,7 млн грн, зокрема: 5,5 млн грн – видатки на оплату праці з нарахуваннями
одержувачів бюджетних коштів; 15,9 млн грн за придбані будівельні та інші
матеріали, а також виконані роботи з усунення аварій у бюджетних закладах,
пошкоджених унаслідок російської військової агресії та облаштування споруд
цивільного захисту (найпростіші укриття); 24,9 млн грн внеску до статутного
капіталу КП “АТП-2528” Чернігівської міської ради, яке забезпечує санітарне
очищення та прибирання міста, на оновлення (придбання) суттєво
постраждалого парку техніки; 2,6 млн грн внеску до статутного капіталу
КП “Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування”
Чернігівської міської ради на відновлення будівлі котельні із заміною
теплотехнічного обладнання та зовнішніх теплових мереж; 4,0 млн грн на
відновлення контактної мережі тролейбусного сполучення міста; 7,5 млн грн внесок до статутного капіталу КП “Шкільне” Чернігівської міської ради з
метою забезпечення харчуванням дітей у закладах загальної середньої освіти;
9,4 млн грн - видатки з благоустрою міста; 7,5 млн грн за послуги з проведення
аварійно-відновлювальних робіт вулиць міста; 7,5 млн грн на проведення
заходів та робіт з територіальної оборони; 2,4 млн грн за капітальний ремонт
(аварійно-відновлювальні роботи) житлового фонду міста.
Така ситуація ставить під загрозу підготовку об’єктів житловокомунального господарства, соціально-культурної сфери та інфраструктури до
роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років через неспроможність
підрядних організацій вчасно завершити заплановані роботи, оскільки у
виконавців не вистачає обігових коштів на закупівлю матеріалів та обладнання,
необхідного для виконання зазначених робіт. Переважна кількість будівель, що
були обстежені, мають значний ступінь пошкодження після руйнувань
унаслідок військових дій на території міста та потребують невідкладного
виконання робіт із аварійного відновлення ще до настання осіннього-зимового
періоду з метою збереження конструкцій будівель, запобіганню їх руйнування
внаслідок зміни температурного режиму та потраплянню опадів, забезпечення
проходження опалювального сезону в місті.
З метою уникнення соціальної напруги, просимо вирішити питання
забезпечення своєчасного проведення платежів органами Державної
казначейської служби України по бюджету Чернігівської міської територіальної
громади.
Звернення прийнято Чернігівською міською радою
21 вересня 2022 року на 21 (позачерговій) сесії 8 скликання

