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За даними Головного управління статистики в Одеській області, у січні–травні
2016р. населенням міста Ізмаїл сплачено за житлово-комунальні послуги (без
газопостачання), включаючи борги попередніх періодів, 32728,5 тис.грн, що
становило 107,6% нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення Ізмаїла за житлово-комунальні послуги
станом на кінець травня 2016р. становила 12205,8 тис.грн, в тому числі за
централізоване опалення та гаряче водопостачання - 3855,9 тис.грн, за утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій – 2866,9 тис.грн, за централізоване
водопостачання та водовідведення – 5495,9 тис.грн, за вивезення побутових
відходів – (-12,9) тис.грн (в
ід’ємна величина заборгованості характеризує 100-відсоткову оплату нарахувань
поточного періоду та часткове погашення боргу попередніх періодів та попередню
оплату послуг)
.

У січні–травні 2016р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги,
включаючи борги попередніх періодів, 2014,7 млн.грн (102,1% нарахованих сум), що
порівняно з січнем–травнем 2015р. більше на 38,1%, або на 555,4 млн.грн.

Заборгованість населення по оплаті житлово-комунальних послуг на кінець травня
2016р. становила 901,8 млн.грн проти 683,5 млн.грн на кінець травня 2015р.

Крім того, заборгованість за електроенергію на кінець травня становила 223,1 млн.грн,
що порівняно з відповідним періодом 2015р. більше на 73,4 млн.грн, або на 49,0%.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового
рахунку у травні 2016р. з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт год)
становили 372,8 грн.
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У травні 2016р. мали борг за 3 місяці і більше: з газопостачання – 47,4% власників
особових рахунків, з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 21,6%,
централізоване водопостачання та водовідведення – 21,2%, централізоване опалення та
гаряче водопостачання – 20,7%, вивезення побутових відходів – 18,4%.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 976 "Про
затвердження Порядку погашення реструктуризованої заборгованості та внесення
поточних платежів за житлово-комунальні послуги" у січні–травні 2016р. з населенням
було укладено 254 договори щодо погашення реструктуризованої заборгованості на
загальну суму 1042,6 тис.грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових
договорів становила 493,0 тис.грн (у січні–травні 2015р. відповідно 487 договорів; 1563,8
тис.грн; 608,8 тис.грн).
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