
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

15 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

 
21 грудня 2018 року        № 506 
 

Про затвердження Програми забезпечення 

багатоквартирних жилих будинків  

Гребінківської об’єднаної територіальної 

громади засобами обліку теплової енергії  

на 2019 рік  

 

 

 

 З метою стимулювання надавачів послуг до економного споживання 

теплової енергії та встановлення для населення Гребінківської об’єднаної 

територіальної громади можливості розраховуватись за фактично отримані 

послуги, враховуючи чисельні звернення громадян, та рекомендації постійних 

комісій міської ради, ознайомившись з Програмою забезпечення 

багатоквартирних жилих будинків Гребінківської об’єднаної територіальної 

громади засобами обліку теплової енергії на 2019 рік, керуючись Законом 

України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», статтею 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гребінківська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Програму забезпечення багатоквартирних жилих будинків 

Гребінківської об’єднаної територіальної громади засобами обліку теплової 

енергії на 2019 рік (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження, транспорту, зв’язку та сфери послуг 

(Бунько О.М.) та заступника міського голови Зінченка В.М. 

  

 

Міський голова     В.І. Колісніченко 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 15 сесії Гребінківської  

міської ради VII скликання  

від 21.12.2017 року № 506 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма  

забезпечення багатоквартирних жилих будинків  

Гребінківської об’єднаної територіальної громади 

засобами обліку теплової енергії  

на 2019 рік  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

Програми забезпечення багатоквартирних жилих будинків  

Гребінківської об’єднаної територіальної громади засобами  

обліку теплової енергії на 2019 рік 

 

 

 

 

 

1 Ініціатор розроблення Виконавчий комітет 

Гребінківської міської ради 

2 Законодавство, яке регламентує 

розроблення програми 

Відповідно до Законів України 

«Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про комерційний 

облік теплової енергії та 

водопостачання» 

3 Розробник програми Виконавчий комітет 

Гребінківської міської ради 

4 Виконавець програми Виконавчий комітет 

Гребінківської міської ради, 

Гребінківський комбінат 

комунальних підприємств, 

співвласники багатоквартирних 

будинків 

5 Термін реалізації програми 2019 рік 

6 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, у 

тому числ 

1200,0 тис. грн 

6.1. коштів бюджету 

Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної 

громади 

1200,0 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Мета та основні завдання програми. 

Метою Програми є стимулювання надавачів послуг до економного 

споживання теплової енергії та встановлення для населення міста можливості 

розраховуватись за фактично отримані послуги. 

 

Основними завданнями Програми є: 
- забезпечення економного споживання газу та теплової енергії; 

- надання можливості населенню територіальної громади проводити 

розрахунки за фактично надані послуги; 

- забезпечення контролю за кількістю відпущеної теплової енергії. 

 

Основні заходи. 
- Придбання матеріалів та обладнання для встановлення засобів обліку 

теплової енергії; 

- Придбання засобів обліку теплової енергії для багатоквартирних будинків; 

- Обслуговування комунікаційних пристроїв; 

- Придбання комунікаційних пристроїв. 

 

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення заходів Програми 

1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади у розмірі 1200,0 тисяч 

гривень. 

2. Кошти на виконання заходів Програми виділяються лише на ті  

багатоквартирні будинки, співвласники яких виготовили за власні кошти проект-

но-кошторисну документацію на встановлення засобів обліку теплової енергії та  

подали до міської ради заяву на придбання комунікаційного пристрою та  

лічильника, або матеріалів та обладнання, та готові профінансувати за кошти  

співвласників багатоквартирного будинку монтажні та інші роботи. 

 

Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її 

виконанням 

Реалізація програми покладається на виконавчий комітет Гребінківської  

міської ради у партнерстві з КП «Гребінківський комбінат комунальних  

підприємств» та співвласники багатоквартирних будинків. 

У випадку необхідності корегування даної Програми відповідні зміни до 

неї вносяться рішенням сесії Гребінківської міської ради. 

Контроль за виконанням заходів Програми здійснює виконавчий комітет  

міської ради та постійна комісія міської ради з питань комунальної власності,  

житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, зв’язку та 

сфери послуг. 
 

Секретар міської ради      Л.В. Цапенко 


