
 

  

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

  

РІШЕННЯ 
двадцятої сесії сьомого скликання 

(друге засідання) 

                                              
                                              

03 березня 2017 року                       № 53 

  

  

Про затвердження Програми обладнання  

вузлами обліку теплової енергії  

(реконструкції системи теплопостачання)  

житлових будинків міста Пирятина на 2017 рік  

    

  

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статті 91 Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення обліку 

теплової енергії з використанням відповідних приладів обліку, керуючись 

висновками постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг, 

міська рада   

  

ВИРІШИЛА:  

                       

1. Затвердити Програму обладнання вузлами обліку теплової енергії 

(реконструкції системи теплопостачання) житлових будинків міста Пирятина на 

2017 рік (додається). 

2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради          

Вараву М.В., відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради 

(Цюра І.О.) 

3. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.).   

  

  

 Міський голова                                                                           О.РЯБОКОНЬ                                                       

  



Додаток  

до рішення двадцятої сесії 

Пирятинської  міської ради                                                         

сьомого скликання  

 (друге засідання) 

03 березня 2017 року № 53 

  

  

  

  

  

  

  

ПРОГРАМА  

обладнання вузлами обліку  

теплової енергії (реконструкції  

системи теплопостачання)  

житлових будинків  

міста Пирятина 

на 2017 рік  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

м.Пирятин 2017 

 

 



1. Загальні положення  

  

Програма обладнання вузлами обліку теплової енергії (реконструкції 

системи теплопостачання) житлових будинків міста Пирятина  на 2017 рік (далі 

- Програма) розроблена відповідно до статей 30, 31 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні“, статті 91 Бюджетного кодексу України, з 

метою забезпечення обліку теплової енергії з використанням відповідних 

приладів обліку.  

Виконання Програми передбачає забезпечення економного споживання 

теплової енергії та економії коштів громадян при сплаті за надані послуги по 

постачанню теплової енергії для централізованого опалення.   

Кошти на виконання завдань Програми розраховані в цінах на момент 

розробки Програми.  

 

2. Передумови створення Програми  

  

Політика органів місцевого самоврядування у сфері житлово- 

комунального господарства спрямована на забезпечення сприятливих умов 

проживання мешканців міста у багатоквартирних житлових будинках, 

поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг населенню.   

Розроблення Програми обумовлено необхідністю визначення напрямків 

використання бюджетних коштів та здійсненням заходів у сфері житлово- 

комунального господарства, пов’язаних із забезпеченням належного 

функціонування та ефективної експлуатації об’єктів житлово-комунального 

господарства міста Пирятина.  

  

3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма  

  

Економія та прозорість споживання використаної теплової енергії.   

  

4. Мета Програми  

  

Оснащення наявного житлового фонду засобами обліку теплової енергії 

спрямоване на раціональне та енергоефективне використання паливно-

енергетичних ресурсів та підвищення ефективності енергозабезпечення у 

м.Пирятин.   

Головною метою Програми є здійснення розрахунків не за тарифами 

енергопостачання, а за фактично використані енергоресурси.   

  

5. Шляхи та способи розв’язання проблем  

  

Реалізація Програми буде здійснюватися шляхом співфінансування з 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади та коштів мешканців 

багатоквартирних будинків впродовж 2017 року.  



6. Фінансове забезпечення Програми  

  

Видатки, пов’язані з реалізацією Програми, здійснюються за рахунок 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади, а також кошів 

інших джерел, не заборонених законодавством.   

Строки виконання Програми – впродовж 2017 року.   

  

7. Перелік завдань та заходів Програми  

  

Завданням цієї Програми є забезпечення на засадах співфінансування 

улаштування вузлів обліку теплової енергії багатоквартирних житлових 

будинків міста.  

  

8. Результативні показники реалізації Програми  

  

Результати Програми:   

облік теплової енергії на централізоване опалення багатоквартирних 

житлових будинків, відпущене споживачам;  зниження розміру тарифу на 

послуги централізованого опалення;  розвиток державно-приватного 

партнерства (співпраця влади та громади); поширення механізму 

співфінансування;  покращення якості життя громади.   

  

9. Організація виконання, здійснення контролю за реалізацією 

Програми  

  

Відповідальним виконавцем Програми є відділ управління комунальною 

власністю виконавчого комітету Пирятинської міської ради. 

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.).  

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконкому                                                  М.В. Варава 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання та включення до щорічних програм економічного 

та соціального розвитку м.Пирятин  

  
П А С П О Р Т  

Програми обладнання вузлами обліку теплової енергії (реконструкції системи 

теплопостачання) житлових будинків міста Пирятина на 2017 рік  

  

1   Ініціатор розроблення Програми   Виконком Пирятинської міської ради 

2 Дата, номер і назва розпорядчого документа 

міської ради про розроблення програми 

Розпорядження міського голови  

від 07.12.2017  № 12 

2  Розробник Програми    Заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому Варава М.В.                                                  

3  Співрозробник Програми  

4  Відповідальний виконавець Програми    Заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому Варава М.В., 

відділ бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому міської ради 

5  Учасник Програми  Пирятинська міська рада  

6  Термін реалізації Програми  2017 рік  

6.1  Етапи виконання Програми   

(для довгострокових програм)  

  

7  Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь 

у виконанні програми (для комплексних 

програм)  

  

8  Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, всього,   

у тому числі:  

49,2 тис. грн.  

8.1  Коштів бюджету міської ОТГ  29,52 тис. грн.  

  Коштів мешканців квартир  19,68 тис. грн.  

  
 

Додаток 2  
до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання та включення до щорічних програм економічного 

та соціального розвитку м.Пирятин  
  

Ресурсне забезпечення Програми обладнання вузлами обліку теплової енергії 

(реконструкції системи теплопостачання) житлових будинків міста Пирятина на 2017 

рік  
Обсяг коштів, які  
пропонується 

залучити на 

виконання програми, 

тис. грн.  

Етапи виконання програми   Усього 

витрат на 

виконання 

програми, 

тис. грн.  

І  ІІ  ІІІ  
2017 рік  2018 рік  2019 рік  20__-20__ 

рр..  
20__-20__ 

рр..  



Обсяг ресурсів, 

усього, у тому 

числі:  

49,2         49,2  

бюджет міської ОТГ  29,52          29,52  

кошти не 

бюджетних джерел  
19,68          19,68  

 

 

Додаток 3  
до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання та включення до щорічних програм економічного 

та соціального розвитку м.Пирятин  

  

Напрями діяльності та заходи Програми обладнання вузлами обліку теплової енергії 

(реконструкції системи теплопостачання) житлових будинків міста Пирятина на 2017  
рік  

  
Назва 

напряму  
діяльності  
(пріоритети 

завдання)  

Перелік заходів 

програми  
Строк 

виконання 

заходу  

Виконавці  Джерела 

фінансування  
Орієнтовні 

обсяги  
фінансування  

(вартість), 

тис. грн., у 

тому числі:  

Очікуваний 

результат  

Енергозбе 

рігаючі 

заходи  

Забезпечення на 

засадах  
співфінансування  

влаштування  
вузлів обліку 

теплової енергії  
житлового  

фонду міста  
Пирятина  

2017 рік  Виконком 

міської 

ради  

Бюджет 

міської  
ОТГ,  

інші 

джерела  

49,2  Виконання  

Всього          49,2    

  
 

Додаток 4 
до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання та включення до щорічних програм економічного 

та соціального розвитку м.Пирятин  
  

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН  
Пирятинська міська рада  

м. Пирятин, Полтавська область  

  
Код відомчої класифікації: 01  
Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету: 0116310 
Код КЕКВ: 3210 
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за проведення 

заходу 
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Затверджено на 2017 

рік 
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Рішення 20-ої 

сесії міської 

ради від 

03.03.2017  

№ 53 

Виконком 

міської ради 
49,2 

 
  

 4
9
,2

 

       

‘

’

’

’ 

 

 

 

У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у 

вигляді дробу (кошти загального фонду/кошти спеціального фонду).   

  

  
Необхідні кошти для обладнання вузлами обліку теплової енергії (реконструкції 

системи теплопостачання) житлових будинків міста Пирятина на 2017 рік  в 

розрізі будинків  

  

№  
Адреса будинку,  

м. Пирятин  

Кількість квартир  
(без урахування 

квартир з інд. 

опаленням)  

Витрати на 

одну  
квартиру, 

грн.  

Загальні 

витрати  
мешканців, 

тис. грн.  

Кошти  
бюджету 

міської ОТГ, 

тис. грн.  

1  вул. Європейська, 4а  110 178,91 19,68  29,52 

  

 

 

Секретар міської ради  Т.Г. Чайка  


