
 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
шістдесят другої сесії сьомого скликання  

 

28 листопада 2019 року № 439 

 

 

Про внесення змін та доповнень до Програми обладнання вузлом обліку 

теплової енергії багатоквартирного житлового будинку за адресою: 

вул.Коцюбинського, 33, м.Пирятин, на 2019 рік 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, Закону України „Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку“, Закону України „Про комерційний 

облік теплової енергії та водопостачання“, Закону України „Про житлово-

комунальні послуги“, керуючись рішенням першого пленарного засідання 

тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від            

28 лютого 2018 року № 90 „Про Порядок розроблення, затвердження, 

фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про 

їх виконання та включення до Плану соціально - економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, враховуючи 

звернення мешканців багатоквартирного житлового будинку за адресою: 

вул.Коцюбинського, 33, м.Пирятин, від 26.07.2019 № Ко-02-54/128, 

розпорядження міського голови від 15.08.2019 № 158, з метою здійснення 

розрахунків не за тарифами енергопостачання, а за фактично використані 

енергоресурси, враховуючи висновки постійних комісій міської ради, міська 

рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

внести зміни до пункту 1 рішення п’ятдесят дев’ятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 11 вересня 2019 року № 336 „Про 

затвердження Програми обладнання вузлом обліку теплової енергії 

багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Коцюбинського, 33, 

м.Пирятин, на 2019 рік“, виклавши Програму в новій редакції, що додається. 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ  



Додаток  

до рішення шістдесят другої сесії  

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання  

28 листопада 2019 року № 439 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

обладнання вузлом обліку теплової 

енергії багатоквартирного житлового 

будинку за адресою: 

вул.Коцюбинського, 33, м.Пирятин, 

на 2019 рік 

 

 

 
 

 

Пирятин 2019 



1. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена Програма 

 

Програма обладнання вузлом обліку теплової енергії багатоквартирного 

житлового будинку за адресою: вул.Коцюбинського, 33, м.Пирятин, на 2019 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. Програма підготовлена відділом містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради 

 

2. Мета Програми 

 

Багатоквартирний житловий будинок по вул.Коцюбинського, 33, 

м.Пирятин є комунальною власністю міста та перебуває на балансі 

комунального підприємства „Каштан“, і головною метою програми є 

раціональне та енергоефективне використання паливно-енергетичних ресурсів 

та підвищення ефективності енергозабезпечення. Для виконання 

енергозберігаючих заходів встановлюється лічильник обліку теплової енергії 

для здійснення розрахунків не за тарифами енергопостачання, а за фактично 

використані енергоресурси.  

 

3. Завдання та очікувані результати реалізації Програми 

Економія та прозорість споживання використаної теплової енергії.  
 

4.Основні шляхи і способи розв’язання проблеми 

 

Основні шляхи розв’язання проблеми полягають у раціональному 

використанні бюджетних коштів та забезпечення сталого стану житлового 

фонду міста та підвищення експлуатаційних властивостей теплового 

господарства, виконання вимог законодавства. 

5. Обсяги та джерела фінансування 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 вересень - грудня 2019 року 

 

 



6. Контроль за реалізацією Програми 

Безпосередній контроль за реалізацією Програми здійснюють постійні 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

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

з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва (Йощенко В.М.). 

Координація роботи з виконання заходів Програми покладається на 

заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Вараву М.В. 

7. Основні заходи Програми 

 

Обладнання вузлом обліку теплової енергії багатоквартирного житлового 

будинку за адресою: вул. Коцюбинського,33, м.Пирятин. 

 

№ 

п/п 

 

Назва заходів 
Термін 

виконання 

Джерело 

фінансування 

Відповідальні 

виконавці 

1. Енергозберігаючі 

заходи 

2019 рік Кошти бюджету 

міської ОТГ, 

кошти 

мешканців будинку 

за адресою: 

вул.Коцюбинського,

33, м.Пирятин, 

кошти ДП 

„Пирятинтеплопоста

чання“ 

Відділ містобудування, 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства виконкому 

міської ради, 

відділ бухгалтерського 

обліку та звітності, 

ДП 

„Пирятинтеплопостачання“ 

2.     
 

 

 

 

 

Начальник відділу містобудування,  

архітектури та житлово-комунального  

господарства М.І. Зергані 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до Програми  

  

П А С П О Р Т  

Програми обладнання вузлом обліку теплової енергії багатоквартирного 

житлового будинку за адресою: вул.Коцюбинського, 33, м.Пирятин, 

на 2019 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 

15.08.2019 № 158 

3  Розробник Програми  Виконком Пирятинської міської ради  

4. Співрозробник Програми   

5. Відповідальний виконавець Програми  КП „Каштан“ 

6. Учасник Програми  ДП „Пирятинтеплопостачання“, 

мешканці будинку по 

вул.Коцюбинського, 33, КП „Каштан“  

7. Термін реалізації Програми  2019р.  

7.1  Етапи  виконання  Програми   

(для довгострокових програм)  

 

8 Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь 

у виконанні програми (для комплексних 

програм)  

  

9 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, всього, 

у тому числі:  

     55,0 тис.грн. 

   

9.1  Коштів бюджету міської ОТГ       10,0 тис.грн. 

 Кошти інших джерел      45,0 тис.грн 

  

Додаток 2  

до Програми  

 

Ресурсне забезпечення Програми обладнання вузлом обліку теплової 

енергії багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Коцюбинського, 

33, м.Пирятин, на 2019 рік 
 

Обсяг коштів, які  

пропонується залучити на 

виконання програми,  

тис. грн.  

 Етапи виконання 

програми  

 Усього витрат на 

виконання 

програми, тис. 

грн.. 

2019 рік 2020 рік  

Обсяг ресурсів, усього,  

у тому числі:  

55,0   55,0  

бюджет міської ОТГ  10,0   10,0  

кошти із інших джерел  45,0   45,0  

 



Додаток 3  

до Програми  
 

Напрями діяльності та заходи Програми обладнання вузлом обліку теплової енергії 

багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Коцюбинського, 33, м.Пирятин,  

на 2019 рік 
 

Назва напряму  

діяльності  

(пріоритети 

завдання)  

Перелік заходів 

програми  

Строк 

виконанн

я заходу  

Виконавці  Джерела 

фінансуванн

я  

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(тис. грн.), 

у тому 

числі: 

Очікувани

й 

результат  

Покращення 

надання 

комунальних 

послуг: а саме 

 

 

Обладнання 

вузлом обліку 

теплової 

енергії 

2019 Виконком міської 

ради, ДП 

„Пирятинтеплопо

стачання“, 

 жителі будинку, 

КП „Каштан“ 

 

Бюджет 

міської 

ОТГ, 

кошти жителів 

будинку, 

кошти ДП 

„Пирятин 

теплопоста 

чання“ 

10,0 

 

 

10,0 

 

 

35,0 

 

 

 

Виконання 

Всього     55,0  

 

Додаток 4  

до Програми  

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН  

Пирятинська міська рада  

м. Пирятин, Полтавська область  

Код відомчої класифікації: 02  

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету: 0216090, 0217310  

Код КЕКВ: 2610, 3210  

№ 

П
о

к
аз

н
и

к
и

 

Правова 

підстава  

Відповідальн

ий за 

проведення 

заходу  

(організація, 

управління, 

відділ, особа)  

Затверджено на 

2019 рік , тис.грн. 

В тому числі по місяцях,  

тис.грн. 

Всього В т.ч. за 

рахунок 

загального 

фонду 

бюджету  б
ер

ез
ен

ь
 

к
в
іт

е
н

ь
 

тр
ав

ен
ь
 

ч
ер

в
ен

ь
 

л
и

п
ен

ь
 

се
р

п
ен

ь
 

в
ер

ес
ен

ь
 

ж
о

в
те

н
ь
 

л
и

с
то

п
ад

 

гр
у

д
ен

ь
 

1 

П
о

сл
у

ги
 

Рішення 

62 сесії 

міської 

ради від 

28.11.2019 

№ 439 

Виконком 

міської ради  
55,0 10,0         

5
5

,0
 

   

 

Начальник відділу містобудування,  

архітектури та житлово-комунального  

господарства М.І. Зергані 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка  

 
28 листопада 2019 року 


