
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента України, 
Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг 

 
 

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», частиною 2 статті 2, пунктом 5 частини 2 статті 19 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад», з метою врегулювання питання щодо встановлення 
вузлів комерційного обліку природного газу, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

 1. Прийняти Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента 
України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що додається на 1 аркуші. 

 
 2. Надіслати Звернення на адресу Президента України, Кабінету Міністрів 
України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг.  

 

 

 
ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ 



ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Полтавської обласної ради до Президента України, Кабінету 

Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

 

Враховуючи численні звернення від керівників шкіл та лікувальних 

закладів з приводу обов’язкового облаштування засобами дистанційної передачі 

даних вузлів комерційного обліку природного газу, які фінансуються з місцевих 

бюджетів звертаємося з пропозиціями щодо вирішення даної проблеми. 

Підтримуючи в цілому необхідність запровадження чіткого обліку та 

моніторингу споживання природного газу споживачами, ми не погоджуємося з 

необхідністю обов’язкового встановлення приладів дистанційної передачі даних 

на вузлах комерційного обліку газу установ та організацій органів місцевого 

самоврядування, які споживають менше 10 тис. м3 природного газу на рік, а це 

перш за все сільські школи та лікарні. Фактично таке споживання дорівнює, або 

не набагато вище від рівня споживання побутових споживачів. У той же час 

кількість бюджетних установ з такими об’ємами споживання природного газу на 

кілька порядків нижча від кількості побутових споживачів. Таким чином, 

наявність вказаних приладів в установах які споживають менше 10 тис. м3 

природного газу на рік, фактично не впливає на забезпечення належного 

добового балансування на ринку природного газу України. Тобто встановлення 

цих засобів в установах та організаціях, річний обсяг споживання яких  менше  10 

тис. м3 для забезпечення добового балансування на ринку природного газу є 

недоцільним. У свою чергу придбання та встановлення таких засобів є 

неефективним та неекономним використанням бюджетних коштів, оскільки є 

досить вартісним. У той же час відсутність таких засобів є підставою для 

припинення постачання природного газу. 

Обґрунтовуючи свою позицію, депутати обласної ради пропонують внести 

зміни до пункту 2 глави 3 розділу X Кодексу газорозподільних систем, який 

затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 р.            

№ 2494 та викласти в такій редакції: «власники комерційних вузлів обліку, 

навчальних закладів, лікарень, річний обсяг споживання в яких до 10 тис. м3 

природного газу на рік, звільняються від встановлення вузлів обліку газу». 

 

 

 

Прийнято на пленарному засіданні 

другої  сесії обласної ради восьмого 

скликання  

29.12.2020 року  

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради 

до Президента України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг» 

 

Розробник проєкту рішення: депутат обласної ради В. Куцовол. Проєкт рішення 

є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: врегулювання питання щодо встановлення вузлів комерційного обліку 

природного газу. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення розроблено за власною ініціативою депутата обласної 

ради В. Куцовола. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття проєкту рішення базується на необхідності врегулювання 

питання встановлення вузлів комерційного обліку природного газу. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєкт рішення є звернення до Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг. 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад».  

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Прийняття і виконання цього рішення не потребує фінансових витрат з 

обласного бюджету. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення не потребує погодження заінтересованими органами. 
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7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує проведення громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні процедури, які можуть містити ризики 

вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією.  

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняття рішення дасть можливість ініціювати врегулювання питання 

щодо встановлення вузлів комерційного обліку природного газу 

 

 

 

Депутат обласної ради В. КУЦОВОЛ 


