
 

 

                                                  

                                                                                        
                                                 У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 19 грудня 2018  року                                                                  № 2259 
 

 

Про  продовження терміну дії 

та внесення  змін і доповнень до рішення 

Міської ради  міста Кропивницького від  12 липня   

2018  року  №  1746 «Про внесення змін до рішення  

Міської ради міста  Кропивницького від 19 грудня  

2017 року № 1263» 
 

 

           Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист                   

від 11 грудня 2018 року № 433/04 Національної акціонерної компанії 

«Нафтогаз України», Міська  рада міста Кропивницького 
 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

        1. Продовжити на 2019 рік термін дії «Програми  оптимізації системи 

теплопостачання  у місті  Кропивницькому на 2017 – 2018 роки». 

 2. Внести зміни до абзацу 14 пункту 1.2. «Визначення понять» розділу І 

«Загальні положення» Програми оптимізації системи теплопостачання  у місті  

Кропивницькому на 2017-2018 роки, затвердженої рішенням Міської ради 

міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1746 (з урахуванням змін та 

доповнень, внесених рішенням міської ради від  06 листопада 2018 року                      

№ 1967), виклавши його в новій редакції, а саме:  

 «У свою чергу Програма дає можливість надати соціально вразливим 

верствам населення часткову грошову компенсацію витрат (відшкодування 

витрат) на встановлення СІО з міського бюджету у розмірі 50 %. Крім того,  

передбачити кошти з міського бюджету на виплату податків (прибутковий 

податок з громадян, військовий збір)».  

3. Внести зміни до пункту 4.7. розділу IV «Порядок реалізації 

Програми», виклавши його в новій редакції, а саме: 
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«Сума часткової грошової компенсації витрат (відшкодування витрат) на 

встановлення СІО з міського бюджету за Програмою (далі - Сума компенсації) 

Заявнику становить 50 % від сплаченої Заявником суми відповідно до 

документів, що підтверджують витрати Заявника, але не більше: 

для однокімнатної квартири – 17 000 грн; 

для двокімнатної квартири – 19 500 грн; 

для трикімнатної квартири – 22 700 грн; 

для чотирикімнатної квартири – 25 200 грн; 

для п'ятикімнатної квартири – 27 700 грн». 

Крім того,  передбачити кошти з міського бюджету на виплату податків 

(прибутковий податок з громадян, військовий збір). 

Відповідальний виконавець Програми перераховує Суму компенсації 

Заявнику на розрахунковий рахунок в банківській установі відповідно до умов 

договору про відшкодування витрат на встановлення СІО (Додаток 4)». 

4. Внести зміни до пункту 3.3 розділу 3 «Предмет Договору» додатку 4 

даної Програми «Договір № __ про відшкодування витрат на встановлення 

систем індивідуального опалення», «Програми  оптимізації системи 

теплопостачання  у місті  Кропивницькому на 2017 – 2018 роки», виклавши 

його в новій редакції, а саме: 

«Розмір часткової грошової компенсації (відшкодування витрат) 

Заявника становить 50 % від сплаченої Заявником суми відповідно до 

документів, що підтверджують витрати Заявника на встановлення системи 

індивідуального опалення, але не більше: 

для однокімнатної квартири – 17 000 грн; 

для двокімнатної квартири – 19 500 грн; 

для трикімнатної квартири – 22 700 грн; 

для чотирикімнатної квартири – 25 200 грн; 

для п'ятикімнатної квартири – 27 700 грн». 

Крім того,  передбачити кошти з міського бюджету на виплату податків 

(прибутковий податок з громадян, військовий збір); 

пункт 3.3 вважати за нумерацією відповідно пунктом 3.4; 

доповнити пунктом 3.3 виклавши його в наступній редакції:  

«Ціна договору становить __________ грн (__________), у тому числі 

враховуючи кошти з міського бюджету на виплату податків (прибутковий 

податок з громадян, військовий збір)». 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку, з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності, заступника  міського голови                     

з питань  діяльності виконавчих органів  ради Мосіна О.В.  

 

 

Міський голова                                                                                А. Райкович   

 

 
Казанок 22 05 06 


