
 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЬОМА  СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 12 жовтня 2021 року         № 825 
 

Про звернення  

депутатів Кропивницької міської  

ради восьмого скликання до  

Верховної Ради України, Кабінету  

Міністрів України щодо забезпечення  

якісного теплопостачання населення 
 

 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад», статей 26, 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

заслухавши усний депутатський запит депутата міської ради Цертія О.М.,  

Кропивницька міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Підтримати усний депутатський запит депутата міської ради  

Цертія О.М. та звернення депутатів Кропивницької міської ради восьмого 

скликання до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

забезпечення якісного теплопостачання населення (додається).  

 

2. Доручити управлінню апарату Кропивницької міської ради надіслати 

копію рішення та звернення депутатів Кропивницької міської ради восьмого 

скликання до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря 

Кропивницької міської ради О.Колюку.  

 

 

 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Верховна Рада України 

 

        Кабінет Міністрів України 

 

ЗВЕРНЕННЯ  

депутатів Кропивницької міської ради восьмого скликання до 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо забезпечення 

якісного теплопостачання населення 

 

У зв’язку з підписанням Меморандуму про врегулювання проблемних 

питань у сфері теплопостачання між Кабінетом Міністрів, НАК «Нафтогаз» 

України, Офісом Президента України, Палатою місцевих рад та Асоціацією 

міст України з виникненням дефіциту коштів місцевого бюджету для 

забезпечення якісного теплопостачання в Кропивницькій міській 

територіальній громаді, звертаємося до вас з проханням про наступне: 

 

1. Негайно відновити механізм покладання спеціальних обов’язків (ПСО) 

на НАК «Нафтогаз» України, АТ «Укргазвидобування» та облгази для 

забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 

газу (відповідно до статті 11 Закону України «Про ринок природного газу»). 

 

2. Встановити ціни на природний газ, що постачається населенню, 

підприємствам теплокомуненерго для виробництва теплової енергії населенню 

і бюджетній сфері на рівні собівартості газу, видобутого  

АТ «Укргазвидобування», із забезпеченням рентабельності не вище 30%  

та сплати податків. 

 

 

 

З повагою 

 

Депутати Кропивницької міської ради восьмого скликання 


