
 

ПРОЄКТ № 1330                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                   

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  «___» ________2022 року                                                           №  ____ 
 
 

Про внесення змін до рішення  

Кропивницької міської ради  

від 04.02.2022 року № 1109 

 «Про договори з реструктуризації  

заборгованості за спожитий природний газ» 

 
 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 25 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України                                      

від 03 листопада 2016 року № 1730-VІІІ «Про заходи, спрямовані на 

врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих 

організацій та підприємств централізованого водопостачання і 

водовідведення» зі змінами, внесеними Законом України від 14 липня                   

2021 року № 1639-IX «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ 

та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу», 

постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року № 93 «Про 

затвердження Порядку ведення реєстру теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання 

та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання 

заборгованості, та користування зазначеним реєстром», Кропивницька міська  

рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Внести зміни до рішення Кропивницької міської ради від 04 лютого 

2022 року № 1109 «Про договори з реструктуризації заборгованості за 

спожитий природний газ», а саме в пункті в 4:  

після слів «міському голові» доповнити слова «та/або заступнику 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                            

Мосіну Олександру Володимировичу». 

 
 

Секретар міської ради                                                               Олег КОЛЮКА 
 

 

 
Альона Михальська  35 83 58 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
до проєкту рішення Кропивницької міської ради № 1330 «Про внесення змін 

до рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року № 1109 «Про договори 

з реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ» 

 

1. Посилання на законодавство 

 

Статті 140, 144 Конституції України, стаття 25 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закон України від 03 листопада 2016 року № 1730-VІІІ 

«Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і 

водовідведення» зі змінами, внесеними Законом України від 14 липня 2021 року 

№ 1639-IX «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення 

фінансової стабільності на ринку природного газу», постанова Кабінету Міністрів 

України від 21 лютого 2017 року № 93 «Про затвердження Порядку ведення реєстру 

теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого 

водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання 

заборгованості, та користування зазначеним реєстром» 

 

2. Обставини необхідності розробки проєкту рішення 

 

У зв’язку з Указом Президента України від 07.03.2022 року № 116 «Про 

призначення А. Райковича головою Кіровоградської обласної державної 

адміністрації» виникла необхідність доповнити підписанта для погодження 

Договорів про реструктуризацію заборгованості комунальним підприємством 

«Теплоенергетик» «Кропивницької міської ради» за спожитий природний газ. 

 

3. Ціль прийняття рішення 

Погодження Договорів заступником міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради О.Мосіним про реструктуризацію заборгованості 

комунальним підприємством «Теплоенергетик» за спожитий природний газ для 

подальшого укладання даних договорів з Акціонерним товариством «Національна 

акціонерна компанія «Нафтогаз України» 

4. Результат розгляду на постійних комісіях міської ради 

Проєкт рішення буде розглянуто постійною комісією міської ради з питань 

житлово-комунального господарства та транспорту. 

5. Фінансово - економічне обґрунтування проєкту рішення 

Виконання рішення не потребує додаткових матеріальних і фінансових витрат 

з міського бюджету. 

 
Т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства Юлія ЯНДОВИЧ 



 

                           ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

 

до проєкту рішення № 1330 
 

« Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 

2022 року № 1109 «Про договори з реструктуризації заборгованості за 

спожитий природний газ» 
 

 
 

 

Зміст положення (норми) рішення 

(діюча редакція) 

Зміст відповідного положення (норми) 

проєкту рішення 

(редакція (зміни), що додаються) 

4. Доручити міському голові від імені 

міської ради погодити Договори на 

реструктуризацію заборгованості 

комунальним підприємством 

«Теплоенергетик» Кропивницької 

міської ради» 

4. Доручити міському голові та/або заступнику 

міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради  Мосіну Олександру 

Володимировичу від імені міської ради 

погодити Договори на реструктуризацію 

заборгованості комунальним підприємством 

«Теплоенергетик» Кропивницької міської 

ради» 
 

 

 

 

 

Т.в.о начальника Головного управління  

житлово-комунального господарства                                            Юлія ЯНДОВИЧ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Альона Михальська 35 83 58  
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