
 
 
 
 

Про роботу органів влади щодо  
розрахунків за спожитий природ-
ний газ та електроенергію кому-
нальними підприємствами, що на-
дають послуги централізованого 
теплопостачання, водопостачання 
та водовідведення, а також спо-
живачами за отримані житлово-
комунальні послуги 

 
 
Керуючись статтями 6, 20 Закону України “Про місцеві державні 

адміністрації”, з метою забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-
комунального господарства, своєчасного початку опалювального сезону 
2019/2020 року, заслухавши інформацію з цього питання (додається): 

1. Звернути увагу Дунаєвецького, Старокостянтинівського та Шепетівсь-
кого міських голів на незадовільний стан розрахунків за спожитий природний 
газ підприємствами комунальної теплоенергетики. 

2. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст облас-
ного значення) головам, головам, обраним об’єднаними територіальними 
громадами: 

1) ужити усіх можливих заходів щодо погашення до 01 вересня 2019 року 
заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги підприємствами та 
установами, що фінансуються з місцевих бюджетів; 

2) взяти під особистий контроль питання забезпечення стовідсоткового 
обліку теплової енергії у житлових будинках до 01 серпня 2019 року. 

3. Рекомендувати міським (міст обласного значення) головам, головам, 
обраним об’єднаними територіальними громадами, провести роз’яснювальну 
роботу серед населення, управителів, виконавців комунальних послуг, об’єд-
наннями співвласників багатоквартирних будинків / житлово-будівельними 
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кооперативами щодо змін у законодавстві з питань призначення субсидій та 
надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.  

4. Управлінню житлово-комунального господарства обласної державної 
адміністрації: 

1) поінформувати районні державні адміністрації та виконавчі комітети 
міських (міст обласного значення) рад про стан розрахунків споживачів за 
житлово-комунальні послуги та підприємств житлово-комунального госпо-
дарства за спожиті енергоносії для вжиття заходів, спрямованих на покра-
щення платіжної дисципліни; 

2) поінформувати органи місцевого самоврядування щодо відсутності у 
державному бюджеті коштів на відшкодування різниці в тарифах підприємст-
вам житлово-комунального господарства та необхідності такого відшко-
дування за рахунок коштів місцевих бюджетів; 

3) провести спільне засідання наради за участю Департаменту соціаль-
ного захисту населення облдержадміністрації, ТОВ “Хмельницькгаз збут”, 
“Хмельницькенергозбут”, та проаналізувати вплив монетизації субсидій на 
стан розрахунку населення за житлово-комунальні послуги і причину 
додаткових нарахувань за спожитий природний газ. 

4) про хід виконання цього розпорядження прозвітувати на засіданні 
колегії облдержадміністрації у серпні 2019 року та поінформувати обласну 
державну адміністрацію про його виконання до 10 вересня 2019 року. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 

 

 

Голова адміністрації            В. Лозовий 


