ПРОЕКТ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання
«Про звернення депутатів Знам’янської міської ради
сьомого скликання до Кабінету Міністрів України щодо перегляду коригуючих
коефіцієнтів для розрахунку
розміру витрат природного газу на потреби опалення»

1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення: згідно з
Додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року
№409 ( в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 року
№317) в Україні встановлено коригуючі коефіцієнти для розрахунку розміру
витрат електричної енергії, природного газу та інших видів палива на потреби
опалення. Для Кіровоградської області вони наступні: для 1-2-поверхових будівель
– 1,046, для будівель на 3 і більше поверхів – 0,61. На даний час норму
використання природного газу для індивідуального опалення змешено з 7 до 5,5
куб.метрів природного газу на 1 кв.метр опалювальної площі на місяць на
опалювальний період.
2. Потреба і мета прийняття рішення: збільшення встановленого коригуючого
коефіцієнту для розрахунку розміру витрат природного газу на потреби опалення
кавартир перших і останніх поверхів багатоповерхових житлових будинків
3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки
прийняття рішення: уникнення соціальної напруги серед населення в наступних
опалювальних сезонах, можливість уникнути загрози здоров’ю людей та
забезпечення належних умови їх проживання
4. Механізм виконання рішення: направлення звернення до Кабінету Міністрів
України
5. Порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проектом рішення пропонується
внести зміни до існуючого рішення ради): не потребує.
6. Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного видання,
або іншого місця оприлюднення: 02.06. 2016, сайт Знам’янської міської ради.
7. Дата, підпис та ПІБ суб’єкту подання проекту рішення:
30.05. 2016 року

підпис

депутат міської ради В.В.Мацко

8. Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що засвідчена
підписом секретаря міської ради та печаткою «Для документів»:
02 червня 2016

підпис

Н.Клименко

Проект
рішення
виносить
голова постійної комісії з питань охорони
здоров’я та соціального захисту населення
В.В.Мацко
___________________ сесія Знам’янської міської ради
сьомого скликання
РІШЕННЯ
від «___» __________ 2016 року

№
м. Знам’янка

Про звернення депутатів Знам’янської міської ради
сьомого скликання до Кабінету Міністрів України
щодо перегляду коригуючих коефіцієнтів для розрахунку
розміру витрат природного газу на потреби опалення
На підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада

В и р і ш и л а:
1. Затвердити звернення депутатів Знам’янської міської ради сьомого скликання до
Кабінету Міністрів України (додається).
2. Направити звернення до Кабінету Міністрів України.
3. Дане рішення опублікувати в міський газеті «Знам’янські вісті».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
житлово-комунального господарства та охорони навколишнього природного
середовища ( гол. А.Тесленко).
Міський голова

С.Філіпенко

Звернення
депутатів Знам’янської міської ради сьомого скликання
до Кабінету Міністрів України
щодо перегляду коригуючих коефіцієнтів для розрахунку
розміру витрат природного газу на потреби опалення
Згідно з Додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014
року №409 ( в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 року
№317) в Україні встановлено коригуючі коефіцієнти для розрахунку розміру витрат
електричної енергії, природного газу та інших видів палива на потреби опалення.
Для Кіровоградської області вони наступні: для 1-2-поверхових будівель – 1,046,
для будівель на 3 і більше поверхів – 0,61. На даний час норму використання природного
газу для індивідуального опалення змешено з 7 до 5,5 куб.метрів природного газу на 1
кв.метр опалювальної площі на місяць на опалювальний період. На практиці, для
квартири площею 50 кв.м, згідно розрахунку, виходить 167,75 куб.м. Цього явно
недостатньо для опалення квартир перших і останніх поверхів. Враховуючи
вищезазначене, мешканці міста Знам’янка Кіровоградської області звертаються до
депутатів міської ради із проханням ініціювати перегляд коефіцієнтів для таких квартир.
Слід зазначити, що даний коефіцієнт (0,61) може бути достатнім лише для
опалення квартир всередині будинку, але не для квартир перших і верхніх поверхів.
Різниця квартир першого поверху від 1-2 поверхових будівель у тому, що має
неопалювальний підвал і неопалювальний під’їзд. А над квартирами на верхніх поверхах
– дах, котрий далеко не завжди має належну теплоізоляцію. Дійсно, треба взяти до уваги
певний «обігрів» від сусідніх квартир. Але ж не можна ставити в рівні умови квартири на
середніх поверхах ( та ще й всередені будинку) із тими, про які йде мова. Повністю
прирівняти їх до одноповерхових будинків було невірно, але й існуючий коефіцієнт не є
об’єктивним.
Місто Знам’янка Кіровоградської області повністю перейшло на індивідуальне
опалення. У місті більше півтори сотні багатоквартирних будинків, і це питання
стосується великої кількості людей. І дуже невелика кількість із них здатна оплачувати
«понаднормовий» газ майже по 7 гривень за куб.м.
Враховуючи вищезазначене, з метою уникнення соціальної напруги серед
населення в наступних опалювальних сезонах, просимо вивчити питання та збільшити
коригуючий коефіцієнт для квартир перших і останніх поверхів багатоповерхових
житлових будинків, що дасть можливість уникнути загрози здоров’ю людей та
забезпечить належні умови їх проживання.

Затверджено рішенням
Знам’янської міської ради
сьомого скликання
від «___»_________2016р.
№__

