
Проект
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РІШЕННЯ
__________________2019 р. сесія 7 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради до Кабінету Міністрів 
України з проханням пришвидшити розгляд постанови Кабінету Міністрів

України про порядок проведення компенсації особам, які самостійно за 
власний кошт встановили газові лічильники

Відповідно до частини другої статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», на численні звернення мешканців м. Вінниці, 
враховуючи ініціативу депутата обласної Ради від політичної партії «Об’єднання 
«Самопоміч» Ковальова А.Є., враховуючи висновок постійної комісії обласної 
Ради з питань житлово-комунального господарства енергоефективності та 
енергозбереження обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради до Кабінету 
Міністрів України з проханням пришвидшити розгляд постанови Кабінету 
Міністрів України про порядок проведення компенсації особам, які самостійно і за 
власний кошт встановили газові лічильники (звернення додається).

2. Надіслати це рішення до Кабінету Міністрів України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань житлово-комунального господарства, енергоефективності 
та енергозбереження (Ковальов А.Є.).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення______ сесії
обласної Ради 7 скликання 
в ід_________ 2019 р. № ____

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вінницької обласної Ради до Кабінету Міністрів України з прохання 
пришвидшити постанову Кабінету Міністрів України про порядок проведення 

компенсації особам, які самостійно і власним коштом встановили газові
лічильники

Законом № 3533-УІ «Про забезпечення комерційного обліку природного 
газу» від 16 червня 2011 року (далі «Закон № 3533-УІ») визначені правові, 
економічні та організаційні засади забезпечення всіх категорій споживачів вузлами 
обліку природного газу з метою запровадження повного комерційного 
(приладового) обліку природного газу.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону № 3533-УІ фінансування 
робіт з оснащення лічильниками газу населення здійснюється за рахунок: коштів 
суб'єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній 
території; коштів відповідного бюджету; інших джерел, не заборонених 
законодавством.

Положення абзацу четвертого підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 
6 Закону № 3533-УІ встановлювали, що газорозподільні підприємства зобов'язані 
забезпечити встановлення лічильників газу для населення до 01 січня 2018 року.

Однак, 21 грудня 2017 року було прийнято Закон України № 2260-УІІІ «Про 
внесення змін до Закону України № 3533-УІ «Про забезпечення комерційного 
обліку природного газу» щодо порядку встановлення лічильників споживачам 
природного газу (далі «Закон № 2260-УІІІ»). Даним Законом № 2260-УІІІ було 
продовжено газорозподільним організаціям виконання зобов'язань щодо 
забезпечення встановлення лічильників газу для населення до 01 січня 2021 року.

Цим же Законом № 2260-УІІІ було доповнено новою частиною статтю З 
Закону № 3533-УІ, абзац третій частини другої статті 3 Закону № 3533-УІ було 
викладено в наступній редакції: «Для споживачів природного газу - фізичних осіб



(населення), які встановлять лічильники протягом 2018 року, відповідна 
компенсація здійснюється протягом 12 місяців».

Порядок і розміри компенсації витрат на придбання та встановлення 
індивідуальних приладів обліку природного газу для споживачів природного газу - 
фізичних осіб (населення) мають бути встановлені Кабінетом Міністрів протягом 
трьох місяців з дня набрання чинності законом.

Однак по теперішній час зазначений порядок Кабінету Міністрів України не 
встановлений, що позбавляє споживачів можливості встановити індивідуальні 
лічильники газу з подальшою компенсацією витрат, за показаннями якого плата за 
спожитий ними газ може бути значно меншою за плату за встановленими нормами 
споживання або показаннями загальнобудинкового лічильника.

Тому, враховуючи зазначене, у зв’язку з численними зверненнями мешканців 
м. Вінниці з приводу компенсації витрат за встановлення індивідуальних 
лічильників газу за власний рахунок, прохання пришвидшити розгляд постанови 
Кабінету Міністрів України про порядок проведення компенсації особам, які 
самостійно і власним коштом встановили газові лічильники.

Схвалено депутатами Вінницької 
обласної Ради 7 скликання


