
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                      м. Ужгород 

 

 

Про підтримку пропозиції 

підприємців м. Прилуки  

 

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Регламенту 

Ужгородської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням II сесії 

міської ради VII скликання від 21.04.2016р. №205,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.  Підтримати пропозиції підприємців,  керівників бюджетних 

установ міста Прилуки щодо внесення змін до Постанови Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання в сфері енергетики №2494 від 30.09.2015 

року та звернення Прилуцької міської ради до Президента України Порошенка 

П.О., Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері енергетики щодо облаштування комерційних 

вузлів приладами обліку природного газу.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань законності, Регламенту та депутатської етики.  

 

Додаток: 

- звернення Прилуцької міської ради 

 

 

 

Міській голова                                                                                    Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Схвалено рішення  

Ужгородської міської ради 

№_______від___________ 

 

 

Супровідна записка 

до проекту рішення сесії «Про підтримку пропозиції підприємців м. 

Прилуки» 

 

27.11.2015 року набула чинності Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 року 

№2494, відповідно до якої власники комерційних вузлів обліку зобов’язані в 

установленому законодавством порядку забезпечити організацію та 

облаштування на власному комерційному вузлі обліку засобів передачі даних за 

власний рахунок у строки передбачені постановою. 

Така вимога ставить під загрозу розвиток малого та середнього бізнесу, 

який у нинішній економічній ситуації в Україні перебуває у вкрай складному 

становищі, оскільки потребує значних затрат з боку підприємців. Разом з тим, 

саме малий та середній бізнес сприяє забезпеченню робочими місцями 

мешканців громад і його знищення призведе до чергової хвилі безробіття, 

трудової міграції та соціальної напруги. 

09.07.2018 року рішенням №1 Прилуцька міська рада Чернігівської 

області вирішила підтримати пропозиції підприємців м. Прилуки та звернутися 

до Президента України Порошенка П.О., Кабінету Міністрів України та 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 

щодо облаштування комерційних вузлів приладами обліку природного газу. 

Даним проектом рішення пропонується Ужгородській міській раді 

Закарпатської області підтримати пропозиції підприємців м. Прилуки та 

звернення Прилуцької міської ради до Президента України Порошенка П.О., 

Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері енергетики щодо облаштування комерційних вузлів 

приладами обліку природного газу. 

 

      

Начальник управління 

правового забезпечення                                                                          В. Пекар 

          

 

 

 

 

 



ЗВЕРНЕННЯ 

Прилуцької міської ради Чернігівської області 

до Президента України Порошенка П.О., Кабінету Міністрів України, 

 Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сфері енергетики, щодо облаштування комерційних вузлів приладами обліку 

природного газу. 

      

На сьогодні в місті Прилуки Чернігівської області виникла соціальна 

напруга та масове незадоволення серед підприємців малого та середнього 

бізнесу у зв’язку із зобов’язанням в установленому законодавством порядку 

забезпечити організацію та облаштування на власних комерційних вузлах 

обліку засобів дистанційної передачі даних (орієнтовна вартість встановлення 

даного устаткування від 30 тис. грн. до 50 тис. грн.). 

 Така вимога ставить під загрозу розвиток малого та середнього бізнесу, 

який у нинішній економічній ситуації в Україні перебуває у вкрай складному 

становищі, оскільки потребує значних фінансових затрат з боку підприємців. 

Разом з тим, саме малий та середній бізнес сприяє забезпеченню робочими 

місцями мешканців громад, і його знищення призведе до чергової хвилі  

безробіття, трудової міграції та соціальної напруги. 

 Виконання вимог вищезгаданої Постанови унеможливлюється й у 

закладах, що належать до бюджетної сфери, оскільки в усій Україні фіксується 

значна нестача освітньої та медичної субвенцій, які компенсуються за рахунок 

коштів місцевих бюджетів. При цьому фінансова децентралізація вимагає від 

органів на місцях фінансування цілого ряду зобов'язань, переданих зі сфери 

відповідальності держави. Так, по місту Прилуки для реалізації вимог Кодексу 

ГРМ потрібно близько 1 млн. грн. 

 Відповідно до  пункту 1 глави 1 розділу 10 Постанови НКРЕКП №2494 

від 30.09.2015 року «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем», 

приладовий облік природного газу в ГРМ організовується та здійснюється з 

метою отримання та реєстрації за допомогою комерційного ВОГ інформації про 

об’єми передачі (розподілу, споживання) природного газу в точках 

вимірювання та подальшого її використання при забезпеченні комерційного 

обліку природного газу між суб’єктами ринку природного газу.  

Згідно з пунктом 1 глави 3 розділу 10 Кодексу ГРМ з метою 

удосконалення системи комерційного обліку природного газу, підвищення 

рівня достовірності вимірювання об’єму природного газу комерційними 

вузлами обліку в газорозподільних системах та для забезпечення належної 

організації добового балансування на ринку природного газу України 

Оператори ГРМ та їх суміжні суб’єкти ринку природного газу, зокрема 

споживачі, повинні здійснювати відповідні заходи з організації та 

облаштування комерційних вузлів обліку природного газу засобами 

дистанційної передачі даних. Крім того, пункт 2 глави 3 розділу 10 Кодексу 

ГРМ передбачає, що власники комерційних вузлів обліку (крім побутових 

споживачів зі споживанням до 0,01 млн. м. куб.) зобов’язані в установленому 

законодавством порядку забезпечити організацію та облаштування на власних 



комерційних вузлах обліку засобів дистанційної передачі даних. При цьому, 

при порушенні визначених законодавством строків на облаштування 

комерційних вузлів обліку засобами дистанційної передачі даних або недопуску 

Оператора ГРМ на облаштування зазначеної системи за його рахунок,  

оператор ГРМ має право застосувати до власника комерційного обліку заходи з 

обмеження (припинення) передачі та/або розподілу природного газу на його 

об’єкт. 

До Прилуцької міської ради надходять численні звернення підприємців, 

керівників бюджетних установ та організацій з проханням допомогти 

врегулювати ситуацію, підтримати малий і середній бізнес в місті, оптимально 

використовувати бюджетні кошти.  

Як представники місцевого самоврядування, ми не можемо стояти 

осторонь актуальних проблем, які хвилюють людей. 

Звертаємося до Президента України Порошенка П.О., Кабінету Міністрів 

України,  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, з проханням підтримати пропозиції  Прилуцької міської ради 

відповідно до ухваленого рішення. 

 

 

                                                                                  

Ухвалене на 45 (позачерговій)                 

сесії  міської ради 7 скликання 

                                                                                 09 липня 2018 року 

 


