
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 29.01. 2019 № 33 

м. Золотоноша  

 

Про встановлення лімітів споживання енергоносіїв у фізичних 

обсягах по бюджетних установах міста на 2018 рік 

 

На виконання рішення міської ради від 19.12.2018 № 41-57/VIІ „Про 

міський бюджет на 2019 рік”, керуючись п. 1 „а” ст. 28 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по 

головних розпорядниках коштів, виходячи з обсягів призначень, затверджених 

у кошторисах на 2019 рік згідно з додатком. 

2. Розпорядникам коштів забезпечити укладання угод по кожному виду 

енергоносіїв у межах встановлених лімітів споживання у натуральних 

одиницях. 

3. Головним розпорядникам коштів, в особі їх керівників: 

- встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній 

бюджетній установі розпорядника, в межах затверджених лімітів у додатку; 

- встановити жорсткий контроль за дотриманням економного режиму 

споживання енергоресурсів розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів; 

- проводити постійну роботу щодо максимального залучення коштів 

спеціального фонду в частині спрямування власних надходжень бюджетних 

установ на розрахунки за енергоносії та комунальні послуги; 

- спрямовувати кошти на проведення енергозберігаючих заходів лише за 

умови їх економічної доцільності та ефективності. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. та керівників структурних підрозділів. 

 
 

Міський голова        В.О. Войцехівський 
 

Коваленко23762 



"Оплата 

теплопостачання"

"Оплата 

водопостачання"

 "Оплата 

водовідведення"

 "Оплата 

електроенергії"

 "Оплата 

природного газу"

натур.показники натур.показники натур.показники натур.показники натур.показники

Коефіцієнт росту 

Гкал тис. куб.м тис. куб.м т. квт/год тис. куб.м

Виконавчий комітет 

міської ради 0210160 5,00 0,4510 0,2100 70,500 17,00

Управління праці та 

соціального захисту 

населення 0810160 59,50 0,2900 0,2900 26,950 0,00

УЖКГ 1210160 0,0430 0,0430 12,340 7,44

Фінуправління 3710160 11,19 0,0165 0,0165 8,400 0,00

Освіта 0610160 7,20 0,0500 0,0500 2,610 0,00

Культура 1010160 1,150 6520,00

Освіта 0610000 1117,45 10,5300 9,4500 439,691 415,71

ПМСД(СМ) 0212111 104,00 1,7000 1,6000 57,600

ЦСССДМ 0213121 3,15 0,0300 0,0300 2,790 0,00

Центр соцдопомоги 0813104 333,00 0,7600 43,200 0,00

Культура 1010000 0,00 0,2500 0,2500 56,500 0,00 184430,00

Фізична культура і 

спорт 0615031 20,50 0,1000 0,1000 8,091 0,00

Разом 1660,99 14,2205 12,0395 729,822 440,15 190950,00

Керуючий справами О. В. Шакура

Коваленко О. В. 23762

Назва бюджетної 

установи

Ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по бюджетних установах 

міста, які фінансуються з міського бюджету на 2019 рік

КПКВ

2275

Додаток до  

 рішення виконавчого комітету  

 від  ___.01. 2019      № _____ 


