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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

   від  “10” вересня  2015 року                                                  № 465 
 
  
 

Про затвердження Порядку 
встановлення приладів обліку  
холодної води в квартирах, житлових         
будинках малозабезпечених  
пільгових верств населення  
міста Кіровограда 
 

 
  Керуючись ст. 140, 146 Конституції України,  підпунктом 4 п. “а” ст. 
28, підпунктом 1 п. “а” ст. 30, Закону України “Про місцеве самоврядування 
в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 409 
“Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-
комунального обслуговування”, Правилами надання послуг з 
централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і 
водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України     
від 21 липня 2005 року №  630, та на виконання рішення Кіровоградської 
міської ради від 11.11.2014 р. № 3605 “Про депутатський запит           
депутата Кіровоградської міської ради Топчія П.С.”, рішенням 
Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3936 “Про 
затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та 
благоустрою міста Кіровограда на 2015 рік” (зі змінами), виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради  
 

 

В И Р І Ш И В : 
 
 

Затвердити  Порядок встановлення приладів обліку холодної води в 
квартирах, житлових будинках малозабезпечених пільгових верств населення 
міста Кіровограда, що додається. 

 
 
 

Секретар міської ради                                                             І. Марковський 
 

 
 
 
 
 
 
 
Слоневська 24 84 55 



 
 

                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                   
                                                                                   Рішення виконкому 
                                                                                   Кіровоградської міської ради                                                                                                                                                                                                                   
 “___” ____________ 2015  
 № _________ 
 

ПОРЯДОК 
встановлення приладів обліку холодної води в квартирах, житлових будинках 

малозабезпечених пільгових верств населення міста Кіровограда  
 

1. Порядок визначає умови встановлення приладів обліку холодної 
води в квартирах, житлових будинках малозабезпечених пільгових верств 
населення міста Кіровограда.  

2. Первинне встановлення засобів обліку холодної води проводиться 
відповідно до технічних умов, виданих Кіровоградським ВКГ                   
ОКВП "Дніпро-Кіровоград" за зверненням комунального  підприємства. 

3. Головне управління житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради (далі – Головне управління) звертається до 
Кіровоградського ВКГ ОКВП "Дніпро-Кіровоград" для отримання списку 
малозабезпечених пільгових верств населення, які потребують встановлення 
засобів обліку холодної води і проживають в житловому  фонді  міста 
Кіровограда. 

4. До малозабезпечених пільгових категорій відносяться: інваліди 
війни, учасники бойових дій, учасники війни, учасники АТО, члени сімей 
загиблих (померлих ветеранів війни), учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, 
віднесених до категорій 1 та 2, якщо розмір середньомісячного сукупного 
доходу сім’ ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не 
перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у 
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  

5. Встановлення засобів обліку холодної води проводиться згідно з 
рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради за наступних 
умов: 

5.1. Звернення особи до відділу по роботі зі зверненнями громадян 
Кіровоградської міської ради із заявою та документами (зазначені у додатку)  
про пільгове встановлення засобів обліку холодної води. 

5.2. Фактичного проживання пільговика та проживання членів сімей 
(загиблого) за місцем реєстрації.  

6. Головне управління, по мірі надходження заяв та  документів від 
пільгових категорій, які виявили бажання встановити засоби обліку холодної 
води, формує список пільговиків та готує проект рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради для затвердження встановлення 
засобів обліку на поточний рік. 

7. Роботи по встановленню засобів обліку холодної води проводяться 
комунальним     підприємством    “Кіровоградська    аварійно – диспетчерська  
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служба” (далі – комунальне підприємство)   у   порядку,   визначеному 
законодавством України (одержувач коштів) та відповідно до списку 
затвердженого виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради. 

8. Вартість робіт по   встановленню квартирних засобів обліку холодної 
води визначається окремо по кожній квартирі комунальним підприємством. 

9. Витрати на встановлення засобів обліку холодної води  
відшкодовується комунальному підприємству через Головне управління в 
межах передбачених на відповідний рік бюджетних призначень.  

    10. Комунальне підприємство  має забезпечити впровадження 
лічильників, які відповідають вітчизняним стандартам та діючим 
міжнародним нормам. 

 11. Власники квартир/житлових будинків мають забезпечити  доступ в 
квартиру/житловий будинок для встановлення засобів обліку холодної води. 

 12. Щорічний обсяг витрат підлягає уточненню у зв'язку із зміною цін 
на прилади обліку, підвищенням мінімальної заробітної платні, зміною 
податкового законодавства та інших чинників, які впливають на формування 
видатків.  
           13. Технічне обстеження (опломбування) засобів обліку холодної води 
при введенні в експлуатацію та прийняття на абонентський облік 
проводиться Кіровоградським ВКГ ОКВП "Дніпро-Кіровоград" відповідно 
до договору (договір субпідряду) з комунальним підприємством. 

 14. Подальша повірка засобів обліку холодної води здійснюється за 
рахунок коштів мешканців (яким безкоштовно було встановлено лічильник). 

 
  

 
Начальник Головного управління  
житлово-комунального господарства                                               О. Хачатурян 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Додаток  
до Порядку використання 
коштів на виконання у 2015 році 
заходів встановлення приладів обліку 
холодної води в квартирах, житлових 
будинках малозабезпечених 
пільгових верств населення міста 
Кіровограда  
 

 
 

ПЕРЕЛІК 
документів, які подаються малозабезпеченими пільговими  

верствами населення для встановлення квартирних 
приладів обліку холодної води 

 
Заява; 
ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду; 
довідка про зареєстрованих у  жилому  приміщенні  (будинку) осіб 

(форма № 3); 
        довідка  про дохід членів сім'ї; 
        копія документа, що підтверджує право на отримання пільги 
 
 
 
Начальник Головного управління  
житлово-комунального господарства                                               О. Хачатурян 
 
 


