
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Чугуїв №

Про створення районної міжвідомчої 
комісії з питань проведення 
розрахунків за спожиті енергоносії, 
затвердження її Положення та складу

Відповідно до статей б, 33, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 09.03.1999 № 174-р (зі змінами), пункту 4 постанови Кабінету Міністрів 
України від 17.01.2000 № 59 «Про забезпечення дисципліни розрахунків за 
спожиті природний газ, теплову та електричну енергію» (зі змінами), пункту 1 
доручення голови Харківської обласної державної адміністрації за підсумками 
селекторної наради від 26.01.2018 з питання «Про стан розрахунків споживачів 
за електричну енергію, природний газ та надання послуги з тепло-, 
водопостачання та водовідведення»:

1. Створити районну міжвідомчу комісію з питань проведення розрахунків 
за спожиті енергоносії.

2. Затвердити Положення про районну міжвідомчу комісію з питань 
проведення розрахунків за спожиті енергоносії (додається).

3. Затвердити склад районної міжвідомчу комісії з питань проведення 
розрахунків за спожиті енергоносії (додається).

Голова районної державної
адміністрації



Розпорядження голови 
районної державної адміністрації
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ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОЛОЖЕННЯ
про районну міжвідомчу комісію з питань проведення розрахунків за

спожиті енергоносії

1. Районна міжвідомча комісія з питань проведення розрахунків за спожиті 
енергоносії (далі - комісія) є консультативно-дорадчим органом, створеним при 
Чугуївській районній державній адміністрації з метою організації виконання 
розпоряджень та доручень голови Харківської обласної державної адміністрації 
та інших законодавчих актів вищих органів влади з питань розрахунків за 
спожиті енергоносії усіма категоріями споживачів, погашення заборгованості 
минулих періодів, забезпечення своєчасного та у повному обсязі здійснення 
розрахунків за спожиті енергоносії і погашення заборгованості бюджетними 
підприємствами, установами та організаціями, які фінансуються з місцевих 
бюджетів.

2. У своїй діяльності комісія керується законами України, Указами та 
розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями 
Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голів обласної 
та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

3. Склад комісії затверджується розпорядженням голови районної 
державної адміністрації:

3.1. Комісія створюється у складі голови, його заступника, секретаря та 
членів комісії. До складу комісії входять: працівники районної державної 
адміністрації, керівники підприємств, установ та організацій, які займаються 
питаннями енергозабезпечення господарського комплексу та населення району.

3.2. Керівництво комісією здійснює її голова -  перший заступник голови 
районної державної адміністрації, у разі його відсутності обов’язки голови 
комісії виконує заступник голови комісії -  начальник відділу житлово- 
комунального господарства, будівництва та інфраструктури районної 
державної адміністрації.

4. Основними завданнями комісії є:
4.1. Здійснення збору інформації про стан розрахунків за спожиті 

енергоносії та дотримання нормативів вживання підприємствами, установами 
та організаціями всіх видів енергоносіїв, узагальнення її та щокварталу 
вивчення питання своєчасності сплати за спожиті енергоносії з боку споживачів 
району.

4.2. Розгляд питань щодо своєчасного та у повному обсязі здійснення 
розрахунків за спожиті енергоносії і погашення заборгованості бюджетними
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підприємствами, установами та організаціями, які фінансуються з місцевих 
бюджетів.

4.3. Організація роботи, спрямованої на виконання заходів щодо 
скорочення енергоспоживання підприємствами, установами та організаціями, а 
також підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів.

4.4. Організація вивчення і застосування вітчизняного та закордонного 
досвіду з питань раціонального і економного використання енергоносіїв.

5. При вирішенні віднесених до її відання питань комісія має право:
5.1. Одержувати відповідно до законодавства від сільських, селищних рад 

та об’єднаних територіальних громад, підприємств, установ та організацій 
району необхідну інформацію щодо об’ємів спожитих енергоносіїв.

5.2. Одержувати та розглядати на засіданні відповідно до законодавства, 
від підприємств, установ та організацій, які здійснюють нарахування за спожиті 
енергоносії, інформацію щодо сплати та заборгованості за спожиті енергоносії 
усіма категоріями споживачів у районі, а також інформацію щодо вжитих 
заходів з ліквідації заборгованості.

5.3. Проводити цільові наради, тематичні семінари, науково-практичні 
конференції.

5.4. Інформувати про свою діяльність громадськість через засоби масової 
інформації.

6. Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться за 
потребою і призначаються її головою, але не рідше одного разу на квартал.

7. Секретар комісії організовує її роботу та забезпечує виконання 
покладених на комісію завдань.

8. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні 
членів комісії. У разі рівного розподілу голосів членів комісії голос її голови є 
вирішальним.

9. Рішення комісії оформляються протоколом, який підписується 
головуючим та секретарем комісії на засіданні.

Начальник відділу житлово- 
комунального господарства, 
будівництва та інфраструктури 
районної державної адміністрації І. ВОЛОДЬКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
районної державної адміністрації
ВІД

СКЛАД
районної міжвідомчої комісії з питань проведення розрахунків за спожиті

енергоносії

ТАНКОВ
Еригорій Вікторович

ВОЛОДЬКО 
Ірина Василівна

КАСТОРОВА 
Олеся Юріївна

АЛЬОШИНА
Світлана Сергіївна

КРЮКОВА 
Тетяна Віталіївна

МАКОГОН 
Ганна Валентинівна

перший заступник голови 
адміністрації, голова комісії

районної державної

НЕЖИД
Сергій Олександрович 

СКОРИК
Володимир Васильович

начальник відділу житлово-комунального
господарства, будівництва та інфраструктури
районної державної адміністрації, заступник голови 
комісії

провідний спеціаліст відділу житлово-комунального 
господарства, будівництва та інфраструктури
районної державної адміністрації, секретар комісії

начальник відділу економічного розвитку і торгівлі 
районної державної адміністрації

заступник начальника-начальник відділу планування 
та виконання місцевих бюджетів фінансового 
управління районної державної адміністрації

заступник начальника Міжрайонного відділу 
державної виконавчої служби по Печенізькому, 
Чугуївському районах та місту Чугуєву Головного 
територіального управління юстиції у Харківській 
області (за згодою)

начальник Чугуївського відділу реалізації 
ТОВ «ХАРКІВГАЗ ЗБУТ» (за згодою)

начальник Чугуївського районного відділення 
«Харківенергозбут» (за згодою)

Начальник відділу житлово- 
комунального господарства, 
будівництва та інфраструктури 
районної державної адміністрації І. ВОЛОДЬКО


