
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 24 лютого 2022 року                                                               № 1270 

м. Мала Виска 

 

 

Про затвердження лімітів споживання 

енергоносіїв по установах міської ради на 2022 рік 

 

 

Відповідно до п.3 статті 51 Бюджетного кодексу України, на підставі пункту 23 

статті 26 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні,  відповідно до рішення 

міської ради від 22 грудня 2021 року № 1167 «Про міський бюджет об’єднаної 

територіальної громади на 2022 рік», Маловисківська міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити на 2022 рік ліміти споживання теплової енергії, водопостачання та 

водовідведення, електричної енергії у фізичних обсягах по установах 

Маловисківської міської ради згідно з додатком (додаток 1 до рішення додається). 

2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету Маловисківської міської 

ради забезпечити: 

2.1. доведення до керівників бюджетних установ та закладів лімітів споживання 

енергоносіїв на 2022 рік; 

2.2. проведення в повному обсязі розрахунків за спожиті енергоносії у межах 

затверджених лімітів споживання і укладання договорів про відшкодування витрат 

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

2.3.безумовне виконання завдань по дотриманню затверджених лімітів, 

систематичний контроль та аналіз стану енергоспоживання, здійснення заходів 

щодо зменшення обсягів споживання енергоносіїв.  

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення покласти  на постійну  комісію  міської  

ради з  питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

 

Міський голова                                                                                           Юрій ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення міської ради від 

24.02.2022 року № 1270 

 

 

Ліміти споживання теплової енергії,  

водопостачання та водовідведення, електричної енергії у фізичних обсягах  

по установах Маловисківської міської ради 

 

Назва установи 

Електро- 

енергія 

(тис.квт.) 

Водопоста-

чання (м3) 

Водовідве-

дення (м3) 

Теплопо 

стачання 

(Г/кал) 

Вугілля 

 

(тонни) 

ПММ 

(тис.літр.) 

Маловисківська 

міська рада 

252,3 198 --  46,7 т. 

34 

скл.м 

2,5 

КП 

«Маловисківський 

центр надання 

соціальних послуг» 

4,15 48 48  15 ,0 т. 

20 скл.м 

1,6 

Відділ культури та 

туризму 

Маловисівської 

міської ради 

Кіровоградської 

області  

140,2 350 300  9,0 т. 

28 скл.м 

- 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

виконавчого 

комітету 

Маловисівської 

міської ради 

Кіровоградської 

області 

811,5 5856 4458 655,3 1090т. 39,07 

КНП 

«Маловисківська 

лікарня» 

633,5 7958 7958 --- 400,0 т. 10,23 

КНП «Центр 

первинної медико-

санітарної 

допомоги»  

76,2 499 436  49,6 т. 

27 скл.м 

4,0 

  

 

 

Секретар ради                                                                                              Леся ПОСТОЛЮК 
 


