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 ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
                                                        

 

До мене, як народного депутата України, надійшло звернення 

пенсіонера Зінченка Миколи Максимовича про надання допомоги у вирішенні 

питання щодо відшкодування вартості газового лічильника. 

Зі змісту даного звернення випливає, що 15.07.2016р. Зінченко М.М. був 

вимушений придбати газовий лічильник за власні кошти у сумі 1150 грн., 

оскільки його старий газовий лічильний було знято та визнано непридатним 

для експлуатації. 

Згідно пункту 10 глави 2 розділу Х Кодексу газорозподільних ситем, 

установлення лічильників газу побутовим споживачам здійснюється 

відповідно до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку 

природного газу» № 3533-VI від 16.06.2011 року. 

Вищезазначений Закон регулює встановлення лічильників газу 

споживачам  в їх помешканнях за рахунок коштів суб’єктів господарювання, 

що здійснюють розподіл природного газу, також передбачено фінансування 

робіт з оснащення лічильниками газу населення за рахунок бюджету та інших 

джерел.  

 Також, пунктом 5 частини 1 статті 18 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації » № 586 від 09.04.1999 року, визначено, що місцева 

адміністрація у спільних  інтересах  територіальних  громад об'єднує на 



договірній основі бюджетні кошти з коштами  підприємств,  установ, 

організацій    та    населення    для   будівництва,   розширення, реконструкції,  

ремонту  та  утримання   виробничих   підприємств, транспорту,   мереж   

тепло-,  водо-,  газо-,  енергозабезпечення, шляхів,  зв'язку,  служб  з  

обслуговування  населення,   закладів охорони   здоров'я,   торгівлі,   освіти,   

культури,  соціального забезпечення  житлово-комунальних  об'єктів,  в  тому   

числі   їх придбання  для задоволення потреб населення та фінансує здійснення 

цих заходів;  

Таким чином, прошу розібратись в ситуації, що склалась, та знайти 

можливість вирішити питання щодо відшкодування вартості газового 

лічильника Зінченку М.М. за рахунок коштів бюджету Гуляйпільського 

району Запорізької області. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене та заявника – Зінченко М.М. за адресою: вул. Цвітна, 16-Б/2, м. 

Гуляйполе, Запорізької області, т. 0993856401 у визначений законодавством 

термін. 
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