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Звернення депутатів Вишневої міської ради  

до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та до Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг 

 

У країні спостерігається напружена соціально-економічна ситуація на фоні 

зубожіння населення. Стрімка інфляція, скорочення робочих місць, аварійний стан 

житлово-комунальної сфери, неефективна політика уряду негативно впливають на 

якість життя громадян. 

Збільшення розміру тарифів на житлово-комунальні послуги, газ, електрику 

призведе до різкого зниження рівня життя кожного громадянина. В свою чергу 

відсутність коштів у населення призведе до соціальної напруги. 

Як представники місцевого самоврядування, ми не можемо стояти осторонь 

актуальних проблем, які хвилюють людей. 

Звертаємо увагу на те, що 07.07.2016 року Верховною Радою України Закону 

України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування 

суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого 

водопостачання та водовідведення», яким запроваджено мораторій на стягнення із 

суб’єктів господарювання неустойки (штрафу, пені), інших штрафних, фінансових 

санкцій, а також інфляційних нарахувань і процентів річних за невиконання чи 

неналежне виконання такими суб’єктами господарювання зобов’язань по оплаті за 

використаний природний газ та послуги з його транспортування або електричну 

енергію. Прийняття цього Закону — переконливий доказ того, що запровадження 

мораторію є прийнятним і доцільним заходом, що вживається Державою у 

випадку, коли заборгованість виникла з об’єктивних причин. 
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Звергаючись до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, 

вимагаємо: 

 Впровадження мораторію на підвищення з 1 липня 2016 року тарифів на 

житлово-комунальні послуги до покращення соціально-економічної ситуації в 

країні і встановлення прозорого механізму ціноутворення. 

 Заборони нараховувати з 1 липня 2016 та стягувати з населення штрафи та 

пеню за несвоєчасну сплату за комунальні послуги. 

 Заборони постачальникам тепла, газу, електроенергії виставляти споживачам 

авансові рахунки за ненадані послуги. 

 

Від Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

вимагаємо: 

 розкриття та оприлюднення методики розрахунків й обґрунтування 

підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги (опалення, постачання 

гарячої води, електроенергія, водопостачання та водовідведення) для 

громади м. Вишневого; 

 негайного перерахунку ціни на газ для населення шляхом зміни формули 

розрахунку ціни (від прив’язки до європейських ринків до економічно 

обґрунтованої ціни на основі реальної собівартості видобутку) з метою 

подальшого зменшення комунальних тарифів; 

 запровадити обов’язкове направлення газу вітчизняного видобутку на 

потреби підприємств житлово-комунальної сфери та населення, за 

економічно обґрунтованою ціною.  

 

Закликаємо Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України та 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, прислухатися до проблем людей на місцях 

і негайно врегулювати гостросоціальну проблему  

різкого підвищення тарифів! 
 

 

Прийнято на позачерговій XIV  сесії Вишневої міської ради ____ липня 2016 року. 

 

 

Міський голова     І. В. Діков 
 


