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Президенту Украiни
Володимиру Зеленському

Верховнiй Радi Украiни
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни

ЗВЕРНЕННЯ
депутатiв Вишневоi MicbKoi ради VIII скликання Бучанського району
Киiвськоi областi вiд Полiтичноi партii <<€вропейська Солiдарнiсть) до
Президента Украiни, BepxoBHoi Ради Украiни, Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
щодо недопущення пiдвищення тарифiв для населення
Ми, депутати Вишневоi мiсъкоi ради вiд фракчiТ <СвропейськоТ Солiдарностi>>, якi

представляють iнтереси Вишневоi громади, глибоко обуренi ситуацiею щодо чергового
необГрунтованого пiдвищення комунщIьних тарифiв та цiн на енергоносii для
населення. Пiсля тривilлого карантину внаслiдок KopoHaBipycHoi iнфекцii, введеншI
обтяжуючих нормативних aKTiB для мiшого та середнього бiзнесу, зростання рiвня
безробiття, падiнгlя економiчних покчвникiв в ycix сферах життедiяльностi украiнцiв
представники центрztльноi влади вiдкритим текстом анонсують пiдвищення тарифiв
для населеннJI.

В нових

платiжках украiнцi вкотре побачать реttльну ктурботу та пiдтримку> вiд
найвищих керманичiв держави.

Ми, депутати ВишневоТ мiськоi ради вiд фракцii <европейськоi

Солiдарностi>>, не
можемо стояти осторонь гострих проблем, якi хвилюють мешканцiв нашого краю. Для
початку необхiдно лiквiдувати корумпованiсть, непрозорiсть та неефекгивнiсть чиннот
влади та провести дiевi реформи. L{ентральнi органи влади в першу чергу повиннi дбати
про cBoix громадян, пiдтримати бiзнес, вiдновити економiчну стабiльнiсть, Bipy i надiю

спiввiтчизникiв.
Вважаемо неприпустимими спроби перекJIасти вiдповiдалънiсть за оплаry житловокомунчLльних послуг на мiсцевi громади i вiдповiднi бюджети. Ще суперечить
конституцiйним засадам розподiлу повновa>кенъ мiж органами дерrкавноi влади i
мiсцевого самоврядування, зводить нанiвецъ досягнення полiтики децентралiзацii у
наданнi |ромадам реzшьних можливостей для розвитку.

За ocTaHHi два роки практично зруйновано систему нарахуван}ш субсидiй

для

населення для компенсацii зростання тарифiв. Замiсть автоматичного нарахування
субсидiй тим, хто ik потребус, вiдбуваеться штучне обмеження можливостей для

отримання допомоги. Але HaBiTb попри TaKi обмеження кошти, передбаченi на субсидii,
витраченi на 90Уо.

На пiдставi

вищевикJIаденого, враховуючи широкий суспiльний резонанс, що
призводить до зростання с цiальноi напруги, депутати ВишневоТ MicbKoi Ради вiд
фракцii кевропейськоi Солiдарностi> висловлюють рiшучий протест проти
необrрунтованого зростання тарифiв для населення та вимагае вiд Президента
Украiни, Верховноi Ради Украiни, Кабiнеry MiHicTpiB Украiни:

1.

Вжити заходiв для

2.

перекJIадання вiдповiдальностi за оплату житловокомунальних послуг на органи мiсцевого самоврядування; врахувати при
УХВаЛеннi !ержавного бюджеry на2022 piK достатнiй обсяг коштiв для захисту
|ромадян i громад вiд пiдвищеншI тарифiв;

3.

п

отидiI монопольному пiдвищенню тарифiв, забезпечити
обГрунтований рiвенъ тарифiв i не допустити пiдвищення ik в майбутньому;

Вiдмовитись

вiд

Спрямувати не менше 20 мiльярлiв гривень коштiв вiд допомоги, що надiйшла
YKpaiHi вiд Мiжнародного вЕrлютного фонду, на виплати субсидiй для |ромадян
На ОПлаТу житлово-комун€lJIьних послуг, а також забезпечити Тх автоматичне
нарахування субсидiй тим, хто ik потребуе.

flепутати ВищневоТ MicbKoT ради
Vlll склrикання Бучанського району
КиТвськоТ областi вiд ПолiтичноТ партiТ
кевропейська Солiдарнiсть> :

1.Юнчиц А.П.
2.Гулiев С.Р.

3.Бурцева 0.А.
4.Рудюк Я.П/.

5.Гостар В.В.
6.Бухонський В.В.

7.Ярьомка С.А.
8.Полiковська о.В.

9.Мошкiвська Г.В.
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