
 

У К Р А Ї Н А 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА РАЙОННА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

І І І  с е с і я  8  д е м о к р а т и ч н о г о  с к л и к а н н я  

Р І Ш Е Н Н Я 

від 26 січня 2021 року №  33/2021  
м. Івано-Франківськ 
 
Про звернення районної ради  
до Президента України,  
Верховної Ради України,  
Кабінету Міністрів України  
щодо необґрунтованого підвищення  
тарифів на енергоносії 

Керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, районна рада 

в и р і ш и л а : 

1. Схвалити звернення Івано-Франківської районної ради до Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 
необґрунтованого підвищення тарифів на енергоносії. 

2. Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

Л. Чекайло та постійну комісію районної ради з питань економіки, 
промисловості, сільського господарства та інвестицій (О.Головенський).  

 
 
Голова районної ради             Василь Попович 
 



Додаток  
до рішення районної ради  
від 26 січня 2021 року № 33/2021   
“Про звернення районної ради  
до Президента України,  
Верховної Ради України,  
Кабінету Міністрів України  
щодо необґрунтованого підвищення  
тарифів на енергоносії”  

 
Президенту України Зеленському В.О. 

 
Верховній Раді України 

 
Кабінету Міністрів України 

  
 

ЗВЕРНЕННЯ 
  

Ми, депутати Івано-Франківської районної ради, представляючи інтереси 
виборців найбільшого за чисельністю населення району в Івано-Франківській області, 
глибоко обурені ситуацією щодо чергового необґрунтованого підвищення тарифів на 
енергоносії внаслідок прийняття низки нормативно-правових актів Кабінету 
Міністрів України та НКРЕКП.  

В умовах тривалого карантину, спричиненого значним поширенням 
коронавірусної інфекції, поглиблюється економічна криза, а рівень зубожіння 
населення підвищується разом зі зростанням рівня безробіття внаслідок введення 
обтяжуючих нормативних актів для малого та середнього бізнесу. 

Ціни на електроенергію та газ невпинно підвищуються, а борги населення 
накопичуються. За таких умов зростає соціальна напруга, що призводить до 
політичної нестабільності та порушення соціальних гарантій для мешканців району. 
Наголошуємо, що у такий важкий для громадян час держава повинна забезпечити 
збереження соціальних гарантій та приймати рішення для збільшення розміру 
надання допомог, пільг і субсидій для людей, які знаходяться за межею виживання. 
Однак, субсидія як соціальна гарантія для найнезахищеніших верств населення не 
зможе в повній мірі покрити різницю нових тарифів і можливість їх оплатити, 
оскільки при плануванні витрат Державного бюджету України на 2021 рік скорочено 
видатки на виплату пільг і житлових субсидій населенню на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу в грошовій формі.  

Стаття 48 Конституції України гарантує кожному громадянину України право 
на достойний життєвий рівень для себе та своєї сім’ї, що включає належне 
харчування, забезпечення одягом та житлом. Чергове підвищення тарифів для 
населення призводить до прямого порушення цих гарантій. Встановлення граничної 
ціни на газ та рекомендації щодо зменшення вартості транспортування газу не мають 
носити ситуативний характер, оскільки це жодним чином не вирішує проблему в 
цілому, а мають бути прогнозованими та економічно обґрунтованими.  



Зважаючи на те, що по всій Україні вже відбуваються масові акції протестів, 
спричинені підвищенням тарифів на комунальні послуги, закликаємо вищі державні 
органи України у сфері їхньої компетенції: 
- запровадити мораторій терміном на один рік на дію всіх постанов Кабінету 
Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, якими з 1 січня 2021 року було підвищено 
тарифи на газ та його доставку, електроенергію, опалення, гарячу воду; 
- за час дії мораторію розробити чіткий та адекватний механізм функціонування 
ринку газу в Україні, який виключатиме можливість будь-яких зловживань 
постачальниками природного монопольного становища, яке призводить до 
підвищення цін для населення; 
- прийняти на державному рівні невідкладні антикризові рішення щодо зниження 
тарифів на енергоресурси і житлово-комунальні послуги для населення; 
- підготувати та ухвалити відповідні зміни до Державного бюджету України на 2021 
рік, якими передбачити виділення достатнього розміру коштів для покриття потреб 
соціально незахищених верств населення у пільгах та субсидіях; 
- запровадити адекватне державне регулювання ринку енергоносіїв та комунальних 
послуг, усунувши монопольні зловживання в цій сфері; 
- здійснити перевірку законності та обґрунтованості збільшення вартості енергоносіїв, 
прийнятих відповідно до постанов Кабінету Міністрів України та Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг; 
- Верховній Раді України в найкоротші строки розробити та прийняти закон про 
впровадження єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, 
транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні 
послуги;  
Кабінету Міністрів України здійснити ретельну перевірку всіх газопостачальників, 
якими наразі запроваджено найвищі тарифи на розподіл газу; 
- усунути будь-які перешкоди щодо обрання споживачами постачальників 
енергоресурсів; 
- спростити механізм одержання субсидій громадянами, які використовують 
електроенергію для опалення своїх помешкань; 
- запровадити фіксовану граничну ціну на газ для населення; 
- запровадити систему проведення незалежної перевірки величини тиску та якісних 
показників природного газу, що подається операторами ГРМ до споживачів. 
 
З повагою 
 
Депутати Івано-Франківської районної ради  
 
 

Прийнято на третій сесії  
Івано-Франківської районної ради  
восьмого демократичного скликання  
26 січня 2021 року 

 


