
 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРЕТЯ СЕСІЯ 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

 
РІШЕННЯ

 
від 19 лютого 2021 року
село Нижня Сироватка
 
Про звернення депутатів Нижньосироватської 
сільської ради 8 скликання до Президента України, 
Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, 
Голови НКРЕКП щодо недопущення підвищення 
цін/тарифів на житлово-комунальні послуги 

Керуючись статтями 10, 25 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Схвалити  та  направити  звернення  депутатів  Нижньосироватської
сільської ради 8 скликання (далі - Звернення) щодо недопущення підвищення
цін/тарифів  на  житлово-комунальні  послуги Президенту  України,  Голові
Верховної  Ради  України,  Прем'єр-міністру  України, Голові  Національній
комісії,  що  здійснює  державне  регулювання  у  сферах  енергетики  та
комунальних послуг.

2. Виконавчому комітету Нижньосироватської сільської ради не приймати
рішення  щодо  необґрунтованого  підвищення  цін/тарифів  на  житлово-
комунальні послуги для населення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
сільської  ради  з  питань  планування  соціально-економічного  розвитку,
бюджету,  фінансів,  житлово-комунального  господарства  та  управління
комунальною власністю.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Додаток до рішення 3 сесії 8 
скликання від 19.02.2021 р. «Про 
звернення депутатів 
Нижньосироватської сільської ради 8 
скликання до Президента України, 
Голови Верховної Ради України, 
Прем'єр-міністра України, Голови 
НКРЕКП щодо недопущення 
підвищення цін/тарифів на житлово-
комунальні послуги» 

Президенту України
Володимиру ЗЕЛЕНСЬКОМУ

Голові Верховної Ради України
Дмитру РАЗУМКОВУ

Прем'єр-міністру України
Денису ШМИГАЛЮ

Голові Національній комісії,
що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних 
послуг
Валерію ТАРАСЮКУ

ЗВЕРНЕННЯ

Депутатів 8 скликання Нижньосироватської сільської ради Сумського
району  Сумської  області  до  Президента  України,  Голови  Верховної  Ради
України,  Прем'єр-міністра  України, Голови  Національної  комісії,  що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
щодо ситуації з підвищення тарифів на газ, послуги з розподілу природного
газу, електроенергію.

Ми,  депутати  Нижньосироватської  сільської  ради,  представляючи
інтереси  Нижньосироватської  об’єднаної  територіальної  громади,  вкрай
стурбовані  ситуацією  щодо  чергового  підвищення  цін  на  енергоносії.  В
умовах  тривалого  карантину,  зростання  безробіття,  особливо  в  сільській
місцевості,  падіння економіки призвело до бідності  громадян,  а  додаткове
підвищення  тарифів  на  житлово-комунальні  послуги  зумовить  остаточне
зубожіння. 

На  початку  карантину  влада  України  запевняла,  що  тарифи  на
комунальні послуги не будуть підвищуватися. Але, як ми бачимо, тарифи на



газ, електроенергію та на послуги з розподілу природного газу за останній
час значно зросли.

Конституція  України  гарантує  кожному  громадянину  право  на
достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї. Враховуючи рівень реальних
доходів населення, подальше підвищення цін на енергоносії  та комунальні
тарифи призведе до прямого порушення прав  громадян України. 

На  підставі  вищевикладеного,  враховуючи  суспільний  резонанс,  що
призводить  до  зростання  соціальної  напруги,  Нижньосироватська  сільська
рада, за дорученням громади, висловлює незгоду щодо  зростання у 2021 році
цін  на  природний  газ,  електроенергію,  підвищення  тарифів  за
транспортування, розподіл природного газу для газорозподільних компаній
та  вимагає  від  Президента  України, Прем'єр-міністра  України, Голови
Верховної Ради України, Голови  НКРЕКП:

1. Затвердити прозору та відкриту для населення методу обрахунку та
встановлення  цін/тарифів  на  житлово-комунальні  послуги,  яка  має
передбачати  тільки  прямі  виробничі  витрати,  мінімальний  рівень
рентабельності надавачів послуг та публічне обговорення. 

2. Запровадити мораторій на один рік на дію всіх постанов Кабінету
Міністрів України та НКРЕКП, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики  та  комунальних  послуг,  якими  з  1  січня  2021  року  було
підвищено тарифи на електроенергію, на газ та його транспортування.

3.  Розробити  та  затвердити,  на  законодавчому  рівні,  механізм  щодо
компенсації коштів за використання газотранспортних мереж, прокладених
за власні  кошти громадян,  а  також щодо сплати орендної  плати за землю
громадам під мережею місцевих газопроводів.

4.  Кабінету  Міністрів  України  переглянути  свої  рішення  щодо
скасування  пільгового  тарифу  на  електроенергію  для  населення  та
відмовитися від намірів подальшого підвищення тарифів.

5. Розробити та запровадити систему проведення незалежної перевірки
величини  тиску  та  якісних  показників  природного  газу,  що  подається
операторами ГРМ до споживача.

6.  Збільшити  видатки  державного  бюджету  та  залучати  інвестиції  з
метою нарощування обсягів видобутку газу, що видобувається в Україні.

7. Ввести мораторій на стягнення пені за несвоєчасну оплату житлово-
комунальних послуг,  виставлення авансових рахунків за  ненадані  послуги,
примусове виселення боржників з оплати цих послуг.

Сподіваємося на розуміння та підтримку.

За дорученням депутатського корпусу,

сільський голова                                                  Вячеслав СУСПІЦИН




