
 
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Третя позачергова сесія                                                            Восьмого скликання 

 

14.01.2021                                                                                                       №1 

 

Про звернення депутатів Андрушівської 

міської ради щодо неприпустимості 

зростання цін на електроенергію,  

природний газ та інші житлово- 

комунальні тарифи для населення 

 

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», врахувавши звернення групи депутатів міської 

ради, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити текст звернення депутатів Андрушівської міської ради ради до 

Президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України щодо неприпустимості зростання цін на 

електроенергію, природний газ та інші житлово-комунальні тарифи для 

населення (додається). 

2. Доручити міському голові Галині БІЛЕЦЬКІЙ підписати звернення. 

3. Надіслати звернення до Президента України Володимира Зеленського, 

Верховної  Ради України та Кабінету Міністрів України. 

 

Міський  голова                                                                            Галина БІЛЕЦЬКА 

 

 

 



Звернення 

депутатів Андрушівської міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України  щодо 

неприпустимості зростання цін на електроенергію, природний 

газ та інші житлово-комунальні тарифи для населення. 

Ми, депутати Андрушівської міської ради, глибоко стурбовані 

зростанням цін на електроенергію, природний газ та інших житлово-

комунальних тарифів для населення, що стали наслідком низки рішень 

Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). 

В країні зберігається важка епідеміологічна ситуація, спричинена вірусом 

COVID-19. Внаслідок епідемії та карантинних заходів поглиблюється криза в 

економіці. Платоспроможність українських родин погіршилась. Водночас, ціни 

на газ та комунальні тарифи невпинно ростуть. А разом із ними, стрімко 

накопичуються борги населення. За таких умов додаткове підвищення цін на 

електроенергію, природний газ та інших комунальних тарифів для населення 

перетворюється на чинник дестабілізації ситуації в країні, веде до зростання 

соціальної напруженості, політичної нестабільності та економічних потрясінь. 

Зокрема, нашу глибоку стурбованість викликають рішення Кабінету Міністрів 

України, щодо відміни державного регулювання цін на природний газ, відміни 

пільгового тарифу на споживання електричної енергії на перші 100 кВт та зміни 

порядку і формули нарахування субсидій для населення за житлово-комунальні 

послуги. 

Ми звертаємось до Президента України, як Гаранта Конституції, вжити 

невідкладних заходів для недопущення зростання цін на електроенергію, 

природний газ та інші житлово-комунальні тарифи для населення. 

Закликаємо Верховну Раду України розглянути можливість введення 

мораторію на підвищення цін на комунальні послуги для населення.  

Невідкладно внести зміни у законодавство для впорядкування ціноутворення і 

недопущення підвищення цін і тарифів на природний газ. Внести зміни до 

державного бюджету України на 2021 рік задля забезпечення повноцінного 

фінансування житлово-комунальних субсидій для населення. 

Звертаємось до Кабінету Міністрів України із закликом переглянути свої 

рішення щодо скасування пільгового тарифу на електроенергію для населення 

та відмовитись від намірів подальшого підвищення тарифів. Забезпечити 

державне регулювання цін на природний газ для населення України та 

повернутись до умов та формули нарахування субсидій для українських 

домогосподарств, які діяли до травня 2018 року.  

Сьогодні у період епідемії та важкої економічної кризи українські 

громадяни чекають від влади на всіх рівнях відповідальних дій. Влада має 

захищати інтереси українського народу. 

Міський голова                                                                        Галина БІЛЕЦЬКА 


