
ПРОЄКТ 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента України 
В. Зеленського та Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля щодо ціни на природний газ 

та передачі газорозподільних мереж у комунальну власність 

 

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», частиною 2 статті 2, пунктами 3, 6 частини 2 статті 19 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад», з метою недопущення зростання соціальної напруги 
та політичної нестабільності, 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Прийняти Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента 

України В. Зеленського та Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля щодо ціни на 
природний газ та передачі газорозподільних мереж у комунальну власність, що 
додається на 1 аркуші. 
 

2. Надіслати Звернення на адресу Президента України В. Зеленського та 
Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля. 

 
 

 

ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ 
 

 



Звернення депутатів Полтавської обласної ради  

до Президента України В. Зеленського та Прем’єр-міністра України 

Д. Шмигаля щодо ціни на природний газ та передачі газорозподільних  

мереж у комунальну власність 

 

З січня цього року не стихають протести жителів Полтавської області з 

питань тарифоутворення ціни на природний газ, послуг з розподілу природного 

газу та енергоносії. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, піднявши тарифи на житлово-

комунальні послуги, змусила мільйони українців опинитися на межі 

виживання. При цьому, ціна реалізації природного газу населенню в рази 

перевищує собівартість з його видобутку. 

Наразі, в країні зберігається важка епідеміологічна ситуація, спричинена 

вірусом СОVID-19, поглиблюється криза в економіці, збитків зазнають 

підприємці, зростає безробіття та рівень бідності. Платоспроможність 

українських родин погіршилась, а ціни на електричну енергію та газ невпинно 

ростуть, а разом із ними накопичуються борги населення.  

За таких умов додаткове підвищення цін на енергоносії, природний газ 

для населення перетворюється на чинник дестабілізації ситуації в країні, веде 

до зростання соціальної напруги та політичної нестабільності.  

Особливої уваги заслуговує питання використання газорозподільчих 

мереж низького та середнього тиску. Будівництво зазначених мереж у свій час 

здійснювалося за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, 

сільськогосподарських підприємств та за власні кошти громадян України. 

Більшість газорозподільних мереж, які розташовані на території Полтавської 

області, безоплатно передані на баланс операторів газорозподільних мереж на 

праві господарського відання. 

Конституція України гарантує кожному громадянину України право на 

достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє 

харчування, одяг, житло. Враховуючи рівень реальних доходів населення, 

подальше підвищення цін на енергоносії та комунальних тарифів призведе до 

прямого порушення цих прав українських громадян. 

У зв’язку з вищевикладеним, пропонуємо: 

 ініціювати на державному рівні невідкладні антикризові рішення, 

спрямовані на зниження цін для населення на енергоресурси; 

 ініціювати вироблення механізму функціонування ринку енергоносіїв 

та комунальних послуг, який передбачатиме усунення монопольних 

зловживань і врахування реальних можливостей громадян сплачувати за 

комунальні послуги; 

 законодавчо врегулювати питання передачі газорозподільних мереж 

низького та середнього тиску у комунальну власність територіальних громад. 

 

 

Прийнято на пленарному засіданні 

четвертої сесії обласної ради  

восьмого скликання 

23 лютого 2021 року 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради 

до Президента України В. Зеленського та Прем’єр-міністра України 

Д. Шмигаля щодо ціни на природний газ та передачі газорозподільних 

мереж у комунальну власність» 

 

Розробники проєкту рішення: депутати обласної ради Р. Богдан, Л. Босенко,  

О. Лемешко, І. Процай, С. Савченко. 

 

Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: недопущення зростання соціальної напруги та політичної 

нестабільності. 

 
1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Власна ініціатива депутатів Полтавської обласної ради. 

 

2. Обґрунтованість необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття рішення зумовлено необхідністю зниження тарифів на 

природний газ для населення. 

 

3. Суть проєкту рішення  

 

Проєкт рішення передбачає звернення до Президента України 

В. Зеленського, Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля щодо зниження ціни на 

енергоносії для населення та передачі у комунальну власність газорозподільних 

мереж. 

 
4. Правові аспекти  

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України 

«Про статус депутатів місцевих рад». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація запропонованого проєкту рішення обласної ради не потребує 

залучення коштів обласного бюджету. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення не потребує з’ясування позиції заінтересованих органів.  
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7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні процедури, які можуть містити ризики 

вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

 

9. Прогноз результатів  

 

На підставі рішення, за результатами проведених перевірок, можливе 

державне регулювання тарифів на енергоносії для населення, розгляд 

можливостей щодо передачі газорозподільних мереж до комунальної власності. 

 

 

 

Депутат обласної ради Р. БОГДАН 

 

 

Депутат обласної ради Л. БОСЕНКО 

 

 

Депутат обласної ради О. ЛЕМЕШКО 

 

 

Депутат обласної ради І. ПРОЦАЙ 

 

 

Депутат обласної ради С. САВЧЕНКО 

 
 


