
ПРОЄКТ 

 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
 

Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента України, 
Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг  

 
 

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», частиною 2 статті 2, пунктом 5 частини 2 статті 19 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад», з метою зняття соціальної напруги серед мешканців 
Полтавської області та усунення негативних наслідків, спричинених підняттям 
тарифів на житлово-комунальні послуги, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

 1. Прийняти Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента 
України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що 
додається на 2 аркушах. 

 
 2. Надіслати Звернення на адресу Президента України, Прем’єр-міністра 
України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.  

 

 

 
ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ 



ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Полтавської обласної ради до Президента України,  

Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг  

 
У країні спостерігається напружена соціально-економічна ситуація: 

підвищення цін на товари та послуги, скорочення робочих місць, аварійний стан 

житлово-комунальної сфери та пандемія коронавірусу COVID-19 негативно 

впливають на якість життя та доходи громадян. 

Збільшення рівня тарифів на житлово-комунальні послуги без одночасного 

вирішення питань забезпечення повної зайнятості населення та приведення до 

європейських стандартів рівня мінімальної заробітної плати й інших соціальних 

стандартів спричинило непомірне фінансове перенавантаження на кожного 

громадянина, що призвело до соціальної напруженості та акцій непокори. 

Як представники місцевого самоврядування ми не можемо стояти осторонь 

актуальних проблем, які хвилюють людей. 

Звертаючись до Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету 

Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг, вимагаємо: 

- впровадити мораторій на підвищення з 1 січня 2021 року тарифів на 

житлово-комунальні послуги до закінчення карантину; 

- провести перерахунки ціни на природний газ для населення шляхом 

зміни формули розрахунку ціни (від прив’язки до європейських ринків до 

економічно обґрунтованої ціни на основі реальної собівартості видобутку 

українського газу) з метою подальшого зменшення тарифів; 

- запровадити єдиний тариф на транспортування газу на території України 

та пільговий тариф на транспортування газу в розмірі 50% від 

загальнодержавного на території Полтавської області; 

- розширити перелік громадян, які мають право на призначення субсидій 

на оплату житлово-комунальних послуг, переглянувши формулу розрахунку 

обов’язкового відсотку платежу щодо зменшення його розміру; 

- розглянути питання щодо збільшення соціальних нормативів 

використання житлово-комунальних послуг, у межах яких надається житлова 

субсидія; 

- провести аудит та оптимізацію елементів витрат структури тарифу на 

послуги розподілу природного газу газорозподільних компаній Полтавської 

області та забезпечити зниження тарифів для населення; 

- у разі виявлення за результатами аудиту фактів завищення тарифів у 

газорозподільних компаній, розглянути питання щодо позбавлення їх ліцензій; 

- закріпити на рівні нормативно-правових актів публічне обговорення при 

встановленні тарифів на житлово-комунальні послуги за участю представників 

органів місцевого самоврядування та громадськості; 
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- заборонити нарахування та стягнення з населення пені за несвоєчасну 

сплату за комунальні послуги та скасувати норму, яка передбачає відмову у 

призначенні житлової субсидії у разі наявності простроченої понад три місяці 

заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг у сумі, що перевищує           

20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; 

- встановити контроль щодо недопущення відключення 

газорозподільними компаніями споживачів, які змінили постачальника 

природного газу, від газопостачання.  

Закликаємо Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінет 

Міністрів України, Національну комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг прислухатися до проблем людей на 

місцях і негайно врегулювати проблему із підвищенням тарифів! 

 

 

 
Прийнято на пленарному засіданні 

позачергової третьої  сесії обласної 

ради восьмого скликання  

29.12.2021 року  

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проєкту рішення «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради 

до Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів 

України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг» 

 

Розробники проєкту рішення: депутати обласної ради О. Біленький, С. Бєлашов, 

О. Діденко, О. Панкратьєв, І. Процай, О. Сазонов, О. Смірнов, О. Чепурко. 

Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: зняття соціальної напруги серед мешканців Полтавської області та 

усунення негативних наслідків, спричинених підняттям тарифів на житлово-

комунальні послуги. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення розроблено за власною ініціативою депутатів обласної 

ради О. Біленького, С. Бєлашова, О. Діденка, О. Панкратьєва, І. Процая,                    

О. Сазонова, О. Смірнова, О. Чепурка.  

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття проєкту рішення базується на необхідності врегулювання 

питання підняття тарифів на житлово-комунальні послуги. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєкт рішення є прийняття та направлення звернення до Президента 

України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг. 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад».  

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Прийняття і виконання цього рішення не потребує фінансових витрат з 

обласного бюджету. 



2 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення не потребує погодження заінтересованими органами. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує проведення 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 

 

Прийняте рішення дасть можливість ініціювати питання усунути негативні 

наслідки, спричинені підняттям тарифів на житлово-комунальні послуги 

 

 

Депутат обласної ради О. БІЛЕНЬКИЙ 

 

 

Депутат обласної ради С. БЄЛАШОВ 

 

 

Депутат обласної ради О. ДІДЕНКО 

 

 

Депутат обласної ради  О. ПАНКРАТЬЄВ 

 

 

Депутат обласної ради  І. ПРОЦАЙ 

 

 

Депутат обласної ради О. САЗОНОВ 

 

 

Депутат обласної ради О. СМІРНОВ 

 

 

Депутат обласної ради  О. ЧЕПУРКО 

 

 


