
ПРОЄКТ 

 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
 

Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів 
України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, щодо введення мораторію на підвищення 
тарифів на газ та на послуги з розподілу природного газу  

 
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 недопущення зростання у 2021 році тарифів 
на газ та на послуги з розподілу природного газу, 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Прийняти Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, щодо введення мораторію на підвищення тарифів 
на газ та на послуги з розподілу природного газу, що додається на 1 аркуші.  

2. Надіслати Звернення на адресу Кабінету Міністрів України та Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг. 

 

 

ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ 



ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів 

України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, щодо введення мораторію 

на підвищення тарифів на газ та на послуги  

з розподілу природного газу 

 

З січня 2021 року в Україні зростають тарифи на газ та на послуги з 

розподілу природного газу. В умовах світової пандемії коронавірусної 

хвороби, яка принесла українцям суворий карантин, падіння економіки та 

тотальне зниження рівня життя населення, підвищення тарифів на газ є 

справжнім геноцидом по відношенню до українського народу. Особливо 

цинічним є те, що тарифи зростають взимку. Адже переважно газом 

опалюються будинки в українських селах. Від ціни на газ залежать тарифи 

на опалення та гарячу воду у багатоквартирних будинках українських міст. 

І саме взимку зростає споживання газу населенням.  

Проте, цієї зими українці побачать захмарні ціни у платіжках за 

житлово-комунальні послуги. Зростання тарифів на газ автоматично потягне 

за собою підвищення цін на інші товари та послуги. Це ляже непосильним 

тягарем на українські родини, які будуть позбавлені можливості 

задовольняти свої першочергові життєві потреби.  

Викликана цими обставинами хвиля народних протестів проти 

підвищення тарифів на газ та на послуги з його розподілу котиться містами і 

селами України.  

Ми, депутати Полтавської обласної ради, глибоко стурбовані 

ситуацією, що склалася навколо підвищення тарифів на газ та на послуги з 

розподілу природного газу. Вважаємо рішення про підвищення тарифів для 

населення неприпустимим і таким, що порушує конституційні права 

громадян України на доступні житлово-комунальні послуги для всіх 

споживачів та порушенням їх конституційних прав на достойний рівень 

життя.  

Вимагаємо від Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг: 

- ввести мораторій на підвищення тарифів на газ та на послуги з 

розподілу природного газу до скасування карантинних обмежень, пов’язаних 

з протидією поширенню коронавірусної хвороби, в Україні; 

передбачити, що оплата за газ та за послуги з розподілу природного 

газу в період мораторію має здійснюватися згідно з тарифами, 

встановленими на 30 листопада 2020 рік. 

 

Прийнято на пленарному 

засіданні третьої позачергової 

сесії Полтавської обласної ради 

восьмого скликання  

                           2021 року 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проєкту рішення «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради 

до Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо 

введення мораторію на підвищення тарифів на газ та на послуги з 

розподілу природного газу» 

 

 Розробник проєкту рішення: депутат Полтавської обласної ради восьмого 

скликання О. Матюшенко. 

 

Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: недопущення зростання у 2021 році тарифів на газ та на послуги з 

розподілу природного газу 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до 

Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо введення 

мораторію на підвищення тарифів на газ та на послуги з розподілу природного 

газу» розроблено з власної ініціативи.  

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Із 1 січня 2021 року по всій Україні зросли тарифи на тепло та 

електроенергію. На тлі соціально-економічної кризи, через пандемію 

коронавірусу, це дедалі загострило напругу. Стрімка інфляція, скорочення 

робочих місць, зростання тарифів на житлово-комунальні послуги — ці 

чинники негативно впливають на якість життя громадян .  

Різке підвищення вартості транспортування і споживання газу та ціни на 

енергоносії призвели до того, що нині жителі міст і сіл Полтавської області 

почали масово виходити на акції протесту. Перекриваючи дороги, виходячи на 

мітинги до адміністративних установ. Люди доведені до відчаю і вимагають від 

влади зниження тарифів.  

І це вже не перше відчутне підвищення цін на газ, ще в серпні-жовтні 

2020 року декілька разів зростала ціна блакитного палива для населення, саме 

напередодні опалювального сезону. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєктом рішення передбачається прийняття звернення депутатів 

Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів України, Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
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комунальних послуг, щодо введення мораторію на підвищення тарифів на газ 

та на послуги з розподілу природного газу. 

 

4. Правові аспекти: 

 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Закон України «Про статус депутатів місцевих рад». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація запропонованих змін до законодавства не потребуватиме 

додаткових витрат з обласного бюджету. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення не потребує з’ясування заінтересованих сторін. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила чи процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняття проєкту рішення «Про Звернення депутатів Полтавської 

обласної ради до Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

щодо введення мораторію на підвищення тарифів на газ та на послуги з 

розподілу природного газу» забезпечить встановлення економічно 

обґрунтованих тарифів на газ та послуги з розподілу природного газу для 

населення з урахуванням збитків від карантинів та індексу інфляції.  

 

 

Депутат обласної ради О. МАТЮШЕНКО 

 


