
 

УКРАЇНА 

    ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

     ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ № 56 

21.01.2021  м.  Хуст 

Про звернення депутатів Хустської міської ради  

Закарпатської області до Президента України,  

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

 

Враховуючи соціальну напругу в  громаді  через  значне  підвищення цін на 

енергоносії та з метою захисту інтересів жителів Хустської територіальної 

громади, керуючись статтею 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” , сесія Хустської міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти звернення депутатів Хустської міської ради Закарпатської 

області до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України щодо унормування та зниження цін на електроенергію, природний газ, 

інші житлово-комунальні тарифи для населення (текст Звернення додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію  з питань соціально-економічного розвитку, планування, 

бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, автотранспорту, зв’язку, 

промисловості та торгівлі та депутатську комісію з питань контролю за 

проведенням управління комунальної власності, житлово – комунального 

господарства та містобудування. 

 

Міський голова Володимир КАЩУК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Президенту України 

Верховній  Раді України 

 Кабінету Міністрів України 

Звернення 

 Ми, депутати Хустської міської ради Закарпатської області, представляючи 

інтереси Хустської територіальної громади, вкрай стурбовані стрімким 

підвищенням цін на комунальні послуги, що було, зокрема, спричинене різким 

зростанням біржових цін на газ та постановою НКРЕКП від 24.12.2019 № 3013 

«Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС України» на послуги 

транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на 

регуляторний період 2020-2024 роки», сприяло зростанню соціальної напруги 

майже на всій території України. Адже таке різке і значне зростання цін в умовах 

пандемії коронавірусу і пов’язаних з нею кризових явищ в економіці є 

непомірним для більшості наших громадян. У подібній ситуації правом і 

обов’язком держави є підтримка людей, зменшення та усунення негативних 

наслідків зростання цін для громадянина. 

У таких умовах Хустська міська рада, як орган місцевого самоврядування, 

що представляє інтереси всіх мешканців громади, в межах повноважень, 

визначених Конституцією та законами України, звертається до вищого 

керівництва держави із закликом вплинути на ситуацію та захистити громадян 

України від негативного впливу зростання цін. 
Ми, депутати Хустської міської ради, закликаємо: 

1. Президента України: 

ініціювати вироблення механізму функціонування ринку енергоносіїв та 

комунальних послуг, який передбачатиме адекватне державне регулювання, 

усунення монопольних зловживань і врахування реальних можливостей громадян 

сплачувати за комунальні послуги; 

скоординувати дії державних органів, у тому числі Антимонопольного 

комітету України, з метою якнайшвидшого втілення таких рішень у життя. 

2. Верховну Раду України: 

у найкоротші строки розробити та прийняти Закон про впровадження 

Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, 

транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і 

комунальні послуги; 

передбачити у разі потреби достатню кількість коштів у Державному 

бюджеті України для фінансування субсидій для населення. 

3.Кабінет Міністрів України: 
 
відповідно до ініціатив Президента України запровадити в Україні 

тимчасове регулювання ціни на газ як необхідного заходу на час подолання кризи, 
викликаної коронавірусною інфекцією; 



поміняти систему розрахунку вартості видобутого власного українського 

газу та електроенергії для побутових потреб населення і державних установ 

(школи, лікарні, садочки); 

забезпечити реалізацію законів України «Про ринок природного газу» та 

«Про ринок електричної енергії», які передбачають функціонування ринків 

енергоносіїв в Україні, виключивши можливість будь-яких зловживань 

постачальниками монопольним становищем, яке призводить до підвищення цін 

для населення; 

розробити механізм обмеження націнки постачальників газу на 

транспортування та забезпечити прозорість формування тарифу на послуги 

розподілу природного газу; 

прив’язати плату за транспортування газу до його фактичного обсягу 
споживання; 

розглянути можливість запровадження пільгового тарифу в межах 

нормативу споживання до 100 м куб. газу на період опалювального сезону для 

домогосподарств, що використовують газове опалення; 

здійснити ретельну перевірку всіх газопостачальників, що сьогодні мають 
найвищі тарифи на розподіл газу, з метою усунення зловживань монопольним 
становищем; 

стимулювати конкуренцію між газопостачальними компаніями, 

зобов’язавши їх оприлюднювати затверджений річний тариф на газ, який 

дозволить споживачам не залежати від щомісячних коливань ціни на газ; 

усунути всі наявні та можливі перешкоди, у тому числі технічні, щодо 

обрання споживачами постачальника енергоресурсів; 

розробити окрему пільгову тарифну сітку на електроенергію для 

домогосподарств, які використовують електроопалення; 

розглянути можливість відновлення пільгового тарифу на перші 100 кВт-

тоїх споживання електроенергії для населення; 

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

З метою зняття соціальної напруги серед населення переконливо просимо 

взяти до уваги серйозність порушеного у зверненні питання та відповідно до 

повноважень прийняти узгоджені державницькі рішення у сферах енергетики та 

комунальних послуг. 

       Звернення прийнято на пленарному засіданні  

позачергової сесії Хустської міської ради VIII скликання 
  

                                    Депутати  Хустської міської ради VIII скликання 

 

 

 

 


