ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Про звернення до Президента України щодо зниження тарифів на
електроенергію та газ для населення
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з
метою покращення якості життя та створення комфортних умов для проживання,
економічного та культурного розвитку, Гірська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Звернутись до Президента України, щодо зниження тарифів на
електроенергію та газ для населення.
2. Затвердити текст звернення до Президента України, щодо зниження
тарифів на електроенергію для населення, що додається.
3. Доручити сільському голові Роману Дмитрів звернутись до Президента
України, щодо зниження тарифів на електроенергію для населення.

с. Гора
від 21 січня 2021 року
№ 169-6-VІІІ
Сільський голова

Роман ДМИТРІВ

Додаток
до рішення Гірської сільської ради
№ 169-6-VІІІ від 21.01.2021 року

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора вул. Центральна, 5, тел.(04595) 3-65-22

від ___________ № ______________
Президенту України
Зеленському В. О.
(вул.Банкова,11, м.Київ, 01220)
Щодо зниження тарифів на
електроенергію
та
газ
для
населення
ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Володимире Олександровичу!
Звертаюсь до Вас від імені та в інтересах мешканців новоствореної Гірської
сільської об’єднаної громади, до якої в результаті реформи децентралізації
увійшли територіальні громади сіл Гора, Ревне, Мартусівка та Затишне.
Сьогодні 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 електричну енергію та природний газ для населення та закладів і установ
соціального спрямування 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 та відміни пільгового тарифу на споживання електричної енергії на
перші 100 кВт.
Стаття 48 Конституції 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

Відповідно, підвищення цін на газ та електроенергію спричиняє підвищення
тарифів на опалення та гарячу воду. Люди вже бояться перших платіжок з
непідйомними сумами для сімейного бюджету, який і так скромний через
карантин.
Ми звертаємось до Президента України, як Гаранта Конституції, вжити
невідкладних заходів для недопущення зростання цін на електричну енергію та
природний газ для населення та закладів і установ соціального спрямування.
Прискорити прийняття законодавчого акту, який надає право тепловим районам
погасити борг за природний газ, використаний в опалювальний період 2019-2020
років, за рахунок різниці в тарифах по категорії споживання населення за період з
2016 по 2019 роки.
Закликаємо Верховну Раду України розглянути можливість введення
мораторію на підвищення цін на комунальні послуги для населення та закладів і
установ соціального спрямування. Невідкладно внести зміни у законодавство для
впорядкування ціноутворення і недопущення підвищення цін і тарифів на
природний газ для побутових споживачів, закладів і установ соціального
спрямування та комунальної теплової енергетики. Внести зміни до Державного
бюджету України на 2021 рік для 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 та закладів і установ соціального
спрямування України.
Зважаючи на вищевикладене та керуючись Законом України «Про
звернення громадян», просимо:
Взяти під особистий контроль термінове розв’язання питання щодо зниження
тарифів на газ та встановлення справедливої ціни на його транспортування
(доставку).
Ініціювати повернення пільгового тарифу на електропостачання в розмірі
0,90 грн/кВт·год на місяць для населення за перші 100 кВт на місяць та 1.68
грн/кВт·год понад 100 кВт на місяць, а також пільгового тарифу на
електроопалення 0,90 грн/кВт·год при споживанні до 3000 кВт·год електроенергії
на місяць та 1,68 грн/кВт·год при споживанні понад 3000 кВт·год електроенергії
на місяць.
Ініціювати повернення нічного тарифу для певних категорій населення, які
були позбавлені цього права.
Надати письмову відповідь у встановлений Законом термін.
З повагою,
сільський голова

Роман ДМИТРІВ

