
 

УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Третя позачергова сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 21 січня 2021 № 45-3/2020 

смт. Битків  

 

Про звернення сільської ради  
 

Відповідно до Конституції України, статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Пасічнянської сільської ради 
восьмого скликання, сільська рада  

ВИРІШИЛА: 
1. Схвалити звернення сільської ради до Президента України  

В. Зеленського, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 
необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення мораторію 
терміном на один рік на підвищення тарифів на енергоносії (додається). 

2. Звернення надіслати Президенту України В. Зеленському, Верховній 
Раді України та Кабінету Міністрів України. 

 

 

 

Сільський голова                                                                 Андрій ГУНДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення сільської ради 

від 21.01.2021 № 30-2/2020 

«Про звернення сільської ради»  
 

 

Президенту України 

В. Зеленському 

 

Верховна Рада України  
 

Кабінет Міністрів України 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

Ми, депутати Пасічнянської сільської ради, глибоко обурені ситуацією 
щодо чергового необґрунтованого підвищення цін на енергоносії для 
населення. Вважаємо, що різке підвищення ціни на газ та на послуги 
розподілу природного газу є недопустимим, оскільки призвело до негативних 
фінансових і соціальних наслідків для жителів громади, особливо в 
сьогоднішніх умовах пандемії СOVID-19 та викликає соціальну напругу в 
суспільстві. 

У такий важкий для громадян час держава повинна забезпечити 
збереження соціальних гарантій та приймати рішення для збільшення 
розміру надання допомог, пільг та субсидій для людей, які знаходяться за 
межею виживання. Однак, субсидія як соціальна гарантія для 
найнезахищеніших верств населення не зможе в повній мірі покрити різницю 
нових тарифів та можливість українців їх оплатити, оскільки при плануванні 
витрат Державного бюджету України на 2021 рік скорочено видатки на 
виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу у грошовій формі. 

Такі дії органів державної влади викликають зростання рівня напруги та 
соціального збурення громадян, в результаті чого розпочалися масові акції 
протесту по всій Україні. 

Окремо наголошуємо та просимо врахувати той факт, що прокладання 
газових мереж і газифікація домогосподарств та підприємств в нашій громаді 
здебільшого були оплачені за кошти самих господарств. 

Крім того Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 28 грудня, 
скасував пільговий тариф на електроенергію встановлений на рівні 90 
копійок за кВт/год. для населення на перші 100 кВт/год. Відповідно до 
рішення Кабміну, встановлено фіксовану ціну в 1,68 гри. за кВт/год. 

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення балансу інтересів 
споживачів, суб’єктів господарювання і держави, представляючи інтереси 
територіальної громади, вимагаємо: 



1. Запровадити мораторій терміном на один рік на дію всіх постанов 
Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, якими з 1 січня 
2021 року було підвищено тарифи на газ та його доставку, електроенергію, 
опалення, гарячу воду. 

2. За час дії мораторію розробити чіткий та адекватний механізм 
функціонування ринку газу в Україні, який виключатиме можливість будь-

яких зловживань постачальниками газу та електроенергії своїм монопольним 
становищем, які призводять до підвищення цін для населення. 

3. Підготувати та ухвалити відповідні зміни до Державного бюджету 
України на 2021 рік, якими передбачити виділення достатнього розміру 
коштів для покриття потреб соціально незахищених верств населення у 
пільгах та субсидіях. 

4. Відмінити абонплату за транспортування газу та привести тарифи до 
економічно обґрунтованих. 
 

Прийнято на позачерговій третій сесії 
Пасічнянської сільської ради 

восьмого демократичного скликання 

21 січня 2021 року 

 

 

Секретар сільської ради                                                    Андрій КРИЦЬКИЙ 


