
  
 

 

УКРАЇНА 

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А   

Р І Ш Е Н Н Я  

(третя  сесія восьмого скликання) 

 

11 лютого 2021 року 
м.Городня 

 

Про звернення депутатів Городнянської 

міської ради до Президента України 

В.Зеленського, Голови Верховної Ради  

України Д.Розумкова, Прем'єр-міністра 

України  Д.Шмигаля  щодо тарифної 

політики 

 

 

 

 Враховуючи несприйняття громадськістю політики необґрунтованого 

підняття тарифів за спожитий газ та електроенергію, з метою пошуку підходів 

по врегулюванню ситуації, керуючись   ст.26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", Городнянська  міська рада 

 

                                                         ВИРІШИЛА: 

 

      1.Підтримати запропонований депутатами  Городнянської міської ради 

проект звернення до Президента України В. Зеленського, Голови Верховної 

Ради України Д. Розумкова та Прем'єр-міністра України Д. Шмигаля із 

зверненням щодо  тарифної політики. 

 

      2.Направити дане звернення на адресу Президента України В. Зеленського, 

Голови Верховної Ради Д. Розумкова  та  Прем'єр-міністра України Д. 

Шмигаля.(додається). 

 

     3.Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря Городнянської 

міської ради Більську С.А. 

 

 

         Міський голова                                                             Андрій БОГДАН 

 

 

              



  

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Городнянської міської ради до Президента України                  

В. Зеленського, Голови Верховної Ради України Д. Разумкова, 

Премєр-міністра України Д. Шмигаля щодо тарифної політики 
 

 

          До Городнянської міської ради надходять численні звернення мешканців 

громади щодо значного підвищення тарифів на енергоносії. 

Стрімке зростання вартості послуг газопостачання та енергозабезпечення 

побутовим споживачам, відсутність прозорого механізму формування тарифів, 

карантинні обмеження та нестабільна робота підприємств і установ різних 

форм власності, і, як наслідок, відсутність стабільного доходу у громадян, 

спричиняють виникнення соціальної напруги серед населення. 

Влада неодноразово запевнювала українців, що тарифи не будуть 

підвищуватись. Проте, згідно з оприлюдненим на сайті Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, проєкту тарифів на водопостачання та водовідведення на 2021 рік, 

тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення у 

2021 році зростають у всіх регіонах України. 

Більшість людей не зможуть оплатити квитанції за спожитий газ, які вони 

отримали з листопада 2020 року, збільшується плата за електроенергію, що в 

свою чергу спричинить подорожчання найнеобхідніших товарів повсякденного 

вжитку.  

У період карантину влада має підтримати бізнес і населення та 

встановити мораторій на підвищення будь-яких тарифів.  

З огляду на зазначене депутати Городнянської  міської ради висловлюють 

категоричний протест проти зростання у 2021 році ціни на природний газ, 

електроенергію, підвищення тарифів за розподіл (доставку) природного газу 

для газорозподільчих компаній. 

Вважаємо неприпустимим затвердження Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

збільшення тарифів  без відповідних попередніх консультацій з органами 

місцевого самоврядування, 

        Звертаємось з проханням на державному рівні вжити невідкладних дієвих  

заходів щодо перегляду тарифів на енергоносії для населення та приведення їх 

у відповідність соціально-економічним реаліям сьогодення. 

 

 

 

          Секретар міської ради:                                    С.А.Більська 


