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Про звернення до Президента України,  

голови Верховної Ради України та 

Прем’єр-міністра України про 

недопущення підвищення ціни на 

природний газ  та електроенергію  

 

  

          Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», cелищна  рада вирішила: 

 

         1. Звернутися до Президента України,  голови Верховної Ради України та 

Прем’єр-міністра України про недопущення підвищення ціни на природний газ  та 

електроенергію  (текст звернення додається). 
        2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, фінансів, планування, управління комунальною власністю, 

соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності, депутатської 

діяльності та етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку. 

 

Селищний голова                                                                   Наталія СІХОВСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Жанна Кулик 56562 

 



                   до рішення селищної ради 

         06.10.2021 № 9/4 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 до Президента України,  голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра 

України про недопущення підвищення ціни на природний газ  та 

електроенергію   
 

 Ми, депутати Люблинецької селищної ради, як представники інтересів громади, 

обурені черговим підвищенням вартості природного газу та електричної енергії. 

Всупереч масовим невдоволенням населення, численним зверненням від органів 

місцевого самоврядування, не зважаючи на позицію Асоціації міст України, не дивлячись 

на обіцянки керівництва держави та прийняті мораторії, Уряд і НКРЕКП та НАК 

«Нафтогаз України» регулярно підвищують тарифи на енергоносії та послуги з їх 

розподілу. 
Зауважимо, що ріст цін на енергоносії відбувається в умовах падіння економіки, 

зниження доходів населення та росту безробіття, що фактично ставить українців на межу 

виживання, оскільки сприяє подорожчанню комунальних послуг та товарів першої 

необхідності. Лише за останній рік ціна на природний газ для населення зросла з 2,91 

грн/м3 до 7,58 грн/м3 або у 2,5 рази та до 18,73 грн/м3 (ціна на вересень) або у 6 разів для 

бюджетних установ та організацій та інших споживачів, майже на 30% зросла ціна на 

електроенергію.   
 Видатки на комунальні послуги для установ та організацій, що фінансуються з 

бюджету у Люблинецькій  територіальній громаді зростуть на                                                

1.5 млн. грн. 
Згідно зі статтею 116 Конституції України, забезпечення проведення цінової 

політики в державі відноситься до повноважень Кабінету Міністрів України. Цінова 

політика уряду поставила значну частину громадян перед вибором купити продукти 

харчування чи заплатити за комунальні послуги.  
Враховуючи численні скарги мешканців громади щодо неспроможності сплачувати 

за комунальні послуги, висловлюємо рішучий протест проти такої тарифної війни з 

власним народом та вимагаємо від Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України: 
- розробити та запровадити механізм функціонування ринку енергоносіїв та 

комунальних послуг, який передбачатиме адекватне державне регулювання із 

врахуванням реальних можливостей громадян сплачувати їх вартість; 
- запровадити мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги  до 

завершення запровадженого карантину; 
- наростити обсяги газу власного видобутку та спрямувати його на потреби 

українців по ціні видобування; 
- затвердити прозору та відкриту для громадян методику формування цін на 

природний газ, розподіл природного газу та електроенергію; 
- переглянути свої рішення щодо скасування пільгового тарифу на електроенергію 

для населення; 
- забезпечити відкритість діяльності нафто- і газовидобувної галузей.  

     Разом з багатотисячною громадою усвідомлюємо, що лише чітка та термінова 

реалізація зазначених заходів скерує державну політику з  питань тарифоутворення на 

задоволення інтересів народу України, а не олігархів-монополістів, та сприятиме 

підвищенню якості життя людей. 
 

 Секретар селищної ради                                                                                        Жанна КУЛИК 
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