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Звернення  депутатів Баштанської 
міської ради восьмого скликання,  
прийняте на V сесії міської ради  
від 04.02.2021 р. 
                  Стрімке підвищення 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», 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. В подібній ситуації правом і обов’язком держави є підтримка людей, 
зменшення та усунення негативних наслідків зростання цін для громадян. 
     В таких умовах Баштанська міська рада, як орган місцевого самоврядування, 
що представляє інтереси всіх мешканців Баштанської  територіальної громади, в 
межах повноважень, визначених Конституцією та законами України, звертається 
до всіх гілок влади із закликом вплинути на ситуацію та захистити громадян 
України від негативного впливу зростання цін.  
 

Ми закликаємо: 
  

1. Президента України: 
 

- ініціювати на державному рівні невідкладні антикризові рішення, спрямовані 
на зниження цін для населення на енергоресурси і житлово-комунальні послуги.  
- ініціювати вироблення механізму функціонування ринку енергоносіїв та 
комунальних послуг, який передбачатиме відповідне державне регулювання, 
усунення монопольних зловживань і урахування реальних можливостей 
громадян сплачувати за комунальні послуги; 
- скоординувати дії державних органів з метою якнайшвидшого втілення таких 
рішень у життя. 
 

2. Кабінет Міністрів України: 
 

- відповідно до ініціатив Президента України, запровадити в Україні тимчасове 
регулювання ціни на газ на період дії карантинних обмежень та до завершення 
цього опалювального сезону як необхідний захід на час подолання кризи, 
викликаної коронавірусною інфекцією; 

- переглянути підстави нарахування за послугу розподілу природного газу, а 
саме його структуру (елементи витрат мають бути економічно обґрунтовані); 
- переглянути механізм розрахунку розміру нарахування плати за послугу 
доставки природного газу, виходячи з фактичних обсягів його споживання; 



- звільнити від плати за транспортування газу суб`єктів, які не користуються 
газом 

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

- за час дії тимчасового регулювання розробити чіткий  механізм 
функціонування ринку газу в Україні, який виключатиме можливість будь-яких 
зловживань постачальниками монопольним становищем, яке призводить до 
підвищення цін для населення; 

- стимулювати конкуренцію між постачальниками газу, змусивши усі компанії 
публікувати річний тариф на газ, який дозволить споживачам олігархічних 
газзбутів не залежати від щомісячних коливань ціни на газ; 
- усунути всі наявні та можливі перешкоди щодо обрання споживачами 
постачальника енергоресурсів; 
- розширити програму субсидій для громадян, розробити механізм збільшення   
контингенту людей, які отримуватимуть субсидії,  при нарахуванні субсидії 
враховувати нарахування за транспортування газу; 

- запровадити механізми стимулювання одержувачів  житлових субсидій та 
пільговиків до зміни постачальників природного газу, запровадивши фіксовану 
граничну ціну на газ, що надає держава для цих категорій населення; 
- заборонити застосовувати температурний коефіцієнт за фактично спожитий 
газ; 
- повернути пільговий тариф при споживанні електроенергії до 100 кВт; 
- запровадити систему проведення незалежної перевірки величини тиску та/або 
якісних показників природного газу, що подається операторами ГРМ до 
споживача. 

  

3. Верховну Раду України: 
 

- в 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. 

  

4.  Миколаївську обласну  державну адміністрацію: 

 

- посилити роз'яснювальну роботу серед населення про можливість зміни 
постачальника газу (особливо для жителів сільської місцевості) із зазначенням 
пропонованих тарифів всіма постачальниками, прав споживачів щодо переходу з 
обслуговування до іншого постачальника; 
 

- зобов'язати всіх постачальників газу надавати інформацію про вартість послуг з 
транспортування газу для населення до  Миколаївської обласної державної 
адміністраціїдля розміщення на сайтах адміністрацій. 
 

 

Міський  голова                                                       Олександр БЕРЕГОВИЙ 


