
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
V (позачергової) сесії міської ради VІІІ скликання 

 

14 січня 2021 року № 1 

м. Шепетівка 

 

Про звернення Шепетівської міської ради 

до Президента України В. Зеленського,  

Голови Верховної Ради України Д. Разумкова,  

Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля,  

Народних депутатів України від Хмельницької області 

щодо недопущення підвищення  

цін/тарифів на житлово-комунальні послуги 

  

В зв’язку з заявами та зверненнями депутатських фракцій, відповідно до Конституції 

України, Регламенту Шепетівської міської ради, керуючись статтями 25, 43 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Схвалити звернення Шепетівської міської ради VІІІ скликання до Президента України               

В. Зеленського, Голови Верховної Ради України Д. Разумкова, Прем’єр-міністра України       

Д. Шмигаля, Народних депутатів України від Хмельницької області щодо недопущення 

підвищення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги (текст звернення додається). 

2. Секретарю міської ради Вознюку Р. направити звернення Шепетівської міської ради до 

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

Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля, Народних депутатів України від Хмельницької 

області та розмістити на офіційному сайті Шепетівської міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Вознюка Р. та 

постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та 

правопорядку (голова комісії Прохорчук В.). 

 

 

Міський голова                                                                                Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення V (позачергової)  

сесії міської ради           

VІІІ скликання 

14.01.2021 № 1 
 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Шепетівської міської ради VІІІ скликання 

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

Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля, Народних депутатів України від Хмельницької 

області щодо недопущення підвищення тарифів на енергоносії 

 

Ми, депутати Шепетівської міської ради VIII скликання, занепокоєні  підвищенням 

тарифів на газ та електроенергію, що спричинило напружену соціально-економічну 

ситуацію, яка призводить до різкого зниження рівня життя мешканця територіальної 

громади та суттєво впливає на платоспроможність населення, викликає масові 

незадоволення громадян.  

На початку обмежувальних епідеміологічних заходів влада України запевняла, що 

тарифи на енергоносії не будуть підвищуватися під час дії в Україні карантину. 

Подорожчання газу та електроенергії призводить до зростання сум в платіжках за опалення 

та воду, підвищення цін на товари та послуги, що в умовах сьогодення є додатковим 

фінансовим тягарем для громадян, адже платоспроможність українських родин 

погіршилася.  

Стаття 48 Конституції України гарантує кожному громадянину України право на 

достатній рівень життя для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло. 

Беручи до уваги рівень реальних доходів нашого населення, подальше підвищення цін на 

енергоносії  призведе до прямого порушення цих прав громадян.  

Питання щодо збільшення тарифів для населення, комунальних підприємств і 

промисловості доцільно розглянути лише після виходу нашої держави з кризи, відновлення 

у повному обсязі роботи всіх галузей економіки, стабільної ситуації  на ринку праці, 

зростання рівня доходів і рівня життя українських громадян загалом.  

Враховуючи вищезазначене, депутати Шепетівської міської ради висловлюють 

категоричну незгоду проти зростання у 2021 році ціни на природній газ, електроенергію. 

Враховуючи численні звернення від мешканців громади щодо економічно 

необґрунтованих тарифів, неспроможності громадян сплачувати за такі послуги, 

висловлюємо протест проти зростання у 2021 році цін на енергоносії, тарифів з розподілу 

та доставки і вимагаємо від Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховна 

Ради України в межах своїх повноважень вжити заходів для: 

- скасування підвищення тарифів на природний газ, послуги розподілу природного газу та 

електроенергії;  

- оприлюднення структури розрахунку тарифу з оплати за природній газ побутовими 

споживачами та структури розрахунку тарифу за послуги транспортування газу; 

- передбачити додаткові заходи за рахунок коштів державного бюджету для соціального 

захисту громадян. 

- розглянути можливість запровадження податкових канікул для підприємців всіх груп 

оподаткування, що на період локдауну припинили свою діяльність.  

- розглянути питання щодо виділення коштів на погашення заборгованості з різниці в 

тарифах у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.2017 р. №332.                   

 

 

Схвалено рішенням V (позачергової) сесії 

міської ради VIII скликання 

14.01.2021 №1 


