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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

П’ятої сесії 

 
____________р.                              Летичів                                               №    

 

 

Про звернення депутатів Летичівської селищної 

ради до Президента України, Голови Верховної 

ради України, Прем‘єр-Міністра України, щодо 

скасування грабіжницької абонплати 

за транспортування газу, підвищення тарифів на 

газ та електроенергію для населення 

 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в 

Україні», враховуючи численні скарги та звернення громадян Летичівської 

територіальної громади, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Направити зверненням до Президента України, Голови Верховної ради 

України, Прем’єр-Міністра України ( додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, житлово-

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг у кількості. 
 

 

 

 

Селищний голова                                               Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 



Додаток 

до рішення селищної ради 

від 13.01.2021  №  

Президенту України  

Зеленському В.О 

Голові Верховної Ради України 

Разумкову Д.О.  

Прем’єр- Міністру України 

Шмигалю Д.А. 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Летичівської селищної ради до Президента України, Голови 

Верховної Ради України, Прем’єр-Міністра України, щодо скасування 

грабіжницької абонплати за транспортування газу, підвищення тарифів на 

газ та електроенергію для населення 

 

Ми, депутати  Летичівської селищної ради, усвідомлюючи свій обов’язок 

та розуміючи складність соціально-економічної, епідеміологічної ситуацій в 

країні, які призвели до катастрофічного зубожіння населення, висловлюємо 

своє обурення щодо антинародної політики влади у частині встановлення 

тарифів на житлово-комунальні послуги та звертаємося з вимогою невідкладно 

переглянути їх. 

Станом на 1 січня 2021 року тарифи на комунальні послуги досягли 

захмарного рівня, і більшість населення знаходиться перед вибором без вибору: 

платити здирницькі тарифи та економити на їжі або опинитись перед 

небезпекою втрати майна та житла, Такий розмір тарифу ляже непомірним 

тягарем особливо на соціально незахищені верстви населення та пенсіонерів, 

які і так знаходяться на межі виживання, обираючи між опаленням та 

продуктами харчування. Більшість людей не зможуть оплатити квитанції за газ, 

і країна опиниться перед прірвою кризи не платежів. 

Кабінет Міністрів України неодноразово зазначав, що високі тарифи є 

вимогою міжнародних кредитних інституцій, проте очевидним є і 

катастрофічна корумпованість тарифів на послуги ЖКГ та їх складові на 

користь фінансово-олігархічних груп. 

Непрозорий характер формування та затвердження тарифів, протизаконні 

дії незаконного регулятора НКРЕКП та монопольне становище 

енергопостачальників в підсумку призвели до невмотивованого та злочинного 

зростання цін. Вважаємо неприпустимим затвердження Національною 



комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, тарифу на комунальні послуги для мешканців громад без 

відповідних попередніх консультацій з органами місцевого самоврядування, 

Асоціацією міст України, а тим більш – без урахування реальних життєвих 

обставин людей. 

Вважаємо необґрунтованим і несправедливим рішення НКРЕКП про 

встановлення тарифу на послуги транспортування природного газу для 

населення, адже українці самі проводили трубопроводи для постачання 

блакитного палива до своїх осель. Крім цього, якість газу, який подається до 

людських осель, залишається бути кращою. 

Ми, депутати Летичівської селищної ради, вважаємо, що таке підвищення 

тарифів є недопустимим, оскільки призведе до негативних фінансових та 

соціальних наслідків для жителів громади, особливо в сьогоднішніх умовах 

пандемії Covid-19. 

Ми, депутати Летичівської селищної ради, волею наших виборців, 

вимагаємо виконати наступні вимоги: 

1. Зупинити підвищення тарифів з 1 січня 2021 року. 

2. Скасувати рішення НКРЕКП про встановлення тарифу на послуги 

транспортування природного газу. 

3. Привести тарифи на житлово-комунальні послуги до економічно 

обґрунтованих. 

4. Запровадити прозорі механізми тарифоутворення. 

 


