ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Полтавської обласної ради до Президента України,
Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг
У країні спостерігається напружена соціально-економічна ситуація:
підвищення цін на товари та послуги, скорочення робочих місць, аварійний
стан житлово-комунальної сфери та пандемія коронавірусу COVID-19
негативно впливають на якість життя та доходи громадян.
Збільшення рівня тарифів на житлово-комунальні послуги без
одночасного вирішення питань забезпечення повної зайнятості населення та
приведення до європейських стандартів рівня мінімальної заробітної плати й
інших
соціальних
стандартів
спричинило
непомірне
фінансове
перенавантаження на кожного громадянина, що призвело до соціальної
напруженості та акцій непокори.
Як представники місцевого самоврядування ми не можемо стояти
осторонь актуальних проблем, які хвилюють людей.
Звертаючись до Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету
Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг, вимагаємо:
- впровадити мораторій на підвищення з 1 січня 2021 року тарифів на
житлово-комунальні послуги на транспортування енергоносіїв до закінчення
карантину та нового перегляду тарифів на постачання енергоносіїв;
- провести перерахунки ціни на природний газ для населення шляхом
зміни формули розрахунку ціни (від прив’язки до європейських ринків до
економічно обґрунтованої ціни на основі реальної собівартості видобутку
українського газу) з метою подальшого зменшення тарифів;
- запровадити єдиний тариф на транспортування газу на території
України та пільговий тариф на транспортування газу в розмірі 50% від
загальнодержавного на території Полтавської області;
- розширити перелік громадян, які мають право на призначення субсидій
на оплату житлово-комунальних послуг, переглянувши формулу розрахунку
обов’язкового відсотку платежу щодо зменшення його розміру;
- розглянути питання щодо збільшення соціальних нормативів
використання житлово-комунальних послуг, у межах яких надається житлова
субсидія;
- провести аудит та оптимізацію елементів витрат структури тарифу на
послуги розподілу природного газу газорозподільних компаній Полтавської
області та забезпечити зниження тарифів для населення;
- у разі виявлення за результатами аудиту фактів завищення тарифів у
газорозподільних компаній, розглянути питання щодо позбавлення їх ліцензій;
- зобов’язати енергопостачальні компанії залучати в обов’язковому
порядку до відкритого обговорення структури тарифів представників органів
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місцевого самоврядування (голів ОТГ, місцевих депутатів, громадськість та
представників ЗМІ);
- заборонити нарахування та стягнення з населення пені за несвоєчасну
сплату за комунальні послуги та скасувати норму, яка передбачає відмову у
призначенні житлової субсидії у разі наявності простроченої понад три місяці
заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг у сумі, що перевищує
20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
- встановити
контроль
щодо
недопущення
відключення
газорозподільними компаніями споживачів, які змінили постачальника
природного газу, від газопостачання;
- затвердити прозору та зрозумілу для населення методику обрахунку та
встановлення тарифів на енергоносії (газ, електроенергія, тепло), при
формуванні тарифів на водовідведення і водопостачання. Зазначена методика
має передбачити тільки прямі виробничі витрати, мінімальний рівень
рентабельності надавачів послуг та публічне обговорення;
- забезпечити захист інтересів держави по нарощуванню об’ємів власного
видобутку газу державною компанією «Укргазвидобування». Унеможливити
саботування на місцях її операційної діяльності з залученням правоохоронних
органів, зокрема, штучне блокування надання їй дозволів на видобуток газу;
- забезпечити підвищення мінімальної заробітної плати та мінімальної
пенсії до рівня фактичного прожиткового мінімуму, з урахуванням вартості
житлово-комунальних послуг та реальних потреб населення;
- переглянути показники Державного бюджету на 2021 рік щодо
збільшення видатків на призначення субсидій на оплату житлово-комунальних
послуг за рахунок зменшення фінансування органів влади та запропонувати їх
до розгляду на найближчій сесії Верховної Ради України.
Закликаємо Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінет
Міністрів України, Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг прислухатися до проблем людей на
місцях і негайно врегулювати проблему із підвищенням тарифів!
Прийнято на пленарному засіданні
позачергової третьої сесії обласної
ради восьмого скликання
29.12.2021 року

