
 

 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Третя сесія, позачергова  VIIІ скликання 

"26" січня 2021 р.   смт Ємільчине № 107 

 

Про звернення депутатів селищної ради  

до Верховної Ради, Президента України,  

Кабінету Міністрів України, Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання 

у сфері енергетики та комунальних послуг  

щодо ситуації з підвищення тарифів на газ, 

послуги з розподілу природного газу та 

електроенергію  
 

       Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

селищна  рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити текст звернення депутатів селищної ради до Верховної Ради, Президента України,  

Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики та комунальних послуг щодо ситуації з підвищення тарифів на газ, послуги з 

розподілу природного газу та електроенергію  (додається). 

 

2. Доручити Ємільчинському селищному голові підписати звернення. 

 

3. Надіслати звернення до Верховної Ради, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних 

послуг щодо ситуації з підвищення тарифів на газ, послуги з розподілу природного газу та 

електроенергію. 

 

 

 

Селищний голова                                                                                  Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

Рішення позачергової 3 сесії 

селищної ради VІІІ скликання  

26.01.2021 року №107 

 

                                                                                              Верховній Раді України  

    

Президенту України 

Володимиру Зеленському 

 

Кабінету Міністрів України 

 

                                                                                              Національній комісії, що здійснює 

                                                                                              державне регулювання у сфері 

                                                                                              енергетики та комунальних послуг  
 

 

Звернення 

депутатів Ємільчинської  селищної ради до  Верховної Ради України, Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг щодо ситуації з підвищення 

тарифів на газ, послуги з розподілу природного газу та електроенергію. 

 

      Ми, депутати Ємільчинської селищної ради Новоград – Волинського району 

Житомирської області,  глибоко стурбовані зростанням цін на постачання та розподіл 

електричної енергії,  постачання та розподіл природного газу для населення.  В умовах 

пандемії коронавірусної інфекції та тривалих карантинних обмежень, прийняття обтяжуючих 

законів для малого та середнього бізнесу, зростання рівня безробіття, падіння економічних 

показників в усіх сферах життєдіяльності, Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, піднявши тарифи на житлово-

комунальні послуги, змусила жителів громади опинитися на межі виживання.  

     За підсумками 2020 року реальні доходи українців зменшились. Зважаючи на падіння 

економіки, зменшення доходів триватиме і у 2021 році. У попередні роки ефективним 

механізмом захисту громадян від зростання тарифів були субсидії, які компенсували витрати 

тих, хто не мав змоги сплатити за комунальні послуги. Водночас, саме система субсидій 

зберігала соціальну справедливість і прозорість бюджетних витрат, спрямовуючи кошти на 

підтримку тих, хто насправді потребує допомоги. 

    Враховуючи вище зазначене, просимо Президента України, Кабінет Міністрів України, 

Верховну Раду України , Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики та комунальних послуг:                                                                                                    

 1. Зупинити підвищення тарифів на постачання та розподіл електричної енергії, постачання 

та розподіл природного газу з 1 січня 2021 року та зобов’язати енергорозподільчі компанії 

здійснити перерахунок за надані послуги у грудні 2020 року і січні 2021 року. 

2. Скасувати рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики та комунальних послуг  про збільшення тарифів на послуги транспортування 

природного газу. 

3. Привести тарифи на житлово-комунальні послуги до рівня спроможності їх оплати нашими 

громадянами. 



Закликаємо: 

Президента України: 

⁃    ініціювати на державному рівні прийняття  невідкладних антикризових рішень, 

спрямованих на зниження  для населення  цін на енергоресурси і житлово-комунальні послуги; 

⁃    ініціювати вироблення механізму функціонування ринку енергоносіїв та комунальних 

послуг, який передбачатиме адекватне державне регулювання, усунення монопольних 

зловживань і врахування реальних можливостей громадян сплачувати за комунальні послуги; 

⁃    скоординувати дії державних органів з метою якнайшвидшого втілення таких рішень у 

життя. 

Кабінет Міністрів України: 

⁃    запровадити в Україні державне 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; 

⁃    розробити механізм обмеження націнки постачальників газу на транспортування, 

прив'язавши її до ціни транспортування НАК «Нафтогаз»; 

⁃    за час дії тимчасового регулювання розробити чіткий та адекватний механізм 

функціонування ринку газу в Україні, який виключатиме можливість будь-яких зловживань 

постачальниками монопольним становищем, що призводить до підвищення цін для населення; 

⁃    стимулювати конкуренцію між постачальниками газу, змусивши усі компанії публікувати 

річний тариф на газ, який дозволить споживачам не залежати від щомісячних коливань ціни 

на газ; 

⁃    усунути всі наявні та можливі перешкоди щодо обрання споживачами постачальника 

енергоресурсів; 

⁃    поширити програму субсидій на громадян, які використовують електроенергію для 

опалення своїх помешкань; 

⁃    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 та збільшити субсидію для малозабезпечених 

громадян; 

⁃    запровадити систему проведення незалежної перевірки величини тиску та якісних 

показників природного газу, що подається операторами газорозподільчих мереж до 

споживача. 

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. 

 За дорученням депутатів селищної ради 

Ємільчинський селищний голова                                                       Сергій ВОЛОЩУК 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

3 сесії Ємільчинської селищної ради  VIIІ скликання 

 

« Про звернення депутатів селищної ради до Верховної Ради, Президента України, 

Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері енергетики та комунальних послуг щодо ситуації з підвищення тарифів на газ, послуги 

з розподілу природного газу та електроенергію» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П.. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Сорока В.І. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

(підпис члена лічильної комісії)    (підпис члена лічильної комісії) 
 

 


