
  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Сьоме демократичне скликання 

(Дев’ята сесія) 
РІШЕННЯ 

 
від 23.09.2016. № 269-9/2016 
м. Івано-Франківськ 
 
 
Про звернення обласної ради  
щодо недопущення  
підвищення цін/тарифів  
на житлово-комунальні послуги 
 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 
обласна рада 
 

вирішила: 
 

1. Схвалити звернення  до Президента України П. Порошенка, Голови Верховної 
Ради України А. Парубія, Прем'єр-міністра України В. Гройсмана щодо недопущення 
підвищення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги (додається). 

 

2. Рішення надіслати Президенту України П. Порошенку, Голові Верховної Ради 
України А. Парубію, Прем'єр-міністру України В. Гройсману, обласним радам, 
районним та міським радам області. 

 
3. Рішення опублікувати в газеті “Галичина”, розмістити на інтернет-сторінці 

обласної ради та оприлюднити в інших засобах масової інформації області. 
 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови 

обласної ради В. Гладія. 
 
 
 
Голова обласної ради           Олександр Сич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення обласної ради 
від 23.09.2016. № 269-9/2016 

 
Президенту України  
П. Порошенку 
 
Голові Верховної Ради 
України 
А. Парубію 
 
Прем’єр-міністру України 
В. Гройсману 

 
Звернення 

 
 В Україні склалася напружена соціально-економічна ситуація на фоні  стрімкого 
зубожіння  населення. Нестримна інфляція, скорочення робочих місць, відсутність 
справжніх реформ, неефективна політика уряду негативно впливають на якість життя 
наших громадян. 
 Непомірне підвищення тарифів, якіе тягне за собою зростання цін на продукти 
харчування, товари повсякденного вжитку, ліки, тощо, на сьогодні фактично ставить 
людей за межу виживання та призводить до повного зубожіння нашого населення. 
 Ми, депутати Івано-Франківської обласної ради, звертаємось до вищих органів 
влади України з приводу недопущення підвищення цін/тарифів на житлово-комунальні 
послуги. 
 Враховуючи численні звернення від населення області щодо економічно 
необгрунтованих цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, неспроможності 
громадян сплачувати  за такі послуги, вимагаємо: 

- затвердити прозору та відкриту для населення методику обрахунку та 
встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, яка має передбачити тільки 
прямі виробничі витрати, мінімальний рівень рентабельності надавачів послуг та 
публічне обговорення; 

- зупинити рішення про підвищення з 01.05.2016 року ціни на природний газ для 
потреб населення та з 01.07.2016 року тарифів на теплову енергію і терміново 
переглянути ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги на предмет їх економічної 
обгрунтованості та соціальної справедливості, у тому числі шляхом утворення 
відповідної Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України; 

- визначити законом правовий статус, компетенцію та утворити новий 
державний орган у сфері тарифоутворення з функціями незалежного регулятора, що 
у рівній мірі буде забезпечувати врахування інтересів держави, споживачів та 
підприємств житлово-комунального сектора економіки; 

- передати повноваження з установлення тарифів на житлово-комунальні 
послуги відповідним органам місцевого самоврядування; 

- забезпечити при встановленні цін/тарифів на житлово-комунальні послуги 
дотримання принципів державної політики  та державного регулювання у сфері 
тарифоутворення, передбачених статями 2 і 30 Закону України "Про житлово-
комунальні послуги", насемперед у частині регулювання цін/тарифів на житлово-
комунальні послуги з урахуванням досягнутого рівня соціально-екомічного розвитку та 
випередження зростання доходів населення над зростанням цін/тарифів на житлово-
комунальні послуги; 

- запезпечити відкритість діяльності нафто-і газовидобувної галузей та 
спрямування всього обсягу добутого на теренах України природного газу на потреби 
населення України, у тому числі для підприємств комунальної теплоенергетики; 



- увести мораторій на стягнення пені за несвоєчасну оплату житлово-
комунальних послуг, виставлення авансових рахунків  за ненадані послуги, примусове 
виселення боржників з оплати цих послуг та реалізацію їх житлових приміщень у разі 
відсутності іншого житла; 

- забезпечити підвищення розмірів прожиткового мінімуму для всіх категорій 
населення, мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії до рівня фактичного 
прожиткового мінімуму з урахуванням вартості житлово-комунальних послуг та 
реальних потреб населення. 
Реалізація зазначених заходів  дозволить змінити державну політику з питань 

тарифоутворення та сприятиме підвищенню якості життя наших людей. 
 

 
Прийнято на дев’ятій сесії  
Івано-Франківської обласної 
ради сьомого демократичного 
скликання 23 вересня 2016 року 

 


