
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VII СКЛИКАННЯ
ДЕВ ' ЯТА  СЕС ІЯ

№ V I I / 9 / 1 від 18 липня 2016 року

Про розгляд депутатського запиту
групи депутатів

 
Розглянувши та обговоривши депутатські запити від групи депутатів Збаразької

міської ради Напованця Р.П., Мельничука В.В., Мандзюк Н.М. (вх. №Н-454/2.7

від  13.07.16р.),  та  депутата  Збаразької  міської  ради  Домбика  В.С.  (вх.  №Д-

451/2.7  від 12.07.16р.) з метою запровадження мораторію на підвищення цін і

тарифів або м'якшого соціально-справедливого графіку їх росту,  прив'язаного

до темпу росту мінімальних заробітних плат на житлово-комунальні послуги та

спожиті  у  побуті  природний  газ  та  електроенергію,  враховуючи  висновки

постійних комісій  міської  ради,  керуючись  статтею 26  Закону України  “Про

місцеве самоврядування в Україні”, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1.  Звернутися  до  Кабінету  Міністрів  України  та  Національної  комісії,  що

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

щодо  можливості  встановлення  мораторію  на  підвищення  цін  і  тарифів  на

житлово-комунальні послуги (додаток 1).  

Міський голова Збаража Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Напованець

Присяжнюк 



ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ, ЩО
ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 
ЕНЕРГЕТИКИ ТА

КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Звернення депутатів Збаразької
міської ради

Депутати Збаразької міської ради надзвичайно занепокоєні ситуацією, що
склалася в місті у зв'язку із черговим підняттям тарифів на електроенергію та
цін  на  газ  для  населення.  Через  складну  соціально-економічну  ситуацію  в
Україні,  відсутністю  реального  зростання  доходів  населення  закликаємо
розглянути можливість запровадження мораторію на підвищення цін і тарифів
на  житлово-комунальні  послуги  та  спожиті  у  побуті  природний  газ  і
електроенергію. 

Підвищення тарифів ставлять населення на межу виживання, а в умовах
тотального  зубожіння  населення  такі  дії  є  неприпустимими  та  фактично
злочинними;  чергове  запровадження  нових  тарифів  призведе  до  переходу
значної кількості українців з межі малозабезпеченості на межу виживання.

Запровадження мораторію — не забаганка Збаража, а вимога більшості
громад України. Враховуючи, що підвищення тарифів на житлово-комунальні
послуги призведе до значного зниження рівня життя більшості населення та з
метою попередження виникнення у суспільстві соціального вибуху міська рада
звертається з проханням:

— розглянути можливість встановлення мораторію на підвищення цін і
тарифів на житлово-комунальні послуги;

—  заборонити  нарахування  по  розрахунках  з  1  липня  2016  року  та
стягнення  з  населення  пені  за  несвоєчасне  внесення  плати  за  житлово-
комунальні послуги;
 —  розкрити  метод  розрахунку  тарифів  на  електроенергію  та  цін  на
природний газ;

— заборонити авансові платежі за електроенергію. 

Звернення прийняте на пленарному засіданні
дев'ятої сесії Збаразької міської ради сьомого
скликання 18 липня 2016 року

Міський голова Збаража Р.С.ПОЛІКРОВСЬКИЙ


