
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІIІ скликання 

III сесія 

(I засідання) 

 

  РІШ ЕН НЯ    
 

від 13 січня 2021 року        № 75 ПРОЄКТ  

 

Про звернення депутатів Бережанської 

міської ради щодо недопущення 

підвищення тарифів на електроенергію 

і газопостачання та скасування плати 

за транспортування  

 

 

Керуючись Конституцією України та Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши колективне звернення жителів 

Бережанської міської територіальної громади щодо  підвищення тарифів на 

природній газ та електроенергію від 11 січня 2021 року, сесія Бережанської 

міської ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Прийняти Звернення депутатів Бережанської міської ради щодо 

недопущення підвищення тарифів на електроенергію і газопостачання та 

скасування плати за транспортування  (додається). 

2. Організацію виконання даного рішення та доведення його до відома 

адресатів покласти на секретаря міської ради Ірину Мигович. 

 

 

Міський голова         Ростислав БОРТНИК 

  



  

 

Президенту України 

Володимиру Зеленському 

 

Голові Верховної Ради України 

Дмитру Разумкову 

 

Прем’єр-Міністру України 

Денису Шмигалю 

 

Голові Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних 

послуг України 

Валерію Тарасюку 

 

Голові Тернопільської 

обласної ради 

Михайлові Головку 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Бережанської міської ради щодо недопущення підвищення 

тарифів на електроенергію і газопостачання та скасування плати за 

транспортування 

 

Ми, депутати Бережанської міської ради, діючи в інтересах громадян, 

жителів громади та здійснюючи представницьку функцію Бережанської міської 

територіальної громади, керуючись Конституцією України та Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», висловлюємо позицію про 

недопустимість підвищення тарифів на електропостачання та природній газ, а 

також неприпустимість застосування плати за постачання природнього газу 

газовими мережами, будівництво яких здійснювалося за кошти держави чи 

громадян України. 

Зважаючи на довготривалі обмеження, викликані карантинними заходами 

для нерозповсюдження вірусу COVID – 19, та негативні тенденції спаду 

економічної активності у суспільстві і падіння рівня доходів більшості верств 

населення, анонсоване підвищення вартості енергоносіїв, які постачаються 

абонентам, призведе до остаточної їх неплатоспроможності, спровокує кризу 

неплатежів та може спричинити соціальні заворушення у суспільстві із 

непередбачуваними наслідками. 

 Водночас, зростання вартості енергоносіїв також спричинить інші 

негативні тенденції при формуванні собівартості продукції, товарів, робіт та 

послуг, що також спровокує зростання цін на основні продукти харчування чи 

послуги. 



  

 

Негативні наслідки підняття рівня вартості енергоносіїв також суттєво 

вплинуть на активність у підприємницькому середовищі, яке, будучи 

основними платниками податків, теж зазнає суттєвих збитків внаслідок спаду 

економічної активності. Таким чином, замість підтримки підприємливих верств 

населення та мінімізації впливів карантинних обмежень зі сторони держави, 

запропоноване підвищення ціни на енергоносії розцінюється, як додатковий 

важіль утиску на малий та середній бізнес. 

З метою захисту законних прав громадян на гідний рівень життя в державі, 

уникнення подальшого загострення соціальної напруги в суспільстві,  

попередження зростання негативних тенденцій щодо спроможності оплати за 

енергоносії та уникнення кризи неплатежів за спожиті енергоносії, ми, 

депутати Бережанської міської ради вимагаємо: 

- вжити відповідних заходів впливу щодо перегляду діючих тарифів на 

електро та газопостачання і недопущення їх підвищення в майбутньому аж до 

стабілізації економічної активності та початку випереджаючого зростання 

рівнів доходів всіх верств населення; 

- привести методику розрахунку тарифу на газопостачання та 

електропостачання до рівня, який би відображав реальну спроможність для 

оплати більшістю громадян держави; 

- застосувати прогресивну шкалу тарифу за енергопостачання із 

розрахунку норм споживання, прийнятних для організації належного 

життєзабезпечення громадян;  

- вжити заходів щодо збільшення частки власного видобутку природнього 

газу у загальному балансі даного ресурсу в державі; 

- запровадити прозорі та публічні методики контролю калорійності 

природнього газу, який постачається усім вітчизняним споживачам; 

- передбачити механізми передачі мереж газопроводів, які споруджені за 

кошти держави чи громадян України, на баланс новостворених спеціалізованих 

обласних комунальних підприємств, які можуть здійснювати транзитну 

функцію природнього газу безпосередньо абонентам. 

 

 
 

Секретар міської ради       Ірина МИГОВИЧ 


