
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

VІIІ скликання 

XIII сесія 

(II засідання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я  

м. Бережани 

 
13  жовтня  2021 року                                                                     №417 

 

Про звернення депутатів Бережанської міської ради  

до Верховної  Ради України 

щодо підвищення комунальних тарифів  

 

Розглянувши депутатське звернення Біленького С.Б. та лист депутатської 

фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» від 13.10.2021 року, яке 

підтримане депутатським корпусом Бережанської міської ради, керуючись                

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 

Бережанської міської ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Прийняти звернення депутатів Бережанської міської ради до  Верховної 

Ради України щодо підвищення комунальних тарифів  (додається). 

2.Направити звернення депутатів Бережанської міської ради до Верховної 

Ради України.  

3.Контроль за виконанням даного рішення доручити  заступнику міського 

голови згідно розподілу обов'язків. 

 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                                                    Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення сесії міської ради  

№417 від 13.10.2021 року 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ  

депутатів Бережанської міської ради до Верховної Ради України 

 щодо підвищення комунальних тарифів 

 

 В Україні  склалася соціально-економічна кон’юнктура на тлі зубожіння 

населення. Скорочення робочих місць, відсутність реальних реформ, 

малоефективна діяльність уряду негативно впливають на рівень життя 

громадян. 

Підписаний між мерами та владою «тарифний» меморандум, що наче 

заморожує тарифи, є дієвим лише для обласних центрів, що мають великі 

бюджети. Тоді як маленькі міста та ОТГ вже змушені підвищувати тарифи як 

для населення, так і для бюджетних установ: дитячих  садочків, шкіл, лікарень 

тощо. 

Значне підвищення тарифів, що має своїм наслідком 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 просимо винести на розгляд Верховної Ради України сесійної зали 

законопроєкти №4680: Про внесення змін до Закону України «Про ринок 

природнього газу» (щодо спрямування природнього газу накопиченого у 

неопалювальний період та вітчизняного видобутку на потреби населення), 

який дасть українським родинам український газ, собівартість видобутку 

якого становить 1 гривню. 

Наполягаємо також на створенні ТСК Верховної Ради України, яка 

розслідуватиме корупційні діяння у «Нафтогазі» і з’ясує, хто заробляє 

мільярди на злиднях людей. 

Реалізація зазначених заходів дозволить змінити державну політику з 

питань тарифоутворення та сприятиме підвищенню якості життя наших 

людей. 

Прийнято 

на пленарному засіданні сесії  

Бережанської міської ради 

VIII скликання 2021 року 

13.10.2021 року 

 

 

 

 

 

 


