ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П’ята сесія VIІІ скликання
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Ужгород

№ 552

Про Звернення Закарпатської обласної
ради щодо перегляду тарифів на
енергоносії, зокрема на газ для
підприємств
Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» обласна рада в и р і ш и л а:
1. Звернутися до Кабінету Міністрів України, Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, щодо перегляду тарифів на енергоносії, зокрема на газ для
підприємств (текст Звернення додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію обласної ради з питань з питань розвитку бізнесу, виробничої
інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій.

Голова ради

Володимир ЧУБІРКО

Кабінет Міністрів України
Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Закарпатської обласної ради, як представники спільних
інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст області, занепокоєні
черговим підвищенням вартості природного газу та електричної енергії.
Всупереч масовим невдоволенням населення, численним зверненням від
органів місцевого самоврядування, НКРЕКП та НАК «Нафтогаз України»
регулярно підвищують тарифи на енергоносії та послуги з їх розподілу.
Зауважимо, що ріст цін на енергоносії відбувається в умовах падіння
економіки, зниження доходів населення та росту безробіття, що фактично
ставить українців на межу виживання, оскільки сприяє подорожчанню
комунальних послуг та товарів першої необхідності.
Вважаємо, що в умовах епідемії СOVID-19, посилення карантинних
заходів, зниження платоспроможності населення та економічного спаду,
створення додаткового фінансового навантаження на населення є
неприпустимим та може призвести до катастрофічних економічних і
соціально-політичних наслідків як в області, так і в Україні в цілому.
Економічна ситуація, що склалась, вимагає від державних органів соціальноекономічного захисту.
Низкою рішень уповноважені органи державної влади розмежували
розмір тарифів на постачання газу та електроенергії для побутових та
непобутових споживачів, зберігши тенденцію щодо значного підвищення
тарифів для суб’єктів господарювання порівняно із іншими споживачами.
Так, деякі постачальники природного газу оприлюднили свої ціни на газ
для непобутових споживачів, які будуть діяти з 01 січня 2022 року. Вказана
інформація демонструє тенденцію до стрімкого підвищення цін на природній
газ аж до 70 грн за 1 метр кубічний.
Витрати на енергоресурси – це суттєва складова собівартості послуг та
продукції будь-якого суб’єкта господарювання. Тарифи на енергоносії
впливають на рівень цін, якість продукції та товарів, умови ведення бізнесу
тощо.
Тому сьогодні одним із пріоритетних напрямів підвищення
конкурентоспроможності для бізнесу є зниження витрат на енергетичні
ресурси.
Зауважуємо, що підвищення тарифів на постачання природного газу та
електроенергії для суб’єктів господарювання не тільки погіршує умови
ведення бізнесу, але й впливає на рівень життя населення.
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У той же час, підвищення цін на енергоносії ставить на межу виживання
комунальні підприємства, установи та організації області, особливо ті, які
забезпечують надання соціальних, медичних та
культурних послуг
населенню.
Згідно зі статтею 116 Конституції України, забезпечення проведення
цінової політики в державі відноситься до повноважень Кабінету Міністрів
України.
Відповідно до статей 5 та 12 Закону України «Про ціни і ціноутворення»
до повноважень Кабінету Міністрів України у сфері ціноутворення належить
проведення державної цінової політики та здійснення державного
регулювання цін. Державні регульовані ціни повинні бути економічно
обґрунтованими (забезпечувати відповідність ціни на товар витратам на його
виробництво, продаж (реалізацію) та прибуток від його продажу
(реалізації)).
Статтею 13 цього Закону встановлено, що державне регулювання цін
здійснюється Кабінетом Міністрів України відповідно до його повноважень
шляхом установлення, зокрема, обов’язкових для застосування суб’єктами
господарювання фіксованих цін.
У зв’язку із вищенаведеним, враховуючи численні звернення від
населення області та юридичних осіб щодо економічно необгрунтованих
цін/тарифів на постачання та транспортування природного газу, постачання
електроенергії, неспроможності громадян та суб’єктів господарювання
сплачувати за такі послуги, просимо:
здійснити перегляд цін/тарифів на природний газ та електроенергію у
бік зменшення;
забезпечити прозорість та публічність порядку (процедури)
встановлення (затвердження) цін/тарифів на природний газ, електроенергію
для суб’єктів господарювання та розкрити складові їх структури;
ввести мораторій на підвищення цін/тарифів на природний газ та
комунальні послуги для всіх споживачів таких послуг, зокрема, і для
суб’єктів господарювання.
Звернення прийнято на пленарному засіданні пʼятої
сесії обласної ради VІІІ скликання
Депутати Закарпатської обласної ради VІІІ
скликання
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