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КИЕВО -СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  СЬОМОГО  СКJШКАННЯ  

Р IШЕННЯ  

Про  звернення  Киево -Святошинськог  районноi ради  до  Верховно  ради  цкраiни , 

Кабгнету  Мгнгстргв  цкрагни  та  Нацгональног  комгсгг , що  здгйснюе  державне  
регулювання  у  сферах  енергетики  та  комунальних  послуг  щодо  

лiораторгю  пгдвищення  цiн  i тарифгв  на  житлово -комунальнг  послуги  

Вгдповгдно  до  Закону  цкра iни  «Про  мгсцеве  самоврядування  в  цкра iнг», з  метою  
запровадження  мораторгю  на  пгдвищення  ц iн  i тарифгв  на  житлово -комунальнг  послуги  та  
спожитг  у  побутг  природний  газ  та  електроенерггю  або  м 'якшого  та  соцгально  справедливого  
графгку  iх  росту , прив 'язаного  до  темпу  росту  мгнгмальних  заробгтних  плат , враховуючи  
прийняття  07.07.2016 року  Верховною  Радою  цкра iни  Закону  цкра iни  «Про  заходи , 
спрямованг  на  забезпечення  сталого  функцгонування  суб 'ектгв  господарювання  у  сферах  
теплопостачання , централгзованого  водопостачання  та  водовгдведення », яким  запроваджено  
мораторгй  на  стягнення  гз  суб ' ектгв  господарювання  неустойки  (штрафу , пенг ), гнших  
штрафних , фгнансових  санкцгй , а  також  гнфляцгйних  нарахувань  i процентгв  ргчних  за  
невиконання  чи  неналежне  виконання  такими  суб ' ектами  господарювання  зобов 'язань  по  
оплатг  за  використаний  природний  газ  та  послуги  з  його  транспортування  або  електричну  
енерггю , районна  рада  

в  и  р  i ш  и  л  а : 

1. Звернутися  до  Верховно i Ради  цкра iни , Кабгнету  Мгнгстргв  Укра iни  та  
Нацгонально i ком  iсй , що  здгйснюе  державне  регулювання  у  сферах  енергетики  та  
комунальних  послуг , щодо  можливостг  встановлення  мораторгю  на  пгдвищення  ц iн  i 
тарифгв  на  житлово -комунальнг  послуги  та  направлення  газу  вгтчизняного  видобутку  
на  потреби  пгдприемств  житлово -комунально i сфери  (текст  звернення  додаеться ). 

2. Звернутися  до  Верховно  Ради  цкра iни , Кабгнету  Мгнгстргв  цкра iни  та  
Нацгонально i ком  iсй , що  здгйснюе  державне  регулювання  у  сферах  енергетики  та  
комунальних  послуг  щодо  усунення  законодавчих  та  адмгнгстративних  перешкод  для  
закупгвлг  газу  пгдприемствами  житлово -комунально i сфери , що  постачають  тепло  
населенню , в  тому  числг  за  зовнгшньоекономгчними  договорами  (текст  звернення  
додаеться ). 

3. Оприлюднити  це  ргшення  в  газетг  «Новий  день » та  гнших  засобах  масово i 

гнформацг i. 
4. Контроль  за  виконанням  даного  ргшення  покласти  на  заступника  голови  

районно  ради  Однороманенка  О .М . 

Голова  районное  ради 	 0.0. Тигов  

м . Киiв  
28 липня  2016 року  
М  169-12-VII 



ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА  
до  проекту  ргшення  Киево -Святошинськог  районное  ради  

«Про  встановлення  моратаргю  (заборони ) 

на  введения  з  01 линия  2016 року  в  дгю  пгдвищених  цiн  i тарифгв  для  
населення  на  житлово -комунальнг  послуги  в  Киево -Святошинському  

р  айон i» 

1. Обгрунтування  необхгдностг  прийняття  ргшення  
Прийняття  даного  ргшення  зумовлено  необхгднгстю  недопущения  

падгння  ргвня  життя  населення  Укра iни , що  вгдбуваеться  на  тлг  скорочення  
ргвня  витрат  на  оплату  працг  та  росту  ргвня  безробгття , з  одного  боку , та  
постгйно  зростаючого  ргвня  гнфляцг i, росту  споживчих  цiн , падгння  курсу  
гривнг , з  другого  боку , та  заплановане  з  01 линия  2016 року  пгдвищення  цiн  i 
тарифгв  на  житлово -комунальнг  послуги  та  спожитг  у  побутг  природний  газ  i 
електроенерггю . 

Заплановане  з  01 липня  2016 року  збгльшення  розмгру  цiн  i тарифгв  на  
житлово  - комунальнг  послуги , електрику  та  газ  без  одночасного  виргшення  
пйтань  забезпечення  повно i зайнятостг  населення  в  Киево -Святошинському  
районг  та  перегляду  ргвня  мгнгмально i заробгтно i плати  та  гнших  соцгальних  
стандартгв, iх  гндексацг i, призведе  до  непомгрного  фгнансового  
перенавантаження  на  кожного  мешканця  Киево -Святошинського  району  та  
гстотного  зниження  iх  ргвня  життя , пгдвищить  соцгальну  напругу  у  суспгльствг , 
а  також  сприятиме  утворенню  значно i заборгованостг  населення  в  Киево -
Святошинському  районг  перед  органгзацгями , що  надають  житлово -комунальнг  
послуги  та  здгйснюють  тепло - та  енергозабезпечення  (в  тому  числг  значно  
пгдвищить  кглькгсть  неплатникгв  внаслгдок  вгдсутностг  коштгв  у  населення ). 

Кргм  того , на  сьогоднгшнгй  день  не  виргшено  питания , щодо  
леггтимностг  НКРЕКП  установлювати  тарифи , оскгльки  з  вгдповгдним  
зверненням  до  Конституцгйного  суду  звернувся  Верховний  суд  Укра iни  
30.05.2016. 

Також  на  сьогоднгшнгй  день , в  судових  органах  перебувають  позови  про  
скасування  постанови  НКРЕКП  вгд  09 червня  2016 року  Н  1102, зггдно  яко i 
були  встановленг  новг  тарифи  на  теплову  енерггю  для  потреб  населення  
лгцензгатам , встановлення  тарифгв  на  послуги  з  централгзованого  опалення  та  
централгзованого  постачання  гарячо i води  для  потреб  населення , що  надаються  
населению  суб 'ектами  господарювання , якг  е  виконавцями  цих  послуг , 
встановлення  тарифгв  на  послугу  з  централгзованого  постачання  гарячо i води  
для  управителгв  багатоквартирних  будинкгв  лгцензгатам . 

Також  невиргшеним  залишаеться  питання  щодо  дгяльностг  ЖЕКгв  в  
розргзг  набуття  чинностг  з  01.07.2016 року  Закону  Укра iни  "Про  
особливостг  здгйснення  права  власностг  у  багатоквартирному  будинку ». Зггдно  
положень  даного  закону  в  разг , якщо  мешканцг  до  набуття  чинностг  даного  
закону  (01.07.2016} не  створять  об 'еднання  спгввласникгв  багатоквартирних  
будинкгв  то  управителя  багатоповерхового  житлового  будинку  обирають  
органи  мгсцевого  самоврядуванням  шляхом  проведения  конкурсу . 

Таким  чином , в  разг  введения  в  дiю  з  01.07.2016 пгдвищених  тарифгв  на  
житлово -комунальнг  послуги  робота  зазначених  експлуатацгйних  органгзацгй  



може  бути  неефективною , кргм  того , в  силу  поггршення  фгнансового  
становища  населения  все  частгше  буде  виникати  ситуацгя  щодо  повно i або  
частково i несплати  за  житлово  

комунальнг  послуги . Це  в  свою  чергу  призведе  до  поггршення  якостг  
послуг , якг  надають  останнг  та  як  наслгдок  призведе  до  зменшення  довгри  
населения  до  вказаних  установ , 

2. Мета  i завдання  прийняття  ргшення  
Метою  проекту  ргшення  е  недопущения  зниження  ргвня  життя  

населения  в  Киево -Святошинському  районг , зниження  соцгально i напруги  серед  
населения , а  також  сприяння  стабгльним  розрахункам  населения  за  отриманг  
житлово  -комунальнг  послуги  (в  т .ч . теплоенерггю , електроенерггю , природний  
газ  та  гн .). 

З . Загальна  характеристики  та  основнг  положения  проекту  ргшення  
Проект  ргшення  складаеться  з  4 пунктгв  в  яких  передбачено ; 

1 .Звернугися  до  Верховно  Ради  Укра iни , Кабгнету  Мгнгстргв  Укра iни  та  
Нацгонально i комгсг i, що  здгйснюе  державне  регулювання  у  сферах  енергетики  
та  комунальних  послуг , щодо  можливостг  встановлення  мораторгю  на  
пгдвищення  цгн  i тарифгв  на  житлово -комунальнг  послуги  та  направления  газу  
вгтчизняного  видобутку  на  потреби  пгдприемств  житлово -комунально i сфери  
(текст  звернення  додаеться ). 

2. Звернутися  до  Верховно  Ради  Укра iни , Кабгнету  Мгнгстргв  Укра iни  та  
Нацгонально i комгсг i, що  здгйснюе  державне  регулювання  у  сферах  енергетики  
та  комунальних  послуг  щодо  усунення  законодавчих  та  адмгнгстративних  
перешкод  для  закупгвлг  газу  пгдприемствами  житлово -комунально i сфери , що  
постачають  тепло  населению , в  тому  числг  за  зовнгшньоекономгчними  
договорами  (текст  звернення  додаеться ). 

3. Оприлюднити  це  ргшення  в  газетг  «Ногий  день» та  гнших  засобах  
масово i гнформацг i. 

4. Контроль  за  виконанням  даного  ргшення  покласти  на  першого  
заступника  голови  ради  Однороманенка  О . М .. 

4. Стан  нормативно -правовое  бази  у  дангй  сферг  правового  
регулювання  

Нормативно -правовою  базою  у  цгй  сфере  правового  регулювання  е  Закон  
Укра iни  «Про  мгсцеве  самоврядування  в  Укра iнг», Закон  Укра iни  "Про  
житлово -комунальнг  послуги ", Закон  Укра iни  "Про  цгни  та  цгноутворення ", 
Закон  Укра iни  "Про  теплопостачання ", Закон  Укра iни  "Про  питну  воду  та  
водопостачання ". 

5. Фгнансово -економгчне  обгрунтування  
Реалгзацгя  зазначеного  проекту  ргшення  не  потребуе  додаткових  витрат  з  

лггського  бюджету . 

6. Прогноз  соцгально -економгчних  та  гнших  наслгдкгв  прийняття  
ргшення  



Прийняття  ргшення  дозволить  сприяти  зупиненню  зниження  ргвня  
зубожгння  населения  та  зменшення  соцгально i напруги  в  Киево -
Святошинському  районг , а  також  виплатг  стабгльних  платежгв  до  компангй , що  
надають  житлово -комунальнг  послуги  та  здгйснюють  тепло  - та  
енергозабезпечення . 

7. 	Суб 'Екг  подання  проекту  р iшення  

Суб 'ектом  подання  проекту  ргшення  Киево -Святошинсько i районно  
ради  е  фракцгя  «ВО  «Батькгвщина » в  Киево -Святошинськгй  районнгй  радг  

Голова  депутатськог  фракцгг  «ВО  «Батькгвщина » 
в  Киево -Святошинськгй  районнгй  радг 	 Т.М . Бггун  


