
 
 
                                                                                   
  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ  
п’ятнадцятої сесії восьмого скликання 

 
 
29 вересня 2021 року № 726 
 
 
Про звернення Пирятинської міської ради 
щодо впорядкування ціноутворення і недопущення 
підвищення цін і тарифів на природний газ 
 
 

Відповідно до статей 25, 26, Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні“, з метою зниження соціальної напруги в суспільстві, 
захисту інтересів жителів Пирятинської міської територіальної громади, міська 
рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Схвалити звернення Пирятинської міської ради до Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 
впорядкування ціноутворення і недопущення підвищення цін і тарифів на 
природний газ (додається). 

2. Надіслати звернення Президенту України, Верховній Раді України, 
Кабінету Міністрів України. 

3. Звернення опублікувати в газеті „Пирятинські вісті“, розмістити на 
вебсайті Пирятинської міської ради та оприлюднити в інших засобах масової 
інформації. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради 
Пазюка С.Г. 

 
 
 
Міський голова  Андрій СІМОНОВ 
 
 
 
 
 



Додаток 
рішення п’ятнадцятої сесії 
Пирятинської міської ради 
восьмого скликання 
29 вересня 2021 року № 726 
 
 
Президенту України 
 
Верховній Раді України 
 
Кабінету Міністрів України 

 
 

ЗВЕРНЕННЯ 
щодо впорядкування ціноутворення і недопущення 

підвищення цін і тарифів на природний газ 
 

Сьогодні майже кожна родина у країні потерпає від епідемії та 
економічної кризи. Українці опинилися в дуже скрутному становищі, відчутних 
збитків зазнають підприємці та товаровиробники. Зростає безробіття та рівень 
бідності. Знижується рівень життя. Єдине, що зараз зростає – це комунальні 
тарифи. За майже рік, ціни на газ для домогосподарств виросли в рази! Люди не 
розуміють, як в цей надважкий час можна піднімати ціни на газ, відміняти 
пільги на електроенергію, скорочувати фінансування субсидій і знову 
спостерігати підготовку до підвищення тарифів на енергоносії. 

Наша країна багата на ресурси, що може сприяти тримати тариф на рівні, 
а не заганяти людей у борги та знищення. АЕС та ГЕС зупиняються, дешева 
українська генерація не направляється на задоволення потреб населення. 

У цей скрутний час ми, депутати міської ради та міський голова, маємо 
об’єднатися з громадянами нашої громади та нагадати, що Конституція України 
гарантує кожному громадянину право на достатній життєвий рівень для себе і 
своєї сім’ ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло. Сьогодні, у часи 
епідемії та важкої економічної кризи, люди чекають від влади на всіх рівнях 
відповідальних дій. Ми маємо захищати інтереси наших жителів, керуватись 
національними інтересами.  

Враховуючи викладене, звертаємося до Президента України, як до 
Гаранта Конституції України, до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України та вимагаємо соціальної справедливості, а також вжити невідкладних 
заходів, щодо відновлення державного регулювання цін на газ, пільгових 
тарифів на електроенергію, спрощення доступу людей до комунальних 
субсидій. Закликаємо почути та захистити тих, хто сьогодні опинився у біді 
через незрозумілі рішення Кабінету Міністрів України та Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг.  



Просимо Верховну Раду України розглянути можливість введення 
мораторію на підвищення цін на комунальні послуги для населення 
та невідкладно внести зміни у законодавство для впорядкування ціноутворення 
і недопущення підвищення цін і тарифів на природний газ, а також у державний 
бюджет України на 2022 рік, задля забезпечення повноцінного фінансування 
житлово-комунальних субсидій для населення та надати відповідь на звернення 
у встановлений законодавством термін. 

 
 
 
Міський голова Андрій СІМОНОВ 
 


