
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 15 січня 2021 року                                                                                      № 04/6-21 

м.Бурштин 

  

Про звернення депутатів Бурштинської 

міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України  

щодо необхідності зниження ціни на газ, його розподіл,  

а також електроенергію для побутових споживачів  

 

 

 Розглянувши звернення депутатів Бурштинської міської партійної організації 

Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», відповідно до статей 25, 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Підтримати текст звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо необхідності 

зниження ціни на газ, його розподіл, а також електроенергію для побутових споживачів 

(текст звернення додається). 

2. Звернення депутатів Бурштинської міської ради надіслати Президенту України, 

Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  голову постійної комісії 

ради з питань комунальної власності, житлово - комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту Андрія Савчака. 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Василь Андрієшин 

 

  



                                                                      Президенту України 

                                                                               Володимиру Зеленському 

 

                                                                                          Голові Верховної Ради України 

                                                                   Дмитру Разумкову 

 

                                                                                Прем’єр-міністру України 

                                                                 Денису Шмигалю 

 

                                    

ЗВЕРНЕННЯ 

щодо необхідності зниження ціни на газ, його розподіл, 

а також електроенергію для побутових споживачів  

 

 Ми, депутати Бурштинської міської ради стурбовані підняттям ціни на газ, його 

розподіл, а також електроенергію для побутових споживачів із січня 2021 року. 

 Виклики, які постали перед українцями та світом загалом – епідемія COVID-19 та 

карантинні обмеження, завдали важкого удару на становище людей. При сьогоднішніх 

умовах рішення про підняття тарифів на газ, його розподіл, а також електроенергію для 

населення є нещадним, що викликає вибух обурення з боку побутових споживачів – 

наших виборців. 

 Сьогоднішнє підняття ціни на газ, його розподіл, а також електроенергію – новий 

виклик перед українцями, з яким справитися в даний час не так легко, а то і неможливо. І 

тут мова вже не йде тільки про пенсіонерів, а й про працездатну частину громадян - 

побутових споживачів, адже зростання тарифів на газ, його розподіл, а також 

електроенергію майже не коригувалося зі зростанням заробітних плат та пенсій, рівнем 

прожиткового мінімуму. Практично життя поступово перетворюється на виживання. 

 Так в період пандемії та опалювального сезону платіжки за газ, його розподіл, а 

також електроенергію стануть надважким навантаженням на сімейні бюджети українців. 

 Ми, депутати Бурштинської міської ради вимагаємо зупинити зубожіння громадян - 

побутових споживачів. 

 Звертаючись до Вас Президенте України, голово Верховної Ради України, Прем’єр-

міністр України, народних депутатів України просимо вжити всіх належних заходів для 

налагодження зазначеної ситуації шляхом термінового зниження ціни на газ, його 

розподілу, а також електроенергію для побутових споживачів. 

 

Сподіваємося на Ваше розуміння та підтримку. 

 

 

 

 

 

 

Прийнято на шостій Сесії 

Бурштинської міської ради 

15 січня 2021 року 

 
 

 


