
 

Проєкт рішення  

Бурштинської міської ради  
 

 

 

Від  04.11. 2021 року                        м.Бурштин                               № 3426 
 
Про звернення депутатів Бурштинської міської ради 

до Президента України, Голови Верховної Ради України, 

Прем’єр-міністра України, Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг щодо недопущення підняття тарифу на послуги з  

розподілу природного газу 
 

 

Розглянувши проєкт звернення депутатів Бурштинської міської ради, відповідно до 

статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Підтримати звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента 

України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо 

недопущення підняття тарифу на послуги з розподілу природного газу з 2022 року більш 

ніж у два рази оператором АТ «Івано-Франківськгаз» (текст звернення додається). 

2. Звернення депутатів Бурштинської міської ради надіслати Президенту України, 

Голові Верховної Ради України, Прем’єр-міністру України, Національній комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

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 

  



                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготував (автор проекту): 

Депутат міської ради                           ________________             Роман Іванюк 

04.11.2021 

 

Погоджено:  
 

Перший заступник міського голови  ________________             Ростислав Стасько 

___.11.2021 

 

Заступник міського голови                 ________________             Іван Драгун 

 ___.11.2021                             

 

Керуюча справами 

виконавчого комітету                          ________________             Надія Кицела 

___.11.2021 

 

Юридичний відділ      ________________               Марія Михайлишин 

___.11.2021 

 

Секретар ради                                      ________________              Роман Іванюк 

___.11.2021 

                                                                                          



                                                                                   Президенту України 

                                                                       Володимиру Зеленському 

 

                                                                       Голові Верховної Ради України   

                                                                       Руслану Стефанчуку                           

                                                                                                                                                             

                                                                       Прем’єр-міністру України   

                                                                       Денису Шмигалю    

                                                                                           

                                                                  Національна комісія, що здійснює               

                                                              державне регулювання у сферах   

                                                                  енергетики та комунальних послуг 

 

 

                                    

Звернення Бурштинської міської ради до Президента України, 

Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг щодо 

недопущення підняття тарифу на послуги 

з розподілу природного газу 

  

 

Ми, депутати Бурштинської міської ради, вкрай занепокоєні намірами  

АТ «Івано – Франківськгаз» збільшити тариф на послуги з розподілу 

природного газу з 2022 року більш ніж у два рази, та звертаємось до, 

Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра 

України, керівництва Національної комісії з питань регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг  з вимогою не допустити ці необґрунтовані 

дії оператора. 

Відповідно до проєкту структури розрахунку тарифу на послуги з 

розподілу природного газу АТ «Івано – Франківськгаз» на 2022 рік, 

розміщеного на сайті організації, надавач послуги планує збільшити тариф до 

4 грн. 40 коп. за 1 куб.метр на місяць без ПДВ. Враховуючи, що на 

сьогоднішній день тариф складає 1 грн.79 коп. без ПДВ, то з майбутнього 

року споживачі будуть зобов’язані платити у 2,5 рази більше. 

Бурштинська громада більш ніж на половину складається з 

домогосподарств приватного сектору та сільських територій зележних від 

природного газу, безпосередніми заручниками цієї ситуації стануть звичайні 

громадяни, тому ми, надзвичайно занепокоєні ризиками виникнення 

негативних наслідків, які виникнуть в разі затвердження проєкту тарифу на 

розподіл газу. 

Враховуючи, що споживання газу у приватному секторі в середньому 

складає 400–500 куб. м/міс. лише на опалення, то зазначене зростання тарифу 

змусить громадян додатково сплатити близько 2000 грн. на місяць, без 



урахування вартості самого природного газу. Ця ситуація спровокує 

зменшення розрахунків за комунальні платежі з боку населення, що також 

негативно відіб’ється на роботі комунальних підприємств у громадах. У зоні 

ризику також опиниться і проходження наступного опалювального сезону. 

Це підвищення безпосередньо відіб’ється на гаманці пересічного 

громадянина, який буде не в змозі сплачувати захмарні тарифи. 

За останні роки суттєво змінено систему нарахування субсидій для 

населення, внаслідок чого звужено коло отримувачів субсидії. В умовах 

економічної та енергетичної кризи, епідеміологічних карантинних ускладнень 

та обмежень, низької зайнятості населення, це підвищення буде мати 

негативні наслідки для наших громадян, поставить їх на межу виживання та 

загострить проблематику збільшення неплатежів за комунальні послуги з боку 

громадян. 

 Разом із цим, на межі виживання, під загрозою опиниться також 

промисловість, малий та середній бізнес, який і без того вкрай важко 

переживає карантинні обмеження, зокрема харчового сектору, які вже більше 

року не можуть оговтатись від наслідків епідемії коронавірусу. Це в свою 

чергу безумовно призведе до скорочення працівників, зменшенню податкових 

відрахувань до місцевих бюджетів, і як наслідок – можливих затримок із 

виплатою заробітної плати працівникам бюджетних та комунальних установ - 

лікарям, вчителям, тощо) та підвищення соціальної напруги у громаді. 

 Враховуючи зазначене, Бурштинська міська рада наполягає на більш 

прозорому та дійсно обґрунтованому формуванню тарифу на транспортування 

природного газу оператором та вимагає вжити усіх необхідних заходів для 

недопущення підняття тарифу у 2,5 рази. 

 

 Сподіваємось на Ваше розуміння і підтримку! 

 

 

 

 

 
Прийнято на __________ Сесії 

Бурштинської міської ради 

___ __________ 2021 року 


