
                                                                          
                             
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 
 

СОРОК  ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е  Н  Н Я 
 

від 04 червня 2015 року                                                        № 4122 
 
            
 

Про звернення депутатів 
Кіровоградської міської ради 
щодо зниження тарифів на  
комунальні послуги 
 
 

 Керуючись статтею 140 Конституції України, статтями 25, 59 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  враховуючи загострення 
соціально-політичної ситуації в Україні, зниження рівня життя людей в 
умовах економічної кризи, девальвації національної валюти та зубожіння 
населення, міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

 1. Схвалити звернення депутатів Кіровоградської міської ради до  
Кабінету Міністрів України (додається). 

2. Надіслати дане рішення Прем‘єр-міністру України Арсенію 
Яценюку. 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської 
ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів 
масової інформації та реклами. 

 
 
 

Секретар міської ради        І. Марковський 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

              Кабінет Міністрів України 
  
 

Про розгляд питання щодо зниження тарифів 
 
Звертаємося до вас як до вищого органу виконавчої влади в Україні, 

завдання якого полягає у прийнятті нормативно-правових актів, що в першу 
чергу повинні бути направлені на  відстоювання інтересів, прав та свобод 
громадян України. 

З 01 квітня 2015 підвищилися тарифи на газ та електроенергію для 
населення, що в свою чергу вплинуло на ріст собівартості послуг з 
централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення. Крім 
того, відповідно на сьогоднішній день стрімко зростає вартість послуг з 
утримання житла. Зазначені факти викликали масові невдоволення 
мешканців м. Кіровограда, гостре відчуття соціальної несправедливості у 
нашому суспільстві та є чинниками, що можуть спричинити соціальний зрив 
серед населення. Як наслідок, до Кіровоградської міської ради щодня 
надходять звернення від кіровоградців зі скаргами на низький рівень життя, 
непроведення індексації заробітних плат і пенсій та при цьому постійно 
зростаючі ціни на товари і послуги, в т.ч. і комунальні.     

Враховуючи вищевикладене, просимо припинити підвищення тарифів 
до стабілізації економіки та збільшення платоспроможності населення, адже 
таке підвищення тарифів на сьогодні значну кількість кіровоградців із 
статусу малозабезпечених фактично ставить за межу виживання. 

Тож, просимо Вас для нормалізації тарифної політики і запобігання 
соціальних вибухів, збереження миру та толерантності серед населення 
вжити наступних заходів: 

погодитись з офіційними висновками Робочої групи Верховної Ради з 
перевірки обґрунтованості підвищення тарифів; 

скасувати постанови НКРЕКП № 220 та № 583, якими 
запроваджуються необґрунтовані нові тарифи на електроенергію та газ для 
населення України; 

встановити мораторій на підвищення тарифів на газ та електроенергію 
до підвищення рівня життя громадян до європейських стандартів. 

Сподіваємось на порозуміння. 
 
 
 
Депутати Кіровоградської міської ради 
 


