
 

 

У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВОСЬМА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 07 квітня 2017  року        № 970 

 

Про звернення депутатів  

Кіровоградської міської ради  

до Кабінету Міністрів України 

щодо відміни щомісячної 

абонентської плати за підключення 

до системи газопостачання 

 

 Керуючись статтею 140 Конституції України, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Кіровоградська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Підтримати звернення депутатів Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання до Кабінету Міністрів України щодо відміни щомісячної 

абонентської плати за підключення до системи газопостачання (додається). 

 2. Доручити управлінню апарату Кіровоградської міської ради надіслати 

копію рішення та звернення депутатів Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання до Кабінету Міністрів України. 

 3. Відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення Кіровоградської 

міської ради та відділу по роботі із засобами масової інформації 

Кіровоградської міської ради оприлюднити дане звернення на офіційному сайті 

міської ради та у віснику міської ради «Вечірня газета». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 

Кіровоградської міської ради Табалова А.О. 

 

 

 

Міський голова          А. Райкович 

 

 

 

 

 



 

Кабінет Міністрів України 

 

 

 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 
 

депутатів Кіровоградської міської ради сьомого скликання  

до Кабінету Міністрів України 

щодо відміни щомісячної абонентської плати за підключення  

до системи газопостачання 

 

28 березня 2017 року Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), 

затвердила за новою методологією розмір тарифів на послуги розподілу 

природного газу для газорозподільних підприємств, розрахованих на основі 

приєднаної потужності. 

Так, з 1 квітня 2017 року споживачі вимушені  платити щомісяця 

абонентську плату за підключення до системи газопостачання незалежно від 

фактичного обсягу споживання газу. На абонентську плату за газ субсидія не 

поширюється. Таке рішення болюче вдарить насамперед по громадянах, які і 

так економно споживають газ.  

Крім того, у багатьох випадках газові мережі прокладені за власні кошти 

мешканців, а далі безоплатно передані на баланс газовим підприємствам, які 

тепер хочуть отримувати за користування ними абонплату. 

Вважаємо, що рішення НКРЕКП, ухвалене 28 березня 2017 року, є 

необґрунтованим та незаконним, з наступних причин:  

не відповідає чинному законодавству України; 

не проведена необхідна попередня аналітична робота з визначення 

доцільності та ефективності цього нововведення;  

перед його ухваленням не проведено жодних громадських обговорень та 

експертних заходів з цього питання; 

не враховані складові та тенденції сучасного ринку природного газу; 

пропонується застосування подвійного платіжного навантаження на 

кінцевого споживача; 

Таким чином, виходячи з наведеної інформації, Кіровоградська міська 

рада звертається з проханням: 

скасувати рішення НКРЕКП від 28 березня 2017 року, яким введено 

щомісячну абонентську плату за підключення до системи газопостачання; 

оприлюднити методики розрахунків та обґрунтування існуючих тарифів 

на послуги з газопостачання населенню; 

повернути для населення безкоштовне технічне обслуговування газових 

приладів або виключити з тарифу на газ суму, яка виділяється на дані послуги; 
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вжити заходів щодо надання належної правової оцінки діям посадовців 

НКРЕКП на предмет ухвалення рішення щодо збільшення тарифів в галузі 

житлово-комунального господарства; 

надалі приймати рішення, пов’язані з підвищенням тарифів в галузі 

житлово-комунального господарства, виходячи із принципів розумності, 

об’єктивності та середньомісячних доходів громадян. 
 

 

 

 

З повагою 

 

Депутати Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання  
 


