
 

 
 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО  
 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 лютого 2020 року                № 3092 

 

Про звернення депутатів 

Міської ради міста Кропивницького  

щодо негайного усунення проблемних питань,  

зумовлених змінами в оплаті послуг з постачання  

та розподілу природного газу шляхом відміни  

відповідних постанов НКРЕКП 

 

Керуючись статтею 140 Конституції України, статтями 26, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 21, 22 Закону 

України «Про статус депутатів місцевих рад», розглянувши депутатський запит 

групи депутатів міської ради від 05.02.2020 № 1155/7-дз-г та враховуючи 

звернення депутатів міської ради, Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Підтримати депутатський запит групи депутатів міської ради  

та звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

до Кабінету Міністрів України щодо негайного усунення проблемних питань, 

зумовлених змінами в оплаті послуг з постачання та розподілу природного газу 

шляхом відміни відповідних постанов НКРЕКП (додаються). 

2. Доручити управлінню апарату Міської ради міста Кропивницького 

надіслати Кабінету Міністрів України копію даного рішення міської ради  

та звернення депутатів. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Міської 

ради міста Кропивницького А.Табалова. 

 

 
 

Міський голова                  Андрій РАЙКОВИЧ 





Кабінет Міністрів України 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання  

щодо негайного усунення проблемних питань, зумовлених змінами в 

оплаті послуг з постачання та розподілу природного газу шляхом 

відміни відповідних постанов НКРЕКП 

 

Від імені територіальної громади Кропивницького висловлюємо свою 

стурбованість змінами в оплаті послуг з постачання та розподілу природного 

газу, що були запроваджені постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг  

від 07 жовтня 2019 року № 2080 «Про затвердження Змін до деяких постанов 

НКРЕКП» (далі – Постанова НКРЕКП № 2080), які викликали суттєві негативні 

наслідки в соціальній сфері. 

Основною причиною зростання соціальної напруги стала зміна механізму 

нарахування плати за розподіл газу, який є одночасно несправедливим, 

дестимулюючим та по суті протиправним. 

З січня поточного року плата нараховується не за фактичні обсяги 

споживання газу в межах приєднаної потужності об’єктів споживання,  

а за штучно визначені обсяги споживання в межах річної замовленої 

потужності об’єктів з розрахунку обсягів споживання природного газу за 

попередній «газовий рік» (пункт 2 глави 6 змін до Кодексу газорозподільних 

систем, затверджених Постановою НКРЕКП № 2080). Наразі, змінено правила 

оплати за газ – з рахунків вилучена плата за доставку газу. Споживачі отримали 

окремі рахунки: один за використаний газ, другий – за його доставку. 

Такий підхід є необ’єктивним, недоцільним та спричиняє ряд проблемних 

питань, які потребують негайного вирішення. 

Для мешканців міста, які використовують природний газ для опалення 

житлових приміщень, нарахована плата за розподіл газу за нормами Постанови 

НКРЕКП № 2080, яка є відверто завищеною у порівнянні  

з поточними умовами. 
 

 Нововведений механізм нарахування плати за послуги з розподілу газу 

має наслідком непродуктивне зменшення обігових коштів підприємств, 

дестимулює суб’єктів господарювання пришвидшувати перехід  

на альтернативні види палива, унеможливлює ефективне формування 

замовлених обсягів потужності об’єктів через встановлення подвійної оплати  

у разі їх перевищення (пункт 6.5 розділу І змін до Типового договору розподілу 

природного газу, затверджених Постановою НКРЕКП № 2080). 
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Необхідність сплати за розподіл (доставку) природного газу  

за підвищеними тарифами при нарахуванні плати за обсяги більші,  

ніж фактичне споживання газу, викликає об’єктивне соціальне невдоволення 

(особливо у випадках, коли фактичне споживання газу відсутнє, а платіжки  

за його розподіл надходять), перевитрати бюджетних коштів та чинить 

негативний вплив на діяльність суб’єктів господарювання. 

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення зростання соціальної 

напруги серед населення, а також усунення негативного впливу на діяльність 

непобутових споживачів природного газу (суб’єктів господарювання, установ, 

організацій), просимо терміново вжити заходів щодо відміни постанов 

НКРЕКП від 07.10.2019 № 2080 «Про затвердження Змін до деяких постанов 

НКРЕКП», від 24.12.2019 № 3013 «Про встановлення тарифів  

для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування 

природного газу для точок входу і виходу на регуляторний період  

2020-2024 роки» та наказу ТОВ «Газопостачальна компанія «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ» від 28.01.2020 № 9 «Щодо встановлення ціни на газ для побутових 

споживачів та релігійних організацій у січні 2020 року» та запровадження 

механізму нарахування плати за розподіл (доставку) природного газу, виходячи  

з фактичних обсягів його споживання. 

Наголошуємо, що ситуація потребує якнайшвидшого вирішення,  

та сподіваємося на Вашу об’єктивну та виважену реакцію. 
 

 

 

З повагою 

 

Депутати Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 


