
 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЬОМА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 12 жовтня 2021 року         № 845 

 

Про звернення депутатів 

Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 

до Президента України, 

Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України 

щодо недопущення підвищення 

тарифів для населення 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 2, 25, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 

звернення фракцій політичних партій в Кропивницькій міській раді восьмого 

скликання, Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Прийняти звернення депутатів Кропивницької міської ради восьмого 

скликання до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України щодо недопущення підвищення тарифів для населення, що 

додається. 

 

2. Направити звернення до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України. 

 

3. Опублікувати це рішення в засобах масової інформації. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської 

ради О. Колюку. 

 

 

 

Міський голова                                                               Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 



 Президент України 
 

Верховна Рада України  
 

Кабінет Міністрів України 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Кропивницької міської ради восьмого скликання 

до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України щодо недопущення підвищення тарифів для населення 
 

Ми, депутати Кропивницької міської ради, звертаємось до Президента 

України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з проханням 

недопущення підвищення тарифів для населення. 

Тарифи на житлово-комунальні послуги для населення мають бути 

обґрунтовані.  

Після тривалого карантину внаслідок коронавірусної інфекції, введення 

обтяжуючих нормативних актів для малого та середнього бізнесу, зростання 

рівня безробіття, падіння економічних показників в усіх сферах 

життєдіяльності українців питання підвищення тарифів для населення є дуже 

болючим. 

 

Депутати не можуть стояти осторонь гострих проблем, які хвилюють 

жителів нашого міста. Центральні органи влади повинні дбати про своїх 

громадян, підтримати бізнес, відновити економічну стабільність, віру і надію 

співвітчизників. 

На жаль, за останні два роки практично зруйновано систему 

нарахування субсидій для населення для компенсації зростання тарифів. 

Замість автоматичного нарахування субсидій тим, хто їх потребує, 

відбувається штучне обмеження можливостей для отримання допомоги.  

Але навіть попри такі обмеження, кошти, передбачені на субсидії,  

витрачені на 90%. 

 

На підставі вищевикладеного, враховуючи широкий суспільний 

резонанс, що призводить до зростання соціальної напруги, звертаємося до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

щодо наступного: 

1. Вжити заходів для протидії монопольному підвищенню тарифів, 

забезпечити обґрунтований рівень тарифів і не допустити підвищення їх в 

майбутньому. 

 



2 

2. Врахувати при ухваленні Державного бюджету на 2022 рік достатній 

обсяг коштів для захисту громадян і громад від підвищення тарифів. 

 

3. Закласти в Державному бюджеті додаткові кошти на виплати субсидій 

для громадян на оплату житлово-комунальних послуг, а також забезпечити 

автоматичне нарахування субсидій тим, хто їх потребує. 

 

 

 

З повагою 

 

Депутати Кропивницької міської ради восьмого скликання 


