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Звернення 

 

   Наприкінці 2020 року комунальні підприємства Руськополянської 

сільської територіальної громади звернулися до виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради з розрахунками підвищених тарифів на 

централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Для 

підприємств це вимушений крок, адже діючі тарифи не покривають 

збільшені на 2021 рік витрати. Основними причинами перегляду тарифів є 

збільшення вартості природного газу та тарифів на його транспортування, 

здорожчання електричної енергії та підвищення мінімальної заробітної 

плати. Ці статті є основними в структурі собівартості тарифів на 

централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Зміна цих 

складових належить до зовнішніх чинників та не залежить від комунальних 

підприємств та влади Руськополянської ТГ, а регулюються на 

загальнодержавному рівні. Тарифи встановлюються Національною комісією, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, оплата праці впроваджується відповідно до Галузевої угоди. 

В Україні  в умовах тривалого карантину склалася напружена соціально-

економічна ситуація на фоні  стрімкого падіння економіки, зростання 

безробіття та рівня бідності населення. На громадян відбувається постійний 

тиск  шляхом постійного підвищення тарифів на житлово – комунальні 

послуги.   Непомірне підвищення тарифів на газ та світло призведе  до 

підвищення цін на товари та послуги, ліки, що в умовах сьогодення, коли 

держава продовжує складну боротьбу з епідемією коронавірусу  COVID -19 

стане додатковим фінансовим тягарем для громадян. 



Стаття 48 Конституції України гарантує кожному громадянину України 

право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає 

достатнє харчування, одяг, житло. Враховуючи, рівень реальних доходів 

населення, подальше підвищення цін на енергоносії та комунальні тарифи 

призведе до прямого порушення цих прав українських громадян. 

Руськополянська сільська рада проти підвищення тарифів на газ та 

світло, оскільки держава має захищати своїх громадян. Питання зміни  

тарифів для населення і промисловості можливо розглядати лише після 

відновлення в повному обсязі роботи всіх галузей економіки, стабільної 

ситуації на ринку праці, зростання рівня доходів громадян. Тому будь-

які рішення уряду, що збільшують фінансовий тягар для населення мають 

бути негайно переглянуті. 

 Враховуючи зазначене, широкий суспільний резонанс, що призводить 

до зростання соціальної напруги, Руськополянська сільська рада висловлює 

рішучий протест  та вимагає від Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Верховної  Ради України: 

- вжити відповідних заходів щодо недопущення підвищення тарифів на 

природний газ та електроенергію, їх транспортування та розподіл; 

- забезпечити підвищення розмірів прожиткового мінімуму для всіх 

категорій населення, мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії до 

рівня фактичного прожиткового мінімуму з урахуванням вартості житлово-

комунальних послуг та реальних потреб населення. 

Реалізація зазначених заходів  сприятиме підвищенню якості життя 

наших людей. 
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