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Про звернення міської ради
щодо недопущення збільшення
вартості електроенергії в нічний час
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
розглянувши звернення Верховинської районної ради від 03.01.2019 року
№02-16/02/01/05 щодо недопущення збільшення вартості електроенергії в
нічний час, скасування постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики № 1241 від 20.12.2001 року «Про тарифи, диференційовані
за періодами часу», міська рада вирішила:
1.Підтримати звернення Верховинської районної ради від 22.12.2018
року щодо недопущення збільшення вартості електроенергії в нічний час.
2.Схвалити текст звернення до Президента України Порошенка П.О.,
Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., голови Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Кривенка О.О., народних депутатів України Шевченка О.Л., Солов’я Ю. І.,
Дерев’янка Ю.Б, Диріва А.Б, Тимошенко Ю.В, Асоціації міст України щодо
недопущення збільшення вартості електроенергії в нічний час, скасування
постанови Національної комісії регулювання електроенергетики № 1241 від
20.12.2001 року «Про тарифи, диференційовані за періодами часу»
(додається).
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Тараса Клим’юка.

Міський голова

Василь Онутчак
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ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Яремчанської міської ради, стурбовані скасуванням
постанови Національної комісії регулювання електроенергетики № 1241 від
20.12.200I року «Про тарифи, диференційовані за періодами часу».
Протягом останніх років органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування нашого регіону в яких в більшості відсутнє газопостачання
здійснювались заходи щодо сприяння переведення об’єктів соціальної сфери
та населення на екологічно чисті джерела енергозабезпечення. На
електроопалення переведені загальноосвітні школи, дошкільні заклади та
об’єкти соціальної сфери. Ці заходи призвели до значного зменшення
спалювання паливних дров та сприяло покращенню екологічної ситуації в
регіоні.
На сьогоднішній день в Яремчанській міській раді є 4 населених пункти
повністю не газифікованих: с.Татарів, смт. Ворохта, с.Яблуниця, с.Поляниця
та с. Микуличин, яке частково газифіковано. На побутові потреби населення у
не газифікованих населених пунктах Українських Карпат щорічно
вирубуються ліси для використання деревини на опалення приміщень, а після
скасування вищенаведеної постанови ситуація з вирубкою лісів погіршиться в
рази.
Скасування цієї постанови призведе до додаткових бюджетних витрат.
Лише для бюджетних установ міста в 2019 році необхідно вишукати та
виділити з місцевого бюджету додаткові кошти за використану

електроенергію в сумі 3136,66 тисяч гривень, або відновлювати роботу котлів
на твердому паливі та природному газі. Сільські i селищна ради додатково
повинні виділити кошти на вуличне освітлення, тому органи місцевого
самоврядування змушені відключати освітлення вулично- дорожньої мережі,
житлових кварталів, парків, та інших територій. I це в той час, коли в країні
постійно відбувається перевиробництво електроенергії в нічний час. Варто
зазначити , що відміна трьохзонного тарифу для більшості водоканалів
суттєво збільшить витрати на електроенергію, яка затрачається на підйом і
транспортування води, так для ВУВКГ м.Яремче додатково на 2019 рік
необхідно 260,0 тис.грн.
Виходячи з вищенаведеного Яремчанська міська рада просить вжити
невідкладних заходів по здешевленні вартості електроенергії в нiчний час. Це
сприяло би зменшенню соціальної напруги, покращенню екологічного стану,
запобіганню масового вирубування лісів , забезпеченню стабільної роботи
комунальних підприємств та бюджетних установ, зниженню навантаження на
місцеві бюджети, оптимізації ринку електроенергії під європейську модель.
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