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Про звернення щодо необхідності
перегляду ціни на газ та встановлення
відповідної справедливої, економічно
обґрунтованої вартості газу для населення
Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» міська рада вирішила:
1.
Схвалити звернення міської ради до Президента України
П. Порошенка, Голови Верховної Ради України А. Парубія, Прем’єр-міністра
України В. Гройсмана щодо необхідності перегляду ціни на газ, скасування
затвердженої ціни на газ та встановлення відповідної справедливої,
економічно обґрунтованої вартості газу для населення.
2.
Рішення надіслати Президенту України П. Порошенку, Голові
Верховної Ради України А. Парубію, Прем’єр-міністру України В. Гройсману
та народним депутатам від області.
3.
Звернення опублікувати в регіональному часописі «Яремчанський
вісник», розмістити на інтернет-сторінці ради та оприлюднити в інших
засобах масової інформації району.
4.
Контроль за виконання рішення покласти на секретаря міської
ради В.Губарчука.
Міський голова

Василь Онутчак

Президенту України
П. Порошенку
Голові Верховної Ради України
А. Парубію
Прем’єр-міністру України
В. Гройсману
ЗВЕРНЕННЯ
Як відомо на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України від 19
жовтня 2018 року, Прем’єр-міністром України, Володимиром Гройсманом,
було оприлюднено інформацію щодо зміни з 01 листопада 2018 року ціни на
газ для населення.
Відповідно до прийнятого рішення, з 01 листопада 2018 року ціна на газ
для населення складатиме 8, 550 гривень за 1000 м3, що в свою чергу означає
підвищення вартості такого ресурсу на 23,54 % від попередньо встановленої
ціни. Обґрунтуванням такого підвищення є «формальні вимоги» перед
Міжнародним валютним фондом щодо вирівнювання ціни на газ для
населення і промисловості.
Разом із цим, реакцією на підвищення вартості газу для населення з 01
листопада 2018 року стало доручення Президента України щодо розширення
програми надання субсидій та збільшення фінансування на виконання такої
програми для уникнення негативних наслідків для тих верств населення, які
найбільш вразливі до змін вартості газу.
Однак ми, депутати Яремчанської міської ради Івано-Франківської
області, висловлюючи думку наших виборців та всіх мешканців міста, вкрай
стурбовані такими змінами, які мають безпосередній вплив на всі верстви
населення, не кажучи про тих осіб, дохід яких ледь дозволяє зводити «кінці з
кінцями».
Підвищення тарифів майже на чверть – має за собою наслідок
позбавлення значної частини доходу людини, а відповідно – наближення
людей до зубожіння та виникнення в подальшому заборгованості за надані
комунальні послуги. Вважаємо, що запропонований Президентом України
механізм запобігання несприятливих наслідків як розширення програми
субсидіювання та збільшення фінансування на реалізацію програми надання
субсидії, це один із способів прикриття злочинної діяльності олігархів,
виснаження державного бюджету та так би мовити «умовний подарунок» для
населення.
Зважаючи на вищевикладені обставини та необхідність захисту
населення від вкрай негативних, згубних та непоправних змін, на сьогодні
існує крайня необхідність щодо перегляду цін на газ для його споживачів,

скасування нововведених тарифів та встановлення справедливих та таких, що
відповідають ринковим вимогам, цін на газ.
Тому, вважаємо за необхідне звернутися до Президента України П.
Порошенка, Голови Верховної Ради України А. Парубія, Премєр-міністра
України В. Гройсмана з наступними вимогами:
1.
Вжити всіх необхідних заходів щодо перегляду встановленої
Кабінетом Міністром України з 01 листопада 2018 року ціни на газ, яка
передбачає збільшення вартості ресурсу на 23, 5 % від попередньо
встановленої ціни.
2.
Забезпечити якнайшвидше скасування встановленої з 01 листопада
2018 року ціни на газ для населення та забезпечити встановлення
справедливої, економічно обґрунтованої та такої, що відповідає ринковим
умовам, ціни на газ для населення України для запобігання повного зубожіння
та економічного руйнування громадян України.
Прийнято на двадцять п»ятій сесії
Яремчанської міської ради
сьомого скликання
22 листопада 2018 року

