
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення Вишневої міської ради 

«Про звернення щодо встановлення мораторію на підвищення цін і тарифів на 
житлово-комунальні послуги» 

 

1. Характеристика стану речей в галузі, яку унормовує рішення  

Прийняття даного рішення зумовлено необхідністю недопущення 

галопуючого падіння рівня життя населення України, що відбувається на тлі 

скорочення рівня витрат на оплату праці та росту рівня безробіття, з одного боку та 

постійно зростаючого рівня інфляції, росту споживчих цін, падіння курсу 

національної з другого боку та запроваджене з 1 липня 2016 року підвищення цін і 

тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ і 

електроенергію. 

Запроваджене з 1 липня 2016 року збільшення розміру цін і тарифів на 

житлово - комунальні послуги, електрику та газ без одночасного вирішення питань 

забезпечення повної зайнятості населення в місті Вишневому та перегляду рівня 

мінімальної заробітної плати та інших соціальних стандартів, їх індексації, призведе 

до непомірного фінансового перенавантаження на кожного мешканця міста 

Вишневого та істотного зниження їх рівня життя, підвищить соціальну напругу у 

суспільстві, а також сприятиме утворенню значної заборгованості населення міста 

Вишневого перед організаціями, що надають житлово-комунальні послуги та 

здійснюють тепло- та енергозабезпечення (в тому числі значно підвищить кількість 

неплатників внаслідок відсутності коштів у населення). 

Таким чином, в разі дії з 01.07.2016 підвищених тарифів на 

житлово-комунальні послуги, робота зазначених експлуатаційних організацій може 

бути неефективною, крім того, в силу погіршення свого фінансового становища 

населення все частіше буде виникати ситуація, щодо повної або часткової несплати 

за житлово-комунальні послуги. Це в свою чергу призведе до погіршення якості 

послуг, які надають останні та як наслідок призведе до зменшення довіри населення 

до вказаних установ. 

07.07.2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 974-VIII 

«Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування суб'єктів 

господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та 

водовідведення», яким запроваджено мораторій на стягнення із суб’єктів 

господарювання неустойки (штрафу, пені), інших штрафних, фінансових санкцій, а 

також інфляційних нарахувань і процентів річних за невиконання чи неналежне 

виконання такими суб’єктами господарювання зобов’язань по оплаті за 

використаний природний газ та послуги з його транспортування або електричну 

енергію.  

Як зазначено у пояснювальній записці до цього Закону, причиною його 

прийняття є те, що у підприємств теплокомуненерго виникла значна заборгованість, 

причиною якої є не несумлінне виконання своїх зобов’язань такими суб’єктами, а 

об’єктивні причини, що не дозволяли їм своєчасно і в повному обсязі виконувати свої 

договірні зобов’язання. 

За таких обставин вбачається пряма аналогія між причинами виникнення 

заборгованості у підприємств сфери ЖКГ та у населення, якому вдвічі збільшили 



тарифи без збільшення доходів, та без створення Державою умов для такого 

збільшення.  

Положення Регламенту Вишневої міської ради, затвердженого рішенням 

Вишневої міської ради від 21.04.2016 року № 1-01/ХІ7-3, не містять повноважень 

групи депутатів звертатися від імені Ради до центральних органів влади. Таким 

чином, міська рада для направлення такого звернення має прийняти рішення на 

сесії.  

2.Потреба і мета прийняття рішення 

Метою проекту рішення є недопущення зниження рівня життя населення міста 

Вишневого, зниження соціальної напруги серед населення, а також сприяння 

стабільним розрахункам населення за отримані житлово - комунальні послуги (в т.ч. 

теплоенергію, електроенергію, природний газ та ін.). 

3. Прогнозовані наслідки прийняття рішення 

Прийняття рішення, у випадку позитивної реакції адресатів звернень, дозволить 

запобігти непомірному фінансовому перенавантаженню на кожного мешканця міста 

Вишневого та істотному зниженню їх рівня життя, підвищенню соціальної напруги у 

суспільстві, а також утворенню значної заборгованості населення міста Вишневого 

перед організаціями, що надають житлово-комунальні послуги та здійснюють тепло- 

та енергозабезпечення (в тому числі дозволить запобігти збільшенню кількості 

неплатників внаслідок відсутності коштів у населення).  

Крім того, прийняття рішення буде сприяти виплаті стабільних платежів до 

компаній, що надають житлово-комунальні послуги та здійснюють тепло - та 

енергозабезпечення. 

 

4. Прогноз щодо можливого зменшення надходжень або збільшення 

видатків місцевого бюджету внаслідок ухвалення відповідного рішення 

Реалізація зазначеного проекту рішення не потребує додаткових витрат з 

міського бюджету та у разі прийняття не змінить надходжень чи видатків місцевого 

бюджету. 

 

 

Депутат  

Вишневої міської ради      С.В. Нагорняк

 

 

 


