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Голові Хмельницької
обласної ради
Загородному М.В.

Шановний Михайле Васильовичу!

Прошу Вас включити до переліку питань 18-ї сесії обласної ради питання
«Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента
України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо
неприпустимості підвищення ціни на газ для населення»

Додаток: звернення та проект рішення на 3 арк.

ПРОЕКТ

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від 22 березня 2018 року № _________
м. Хмельницький

Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента
України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо
неприпустимості підвищення ціни на газ для населення

Розглянувши звернення депутата обласної ради Лучкова Дмитра
Олександровича, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до Президента України, Кабінету Міністрів України та
Верховної Ради України щодо неприпустимості підвищення ціни на газ для
населення (текст звернення додається).
2. Текст звернення оприлюднити на веб-сайті Хмельницької обласної
ради.

Голова ради

М. Загородний

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України,
Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України щодо
неприпустимості підвищення ціни на газ для населення
Ціна газу для населення України й підприємств ТКЕ з 1 квітня 2018 року
може збільшитися на 62% до 8 030 грн за тис. м3, якщо умови постанови №187
від 22 березня 2017 року, що визначає ціну на газ, не буде змінено. Надалі, з
жовтня 2018 року, ціна газу може зрости на 73% порівняно з діючою зараз, до 8
530 грн за тис. м3. Така інформація міститься в аналізі проекту фінансового плану
НАК «Нафтогаз України», проведеного Міністерством фінансів України.
Не виключено, що така політика уряду є виконанням вимог МВФ щодо
підвищення внутрішньої ціни на газ.
Однак, виходячи із аналізу поточної ситуації в Україні немає жодних
підстав для чергового підвищення ціни на газ для населення. Більше того, такі
рішення порушують чинне законодавство країни та права громадян на доступні
житлово-комунальні послуги для всіх споживачів.
Ще попереднє здорожчання блакитного палива порушило основний
принцип держрегулювання цін на житлово-комунальні послуги (Закон України
№ 1875-ІУ від 24.06.2004 «Про житлово-комунальні послуги») - випередження
зростання доходів населення над зростанням тарифів. На той час тарифи на
комунальні послуги зросли щонайменше у 5 разів при тому, що даними
Держслужби статистики України у 2015 році номінальна заробітна плата
українця зросла на 20,5% проти 2014 року, а реальна - зменшилась на 20,2%.
Протягом 2017 року реальна зарплата збільшилась на 19% у порівнянні з 2016
роком (довідково: 2016 рік до 2015 року - 9%). Отже, за всіма показниками ніякої
мови про збільшення ціни на газ не може бути.
Щодо створення умов для залучення інвестицій на модернізацію
виробництва, зниження собівартості та підвищення якості послуг. Більшість
українського газу видобуває державна компанія «Укргазвидобування». Свого
часу її керівництво визнавало, що для прибуткової роботи достатня ціна - 3500
грн за тис. кубометрів природного газу, з них 600 грн - інвестиційна складова.
Цього вистачає, щоби бурити нові розвідувальні свердловини і облаштовувати
видобуток.
Враховуючи вищевикладене ми, депутати Хмельницької обласної ради,
рекомендуємо Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету
Міністрів України упередити будь-які намагання підвищити ціну на газ
населення, оскільки це є порушення чинного законодавства України та викличе
неабияке збурення в суспільстві, яке знаходиться за межею бідності.
Натомість, депутатський корпус обласної ради, рекомендує:
1. Ухвалити державну програму енергетичної незалежності України за
принципом: «зменшення споживання, збільшення видобутку, диверсифікація
джерел»;
2. Розвиток альтернативної енергетики (дизпаливо з вугілля, біопаливо,
вітрова, сонячна та гідроелектроенергія). Ліквідувати всі штучні обмеження та
фінансові бар’єри для підприємницького середовища, територіальних громад та
громадян щодо розвитку та використання альтернативних джерел енергії.

Вдосконалити системи пільг для енергоощадних технологій. Запровадити
енергоощадні технології на державних та комунальних об’єктах. Вдосконалити
систему пільгового кредитування проектів із покращення енергоефективності як
для малого й середнього бізнесу, так і для домогосподарств.
3. Провести енергоаудит — повну інвентаризацію видобутку та
виробництва усіх видів енергоносіїв, встановити реальних власників, наявність
та законність отриманих ліцензій підприємств вугле-, газо- і нафтовидобутку.
4. Надавати населенню природний газ та електроенергію за собівартістю.
Встановити по всій країні лічильники тепла та комунальних послуг.
5. Диверсифікувати імпортні джерела енергоносіїв - не більше ніж 30% від
однієї держави-постачальника. Запровадити та розвивати спеціальні торговельні
програми (наприклад, проект «Карбамід в обмін на скраплений газ»). Не
допустити повернення монополії іноземних енергетичних компаній на
українському ринку.
6. Запровадити прозорі тендери на закупівлю обладнання для державних
енергетичних підприємств. Запровадити жорсткий державний контроль за
обсягом видобутку, формуванням собівартості видобутку, розподілом і
постачанням вуглеводнів та ціноутворенням в енергетиці.
7. Збільшити видобуток власних газу, нафти та вугілля. Розвивати
поглиблену переробку видобутих енергоносіїв. Встановлювати квоти на експорт
видобутих вуглеводнів з території України залежно від їхньої ціни на
внутрішньому та світовому ринках, а також залежно від обсягу споживання на
внутрішньому ринку.
8. Домогтися продажу іноземного газу європейським споживачам на
східному, а не на західному кордоні України.
9. Відновити видобуток газу і нафти на шельфі Чорного моря.
10. Встановити державну монополію на розробку та видобування
паливних корисних копалин, дорогоцінних природних органічних сполук,
мінералів тощо.

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Ю Р И Д И Ч Н И Й В ІД Д ІЛ

виконавчого апарату обласної ради
29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 2, Будинок рад, тел. 79-24-69

На № 250/дз-ор
від 13 лютого 2018 року

Керуючому справами
виконавчого апарату ради
Поліщук В.М.

Юридичним відділом у межах компетенції розглянуто лист депутата
обласної ради Д. Лучкова щодо включення до переліку питань 18 сесії
обласної ради питання «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради
до Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради
України щодо неприпустимості підвищення ціни на газ для населення».
Повідомляємо, що порушене питання є актуальним. Разом з тим, при
його розгляді необхідно зважати на вимоги регламенту обласної ради,
затвердженого рішенням ради від 22 грудня 2015 року № 5-2/2015, та Закону
України «Про доступ до публічної інформації».
Так, п. 28 регламенту обласної ради визначено, що пропозиції щодо
питань на розгляд сесії ради повинні містити: супровідний лист та аркуш
погодження; проект рішення ради з додатками, завізованими відповідною
посадовою особою, у друкованому та електронному вигляді; пояснювальну
записку по суті питання і інші необхідні документи; інформацію про
доповідачів і співдоповідачів; перелік суб’єктів, яким необхідно надіслати
рішення. Ці матеріали подаються до виконавчого апарату ради не пізніше, як
за 30 днів до початку роботи сесії ради (першого засідання її постійних
комісій), крім випадків, передбачених частиною другою статті 23 регламенту
Хмельницької обласної ради.
Окрім того, при включенні досліджуваного питання в порядок
вісімнадцятої сесії ради будуть не дотримані вимоги ст. 15 Закону України
«Про доступ до публічної інформації», а саме: проекти нормативно-правових
актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними
розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш, як за 20 робочих днів до
дати їх розгляду з метою прийняття.

Начальник юридичного відділу
ХМЕЛЬНИЦЬКА
ОБЛАСНА РАДА
1 * ЛЮТ 2018
ВХ.Р

