
                                          

УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VII ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ                        

   Р І Ш Е Н Н Я 

 

№ 136/7-2018 

від 23 жовтня 2018 року м. Заставна 

 

 

Про підтримку  

звернення депутатів 

Заставнівської міської ради 

 VII скликання   

 

Відповідно до Конституції України, статей 26, 49 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», Регламенту Заставнівської міської ради VII скликання, 

міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати  звернення депутатів Заставнівської міської ради VII 

скликання до Президента України щодо негайного скасування Постанови 

Кабінету Міністрів України про підвищення ціни на газ для населення (текст 

звернення додається). 

2. Направити депутатське звернення за належністю для відповідного 

розгляду. 

3. Опублікувати дане рішення на офіційному веб-сайті Заставнівської 

міської ради.  

 4. Контроль за виконанням  рішення покласти на секретаря Заставнівської 

міської ради. 

 

                                                                               
  



Президенту України 

                                                                                 П.О. Порошенку 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Заставнівської міської ради VII скликання 

щодо негайного скасування Постанови Кабінету 

Міністрів України про підвищення ціни на газ 

для населення 

 

           19 жовтня 2018 року на позачерговому засіданні уряду було прийнято рішення 

про підвищення ціни на газ для населення на 23.5%. Це призведе до збільшення ціни 

на газ до 8550 гривень за тисячу кубометрів, до збільшення ціни на тепло, на гарячу 

воду, електроенергію. Це автоматично призведе до подорожчання продуктів 

харчування та життя українців у цілому. Ускладнює ситуацію ще й те, що підвищення 

вступає в силу з 1 листопада 2018 року, саме з початком опалювального сезону.   

           Ми, депутати Заставнівської міської ради, вважаємо, що рішення уряду від 19 

жовтня 2018 року про підвищення ціни на газ для населення є неприпустимим і таким, 

що порушує права громадян України на доступні житлово-комунальні послуги для всіх 

споживачів та порушенням їх конституційних прав на достойний рівень життя. 

           Паралельно з цим ще скасовуються субсидії для багатьох категорій громадян, 

які отримували субсидію в попередні роки. І це ще один удар по українцях. 

           Саме тому, ми депутати Заставнівської міської ради, в такій тяжкій ситуації 

зобов’язані стати на захист людей, що нас обирали, та звернутися до Президента 

України з вимогою скасувати рішення уряду про необґрунтоване підвищення ціни на 

газ для населення з 1 листопада 2018 року. 

 У відповідності до п.15 ст.106 Конституції України Президент України зупиняє 

дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з 

одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності. 

 Враховуючи вищевикладене, вимагаємо від Президента України виконати 

конституційний обов’язок перед власними громадянами і зупинити дію Постанови 

Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 року щодо підвищення ціни на газ для 

населення та вжити заходів щодо скасування вказаної Постанови Кабінету Міністрів 

України. 

                                                                                      

 

Підтримано рішенням сесії  

                                                                                     Заставнівської міської ради 

                                                                                     від 23 .10.2018 року № 136/7-2018 


