
Проекті
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ УН СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я №

лютого 2019 року м. Вижниця
Про підтримання звернення 
Верховинської районної ради 
Івано-Франківської області 
щодо недопущення збільшення вартості 
електроенергії в нічний час

Керуючись ч.2. ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши звернення Верховинської районної ради Івано- 
Франківської області щодо недопущення збільшення вартості електроенергії в 
нічний час, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань 
промисловості, будівництва, транспорту, зв ’язку, розвитку підприємництва та 
туризму, районна рада

ВИРІШИЛА:
1. Підтримати звернення Верховинської районної ради Івано- 

Франківської області щодо недопущення збільшення вартості електроенергії в 
нічний час (додається).

2. Це рішення направити до Президента України Порошенка П.О., 
Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., Голові Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг 
Кривенку О.О., Народному депутату України Рибаку І.П.

3. Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами 
районної ради Івоняка Г.С.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 
районної ради Вірсту С.Д.

Голова районної ради

Виконавець:
Керуючий справами районної ради 
Погоджено:
Заступник голови районної ради 
Завідувач юридичного відділу 
виконавчого апарату районної ради 
Завідувач загального відділу 
виконавчого апарату районної ради 
Голова постійної комісії районної ради 
з питань промисловості, будівництва, транспорту, 
зв’язку, розвитку підприємництва та туризму Р.Погребняк

М. Андрюк

Г. Івоняк 

С. Вірста 

К. Голобуцька 

Ю. Флора



У К Р А Ї Н А  
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА

Івано-Франківської області 
Сьоме демократичне скликання 

(Двадцять третя сесія)

Р І Ш Е Н Н Я
від 22 грудня 2018року 
селище Верховина

Про звернення районної ради 
щодо недопущення збільшення 
вартості електроенергії в нічний 
час

Відповідно до частин 7, 8 статті 49 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», районна рада

вирішила :
1. Схвалити текст звернення до Президента України Порошенка П.О., 

Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., голови Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг 
Кривенко О.О., народного депутата України Березюка O.P., народного 
депутата України Соболева С.В., народного депутата України Княжицького 
M.JI. та народного депутата України Солов’я Ю.І. щодо недопущення 
збільшення вартості електроенергії в нічний час ( додається).

2. Надіслати рішення районної ради Івано-Франківській обласній раді, 
Надвірнянській, Коломийській, Косівській, Долинській, Рожнятівській 
районним радам, Яремчанській міській раді Івано-Франківської області, 
Вижницькій, Путильській, Сторожинецькій районним радам Чернівецької 
області, Рахівській, Воловецькій, Міжгірській районним радам Закарпатської 
області, Сколівській, Турківській, Старосамбірській, Стрийській районним 
радам Львівської області з метою підтримки даного звернення.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 
районної ради І.Маківничука.

Голова районної ради Іван Шкіндюк



Президенту України 
Порошенку П.О.

Прем’єр-міністру України 
Гройсману В.Б.

Голові Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері 
енергетики та комунальних послуг 
Кривенко О.О.

Народному депутату України 
Березюку O.P.

Народному депутату України 
Соболеву С.В.

Народному депутату України 
М. Княжицькому M.JI.

Народному депутату України 
Солов’ю Ю.1.

ЗВЕРНЕННЯ

Ми, депутати Верховинської районної ради, глибоко стурбовані 
скасуванням постанови Національної комісії регулювання 
електроенергетики № 1241 від 20.12.2001 року «Про тарифи, 
диференційовані за періодами часу».

Протягом останніх років органами виконавчої влади та місцевого 
самоврядування нашого регіону в якому 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.

Тільки в повністю не газифікованих Рахівському районі Закарпатської 
області проживає 120 тис. осіб, Верховинському районі Івано-Франківської 
області проживає ЗО тис. осіб, Путильському районі Чернівецької області 25 
тис. осіб. З врахуванням частково газифікованих Косівського, 
Коломийського, Надвірнянського районів Івано-Франківської області, 
Вижницького району Чернівецької області мова йде про не менш, як 300 
тисяч жителів. Тільки на побутові потреби населення у не газифікованих 
населених пунктах Українських Карпат щорічно використовувалось більше



500 000 кубічних метрів деревини, що еквівалентно вирубуванню 1500 га 
лісу.

Скасування цієї постанови призведе до додаткових бюджетних витрат. 
Лише для Верховинського відділу освіти необхідно виділити додаткові 
кошти за електроенергію в сумі 1676,0 тисяч гривень, або відновлювати 
роботу котлів на твердому паливі. Сільські і селищна ради додатково повинні 
виділити на вуличне освітлення майже 500 тисяч гривень. Тому органи 
місцевого самоврядування змушені відключати освітлення вулично- 
дорожньої мережі, житлових кварталів, парків, та інших територій. І це в той 
час, коли в країні постійно відбувається перевиробництво електроенергії в 
нічний час.

Верховинська районна рада просить Вас вжити невідкладних заходів 
по здешевленні вартості електроенергії в нічний час. Це сприяло би 
зменшенню соціальної напруги, покращенню екологічного стану, 
запобіганню масового вирубування лісів і відповідно зменшенню руйнівних 
наслідків стихійних лих, повеней, зсувів, а в результаті зменшенню 
бюджетних витрат на їх ліквідацію та підвищенню авторитету центральних 
органів влади.

Прийнято на двадцять третій сесії 
Верховинської районної ради VII 
демократичного скликання 
22 грудня 2018 року.


