Проєкт
вноситься народними
депутатами України:
Кулінічем О.І.
Арешонковим В.Ю.
Бабенком М.В.
Бакунцем П.А.
Білозір Л.М.
Вацаком Г.А.
Вельможним С.А.
Горватом Р.І.
Єфімовим М.В.
Котом А.Б.
Ковальовим О.І.
Кучером М.І.
Лунченком В.В.
Люшняком М.В.
Петьовкою В.В.
Поляком В.М.
Приходьком Б.В.
Суховим О.С.
Шаховим С.В.

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України
Про звернення до Кабінету Міністрів України
щодо невідкладного вжиття комплексних заходів для належного
врегулювання цін на енергоносії та їх доставку для побутових
споживачів
З метою забезпечення на державному рівні ефективного контролю за
справедливістю встановлених тарифів на енергоносії та послуги з їх доставки
для населення,
Верховна Рада України постановляє:
1. Звернутися до Кабінету Міністрів України з вимогою невідкладно
вжити заходи для справедливого врегулювання цін на енергоносії та їх
доставку для побутових споживачів, а також зупинити практику постійного
підвищення цін на природний газ та електроенергію для таких споживачів.
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня
набрання чинності цією Постановою:
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1) вжити заходів щодо інформування населення та надання роз’яснення
про:
порядок та особливості формування ціни природного газу для
побутових споживачів та її складових;
обґрунтування розрахунку тарифу на послуги розподілу природного
газу;
2) вжити заходів щодо внесення змін до відповідної методики
розрахунку тарифів на послугу розподілу природного газу;
3) вжити заходів щодо внесення змін до відповідного законодавства в
частині зменшення величини тарифів на послуги розподілу газу для побутових
споживачів, в тому числі забезпечення звільнення від плати за розподіл газу:
побутових споживачів, що проживають в 10-кілометровій зоні від
безпосереднього місця видобування природнього газу;
громад, які витратили власні кошти на побудову гілок газогонів для
постачання газу до населених пунктів, що входять до складу таких громад;
4) здійснити перерахунок тарифів на послуги розподілу газу для
побутових споживачів, які діють з 1 січня 2021 року.
3. Кабінету Міністрів України:
включити інформацію про виконання цієї Постанови до звіту про хід і
результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за
2021 рік.
4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на комітети
Верховної Ради України відповідно до предметів їх відання.
5. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради
України
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