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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житловокомунальних послуг на своєму засіданні 13 квітня 2021 року розглянув проект
Постанови Верховної Ради України про звернення до Кабінету Міністрів
України щодо скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв
та введення мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії
(реєстр. №4609 від 18.01.2021р.), поданий народними депутатами України
Батенком Т.І., Кіссе А.І., Скороход А.К. та іншими народними депутатами
України та звертає увагу на наступне.
Даним проектом Постанови пропонується рекомендувати Кабінету
Міністрів України невідкладно запровадити мораторій терміном на один рік
на дію всіх постанов Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
якими з 1 січня 2021 року було підвищено тарифи на газ та його доставку,
електроенергію, опалення та гарячу воду, не допускати протягом одного року
прийняття таких рішень; розробити та внести на розгляд Верховній Раді
України відповідні зміни до Державного бюджету на 2021 рік, якими
передбачити виділення достатнього розміру коштів для покриття потреби у
пільгах та субсидіях соціально незахищених верств населення; здійснити
перевірку законності та обґрунтованості збільшення вартості енергоносіїв,
прийнятих відповідно до актів Кабінету Міністрів України та Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг.
В той же час Верховна Рада України 28 січня 2021 року, зважаючи на
економічну ситуацію в Україні, що виникла внаслідок поширення
коронавірусної хвороби (COVID-19), прийняла Постанову Верховної Ради
України «Про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв’язку з
підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги» (№1147-IX),
якою запропоновано Кабінету Міністрів України подати пропозиції щодо
внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021
рік» в частині збільшення видатків за бюджетною програмою «Виплати пільг
і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
у грошовій формі», спільно з Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та житлово-комунальних послуг вивчити
можливість запровадження додаткових форм державного регулювання цін
(тарифів) на житлово-комунальні послуги з постачання побутовим

споживачам теплової енергії, гарячої води, постачання та розподілу
природного газу, встановлення окремих тарифів на електричну енергію, що
відпускається населенню за обсяг спожитий до 100 кВт*год на місяць, і обсяг
спожитий
до
3000
кВт*год
для
будинків,
що
обладнанні
електроопалювальними установками, та удосконалити механізм підтримки
вразливих споживачів тощо.
На забезпечення реалізації положень прийнятої Постанови Верховна Рада
України ухвалила Закон України «Про внесення змін до додатка № 3 Закону
України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо компенсації у
зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію», яким виділено 1,4
мільярда гривень з Державного бюджету України на компенсацію частини
оплати за електричну енергію населенням, яке проживає в житлових будинках
(у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та
гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними
установками (у тому числі в сільській місцевості), населенням, яке проживає
в багатоквартирних будинках не газифікованих природним газом і в яких
відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у
тому числі в сільській місцевості), а також багатодітними, прийомними
сім'ями та дитячими будинками сімейного типу.
Таким чином, Постановою «Про заходи, спрямовані на соціальний захист
населення, у зв’язку з підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні
послуги» (№1147-IX) вже реалізовано парламентські заходи реагування щодо
питань, які пропонується врегулювати проектом Постанови Верховної Ради
України реєстр. № 4609.
За результатами розгляду на засіданні Комітету проект Постанови
Верховної Ради України про звернення до Кабінету Міністрів України щодо
скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення
мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії (реєстр.
№4609 від 18.01.2021р.), поданий народними депутатами України Батенком
Т.І., Кіссе А.І., Скороход А.К. та іншими народними депутатами України не
був підтриманий членами Комітету з питань енергетики та житловокомунальних послуг, у зв’язку з чим пропонується даний проект Постанови
відхилити.
Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради
України визначено Голову Комітету Геруса А.М.
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