
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(тридцять четверта позачергова сесія сьомого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30  жовтня  2018 року                                                                        № 535 

 

Про підтримку депутатського 

звернення Власівської селищної 

ради сьомого скликання 

 

Відповідно до Конституції України, ст.25, ст.26, ст.49 Закону України 

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

депутатів місцевих рад», Регламенту Власівської селищної ради сьомого 

скликання, враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій селищної 

ради, Власівська селищна рада 

ВИРІШУЄ: 

1. Підтримати депутатське звернення депутатів Власівської селищної 

ради сьомого скликання до Президента України Порошенка П.О. щодо 

негайного скасування постанови Кабінету Міністрів України про підвищення 

ціни на газ для населення від 19.10.2018 року (додається). 

2. Направити депутатське звернення за належністю для відповідного 

розгляду. 

3. Опублікувати дане рішення з додатками на сайті Власівської селищної 

ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію селищної ради з питань промисловості, енергетики, 

місцевого господарства, комунальної власності та реалізації державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності (голова комісії депутат 

ВОВК Т.В.). 

 

 

 

Селищний голова                                                                       А.БАБАЧЕНКО 

  



 

 

Додаток 

Підтримано рішення Власівської  

селищної ради сьомого скликання  

від 30.10.2018 № 535 
 

Президенту України 

Порошенку П.О. 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Власівської селищної ради сьомого скликання  

щодо негайного скасування постанови Кабінету Міністрів України  

про підвищення ціни на газ для населення 

 

Ми, депутати Власівської селищної ради, представники Власівської 

територіальної громади глибоко стурбовані тим, що на засіданні Кабінету 

міністрів України 19 жовтня 2018 року прийнято одноголосно рішення щодо 

підвищення з 01.11.2018 року ціни на газ для населення на 23,5%, що 

складатиме 8550 грн. за тисячу кубометрів. 

Вважаємо, що чергове підвищення цін на газ для населення є 

перекладанням проблем НАК «Нафтогаз України» на плечі пересічних 

громадян, що призведе до зростання цін, безробіття, зубожіння населення. На 

тлі всього цього підвищення стане фатальним для українського народу, адже 

вартість комунальних послуг для більшої частини населення може стати 

недоступною. В свою чергу відсутність коштів населення приведе до 

соціальної напруги. 

Рішення Уряду від 19 жовтня 2018 року щодо підвищення ціни на газ для 

населення є неприпустимим і таким, що порушує конституційні права 

громадян України на доступні житлово-комунальні послуги для всіх 

споживачів, їх конституційні права на достойний рівень життя.  

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

зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності 

Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо 

їх конституційності, тому звертаємося до Вас та вимагаємо виконати свій 

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. 

 


