
                                                                                                                                    

У К Р А Ї Н А 

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА  

Полтавської області 
 

 (тринадцята позачергова сесія сьомого скликання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 15 липня 2016 року                                         № 4 

 

Щодо встановлення мораторію  

на підвищення цін і тарифів 

на житлово-комунальні послуги 

в м. Миргороді  

 

Відповідно до ст.ст. 25, 26 Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні", 

враховуючи обмеження державних витрат на цілу низку соціальних напрямків, що призвело до 

погіршення загального рівня життя населення, значне підвищення тарифів на житлово-

комунальні послуги, з метою недопущення зростання напруженості серед жителів міста, міська 

рада 

в и р і ш и л а : 

 

1. Ініціювати перед Президентом України накладення мораторію на підвищення цін та тарифів на 

житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ і електроенергію. 

 

2. Звернутися до Голови Верховної Ради України з клопотанням про створення тимчасової слідчої 

комісії щодо перевірки правильності та законності встановлення НКРЕКП тарифів для 

населення. 

 

3. Клопотати перед Президентом України щодо доручення Кабінету Міністрів України спільно із 

тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради, органами місцевого самоврядування та 

відповідними виконавчими органами до 01.09.2016 р. здійснити аудит фактичних витрат 

виробників житлово-комунальних послуг щодо їх відповідності плановим витратам, що 

враховані при формуванні нинішніх цін та тарифів на житлово-комунальні послуги і спожиті у 

побуті природний газ і електроенергію. За результатами аудиту забезпечити перегляд цін і 

тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ і електроенергію, 

привести їх у відповідність до реальних тарифів і платоспроможності населення. 

 

4. Накласти мораторій на підвищення вартості комунальних послуг підприємствами, 

підпорядкованими Миргородській міській раді (Миргородське комунальне житлово-

експлуатаційне управління, комунальне підприємство "Спецкомунтранс"). 

 

5. Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті 

Миргородської міської ради. 

 

6. Направити дане рішення щодо встановлення мораторію на підвищення цін і тарифів  на житлово-

комунальні послуги Президенту України, Кабінету Міністрів України та Національній комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.  

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Гирку Н.О. 

 

                                         

            Міський голова                                                                                 С.П. Соломаха 
 


