
У К Р А Ї Н А 

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

Полтавської області 
 

(двадцять третя сесія сьомого скликання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
від 11 квітня 2017 року                         № 70   

 

Про звернення депутатів Миргородської 

міської ради щодо відміни  

абонентської  плати за підключення  

до системи газопостачання  

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

соціальну значимість питання та виступаючи в інтересах територіальної громади міста 

Миргорода, міська рада 

 

в и р і ш и л а :  

 

1. Ухвалити звернення депутатів Миргородської міської ради  щодо відміни абонентської плати  

за підключення до системи газопостачання (додається). 

2. Направити звернення  Президенту України, Голові Верховної Ради України, Прем’єр-

міністру України, голові НКРЕКП. 

3. Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації та розмістити на офіційному веб-

сайті міської ради. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Миргородської міської ради 

Гирку Н.О. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                             С.П.Соломаха 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення 23 сесії міської ради 7скликання 

                   від  11 квітня 2017 року  № 70 

 

 
 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Миргородської міської  ради до Президента України, Голови Верховної Ради 

України, Прем’єр-міністра України, Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг  щодо відміни 

абонентської  плати за підключення до системи газопостачання. 

 

  Депутати Миргородської міської ради надзвичайно занепокоєні  ситуацією щодо 

встановлення абонентської плати для населення за підключення до газових мереж. 

       За рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), споживачі щомісячно повинні сплачувати так звану 

абонентську плату за розподіл газу незалежно від фактичного об’єму його споживання. 

Миргородцям  доведеться більше платити за газ, тариф на який і так занадто високий, особливо 

мешканцям багатоквартирних будинків, які проживають в квартирах без лічильників і 

використовують газ для приготування їжі.  

 Вважаємо, що рішення про встановлення абонентської плати за підключення до газових 

мереж є обкраданням українського народу, через яке найбідніші верстви населення 

сплачуватимуть за газ в 3-5 разів більше. Особливо цинічним є те, що на ці додаткові витрати не 

розповсюджуються пільги і субсидії населенню, які хоч трохи допомагають людям нести 

непосильний тягар оплати за комунальні послуги. 

 Ми, депутати Миргородської міської ради, вимагаємо переглянути  рішення про введення 

абонплати за транспортування газу та вжити заходів для недопущення зростання кінцевого тарифу 

на газ для населення. 

Сподіваємось на позитивне вирішення цієї проблеми, оскільки соціальна напруга може  

призвести до дестабілізації життя населення міста. 

 

 

Секретар міської ради                                                                    Н.О. Гирка 

 

 

 

 

 

 


