
 

 

 

 

 

 
 

УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

П Р О Є К Т  Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

 
 

        від                             №_______                                                                                        

               м .Житомир 
  

Про звернення депутатів Житомирської 

міської ради до Президента України, 

Прем’єр-міністра України та Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг 

 

 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

 

1. Схвалити текст звернення депутатів Житомирської міської ради до 

Президента України, Прем’єр-міністра України та Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

щодо перегляду постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 24 грудня 2019 

року № 3020 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного 

газу для АТ «Житомиргаз». 

 

 2.  Доручити міському голові підписати звернення. 

 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до 

розподілу обовʼязків. 

 

  

Міський голова         С.І.Сухомлин 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення міської ради 

___________№______ 

 

Президенту України 

 

Прем’єр-міністру України 

 

Національній комісії, що    

здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та комунальних 

послуг 

 

 

 

Звернення 

щодо перегляду постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 24 грудня 2019 

року № 3020 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного 

газу для АТ «Житомиргаз» 
 

У зв’язку з прийняттям постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 24 

грудня 2019 року № 3020 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу 

природного газу для АТ «Житомиргаз» встановлено нові тарифи на доставку 

природного газу та змінено порядок оплати послуг за його доставку. Таким 

чином, з січня 2020 року плата за доставку природного газу вилучена з 

рахунків за газ, що призвело до того, що споживачі отримали два окремі 

рахунки на оплату послуги. 

Враховуючи стурбованість мешканців міста та численні звернення 

споживачів до виконавчих органів та депутатів міської ради звертаємося до 

Вас з проханням: 

- про перегляд тарифу на послугу розподілу природного газу, а саме 

його структуру (елементи витрат);  

- про приведення тарифу на послугу розподілу природного газу до 

єдиного значення для всіх мешканців країни (від 0,36 до 1,308 за 1 м3 з ПДВ 

з 01.01.2020 по 30.06.2020) з метою забезпечення соціальної справедливості; 

- про перегляд підстав нарахування за послугу розподілу природного 

газу для нових споживачів та тих, які у поточний чи попередній рік не 

споживають/споживали природний газ;  

- про перегляд механізму розрахунку розміру оплати послуг доставки 

природного газу, а саме застосування обсягу споживання природного газу за 

попередній рік, так як температурний режим кожного року є різним, а 

відповідно і споживання природного газу; 
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- про перегляд можливості не розподілення оплати за послугу на 

окремі рахунки, що спричиняє соціальну напругу серед споживачів послуг. 

Житомирська міська рада просить переглянути постанову Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг від 24 грудня 2019 року № 3020 «Про встановлення 

тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «Житомиргаз» та 

вжити відповідні заходи. 
 

 

Начальник управління  

комунального господарства      О.В. Марцун 

 

Секретар міської ради       Н.М.Чиж 


