
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Проект

РІШЕННЯ

2019 р. сесія 7 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування’’, враховуючи ініціативу депутатів Вінницької обласної Ради 7 
скликання та висновки постійних комісій обласної Ради, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів обласної Ради 7 скликання:
1.1 До Верховної Ради України щодо підтримки розвитку зеленого 

туризму, (додаток 1)
1.1.1 Надіслати це звернення до Верховної Ради України.

1.2 До Міністерства охорони здоров’я України щодо розвитку хоспісної та 
паліативної допомоги, (додаток 2)

1.2.1 Надіслати це звернення до Міністерства охорони здоров’я України.

1.3 До Верховної Ради України щодо вирішення питання заборони на 
законодавчому рівні використання поліетиленових пакетів в магазинах та 
точках продажу товарів, (додаток 3)

1.3.1 Надіслати це звернення до Верховної Ради України.

1.4 До Верховної Ради України щодо врегулювання ситуації, яка склалась 
навколо Закону України „Про ринок електроенергії'’, яким фактично введено 
нові процедури та нові відносини з постачання електроенергії між споживачами 
електроенергії та енергопостачальними компаніями та можуть призвести до 
повного краху господарської діяльності водоканалів, зупинки їхньої роботи та 
збанкрутування.(додаток 4)

1.4.1 Надіслати це звернення до Верховної Ради України.

1.5 До голови Вінницької обласної державної адміністрації, (додаток 5)
1.5.1 Надіслати це звернення до голови Вінницької обласної державної 

адміністрації.

1.6 До голови Вінницької обласної державної адміністрації щодо 
збільшення величини фонду Обласного конкурсу проектів розвитку 
територіальних громад, (додаток 6)



1.6.1 Надіслати це звернення до голови Вінницької обласної державної 
адміністрації.

1.7 До Вінницької обласної державної адміністрації щодо виділення з 
обласного бюджету 150 тис. грн. на лікування дитини, (додаток 7)

1.7.1 Надіслати це звернення до обласної державної адміністрації.

1.8 До Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 
забезпечення права посадових осіб місцевого самоврядування на соціальні 
гарантії та пенсійне забезпечення, (додаток 8)

1.8.1 Надіслати це звернення до Верховної Ради України та Кабінету 
Міністрів України.

1.9 До Міністра інфраструктури України, Кабінету Міністрів України, 
голови обласної державної адміністрації щодо катастрофічного стану 
автодороги Т-02-33 Вапнярка-Крижопіль-контрольно-пропускний пункт 
„Загнитків’* (додаток 9).

1.9.1 Надіслати звернення до Міністра інфраструктури України, Кабінету 
Міністрів України, голови обласної державної адміністрації.

1.10 До Національного агентства з питань запобігання корупції, Верховної 
Ради України щодо прискорення прийняття Закону України „Про засади 
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 
2019-2020 роки”, (додаток 10)

1.10.1 Надіслати це звернення на адресу Національного агентства з питань 
запобігання корупції та Верховної Ради України.

1.11 До Кабінету Міністрів України з проханням пришвидшити розгляд 
постанови Кабінету Міністрів України про порядок проведення компенсації 
особам, які самостійно і власним коштом встановили газові лічильники 
(додаток 1 1).

1.1 1.1 Надіслати це звернення до Кабінету Міністрів України.

1.12 До Верховної Ради України з проханням пришвидшити розгляд 
законопроекту, який сприятиме захисту прав та інтересів побутових споживачів 
природного газу, (додаток 12)

1.12.1 Надіслати це звернення до Верховної Ради України.

1.13 До Кабінету Міністрів України, Міністерства інфраструктури України, 
голови Вінницької обласної державної адміністрації щодо катастрофічного 
стану дороги Р-54 „Краснопілка-Теплик-Бершадь-Дубинове”. (додаток 13)

1.13.1 Надіслати це звернення до Кабінету Міністрів України, Міністерства 
інфраструктури України, голови Вінницької обласної державної адміністрації.

1.14 До Кабінету Міністрів України та Міністерства інфраструктури 
України щодо катастрофічного стану автодороги Т-02-02 „Могилів- 
Подільський - Ямпіль - Бершадь -Умань”, (додаток 14)
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1.14.1 Надіслати це звернення до Кабінету Міністрів України та 
Міністерства інфраструктури України.

1.15 До Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної 
Ради України, Голови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг „Щодо порушення 
Оператором ГРМ ПАТ ,.Вінницягаз" вимог постанови НКРЕКП від 23.11.2018 
року, якою йому було прямо заборонено приводити об’єми природного газу до 
стандартних умов при здійсненні обліку природного газу, використаного 
побутовими споживачами”, (додаток 15)

1.15.1 Надіслати це звернення до Президента України, Прем’єр-міністра 
України, Голови Верховної Ради України, Голови Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради 7 скликання.

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК
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Додаток 1
до ріш ення__сесії обласної

Ради 7 скликання 
в ід ___________  2019 року №

Звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Верховної 
Ради України щодо підтримки розвитку зеленого туризму

Важливою проблемою економіки та держави загалом є сильне відставання 
та незбалансованість у розвитку сільських територій. Особливо це важливо для 
областей із високою часткою сільського населення, як, наприклад, Вінницька 
область. Дана проблематика обумовлюється низкою факторів: демографічні 
(виїзд сільських жителів до міст), економічні (недостатня кількість робочих 
місць, низький рівень заробітних плат у сільській місцевості, недостатній 
рівень розвитку підприємництва), соціальні (незадовільна якість соціальних 
процесів на селі).

Ключовими на наш погляд, є економічні фактори, оскільки саме наявність 
достатньої кількості робочих місць із гідною оплатою праці та сприятливі 
умови для ведення підприємницької діяльності в сільській місцевості стануть 
тими чинниками, що стимулюватимуть розвиток сільських територій.

Традиційними для сільських територій видами економічної діяльності є 
сільське господарство і пов'язані із ним галузі. Однак, як показує досвід 
розвитку села в Україні протягом останніх десятиліть, без диверсифікації 
структури економіки на рівні сіл і селищ, неможливо буде створити умови для 
їх збалансованого розвитку. Адже наявні на сьогодні форми господарювання 
на селі більше орієнтовані на капіталоємні виробництва, що не потребують 
великої кількості зайнятих.

Одним із напрямів диверсифікації економіки на рівні сільських територій, 
який протягом останнього часу набирає обертів в Україні, є сільський зелений 
туризм. Розвиток сільського/зеленого туризму для області є одним із видів 
самозайнятості населення, який підвищує роль краєзнавства, поєднує елементи 
активної діяльності і відпочинку, відтворює життєве середовище, наближене 
до природи. Зважаючи на сучасний стан соціально-економічного розвитку 
сільських територій, першочергове значення має соціальний аспект цієї 
діяльності і сільський/зелений туризм розглядається як один із засобів 
отримання доходів сільським населенням, як компонент комплексного 
розвитку сільських територій і сільської інфраструктури, а також як один із 
чинників стратегії подолання бідності у сільській місцевості.

Однак, для стимулювання подальшого розвитку зеленого туризму 
потрібно створити належні умови, зокрема, на законодавчому рівні.

Наразі, на розгляді у Верховній Раді України знаходиться законопроект, 
який може надати суттєвий поштовх для розвитку галузі, а саме, проект 
№ 2232а «Про внесення змін до Закону України «Про особисте селянське 
господарство», який визначає правові основи діяльності у сфері зеленого 
туризму як право членів особистого селянського господарства добровільно 
надавати за плату або безоплатно послуги у сфері сільського зеленого туризму,



а саме послуги з розміщення (проживання) не більше ніж на 10 місць, 
харчування, а також організації дозвілля й заходів, пов’язаних із 
використанням майна особистого селянського господарства, місцевими 
звичаями і традиціями гостинності. Окрім того, законопроект передбачає 
механізми забезпечення державної підтримки цієї форми діяльності сільських 
мешканців шляхом організації для них фахової підготовки та перепідготовки 
членів особистого селянського господарства у сфері сільського зеленого 
туризму.

Враховуючи вищезазначене, з метою стимулювання розвитку зеленого 
туризму як одного з ключових драйверів розвитку економіки в сільських 
територіях, ми депутати Вінницької обласної Ради 7 скликання, вважаємо за 
необхідне внести зазначений вище законопроект на розгляд найближчої сесії 
Верховної Ради України.

СХВАЛЕНО
н а ___сесії обласної Ради

7 скликання 
__________2019 року
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Додаток 2  
до рішення сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 2019 року №

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Міністерства охорони 

здоров’я України щодо розвитку хоспісної та паліативної допомоги

На сьогоднішній день проблема паліативної та хоспісної допомоги є 
невирішеною в рамках України. В більшості регіонів кількість відділень 
паліативної та хоспісної допомоги є недостатня. Це важливий компонент 
надання медичної допомоги населенню. В розвинутих країнах система 
паліативної та хоспісної допомоги успішно реалізована та працює.

Основним підзаконним актом, що регулює надання паліативної допомоги 
в Україні, є Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21 січня 2013 
року № 41 „Про організацію паліативної допомоги в Україні". Цим наказом 
було затверджено „Порядок надання паліативної допомоги” та „Перелік 
медичних показань для надання паліативної допомоги”.

Потреба населення в паліативній допомозі має розраховуватися 
відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 15 липня 
2011 року № 420 ,,Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 
розрахунку потреби населення у  медичній допомозі”. Окрім онкологічних 
захворювань, є ще група «не-онкологічних» хронічних захворювань, пацієнти з 
якими потребують паліативної допомоги. Зокрема, це хвороби системи 
кровообігу, хронічні обструктивні захворювання легенів, цироз печінки, 
туберкульоз, ВІЛ/СНІД, цукровий діабет, захворювання нирок, хвороба 
Паркінсона, хвороба Альцгеймера, ревматоїдний артрит.

Паліативна допомога стосовно онкологічних захворювань фігурувала в 
Загальнодержавній програмі боротьби з онкологічними захворюваннями на 
період до 2016 року.: Закон України від 23 грудня 2009 року № 1794 VI „Про 
затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними 
захворюваннями на період до 2016 року”. Зокрема, у завданні 3 -  
„Удосконалення системи надання паліативної допомоги онкологічно хворим”, 
показником для якого є лише „кількість утворених хоспісів”, а заходи в межах 
цього завдання включають: продовження роботи з утворення хоспісів у 
регіонах для паліативного лікування невиліковно хворих; розроблення 
стандартів надання паліативної допомоги хворих в умовах хоспісів; утворення 
амбулаторних кабінетів протибольової терапії та виїзних бригад. Термін дії 
Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями 
завершився.



Таким чином, депутатський корпус Вінницької обласної Ради 7 скликання 
звертається до Міністерства охорони здоров’я України з проханням розробити 
та затвердити Концепцію розвитку хоспісної та паліативної допомоги в 
Україні, що допоможе у вирішенні проблеми лікування хворих, які потребують 
хоспісної чи паліативної допомоги.

СХВАЛЕНО
н а ___сесії Вінницької

обласної Ради 7 скликання 
_______________ 2019 року



Додаток З
до ріш ення______ сесії

обласної Ради 7 скликання 
в ід __________2019 р. № ____

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів обласної Ради до Верховної Ради України щодо вирішення 

питання заборони на законодавчому рівні використання поліетиленових 
пакетів в магазинах та точках продажу товарів

На сьогодні екологічні питання стоять у ряді найважливіших і 
визначають рівень благополуччя жителів України в цілому та нашого міста 
зокрема. Охорона навколишнього природного середовища, раціональне 
використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки 
життєдіяльності людини -  невід'ємна умова сталого економічного та 
соціального розвитку України.

Поліетиленові пакети є серйозною проблемою для навколишнього 
середовища. В багатьох країнах світу вже зрозуміли шкідливий вплив 
полімерних відходів на довкілля і вживають відповідні заходи.

Використання та утилізація пакетів одноразового використання, що 
виготовляються повністю чи частково із полімерів, є актуальною для держави 
та потребує негайного правового регулювання задля збереження задовільної 
екологічної ситуації.

Раціональне використання природних ресурсів, зменшення шкідливого 
впливу на навколишнє середовище, збереження здоров’я громадян, підвищення 
екологічної свідомості, зменшення фінансового ресурсу на утилізацію 
поліетилену.

Прийняття та реалізація рішення не потребує додаткових витрат з 
бюджету.

Ситуація навколо полімерних пакетів, яка склалася на сьогодні в Україні, 
унеможливлює забезпечення належного стану благоустрою та екологічної 
безпеки.
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Екологічна проблема, пов'язана із використанням та утилізацією пакетів 
одноразового використання, що виготовляються повністю чи частково із 
полімерів не є новою та потребує негайного правового регулювання.

При горінні вищезгаданих сполук виділяється велика кількість токсичних 
речовин, що здійснює негативний вплив на здоров’я людини: порушення 
імунної системи, зниження репродуктивної функції, підвищення ризиків 
онкологічних захворювань, тощо.

Окрім цього, такі вироби завдають невиправної шкоди навколишньому 
природному середовищу: засмічення населених пунктів, узбічь доріг, лісів, 
земель, поверхневих та підземних вод, моря, загибелі представників тваринного 
світу тощо.

Згідно з даними статистики, щорічно в країнах-членах Європейського 
союзу використовуються більше 800 тисяч тон одноразових поліетиленових 
пакетів. Так, щорічно середньостатистичний громадянин ЄС використовує 
приблизно 190 поліетиленових пакетів. І лише близько 6% від їх загального 
числа пізніше були направлені на переробку. В Україні на людину щорічно 
доводиться більше 500 викинутих поліетиленових пакетів.

Законодавством України не передбачено право органів місцевого 
самоврядування встановлювати заборону обігу товарів на території відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці, а також встановлювати 
відповідальність за такі порушення.

Таким чином, питання заборони використання та продажу поліетиленових 
пакетів повинно, насамперед, вирішуватися централізовано на державному 
рівні.

Враховуючи зазначене, депутати обласної Ради 7 скликання звертаються 
до Верховної Ради України з проханням вирішити питання заборони та 
використання поліетиленових пакетів на законодавчому рівні.

СХВАЛЕНО
н а ___сесії Вінницької

обласної Ради 7 скликання 
_______________ 2019 року

У



Додаток 4 
до рішення сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від___________2019 №____

ЗВЕРНЕННЯ
звернення депутатів Вінницької обласної Ради до Верховної 

Ради України щодо врегулювання ситуації, яка склалась навколо 
Закону України «Про ринок електроенергії», яким фактично введено 

нові процедури та нові відносини з постачання електроенергії між 
споживачами електроенергії та енергопостачальними компаніями та 

можуть призвести до повного краху господарської діяльності 
водоканалів, зупинки їхньої роботи та збанкрутування

На сьогодні введено в дію Закон України « Про ринок електричної 
енергії» від 13 квітня 2017 року за № 2019-УІІІ, яким запроваджено нову 
модель ринку електричної енергії.

Відповідно до положень даного Закону України та постанов НКРЕКП 
енергопостачальними _ компаніями України здійснюються заходи щодо 
відокремлення видів діяльності з розподілу та постачання електричної енергії 
шляхом створення відповідних суб'єктів господарювання.

На підставі даного нововведення виникає обов'язок у водоканалів 
укладати договори з постачальними енергокомпаніями на умовах 100% 
попередньої оплати _ та з дотриманням положень Закону України « Про 
публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року за №922-УІІІ.

На сьогодні водоканалами проводяться процедури закупівлі послуг з 
енергопостачання в рамках Закону України «Про публічні закупівлі», однак 
провести належним чином зазначені процедури не можливо, оскільки в них не 
заявляють своїх_ пропозицій та не приймають участі - учасники 
енергопостачальні компанії.

Дана ситуація виникла у зв’язку з тим, що фактично у структурі тарифів 
які затверджені НКРЕКП для підприємств галузі централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення не враховані суми на 
оплату послуг з енергопостачання за вже новими діючими положеннями 
Закону України « Про ринок електроенергії». Суб’єкти господарювання які 
мають право надавати послуги постачання електричної енергії, вбачають у 
водоканалах ризикованого контрагента, який не буде мати можливості 
здійснення своєчасної оплати наданих послуг, тобто контрагента з яким з 
економічної сторони досить не доцільно укладати такий договір.

Тому, це призводить лише до того, що водоканали фактично позбавлені 
належним чином укласти договір на постачання електричної енергії на 
наступний 2019 рік, оскільки процедури закупівлі не відбуваються у зв'язку з 
не прийняттям у них участі енергопостачальними компаніями. 
Енергопостачальні компанії з однієї сторони можна і зрозуміти, оскільки на 
сьогодні водоканали не мають можливості здійснювати розрахунки за надані 
послуги своєчасно, навіть при діючій системі розрахунків - а це за фактом



отриманих послуг, а про попередню оплату, згідно з вимогами визначеними у 
новому Законі України «Про ринок електроенергії» взагалі не можливо 
говорити, оскільки це лише призведе до повного краху підприємств даної 
галузі, зупинки їх роботи.

Законодавець це чітко усвідомлював при ухваленні нововведень, і у разі 
виникнення такої ситуації законодавцем передбачені положення щодо 
постачання електричної енергії постачальником «останньої надії». Тобто, 
Законом України « Про ринок електроенергії» можливе укладення договору 
про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», що є 
домовленістю між постачальником «останньої надії» та споживачем, яка 
передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної 
енергії споживачем у певний період часу на термін до 90 днів постачальником 
«останньої надії» за цінами постачальника «останньої надії».

Але ж, такі договори укладаються на умовах оплати із використанням 
значно вищих тарифів. Враховуючи те, що в структурі тарифу на 
централізоване водопостачання та централізоване водовідведення і так його 
значна частина це оплата електроенергії, а укладання договору за цінами 
постачання «останньої надії» обов'язково призведе до чергового підвищення 
тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Надання терміну 
укладення договору «останньої надії» на 90 днів, вже зразу дає зрозуміти, що 
після спливу даного терміну, підприємства галузі централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення взагалі залишаться без 
електроенергії через 90 днів.

Звертаємо Вашу увагу, що на сьогодні багато водоканалів мають 
заборгованість за спожиту електроенергію і у зв'язку з цим постійно 
потрапляють під заходи адміністративного тиску та застосування штрафних 
санкцій енергопостачальними компаніями. Положення Закону України «Про 
ринок електроенергії» якими фактично введено нові процедури та нові 
відносини з постачання електроенергії між споживачами електроенергії та 
енергопостачальними компаніями можуть призвести до повного краху 
господарської діяльності водоканалів, зупинки їхньої роботи, їхнього 
збанкрутування.

Але це за собою потягне низку негативних факторів і одним із яких буде 
соціальне незадоволення зі сторони населення, виникнення надзвичайних 
ситуацій як місцевого так і державного рівня.

Як вбачаємо з викладеного без належного проведення заходів щодо 
покращення економічного стану підприємств водопровідно-каналізаційного 
господарства застосовувати нововведення Закону України «Про ринок 
електроенергії» по відношенню до цих підприємств на сьогодні категорично не 
можливо.

До того ж, необхідно врахувати що на сьогодні окремі територіальні 
одиниці держави перебувають у надзвичайному стані, і припинення надання на 
них послуг з централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення взагалі у су гублять і так напружену ситуацію серед населення. 
А уникнути цього не буде можливості, оскільки підприємства сфери 
централізованого водопостачання та водовідведення просто зупинять свою
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роботу, внаслідок не можливості оплати послуг з постачання електричної 
енергії.

Наразі Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг не прийнято зміни до Порядку формування 
тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого 
постановою НКРЕКП від 10 березня 2016 року, що не дозволить водоканалам в 
повній мірі розраховуватись за спожиту електричну енергію відповідно до 
положень Закону України «Про ринок електроенергії».

Разом з тим, рішення регулятора стосовно встановлення тарифів на 2019 
рік, розрахунки яких подано в середині 2019 року, немає. Діючі тарифи не 
дозволяють проводити 100% розрахунки, у зв'язку з чим підприємства 
водопровідно-каналізаційного господарства не готові до виконання вимог 
положень Закону.

Якщо до набрання чинності Закону України «Про ринок електричної 
енергії» від 13 квітня 2017 року № 2019-УІН закупівля електричної енергії 
проводилась за спрощеною системою —  шляхом застосування переговорної 
процедури, то уже на 2019 рік закупівля електричної енергії має проводитись 
шляхом застосування процедури «Відкриті торги», коли взяти участь в 
аукціоні має можливість кожний суб'єкт господарювання, який отримав 
ліцензію. Також, додатково необхідно провести переговорну процедуру на 
закупівлю послуг з розподілу (тобто транспортування) електричної енергії. З 
метою реалізації положень вказаного закону, 25 жовтня 2018 р. КП 
«Вінницяоблводоканал» за допомогою системи «Прозорро» було оголошено 
відкриті торги на закупівлю електричної енергії, проте вказана закупівля не 
відбулась, оскільки жоден з потенційних постачальників не подав пропозицію 
на участь у торгах. Враховуючи викладене, 27 листопада 2018 р. КП 
«Вінницяоблводоканал» змушене було повторно оголошувати процедуру 
закупівлі на електричну енергію, проте не має гарантій, що повторні торги 
відбудуться. Зважаючи на викладене, існують ризики того,_ що наше 
підприємство залишиться без договору на постачання електричної енергії, що 
може призвести до зупинки надання послуг питного водопостачання 
населенню міста Вінниця.

Крім того на сьогоднішній день залишається не проведеною переговорна 
процедура на закупівлю послуг розподілу (транспортування) електричної 
енергії, оскільки до кінця не зрозуміло, які тарифи мають застосовуватись на 
вказані послуги і незрозумілий механізм надання послуг.

Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі - 
Закон), підприємства водопровідно-каналізаційного господарства мають 
увійти в ринок електроенергії з 100 % передоплатою. До 01 січня 2019 року 
(згідно з останніми змінами до Закону) водоканалам потрібно укласти нові 
договори з постачальними організаціями. У разі якщо договорів не буде, 
відповідні організації не зможуть постачати електроенергію водоканалам.

Тому, враховуючи зазначене, у зв’язку з вимогами визначеними у чинній 
редакції Закону України «Про ринок електроенергії» просимо внести зміни до 
Закону, та НКРЕКП і КМУ розробити відповідні підзаконні та інші нормативні



акти, які дозволять підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства 
України адаптуватись під норми цього Закону, щоб їх діяльність не опинилась 
під загрозою, та не призвела до соціальної напруги серед мешканців міста 
Вінниця, і, що не менш важливо, призвела до екологічної катастрофи.

СХВАЛЕНО
н а ___ сесії Вінницької

обласної Ради 7 скликання 
_______________ 2019 року

/з



Додаток 5
до рішення____сесії обласної Ради

від «__»__________ 2019 року №____

ЗВЕРНЕННЯ

до голови Вінницької обласної державної адміністрації

Просимо Вас виділити з обласного бюджету матеріальну допомогу на 
реабілітацію колишнього полоненого моряка Андрія Драча, який перебував у 
в’язниці Російської Федерації.

Наш обов’язок підтримати морально та матеріально героя, який у період 
ув’язнення втратив батька.

З повагою

Заступник голови постійної комісії 
обласної Радиз питань свободи слова, 
інформаційного простору 
та реформування державних 
і комунальних друкованих засобів 
масової інформації ександр КРИЖАНІВСЬКИИ



Додаток №^ до рішення сесії 
обласної Ради 7 скликання від 

2019 року №

Звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до голови 
Вінницької обласної державної адміністрації щодо збільшення величини 

фонду Обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад

На підставі статей 2, 11 Закону України “Про статус депутатів місцевих 
рад”, як представники інтересів виборців Вінницької області, повідомляємо Вас 
про наступне.

Рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року №703 
“Про обласний бюджет на 2019 рік” затверджено обсяг видатків на фінансове 
забезпечення Обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад на 
2019 рік в сумі 20 млн грн по загальному фонду.

Слід зазначити, що за попередніми даними для участі у шістнадцятому 
Обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад зареєстровано 819 
проектів.

З метою забезпечення можливості в максимально повній мірі 
профінансувати важливі для соціально-економічного розвитку територіальних 
громад проекти, просимо Вас, за умов понадпланових надходжень по загальному 
фонду обласного бюджету на 2019 рік, внести на розгляд сесії обласної Ради 
проект рішення “Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 04 грудня 2018 року №703 “Про обласний бюджет на 2019 рік” в частині 
збільшення фонду обласного конкурсу на 10 млн грн по загальному фонду 
обласного бюджету.

с:
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Додаток 7
до ріш ення____ сесії

обласної Ради 7 скликання 
в ід __________2019 р. № ___

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Вінницької обласної 

державної адміністрації щодо виділення з обласного бюджету 150 тис. грн
на лікування дитини

Звертаємось з проханням виділити кошти на лікування онкохворої дитини, 
Поліщука Володимира Леонідовича 2004 року народження.

Діагноз 14-річного Володимира - гострий мієлобластний лейкоз М-5. 
Хлопець вже проходив тривале лікування в онкогематологічному відділенні 
Вінницької обласної дитячої лікарні, згодом в спеціалізованій дитячій клініці 
«Охматдит», однак безрезультатно - хвороба важко піддавалась хіміотерапії.

На даний час лікарі в Німеччині готують хлопчика до дороговартісної 
операції з пересадки кісткового мозку, яка проводитиметься за рахунок 
державного бюджету. Однак, для проведення курсу хіміотерапії, необхідні 
значні кошти у розмірі 50 тис. євро, які родина Володимира, на жаль, 
самостійно зібрати не взмозі.

До збору коштів на лікування Володимира вже долучилися всі небайдужі, а 
також учні і викладацький склад ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 Вінницької міської 
ради, де вчиться хлопець. Висловлюємо вам щиру подяку за попередню 
підтримку у допомозі важкохворим дітям Вінниччини, і за те, що ви разом з 
депутатським корпусом Вінницької обласної Ради долучаєтесь до збору коштів 
на їх дороговартісне лікування.

Просимо розглянути питання про виділення з обласного бюджету 150 тис. 
грн на лікування онкохворого Поліщука Володимира.

СХВАЛЕНО
н а ___сесії Вінницької

обласної Ради 7 скликання 
_______________ 2019 року



Додаток $
* ‘ до рішення___сесії

обласної Ради 
7 скликання в ід _______ №

ЗВЕРНЕННЯ 
депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо
забезпечення права посадових осіб місцевого самоврядування на 

соціальні гарантії та пенсійне забезпечення

Ми, депутати Вінницької обласної Ради 7 скликання, враховуючи 
звернення посадових осіб місцевого самоврядування області з приводу 
захисту їх права на соціальні гарантії та пенсійне забезпечення, 
наголошуємо на необхідності врегулювання питання пенсійного 
забезпечення окремих категорій посадових осіб місцевого самоврядування.

Пенсійне забезпечення цієї категорії працівників регламентувалося 
статтею 21 Закону України „Про службу в органах місцевого 
самоврядування” від 7 червня 2001 року № 2493-УП, відповідно до якої: 
„Пенсійне забезпечення посадових осіб органів місцевого самоврядування, 
які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування та /або 
державної служби не менше як 10 років, здійснюється, у порядку, 
визначеному законодавством України про державну службу” (частина 7 
статті 21). Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо підвищення пенсій ” від 3 жовтня 2017 року № 2148-УІІІ 
внесено зміни до Закону України „Про службу в органах місцевого 
самоврядування”, а саме, частина 7 статті 21 викладена у новій редакції: 
„Пенсійне забезпечення посадових осіб органів місцевого самоврядування 
здійснюється відповідно Закону України „Про загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування”.

01 травня 2016 року набув чинності новий Закон України „Про 
державну службу” в статті 90 якого визначено: „Пенсійне забезпечення 
державних службовців здійснюється відповідно до Закону України „Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Водночас, 
розділом XI „Прикінцеві та перехідні положення'5 нового Закону України 
„Про державну службу” передбачено право на пенсію відповідно до статті 
37 раніше діючого закону про державну службу особам, які станом на 
01 травня 2016 року обіймали посади державної служби та мають не менш як 
10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад 
державних службовців.

Зазначена невідповідність щодо пенсійного забезпечення 
державних службовців та посадових осіб органів місцевого 
самоврядування, які станом на 01 травня 2016 року мають стаж державної 
служби та/або служби в органах місцевого самоврядування не менше 
як 10 років, призвела до соціальної напруги- серед працівників органів 
місцевого самоврядування, є, на їх думку, несправедливою стосовно 
посадових осіб місцевого самоврядування та порушує конституційні норми 
щодо рівності громадян на пенсійне забезпечення (зокрема, державних 
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування).

Враховуючи вищезазначене, ми депутати Вінницької обласної Ради 
7 скликання, звертаємося до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України з проханням розглянути питання щодо законодавчого врегулювання 
пенсійного забезпечення вказаних категорій посадових осіб місцевого 
самоврядування.

СХВАЛЕНО 
н а______сесії

Вінницької обласної Ради 7 скликання 2019 року



Додаток 9  
до рішення сесії 
Обласної ради 7 скликання 
від 2019 року №

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів обласної Ради 7 скликання до Міністра інфраструктури 

України Омеляна В.В., Кабінету Міністрів України, голови обласної 
державної адміністрації Коровія В.В. щодо катастрофічного стану 

автодороги Т-02-33 Ваіінярка-Крнжопіль-контрольно-пропускний пункт
«За щитків»

Постановою Кабінету міністрів України від .N1*382 від 21.03.2018 року 
було затверджено Державну цільову економічну програм) розвитку 
автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018— 
2022 роки. Програма спрямована на забезпечення ефективного 
функціонування та розвитку наявної мережі автомобільних доріг 
загального користування державного значення за маршрутами 
міжнародних га національних транспортних коридорів, підвищення 
безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності автоперевезень 
пасажирів і вантажів та забезпечення належного експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг загального користування державного значення.

Однігю із таких доріг, яка потребує невідкладного ремонту та практично 
зруйнована с дорога міжнародного значення Т-02-33 Ваппярка-Крижопіль- 
контрольно-лропускний пункт «Загнитків». Особливо небезпечна ситуація 
склалась в центрі селища Вапнярка, де пересування автотранспортом значно 
ускладнене та несе небезпеку для життя та здоров'я учасників дорожнього 
руху.

Про критичний стан даної ділянки дорог и неодноразово повідомляти 
балансоутримувача - Службу автомобільних доріг у Вінницькій області, проте 
жодних результатів це не дало, а від даної організації надходили банальні 
відписки щодо недостатнього фінансування для проведення ремонтних робіт.

На даном> етапі громадськість дуже обурена та готова перейти до 
проведення громадських акцій протесту, а місцева влада після 
оезрез>льтативної «псреписки» з листопада 2018 рок> із різними службами 
знімає із себе відповідальність щодо контролю ситуації по даном\ питанню.

ІІа підставі вищезазначеного та враховуючи КРИТИЧНИЙ стан 
автомобільної дороги Ваннярка-Крпжоніль-кон і рольно-ііронускнин 
пункт «Загнитків», а особливо в центрі селища Ваннирської ОТІ , 
депутатський корпус Вінницької обласної Ради 7 скликання звертається 
до Міністра інфраструктури України Омеляна В.В., Кабінету’ Міністрів 
України, голови обласної державної адміністрації Коровія В,В. щодо , 
НЕВІДКЛАДНОГО вирішення даного питання.

Депутат Вінницької 
обласної Ради



Додаток 10
до рішення__сесії обласної Ради
7 скликання
від_____________ 2019 року № ____

ЗВЕРНЕННЯ 
депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання 

до Національного агентства з питань запобігання корупції, Верховної 
Ради України шодо прийняття Закону України 

«Про засади державної антикорупційної політики в Україні 
(Антикорупційна стратегія) на 2019-2020 роки».

Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» засади 
антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія) визначаються 
Верховною Радою України. Антикорупційна стратегія розробляється 
Національним агентством на основі аналізу ситуації щодо корупції, а також 
результатів виконання попередньої антикорупційної стратегії. Антикорупційна 
стратегія реалізується шляхом виконання державної програми, яка 
розробляється Національним агентством та затверджується Кабінетом 
Міністрів України. Керівники державних органів несуть персональну 
відповідальність за забезпечення реалізації державної програми з виконання 
Антикорупційної стратегії.

Антикорупційні програми приймаються в обласних радах, Київській та 
Севастопольській міських радах, Раді міністрів Автономної Республіки Крим - 
шляхом затвердження їх рішеннями. Антикорупційні програми підлягають 
погодженню Національним агентством. Антикорупційні програми повинні 
передбачати: визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та 
протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з 
виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної 
програми.

З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання 
корупції» просимо прискорити прийняття Закону України «Про засади 
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 
2019-2020 роки».

Схвалено на сесії обласної Ради 
7 скликання 2019 року



Додаток у/
до рішення______сесії
обласної Ради 7 скликання 
від_________ 2019 р. № ____

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вінницької обласної Ради до Кабінету Міністрів України з прохання 
пришвидшити постанову Кабінету' Міністрів України про порядок проведення 

компенсації особам, які самостійно і власним коштом встановили газові
лічильники

Законом № 3533-УІ «Про забезпечення комерційного обліку природного 
газу» від 16 червня 2011 року (далі «Закон № 3533-VI») визначені правові, 
економічні та організаційні засади забезпечення всіх категорій споживачів вузлами 
обліку природного газу з метою запровадження повного комерційного 
(приладового) обліку природного газу.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону № 3533-УІ фінансування 
робіт з оснащення лічильниками газу населення здійснюється за рахунок: коштів 
суб'єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній 
території; коштів відповідного бюджету; інших джерел, не заборонених 
законодавством.

Положення абзацу четвертого підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 
6 Закону № 3533-УІ встановлювали, що газорозподільні підприємства зобов'язані 
забезпечити встановлення лічильників газу для населення до 01 січня 2018 року.

Однак, 21 грудня 2017 року було прийнято Закон України № 2260-УІІІ «Про 
внесення змін до Закону України № 3533-УІ «Про забезпечення комерційного 
обліку природного газу» щодо порядку встановлення лічильників споживачам 
природного газу (далі «Закон № 2260-УІІЬ>). Даним Законом № 2260-УІІІ було 
продовжено газорозподільним організаціям виконання зобов'язань щодо 
забезпечення встановлення лічильників газу для населення до 01 січня 2021 року.

Цим же Законом № 2260-УІІІ було доповнено новою частиною статтю З 
Закону № 3533-УІ, абзац третій частини другої статті 3 Закону № 3533-УІ було 
викладено в наступній редакції: «Для споживачів природного газу - фізичних осіб
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(населення), які встановлять лічильники протягом 2018 року, відповідна 
компенсація здійснюється протягом 12 місяців».

Порядок і розміри компенсації витрат на придбання та встановлення 
індивідуальних приладів обліку природного газу для споживачів природного газу - 
фізичних осіб (населення) мають бути встановлені Кабінетом Міністрів протягом 
трьох місяців з дня набрання чинності законом.

Однак по теперішній час зазначений порядок Кабінету Міністрів України не 
встановлений, що позбавляє споживачів можливості встановити індивідуальні 
лічильники газу з подальшою компенсацією витрат, за показаннями якого плата за 
спожитий ними газ може бути значно меншою за плату за встановленими нормами 
споживання або показаннями загальнобудинкового лічильника.

Тому, враховуючи зазначене, у зв’язку з численними зверненнями мешканців 
м. Вінниці з приводу компенсації витрат за встановлення індивідуальних 
лічильників газу за власний рахунок, прохання пришвидшити розгляд постанови 
Кабінету Міністрів України про порядок проведення компенсації особам, які 
самостійно і власним коштом встановили газові лічильники.

Схвалено депутатами Вінницької 
обласної Ради 7 скликання
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Додаток 12
до ріш ення____ сесії

обласної Ради 7 скликання
від 2019 р .№

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Вінницької обласної Ради до Верховної Ради України з 
проханням пришвидшити розгляд законопроекту який сприятиме 

захисту прав та інтересів побутових споживачів природного газу

До 2018 року в Україні повинен був запрацювати повний облік газу для 
населення, яке використовує його у побутових цілях.

У зв'язку з цим, газорозподільні компанії почали масово встановлювати 
загальнобудинкові лічильники газу замість індивідуальних, тим самим 
змушували мешканців будинків оплачувати об’єм газу спожитого 
багатоквартирним будинком в цілому, незалежно від фактичного споживання 
природного газу конкретним споживачем.

Окрім того, згоди співвласників на встановлення в їх будинках 
загальнобудинкових лічильників газу газорозподільні компанії у більшості 
випадків не запитували, а при відмові співвласників щодо встановлення таких 
лічильників - припиняли газопостачання до таких будинків.

Такі дії стали можливими у зв’язку з правовою колізією, яка була у 
Законі України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», де 
не було визначено, які саме лічильники газу мають бути встановленні -  
індивідуальні чи загальнобудинкові.

Крім того, газорозподільні компанії відмовлялись встановлювати 
індивідуальні лічильники газу, незважаючи на той факт, що відповідні видатки 
були закладені в тариф на постачання природного газу для населення.

У зв’язку з цим, 21 грудня 2017 року було ухвалено Закон України 
«Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення комерційного 
обліку природного газу» щодо порядку встановлення лічильників споживачам 
природного газу» № 2260-УІІІ, яким було уточнено порядок встановлення 
індивідуальних лічильників споживачам природного газу.

Однак, і після ухвалення зазначеного Закону, на сьогодні невирішеним 
залишається питання щодо відмови від уже встановлених загальнобудинкових 
лічильників та порядок обліку природного газу і, відповідно, визначення 
оплати за його споживання до моменту встановлення індивідуальних 
лічильників.

Прийняття вищезазначеного законопроекту врегулює питання щодо 
відмови від уже встановлених загальнобудинкових лічильників та порядок 
обліку природного газу і, відповідно, визначення оплати за його споживання 
до моменту встановлення індивідуальних лічильників.

Слід зазначити, що на сьогодні діють норми Кодексу газорозподільних 
систем згідно з якими такі дії споживачів кваліфікуються як порушення вимог 
цього Кодексу і відповідно надають право иг



лічильників газу плату за спожитий газ майже в 3 рази більше, ніж норма 
споживання, встановлена Урядом.

Крім того, питання відмови від уже встановлених загальнобудинкових 
лічильників та порядок обліку природного газу і відповідно визначення оплати 
за його споживання до моменту встановлення індивідуальних лічильників, 
встановивши, що у разі відмови від загальнобудинкових лічильників газу 
співвласниками багатоквартирного будинку, встановлених до набрання 
чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про 
забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо порядку 
встановлення лічильників споживачам природного газу» від 21 грудня 2017 
року № 2260-УІII:

- припинення розподілу природного газу таким споживачам суб'єктами 
господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній 
території, забороняється;

- його облік до моменту встановлення індивідуальних лічильників газу 
здійснюється за нормами споживання, встановленими Кабінетом Міністрів 
України.

Співвласники багатоквартирного будинку приймають таке рішення 
виключно в порядку, визначеному статтею 10 Закону України «Про 
особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку.

Отже підсумовуючи вищевикладене наслідки прийняття зазначеного 
законопроекту будуть такими:

- законопроект сприятиме захисту прав та інтересів побутових 
споживачів природного газу;

- дозволить знизити соціальну напругу, спричинену підвищенням 
цін/тарифів на комунальні послуги та примусовим встановленням 
загальнобудинкових лічильників;

- сприятиме якнайшвидшому оснащенню населення індивідуальними 
приладами обліку газу та підвищенню енергетичної безпеки держави.

Просимо пришвидшити розгляд законопроекту, який сприятиме 
захисту прав та інтересів побутових споживачів природного газу, дозволить 
знизити соціальну напругу, спричинену підвищенням цін/тарифів на 
комунальні послуги та примусовим встановленням загальнобудинкових 
лічильників, сприятиме якнайшвидшому оснащенню населення 
індивідуальними приладами обліку газу та підвищенню енергетичної безпеки 
держави..

СХВАЛЕНО
н а ___сесії Вінницької

обласної Ради 7 скликання 
_______________ 2019 року



Додаток 13
до рішення___сесії

обласної Ради 7 скликання 
від 2019 року №

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Кабінету Міністрів 

України, Міністерства інфраструктури України, голови Вінницької 
обласної державної адміністрації щодо катастрофічного стану дороги 

Р-54 «Краснопілка-Теплик-Бершадь-Дубннове»

Постановою Кабінету Міністрів України від №382 від 21.03.2018 року 
було затверджено Державну цільову економічну програму розвитку 
автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018- 
2022 роки. Програма спрямована на забезпечення ефективного 
функціонування та розвитку наявної мережі автомобільних доріг загального 
користування державного значення за маршрутами міжнародних та 
національних транспортних коридорів, підвищення безпеки руху, швидкості, 
комфортності та економічності автоперевезень пасажирів і вантажів та 
забезпечення належного експлуатаційного утримання автомобільних доріг 
загального користування державного значення.

Жителі Бджільнянської територіальної громади Теплицького району 
Вінницької області неодноразово повідомляли Теплицьку районну раду та 
Вінницьку обласну державну адміністрацію про критичний стан ділянки 
дороги Р-54 «Краснопілка-Теплик-Бершадь-Дубинове». Попередньо, 
визначено розмір співфінансування з місцевих бюджетів, складено акти 
обстеження аварійної ділянки дороги. Проте, конкретних та рішучих дій щодо 
вирішення цього проблемного питання зі сторони Вінницької 
облдержадміністрації та Служби автомобільних доріг у Вінницькій області не 
здійснено.

Тому, жителі Бджільнянської територіальної громади Теплицького 
району Вінницької області налаштовані на проведення громадських акцій 
протесту та висвітлення цієї проблеми в ЗМІ.

На підставі вищезазначеного та враховуючи АВАРІЙНИЙ стан 
автомобільної дороги Р-54 «Краснопілка-Теплик-Бершадь-Дубинове», 
депутатський корпус Вінницької обласної Ради 7 скликання звертається до 
Кабінету Міністрів України, Міністерства інфраструктури України, голови 
Вінницької обласної державної адміністрації щодо НЕВІДКЛАДНОГО 
ремонту дороги.

СХВАЛЕНО
н а ___сесії Вінницької

обласної Ради 7 скликання 
_______________ 2019 року



Додаток /4  
до рішення сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 2019 року №

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів обласної Ради 7 скликання до Кабінету Міністрів України та 

Міністерства інфраструктури України щодо катастрофічного стану 
автодороги Т-02-02 «Могилів-Подільський - Ямпіль - Бершадь -Умань»

Постановою Кабінету міністрів України від № 382 від 21 березня 
2018 року було затверджено Державну цільову економічну програму розвитку 
автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018— 
2022 роки. Програма спрямована на забезпечення ефективного 
функціонування та розвитку наявної мережі автомобільних доріг загального 
користування державного значення за маршрутами міжнародних та 
національних транспортних коридорів, підвищення безпеки руху, швидкості, 
комфортності та економічності автоперевезень пасажирів і вантажів та 
забезпечення належного експлуатаційного утримання автомобільних доріг 
загального користування державного значення.

Однією із таких доріг, яка потребує невідкладного ремонту та практично 
зруйнована є дорога Т 02-02 «Могилів-Подільський - Ямпіль - Бершадь - 
Умань». Особливо небезпечна ситуація склалась в Тростянецькому районі, де 
пересування автотранспортом значно ускладнене та несе небезпеку для життя 
та здоров’я учасників дорожнього руху.

Про критичний стан даної ділянки дороги неодноразово повідомляти 
балансоутримувача - Службу автомобільних доріг у Вінницькій області, проте 
жодних результатів це не дало, а від даної організації надходили банальні 
відписки шодо недостатнього фінансування для проведення ремонтних робіт.

На даному етапі громадськість дуже обурена та готова перейти до 
проведення громадських акцій протесту.

На підставі вищезазначеного та враховуючи КРИТИЧНИМ стан 
автомобільної дороги Т 02-02 «Могилів-Подільський - Ямпіль - Бершадь - 
Умань», а особливо в Тростянецькому районі, депутатський корпус 
Вінницької обласної Ради 7 скликання звертається до Міністра 
інфраструктури України та Кабінету Міністрів України щодо, 
НЕВІДКЛАДНОГО вирішення даного питання.



Додаток 15
до рішення____ сесії

обласної Ради 7 скликання
ЗВЕРНЕННЯ від 2019 р .№

до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради 
України, Голови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Щодо порушення Оператором ГРМ ПАТ «Вінницягаз» вимог 
постанови НКРЕКП від 23.11.2018, якою йому було прямо заборонено 
приводити об’єми природного газу до стандартних умов при здійсненні 
обліку природного газу, використаного побутовими споживачами.

Мешканці Вінниччини одержують послугу постачання природного газу на підставі договорів 
постачання природного газу, укладеного з ПАТ Вінницягаз (далі -  постачальник) на основі 
Типового договору постачання природного газу, затвердженого постановою НКРЕКГІ № 2500 
від 30.09.2015 та послугу розподілу природного газу на підставі договору розподілу 
природного газу, укладеного з оператором газорозподільних систем ПАТ «Вінницягаз» на 
основі Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКІІ 
від 30.09.2015 X9 2498.

З червня 2019 року споживачи почали масово отримувати від постачальника рахунки на 
оплату послуг постачання природного газу. У вказаному рахунку зазначено, шо об’єм 
спожитого мною газу, за який вони мають розрахуватися, був приведений до стандартних 
умовах.
Вважаємо, шо постачальник не має законних підстав вимагати від споживачів оплати 

зазначеного об’єму природного газу. Відповідно до Правил постачання природного газу, 
затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496, можливість використання за 
розрахункову одиницю поставленого природного газу метр кубічний природного газу, 
приведений до стандартних умов передбачена лише у відносинах постачання природного газу 
з непобутовим споживачем (пункт 9 розділу II) і не передбачена для відносин із 
побутовим споживачем. Для розрахунків із побутовим споживачем постачальник мас 
використовувати значення об’єму постачання та споживання природного газу, тобто 
кількості газу (м куб.), виміряного вузлом обліку природного газу.
Така ситуація могла стати наслідком порушення з боку Оператора ГРМ, який відповідно до 

договору розподілу і Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП 
від 30.09.2015 № 2494 (далі - Кодекс ГРМ), відповідає за передачу даних про об’єм (обсяг) 
постачання та споживання природного газу постачальнику через базу даних оператора 
газотранспортної системи. Зокрема. Оператором ГРМ було передано до бази даних Оператора 
ГТС значення об’єму природного газу, приведеного до сіандартних умов, яке не може 
використовуватися постачапьником при визначенні об’єму споживання природного газу та 
виставленні йому рахунку. На даний момент при здійсненні комерційних розрахунків за 
природний газ має використовуватися лише значення об’єму природного газу, тобто кількості 
газу (м куб.), виміряної в у з л о м  обліку природного газу, як зазначено в пункті 5 глави 4 
розділу IX Кодексу ГРМ.
Оператором ГРМ також було порушено вимогу постанови НКРЕКП від 23.11.2018, якою 
йому було прямо заборонено приводити об’єми природного газу до стандартних умов при 
здійсненні обліку природного газу, використаного побутовими споживачами.

Таким чином, у діях постачальника наявні ознаки порушення:
частини 1 статті 2 Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах 

постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого 
постачання гарячої води, центраіізованого питного водопостачання та водовідведення», 
відповідно до якої інформація, яка надається споживачу, зокрема, про його фактичні 
обсяги споживання мас бути достовірною, точною;



пункту 24 глави III Правил постачання природного газу, відповідно до якого 
постачальник зобов’язаний надавати побутовим споживачам інформацію, передбачену 
згаданим Законом;

пункту 3.2 договору постачання природного газу, відповідно до якого Постачальник 
зобов'язується забезпечити якість комерційних послуг, які надаються Споживачу за цим 
Договором, що передбачає ведення точних та прозорих розрахунків із Споживачем;

пункту 6.2.2 договору постачання, відповідно до якого постачальник зобов'язаний 
забезпечувати належну якість надання послуг з постачання природного газу відповідно до 
вимог чинного законодавства та цього Договору;

пункту 2.2.8 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання 
природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201.
У той же час, у діях Оператора ГРМ наявні ознаки порушення:

пункту 5.6 договору розподілу, відповідно до якого «оператор ГРМ зобов’язується в 
установленому порядку передавати інформацію про загальний об’єм та обсяг розподіленого 
Споживачу (спожитого ним) природного газу за відповідний період Оператору ГТС для 
можливості її використання суб’єктами ринку природного газу, у тому числі 
постачальником Споживача»;

пункту 7.1.4, відповідно до якого оператор ГРМ зобов’язаний «забезпечити належний 
рівень комерційного обліку природного газу по Споживачу, у тому числі формування 
загального об’єму та обсягу розподілу (споживання) природного газу Споживачу за 
відповідний період»;

пункту 7.1.9, відповідно до якого оператор ГРМ зобов'язаний «дотримуватись 
Кодексу газорозподільних систем»;

пункту 2.2.14 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу 
природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 21 Закону України «Про НКРЕКП», просимо 
перевірити зазначені обставини на предмет порушення постачальником Оператором ГРМ 
ПАТ «Вінницягаз» умов відповідних Типових договорів та Ліцензійних умов. У разі 
виявлення порушення просимо прийняти рішення про: 1) припинення порушення суб’єктами 
господарювання, шо провадять діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг, 
законодавства у відповідній сфері; 2) припинення порушення суб’єктами господарювання, що 
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, ліцензійних умов; 3) 
накладення штрафу на суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах 
енергетики та комунальних послуг, у встановленому порядку.
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