
 
 

                                                                                                                             ПРОЄКТ 
 

КРАМАТОРСЬКА   МІСЬКА  РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від                              № 

м. Краматорськ      

 
Про скасування рішення виконавчого  
комітету від 02.12.2020р. №1105 

 
 

Керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 
             міська рада 
 

         В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Скасувати рішення виконавчого комітету Краматорської міської ради від 

02.12.2020р. №1105 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету  Краматорської  

міської ради  від  07.10.2020 року  № 941 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, 

виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з постачання тепло-

вої енергії для всіх категорій споживачів КВП «Краматорська тепломережа» Краматорської 

міської ради».  
2. Постійній комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бю-

джету, фінансів, зовнішньоекономічної діяльності на черговому засіданні розглянути пи-

тання щодо доцільності фінансової підтримки та обсягів фінансування КВП «Краматорська 

тепломережа» Краматорської міської ради за рахунок  бюджету розвитку Краматорської мі-

ської ради на 2021р. 
3. Міському голові Гончаренку О.В. направити звернення від Краматорської мі-

ської ради до підприємств-постачальників теплової енергії у м. Краматорську із пропозиці-

єю залишити в дії тарифи на послуги з постачання теплової енергії  на рівні минулого опа-

лювального сезону протягом 2021р., до закінчення пандемії COVІD-19. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського го-

лови  Безсонного А.О. 
 

 
 
Міський голова                                                                                    О.В. Гончаренко 

https://krm.gov.ua/postijni-deputatski-komisiyi/postijna-komisiya-z-pytan-sotsialno-ekonomichnogo-rozvytku-planuvannya-byudzhetu-finansiv-zovnishnoekonomichnoyi-diyalnosti/?preview=true
https://krm.gov.ua/postijni-deputatski-komisiyi/postijna-komisiya-z-pytan-sotsialno-ekonomichnogo-rozvytku-planuvannya-byudzhetu-finansiv-zovnishnoekonomichnoyi-diyalnosti/?preview=true


 
 
 

Пояснювальна записка до проекту рішення Краматорської міської ради «Про ска-

сування рішення виконавчого комітету від 02.12.2020р. №1105» 
 
Станом на сьогодні у нашій державі запроваджено карантинні обмеження для запобіган-

ня масового поширення випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену 

коронавірусом COVID-19. Не є виключенням і Краматорськ. Внаслідок запроваджених об-

межень у багатьох містян знизились доходи та загальна платоспроможність. В той же час 

спостерігається підвищення тарифів на комунальні послуги для населення. Це обумовлено 

низкою підстав, більшість з яких не залежить від органів місцевого самоврядування, та по-

винна вирішуватись на державному рівні. 
Разом з цим, 02.12.2020р. Виконавчий комітет Краматорської міської ради своїм рішен-

ням №1105 підвищив тарифи на теплову енергію, виробництво, транспортування, постачання 
теплової енергії та послуги з постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів КВП 

«Краматорська тепломережа» Краматорської міської ради з 1586,00 грн. за Гкал. до 1805,32 

грн. за Гкал., та вже з грудня 2020р. мешканці Краматорська отримали розрахунки з новою 

сумою оплати за послуги з теплопостачання. Підвищення тарифів, у тому числі на теплопо-

стачання, викликало обурення мешканців Краматорська та призвело до мітингів під будівлею 
Краматорської міської ради.  

Необхідно зазначити, що КВП «Краматорська тепломережа» обслуговує 179 будинок у м. 

Краматорську, є комунальним підприємством, яке підпорядковується Краматорській міський 

раді. Отже, на відміну від інших постачальників комунальних послуг, по цьому підприємству 

вирішення питання про встановлення тарифів відноситься до компетенції депутатів міської 

ради. 
Рішенням виконкому від 20.01.2021р були відкориговані норми споживання теплової 

енергії на опалення житлових будинків, що обслуговуються КВП «Краматорська тепломере-

жа» без теплолічильників з 0.231 ГКал/м2 до 0.1485 ГКал/м2, однак це виправить ситуацію 

тільки у 31 з 179 будинків, решта будинків мусить сплачувати послуги за підвищеними ціна-

ми.  
Також вважаємо малоефективним і звернення краматорського міського голови Гончаре-

нка О.В. до прем’єр-міністра України Шмигаля Д.А., оскільки на черговому засіданні уряду, 

яке відбулось 20.01.2021р., прем’єр-міністр закликав саме місцеву владу утриматись від під-

вищення тарифів.  
Отже, у ситуації, що склалася, вважаємо що найбільш дієвим способом зниження соціа-

льної напруги у місті, є прийняття  «мораторію» на підвищення тарифів на опалення протя-

гом опалювального сезону 2020р-2021р.р. у місті, зміст якого відображено у запропоновано-

му проекті рішення.   
  
 Депутати Краматорської  міської ради VIII скликання     

 
 


