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ЗРОСТАЮТЬ

•  ТАРИФИ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ;

•  ЦІНИ НА ТОВАРИ І ПОСЛУГИ;

•  ІНФЛЯЦІЯ;

•  РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ;

•  ЗЛИДНІ УКРАЇНСЬКИХ РОДИН (КІЛЬКІСТЬ БІДНИХ В УКРАЇНІ 

ЗРОСЛА З 28,6% ДО 59,3%);

ДХОДИ ОЛІГАРХІВ

ЧОМУ СТРІМКЕ ЗРОСТАННЯ ТАРИФІВ НА ЖКП Є 
НЕПРИЙНЯТНИМ?

• НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ;

• НЕСПРАВЕДЛИВА СТРУКТУРА ТАРИФУ (В ТАРИФИ НЕОБГРУНТОВАНО ЗАКЛАДЕНО
РЕНТУ ТА ПОДВІЙНИЙ ПДВ);

• НЕ ОПРИЛЮДНЕНО ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС УКРАЇНИ.

ЧОМУ СИСТЕМА НАДАННЯ СУБСИДІЙ 
Є НЕДОСКОНАЛОЮ?

1. Субсидія має надаватися малозабезпеченим, непрацездатним категоріям 
населення: пенсіонерам, особам, які не можуть забезпечити себе роботою, 
одиноким матерям тощо. Кваліфіковані працівники, такі як вчителі, 
викладачі, бібліотекарі, медичні працівники не повинні ставати



заручниками надвисоких тарифів на житлово-комунальні послуги. Розмір 
заробітної плати таких працівників має дозволяти забезпечувати потреби 
сім’ї, а не змушувати просити допомоги у держави.
2. Система надання субсидій не враховує той факт, що значна кількість 
громадян України одержує заробітну плату без сплати податків. Таким 
чином, громадяни, доходи яких не легалізовано перебувають у більш 
сприятливих умовах, ніж ті, які «офіційно працевлаштовані». Такий стан 
справ призводить до порушення принципу соціальної справедливості.

3. Високі тарифи на житлово-комунальні послуги та оформлення субсидій 
призводить до відмови працівників від виконання додаткового 
навантаження, оскільки чим вищим буде дохід працівника у декларації, 
тим меншим буде розмір субсидії на наступний період.
4. Система субсидій не дає стимулу для економії енергоресурсів. Для 
призначення субсидії громадяни подають управлінню соціального захисту 
населення заяву та декларацію, управління в подальшому одержують від 
ДФС, ПФУ необхідну інформацію та приймають рішення про призначення 
субсидії. Сама ж субсидія надається у безготівковому вигляді шляхом 
перерахування коштів організаціям -  надавачам та постачальникам 
послуг).

ВИМАГАЄМО:

СКАСУВАННЯ драконівських тарифів на житлово- 
комунальні послуги.

ПІДВИЩЕННЯ заробітної плати шляхом розмороження 
Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 
бюджетної сфери.



ВИКОНАННЯ ст. 62 Закону України «Про вищу освіту», 
якою передбачено розмір мінімальної академічної стипендії 
на рівні не менше, ніж розмір прожиткового мінімуму з 
розрахунку на одну особу на місяць, а також кількість 
студентів, які мають одержувати стипендію (не менш як дві 
третини студентів кожного курсу за кожною спеціальністю).

ПІДВИЩЕННЮ ТАРИФІВ МАЄ ПЕРЕДУВАТИ:

•  Зростання реальних  

доходів громадян;

•  Д ем онополізація ринку житлово-комунальних

послуг;

•  П роведення комплексу 

заходів з енергозбереження;

•  Висока якість житлово-комунальних послуг;

•  Економічне обґрунтування цін та тарифів.

Сьогодні споживачі не мають реальної можливості обирати більш якісні 

послуги за оптимальними цінами. Відтак, відсутність конкуренції серед 

постачальників породжує низьку якість обслуговування.


