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Профспілка працівників 
освіти і науки України

Щодо ціноутворення на природний газ 
та соціальний захист населення

На виконання резолюцій Секретаріату Кабінету Міністрів України 

від 01.06.2016 № 19384/2/1-16 та від 06.06.2016 № 41-Т-013247/26-1 Мінекономрозвитку 

разом з Мінсоцполітики та НКРЕКП розглянуло порушене у листі профспілки 

працівників освіти і науки України від 19.05.2016 №№ 02-5/322 та 02-5/323 питання 

ціноутворення на природний газ для побутових споживачів та соціальний захист 

населення і повідомляє наступне.

01.10.2015 набув чинності Закон України “Про ринок природного газу” (далі -  

Закон) який визначає правові засади функціонування ринку природного газу України, 

заснованого на принципах вільної конкуренції, належного захисту прав споживачів та 

безпеки постачання природного газу, а також здатного до інтеграції з ринками 

природного газу держав - сторін Енергетичного Співтовариства.

Частиною першою і другою статті 11 Закону визначено, що з метою забезпечення 

загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу на 

суб’єктів ринку природного газу у виключних випадках та на визначений строк можуть 

покладатися спеціальні обов’язки в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів 

України після консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. Такі 

обов’язки мають бути чітко визначеними, прозорими, недискримінаційними та 

заздалегідь не передбачати неможливість їх виконання.
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Обсяг та умови виконання спеціальних обов’язків, покладених 

Кабінетом Міністрів України на суб’єктів ринку природного газу, мають бути 

необхідними та пропорційними меті задоволення правомірного загальносуспільного 

інтересу та такими, що створюють найменші перешкоди для розвитку ринку природного 
газу.

З урахуванням норм Закону, а також вимог Меморандуму про економічну та 

фінансову політику, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 27.02.2015 № 129, та Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої 

постановою Верховної Ради України від 14.04.2016 № 1099, Кабінет Міністрів України 

постановою від 27.04.2016 № 315 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 1 жовтня 2015 р. № 758” впорядкував ціни на природний газ для споживачів 

встановивши ціну природного газу - як товару - на рівні 100% паритету до ціни 

імпортованого природного газу.

З 01.05.2016 гранична роздрібна ціна на природний газ для побутових споживачів 

встановлена у розмірі 6,879 грн. за 1 куб. метр, яка утворюється з урахуванням оптової 

ціни природного газу, середньозважених тарифів на послуги з його транспортування та 

розподілу (установлені НКРЕКП), торгової націнки постачальника та податку на додану 

вартість.

Коригування цін на газ дозволить залучити значний інвестиційний ресурс у 

розвиток власного видобутку газу та забезпечить надходження до державного бюджету, 

що будуть спрямовані на виплату житлових субсидій, які залишаються головним 

механізмом соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг 

та гарантують малозабезпеченим громадянам стабільність витрат на їх оплату 

незалежно від зміни тарифів.

Через програму житлових субсидій держава компенсує сім’ям витрати на оплату 

житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних 

нормативів користування житлово-комунальними послугами, що перевищують 

визначений обсяг обов'язкового відсотка платежу.

З 01.10.2014 обов’язкова частка плати за житлово-комунальні послуги 

визначається для кожної сім’ї залежно від розміру середньомісячного сукупного доходу 

в розрахунку на одну особу.

На сьогодні суттєво спрощено порядок призначення та надання населенню 

житлових субсидій, що дозволило забезпечити соціальною підтримкою в оплаті
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житлово-комунальних послуг громадян, які її потребують. Зокрема, житлові субсидія 

призначається на підставі лише двох документів - заяви і декларації (скасовано 

необхідність подання довідок про доходи) на підставі отриманої інформації про доходи 
від ДФС та Пенсійного фонду.

З питання призначення субсидії необхідно звертатися до органу соціального 
захисту населення за місцем реєстрації.
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