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Нацiональна комiсiя, що здiйснюс державне реryлювання у сферах
енергетики та комунальних послуг (далi - НКРЕКП, Реryлятор) розглянула лист
Буrанськоi районноi ради КиiЪськоi областi вiд 04.02.202l Ns 56/1/02-08 стосовно

рiшення Буrанськоi районноi ради VIII скликання КиiЪськоi областi вiд 25 .0I.202|
ЛГ9 З9-04-VIII <Про звернення депl/татiв Б],чанськоТ paiioHHoT ради VIII сlсликання
КиiЪськоi областi до Президента Украiни, Верховноi Ради УкраiЪи та Кабiнеry
MiHicTpiB УкраiЪи щодо необцрунтованого збiльшеннrl BapTocTi енергоносiiв для
населення)), надiсланий листом CeKpeTapiaTy Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
25.02.2021 М 608З l0l2-2l та в межах компетенцii повiдомляе.

Iltodo цiнu на прuроDнuй zgз
Положеннями cTaTTi 19 КонституцiI Украiни визначено, що органи

державноi влади та ik посадовi особи зобов'язанi дiяти лише на пiдставi, у межах
повноважень та у спосiб, що передбаченi Конституцiею та законами Украiни.

Вiдповiдно до Закону Украiни uПро ринок природного г€lзу) (даrri - Закон
Украiни) з 01.10.2015 НКРЕКП не ма€ повнов€Dкень щодо забезпечення
проведення цiновоТ полiтики на ринку природного гч}зу (в частинi встановлення
цiн на природний газ).

KpiM того, вiдповiдно до cTaTTi 3 Закону Украiни ринок природного гutзу

функцiонуе на засадах вiльноi добросовiсноI конкуренцiI, KpiM дiяльностi суб'ектiв
природних монополiЙ, та за принципами, зокрема, забезпечення високого рiвня
Захисту прав та iHTepeciB споживачiв природного г€}зу, у тому числi забезпечення
ПеРшоЧергового iHTepecy безпеки постачання природного г8у, вiльноi торгiвлi
ПРИРОДниМ гzВом та piBHocTi суб'ектiв ринку природного газу незЕuIежно вiд
ДеРЖаВи, згiдно iз законодавством якоТ вони cTBopeHi, вiльного вибору
постачzLпьника природного газу.

ЗаКОН Украihи передбачае, з одного боку, державне регулювання
МОНОПОЛЬних риНкiв (транспортуваннrI, розподiл, зберiгання природного газу), з
iНшого розвиток вiльноI добросовiсноi конкуренцiТ на товарному ринку
ПРИРОДНОГО г€ВУ. Тобто, на оптовому i роздрiбному ринксlх природного гtву мас



дiяти принцип вiльного цiноутворення (KpiM випадку, коли з метою забезпечення
загальносуспiльних iHTepeciB у процесi функцiонуванrrя ринку природного г€ву на
суб'ектiв ринку природного га:}у покJIаденi спецiальнi обов'язки в обсязi та на
УМОВаХ, ВИЗНаЧених Кабiнетом MiHicTpiB Украihи), що передбачеЕо частиною
другою cTaTTi 12 Закону Украihи.

Так, згiднО з положеннями частини другоi cTaTTi 12 Закону Украiни
постачання природного газу здiйснюеться за цiнами, Що вiльно встановлюються
мiж постачальником та споживачем, kpiM випадкiв, передбачених цим Законом.

згiдно з абзацом першим частини першоi cTaTTi 11 Закону Украihи, з метою
забезпечення загаJIьносуспiльнlа< iHTepeciB у процесi функцiонуваннrl ринку
природнОго г€tзУ на суб'еКтiв ринкУ природнОго г€LзУ у викJIючнI]гх ВиПадках та на
визначений строк можуть покJIадатися спецiальнi обов'язки в обсязi та на )rцoBax,
визначенrх Кабiнетом MiHicTpiB Украiни.

з 01.11.2018 набрала чинностi поотанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
19.10.2018 Ns 867, якою затверджено Положення про покJIадення спецiальних
обов'язкiв на суб'ектiв ринку природного газу для забезпечення
загаIlьносуспiльних iHTepeciB у процесi функцiонуваннrl ринку природного га:lу
(далi - Положення J\b Sб7).

Положенням Ns 867 (iз змiнами) покладаютъся спецiальнi обов'язки,
зокрема, на FIAK <Нафтогаз Украiнш до 1 травня 2021 р. постачати природний
газ на умовах та у порядку, що визначенi цим Положенням, виробникаrrл тепловот
енергii.

Вiдповiдно до положень rгункту 11 Положення J\b 867 (iз змiнами)
постачаннЯ природногО газУ нАК кНафтогаз Украiни>> виробникам тепловоi
енергii вiдцовiдно до цього Положення здiйснюеться за цiнами, визначеними
вiдповiдно до пункту 13 цього Положення, на пiдставi договору, Що враховуе
IIоложеннJI прI,IN,riрного договору про постачання природного .а.у 

""робникамтепловоТ енергii.
Вiдповiдно до гryнкту 13 ПоложеннrI м 867 (iз змiнами),нАк <нафтогаз Украiни> здiйснюе продаж/постачання

вiдповiдно до пункту 11 цього Положення за цiнами, що

з 1 липня 2020 р.
природного газу

встановлюються
продавцем (постачапьником) i покупцем (споживачем), аJIе не вище рiвня, який
враховуе середньоарифметичне значення фактичних цiн (End of Day) ,rр"род,rо.о
г€ву на наступrtу добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на нiдерлан!ському
газовому хабi (ТТF) за перiод з 1 по 22 число мiсяця постачання газу.iдrrо"iдrrо дЬ
iнформацii бiржi PowernextлEХ, рiзницю (спред) мiж цiною на хабi ТТF ,u 

"uкордонi Украiни i тариф на послуги транспортуванюI природного г€lзу дJUI точки
входу в Украiъу на мiждержавному з'еднаннi з Польщею/словаччиною/
Угорщиною.

KpiM того, Положенням Ns 867 (iз змiнами) покJIадались спецiальнi
ОбОВ'ЯЗКИ, ЗОКРеМа, ДО 01 Серпня 2О20 року на постачальникiв природного г.lзу,
ЯКi ПРИДбаЛИ ПРИРОДний газ у НАК <Нафтогаз Украiни> вiдпоЪiдно до цuо.о
Положення, - постачати такий природний газ побутовилл споживачам, релiгiйниморганiзацiям (KpiM обсягiв, що використовуються дJUI провадження iх виробничо-
комерцiйноi дiяльностi) та державному пiдприсмству Украiни кМiжнародний
дитячий центР <<Артек> i звiтуваТи прО йогО викорисТаннrI на р(овах та у порядку,
що визначенi цим Положенням.



При цьому, до 01 серпня 2020 року роздрiбна цiна на природниiа rаз, За якою
постач€Lльники природного г€ву на яких було покJIадено спецiальнi ОбОВ'ЯЗКИ,

здiйснюв€Lли постачаннJI природного гчlзу вищезазначеним споживач8м, у тому
числi побутовим споживачам, визнач€Lлась вiдповiдно до Положення Nч 8б7 (iз
змiнами).

Звертаемо уваry на TQ, що з 01 серпнrI 2020 року роздрiбна цiна на
природний газ, зокрема для побутових споживачiв, не визначаеться на пiдставi
Положення Ns 867, а вiльно встановлюсться мiж постач€Lльником та
споживачем, тобто е договiрною.

Разом з тим повiдомля€мо, що вiдповiдно до пункту 4l1 постанови Кабiнеry
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 09.122020 Ns |2Зб кПро встановлення карантину та
запровадженнrI обмежувальних протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання
поширенню на територiТ УкраiЪи гостроТ респiраторноТ хвороби COVID-l9,
спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2>> (iз змiнами) установлено з 1 лютого
202l р. на перiод дii карантину, €Lпе не довше нiж до 31 березня2021 р., граничЕу
цiну на природний газ за договорами постачання мiж побутовими споживачами
об'еднаннями спiввласникiв багатоквартирних булинкiв, житлово-булiвелu*r"rпi
кооперативаI\{и, якi задовольнrIють потреби в опалtеннi будинку самостiйно
шляхом самозабезпечення, та постач€Lльниками, у тому числi постачальником
((останньоi надiТ>, на piBHi б гривень 99 копiйок за 1 куб. метр (з ypaxyBaHHJ{M
податку на додану BapTicTb та плати за транспортування магiстральними
гtLзопроводами до внутрiшнiх точок виходу з газотранспортноТ системи).

При цьому з€вначаемо, що вiдповiдно до Закону УкраiЪи, питання щодо
цiноутвореннJI на природний гчв не наJIежить до компетенцii НКРЕКП.

Щоdо mарафiв на послуzu розпоdiлу прuроdноzо zазу
Правовi засади функцiонуваннrl ринку природного газу Украiни,

заснованого на принципах вiльноI конкуренцii, нztпежного захисту прав
споживачiв та безпеки постачання природного газу, визначае Закон Украiни.

Вiдповiдно до положень cTaTTi 4 Закону УкраТни тарифи на посJtуги

розподiлу природного г€lзу повиннi бути встановленими з урахуванням вимог
цiлiсностi газотранспортноТ системи виходячи iз економiчно обцрунтованих та
прозорих витрат вiдповiдного суб'скта ринку природного гЕLзу та з урахуванням
н€tлежного рiвня рентабельностi, а також, де це можливо, встановленими з

урахуванням зiставлення з пок€tзниками аналогiчних категорiй реryльованих цiн,
встановлених Регулrятором для iнших суб'сктiв ринку природного гЕ}зу.

Положеннями cTaTTi З7 Закону УкраiЪи встановлено, що Оператор
гЕворозподiльноi системи (д-i - Оператор ГРМ) вiдповiдае за надiйну та безпечну
експлуатацiю, пiдтримання у нЕtпежному cTaHi та розвиток (включаючи нове
будiвництво та реконструкцiю) гЕворозподiльноi системи, якою BiH користуеться
на законних пiдставах.

Згiдно з шоложеннями роздirry II Кодексу г€ворозподiльних систем,
затвердженого постановою НКРЕКП вiд 30.09.2015 J\Гl 2494, до складу
г€rзорозподiльноТ системи (даrri - ГРМ) входять споруди i пристроТ на газопровод€lх
вiд мiсця надходження природного г€ву в ГРМ до пунктiв призначеннrI (об'ектiв
споживачiв або сумilкних Операторiв ГРМ), зокрема ГРМ вкJIючаIоть:

г€Lзопроводи, зокрема пiдземнi та/або надземнi, високого, середнього та
низького тиску;



обладнання дJUI зниження тиску i пiдтримання його на задано*у pl""i,
зокрема ГРП та IIРП;

установки електрохiмiчного захисту вiд корозii;
лiнiI технолоГiчного зв'я3ку, споруди, обладнання автоматизованих систем

контролю та управлiння технологiчними процесш,lи i установок електрохiмiчного
захисту;

ПеРеХОДИ ЧеРеЗ природнi i шryчнi перешкоди (автомобiльнi дороги,
залiзницi, канаJIи тощо);

бУДiВЛi Та сПорУди для забезпечення експлуатацii та оперативного
обслryговування ГРМ;

СПОРУДИ Г€LЗОРО3подiльних мереж, зокрема колодязi, запiрна арматура,
компенсатори, конденсатозбiрники, контрольнi трубки, контрольно-вшлiрювальнi
пункти, футляри, розпiзнавальнi i сигнальнi знаки тощо.

ПРИ ЦьОмУ едине джерело покриття витрат Операторiв ГРМ як суб'сктiв
природнОТ монополii, щО необхiдНi для провадженнrI дiягlьностi з розподiлry
природного г€}зу, - тариф на послуги розподiлу природного газу.

Витрати, якi включаються до структури тарифу на посJIуги розподiлу
ПРИРОДНОГО г€ВУ, визначаються з урахуванням державнrх i галузевих нормативiв
використання палива, електроенергii, матерiалiв, норм та розцiнок з оплати працi,
норм амортизацiТ, ставок податкiв, зборiв, обов'язкових IIлатежiв, прогнозних
iндексiв цiн виробникiв промисловот продукцii i споживчих цiн у планованому
перiодi.

Аналiз основних макропоказникiв економiчного i соцiального
розвитку Украiни свiдчить про суттеве зростання BapтocTi палива, електроенергii,
СИРОВИНИ, ОСНОВНИХ i ДОПомiжних матерiалiв, запасних частин, купованих
комплекТувальниХ виробiв, напiвфабрикатiв та iнших матерiальних pecypciB,
необхiдних для забезпечення основного технологiчного процесу, якi можуть бути
безпосередньо вiднесенi до послуг розподiJry природного газу.

Окремою проблемою Оператора ГРМ е велика плиннiсть кадрiв. Збереження
висококвалiфiкованого персонаlrу с запорукою безаварiйноi експлryатацii
гЕLзорозподiльних систем. Так, тарифами на посJryги розподiлry природного г€lзу
передбачено приведенrul середньоi заробiтноi плати в розрахунку на одного
штатного працiвника Оператора Грм до рiвня середнъоi заробiтноi плати в
розрахунку на одного штатного працiвника, зайнятого у промисловостi на
територiт дiяльностi газорозподiльного пiдприемства або зайнятого у
промисловостi УкраiЪи, з урахуванням прогнозних iндексу споживчих цiн та
iндексу зростаннrI номiнальноi середньомiсячноi заробiтноi плати працiвникiв,
скоригованого на iндекс споживчих цiн (iндекс зростаншI peaTrbHoi
середньомiсячнот заробiтноi плати), вiдповiдно до прогнозу .*оrоriоного i
соцiального розвиткУ УкраiЪи, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд29.0"/.2020 Ns 671.

Таким чином, формування тарифу на посJryги розподiлу природного г€lзу
вiдповiдного Оператора грм здiйснюсться виходячи з економiчно обqру"rо"u"й
витрат суб'екта господарювання та напряму з€rлежить вiд рiвня його витрат на
обслуговування гiворозподiльних мереж та ik скJIадових, а також обсяry робir, що
виконуються для ik обслуговування нез€шежно вiд витрат сумiжного
газорозподiльного пiдприем ства.



Тарифи на послуги розподiлу природного газу повиннi забезпечувати
г€ворозподiльнi пiдприемства коштами, необхiдними для роботи г€lзорозподiльних

газу та
систем, експ.rryатацii гalзового обладнання, пiдтримки цiлодобовоi
аварiйних служб для запобiгання можливим витокам природного
недопущення аварiйних сиryацiй.

роботи

Щоdо цiн (mарuфiв) на елекmрачну енерziю
У зв'язку з численними зверненнями споживачiв електричноi енергii,

органiв державноi влади, органiв мiсцевого саNrоврядування, територiальних
громад, органiзацiй, що представляють iнтереси споживачiв, громадських
органiзацiй, засобiв масовоI iнформацiТ та iнших заiнтересованих осiб щодо
поточноТ ситуацii з цiноутворенням на роздрiбному ринщу електричноi енергiТ та
iнших пов'язаних проблемних питань у галузi електроенергетики, якi надходять до
НКРЕКП, Офiсу Президента УкраiЪи, Верховноi Ради Украiни, Кабiнеry MiHicTpiB
УкраiЪи, з метою актуаrriзацii та систематизування iнформацii iз зазначених
питань та полегшення доступу до неТ, НКРЕКП |8.02.2021 опублiковано на
власному офiцiйному вебсайтi докладну iнформацiю стосовно цiн (тарифiв) на
електричну енергiю та соцiальноi пiдтримки побутових споживачiв.

Таким чином, з дет€tльним роз'ясненням стосовно порушених у зверненнях
питань щодо цiн (тарифiв) на електричну енергiю можна ознайомитися
на офiцiйному вебсайтi НКРЕКП за адресою (<Головна cTopiHKa> / <Важливе
цтя споживача) / <Iнформацiя щодо цiн (тарифiв) на електричну енергiю
та соцiальноi пiдтримки побутових споживачiв>> або за адресою
https : //www. пеrс. goy.ua/? пеw s : ] ] 2 б I\.

Щоdо mарафiв на mеплову енерziю mа BidпoBidHi комунальнi послуzu
Вiдповiдно до положень законiв Украiни <Про Нацiона-гrьну комiсiю, що

здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та комун€rльних посJtугD
(даrri - Закон про НКРЕКП), <Про державне регулювання у сферi комун€lльних

теплову енергiю, тарифи на комунальнi послуги суб'ектам природних монополiй
та суб'сктам господарювання на сумiжних ринках, лiuензчвання diяльносmi якuх
зdiйсню*пься НКРЕКП, та змiнюс ix за результатами перевiрки або монiторингу,
контролюе додержання лiцензiатами законодавства у вiдповiднiй сферi
реryлювання i лiцензiйних умов провадження господарськоТ дiяльностi, вживас
заходiв до запобiгання порушенням лiцензiйних ylv[oB та надае роз'яснення з
питань застосування нормативно-правових aKTiB НКРЕКП.

Згiдно з Лiцензiйними умовами провадження господарськоi дiяльностi у
сферi теплопостачання, затвердженими постановою НКРЕКП вiд 22.0З.20117 Jф З08
на територiТ територiальних громад БучанськоТ районноi ради КиiЪськоТ областi,
лiцензiати НКРЕКП у сферi виробництва (KpiM виробництва тепловоi енергiТ на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанцiях, атомних електростанцiях та
когенерацiйних установках), транспортування та постачання тепловоТ енергii вiдсутнi.

З оглrяду на викJIадене, питання регулювання дiяльностi пiдприемств, що
здiЙснюють господарську дiяльнiсть у сферi теплопостачання та надання
вiдповiдних комун€шьни>( послуг, а також встановлення тарифiв кiнцевим
споживачам у м. Буча КиiЪськоТ областi вiдноситься до компетенцiТ органiв
мiсцевого самоврядування.



щоdо mарафiв на ценmршлiзоване воdопосmачання mа ценmралiзоване
воdовidвеOення

СтаrгеЮ l0 ЗакоНу про державне реryJIювання визначено, що тарифи на
комунальнi посJý/ги суб'ектiв природних монополiй повиннi забезпечувати
вiдшкодування Bcix економiчно обrрунтовани>( планованих витрат на ik
ВИРОбНИЦТво З урахуванням планованого прибутку. ВстановленнJI тарифiв на
комунальнi посrryги, нижчих за розмiр економiчно обцрунтованих витрат на ik
виробництво, не допускаеться i може бути оскаржено в судi.

Також згiдно з частиною третьою cTaTTi 32 Закону Украiни кПро питну
воду, питне водопостачаннrI та водовiдведення> тарифи на наданнrI послуг з
питного водопостачання розраховуються на пiдставi галузевих нормативiв витрат i
повиннi повнiстю вiдшкодовувати експJD/атацiйнi витрати та забезпечувати
надiйну роботу об'ектiв централiзованого питного водопостачання i
водовiдведення.

Варто зазначитИ, Що на змiну BapTocTi окремих складових структури тарифiв
на централiзоване водопостачаншI та централiзоване водовiдведення вIIливають
чинники, якi не з€шежать вiд виконавцiв цих посJryг, а саме: збiльшення або
зменшеннrI мiнiмальноi заробiтноi плати, прожиткового MiHiMpty, податкiв,
зборiв, платежiв, пiдвищення або зниження цiн (тарифiв) на реагенти, п€lJIивно-
енергетичнi ресурси, придбання води в iнших суб'ектiв господарювання та/або
очищеннrI власних стiчних вод iншими суб'ектами господарюванIUI, курсу в€lлют
за наявносТi зобов'язань по запозичен}UIх (кредитах, позиках) мiжнародних
фiнансових органiзацiй.

виходячи з ycix цих умов, перегJuIд тарифiв на централiзоване
водопостачання та централiзоване водовiдведеннrl е об'ективним та необхiдним
заходом дJIя напежного функцiонування пiдприсмств, що забезпечують
споживачiв послугами з центрмiзованого водопостачаннrI та централiзованого
водовiдведення.

отже нкрЕкп встановлюе тарифи на централiзоване водопостачання та
централiзоване водовiдведення лiцензiатам, на piBHi, який покривае економiчно
обцрунтованi витрати в собiвартостi цих послуг.

При цьому нкрЕкП забезпечуе прозорiсть та вiдкритiсть процесу
формування та встановленнrI вказаних тарифiв. Так, з |ромадсь*i.r. npo"obr"."
вiдкритi обговорення проектiв рiшень нкрЕкII . .r"rarru встановлення цiн
(тарифiв) згiдно з Порядком проведення вiдкритого обговореншI проектiв рiшень
нацiона-гrьнот koMicii, що здiйснюе державне регулюваrr"" у сферах енергетики та
комун€Lпьних послуг, затвердженим постановою НКРЕКП вiд 30.06.2017 Ns 866.

ВодночаС, вiдповiдно до частини Другоi статгi 14 Закону про нкрЕкп
засiдання нкрЕкП проводяться у формi вiдкритих слухань. Згiдно з частиною
третьою цiсТ cTaTTi у вiдкритих сJI}D(аннях мають право брати ylacтb представники
суб'сктiв господарювання, що провамть дiяльнiсть у сферах енергетики та
комунапьних послуг, органiв державноi влади та органiв мiсцевого
самоврядуваннrI, органiзацiй, що представляютъ iнтереси споживачiв, громадських
органiзацiй, засобiв масовоi iнформацiт та iншi заiнтересованi особи.

Разом з тим звертаемо увагу, що повноваження зi встановлення тарифiв на
централiзоване водопостачання та централiзоване водовiдведення в ykpaiHi
роздiленi мiж НкрЕкп та органами мiсцевого самоврядування з ypaxyBaHIuIM



вимог пунктiв 1.4, |.5 Лiцензiйних умов провадження господарськоi дiяльностi з

централiзованого водопостачання та централiзованого водовiдведен}ш,
затверджених постановою НКРЕКII вiд 22.0З.20|7 М З07 (далi - Лiцензiйнi
умови).

Вiдповiдно до cTaTTi 28 Закону УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядуванця в
УкраiЪi> до вiдання виконавчих органiв сiльських, селищних, мiських рад
належить, зокрема, встановлення в порядку i межах, визначених
законодавством, тарифiв на побутовi, комунальнi (KpiM тарифiв на теплову
енергiю, централiзоване водопостачання та централiзоване водовiдведеннrI,
послуги з постачання гарячоi води, якi встановлюються НКРЕКП), транспортнi та
iншi послуги, здiйснення вiдповiдно до закону контролю за дотриманням цiн i
тарифiв.

Водночас, статтею 4 Закону УкраiЪи пПро житлово-комун€Lльнi пос"rryги>
визначено, що до повноважень органiв мiсцевого самоврядування н€tлежать,
зокрема, встановлення цiн/тарифiв на комунЕtльнi послуги вiдповiдно до Закоrту.

Таким чином, органи мiсцевого с€lмоврядування встановлюють тарифи на
центра-гriзоване водопостачання та центрilлiзоване водовiдведення пiдприемствам,
що не пiдпадають пiд критерii регулювання НКРЕКП, визначенi пунктом |.4
Лiцензiйних у!{ов.

KpiM того повiдомлясмо, що питання щодо збiльшеннrl видаткiв на виплату
пiльг i житлових субсидiй громадянам на оплату житлово-комунЕrльних посJIуг та
вирiшення iнших питань, пов'язаних iз соцiа-гlьним захистом населення не
належать до повновzuкень НКРЕКП.

Водночас зазначасмо, що tla сьогоднi iiентр€LlrьниIчi органоIчi виконавчоi
влади, який забезпечуе формування та реалiзуе державну полiтику у сферi
соцiального захисту, с MiHicTepcTBo соцiальноТ полiтики УкраТни, яке вiдповiдно
до пiдпункту 2 щ,нкту 4 Положення про MiHicTepcTBo соцiальноi полiтики УкраiЪи
(Мiнсоцполiтики), затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд
|7.06.2015 Ns 423, розробля€ проекти законiв та iнших нормативно-правових aKTiB
з питань, що н€rлежать до його компетенцiТ.

Вiдповiдно до гrункry 2 Порядку надання пiльг на оплату житлово-
комунaльних послуг, придбання твердого пЕlпива i скрапленого газу у грошовiй
формi, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 17.04.20|9
Ns З7З, Мiнсоцполiтики е головним розпорядником коштiв, передбачених у
Державному бюджетi дrrя виплати пiльг i житлових субсидiй громадянzll\,l на оплату
житлово-комунчшьних посJIуг, придбання твердого та рiдкого пiчного побутового
папива i скрапленого газу у грошовiй формi.

Член нкРЕкП О. Кривенко

Головань Л.
204-,l0-24


