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П Р О Є К Т  Р І Ш Е Н Н Я 

Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Президента України, 
Верховної ради України, Кабінету Міністрів України щодо забезпечення 
контролю за цінами на всі групи товарів на період дії воєнного стану в 

Україні

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», на виконання указу Президента України від 24 лютого 2022 року 
№  64/2022  «Про  введення  воєнного  стану  в  Україні»,  беручи  до  уваги 
інформацію  щодо  спекулятивних  дій  товаровиробників,  дістрибюторів  та 
деяких  суб’єктів  господарювання  при  формуванні  цін  на  товари  для 
населення  у  період  дії  воєнного  стану  в  Україні,  з  метою  недопущення 
підвищення  цін  на  всі  групи  товарів,  що  реалізуються  для  мешканців 
Одеської області, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити  текст  звернення  депутатів  Одеської  обласної  ради  до 
Президента  України,  Верховної  ради України,  Кабінету Міністрів України 
щодо  забезпечення контролю за цінами на всі  групи товарів на період дії 
воєнного стану в Україні (додається).

2.  Надіслати  згадане  звернення  до   Президента  України,  Верховної 
ради України, Кабінету Міністрів України.  

Проєкт рішення підготовлено апаратом обласної ради 
та  внесено  на  розгляд  всіма  політичними  фракціями 
обласної ради



ЗВЕРЕНННЯ
депутатів Одеської обласної ради до Президента України, Верховної ради 

України, Кабінету Міністрів України щодо забезпечення контролю за цінами 
на всі групи товарів на період дії воєнного стану в Україні

Ми,  депутати  Одеської  обласної  ради,  представляючи  інтереси 
громадян  регіону,  стурбовані  щодо  спекулятивних  дій  товаровиробників, 
дістрибюторів та деяких суб’єктів господарювання при формуванні цін при 
реалізації товарів для населення у період дії воєнного стану в Україні.

Такі  антипатріотичні  дії  окремих  несвідомих  та  корисливих  осіб 
призводять  до  порушення  прав  громадян  у  сфері  антимонопольного 
законодавства,  законодавства у сфері захисту прав споживачів,  підривають 
оборонну  спроможність  держави  у  вкрай  складні  часи  та  призводять  до 
деморалізації населення на відповідних територіях нашої держави. 

Як  встановлено  статтею  3  Конституції  України  Людина,  її  життя  і 
здоров'я,  честь  і  гідність,  недоторканність  і  безпека  визнаються  в  Україні 
найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. 
Утвердження і  забезпечення  прав і  свобод людини є головним обов'язком 
держави.

З метою об’єднання всіх сил нашої держави, згуртувати в єдине ціле 
народ  України  та  недопустити  підвищення  цін  на  всі  групи  товарів,  що 
реалізуються  для  мешканців  Одеської  області  та  держави  загалом 
звертаємося до Вас із проханням запровадити на період дії воєнного стану в 
Україні державне регулювання цін на всі групи товарів, у тому числі товарів 
першої  необхідності,  продовольчих  та  непродовольчих  товарів,  ліків  та 
інших першочергових товарів необхідних людині для життя, а при виявленні 
осіб  винних  у  такій  антидержавній  діяльності  притягувати  до 
відповідальності по всій суворості закону воєнного часу. 



Пояснювальна записка до проєкту рішення Одеської обласної ради 
«Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Президента України, 
Верховної ради України, Кабінету Міністрів України щодо забезпечення 
контролю за цінами на всі групи товарів на період дії воєнного стану в 

Україні»

З  метою забезпечення  державною підтримкою та  дотримання прав  і 
свобод громадян України у період дії воєнного стану в Україні, забезпечення 
справедливого ціноутворення та недопущення спекулятивних дій щодо цін 
на всі групи товарів, у тому числі товарів першої необхідності, продовольчих 
та непродовольчих товарів, ліків та інших першочергових товарів необхідних 
людині для життя пропонуємо звернутися до Президента України, Верховної 
Ради  України  та  Кабінету  Міністрів  України  з  проханням  запровадити 
державне регулювання цін.
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