Проводиться в рамках проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування
в Україні (ПУЛЬС)»

проект

ПРОГРАМА

ДЕНЬ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
20 вересня 2017 року
м. Одеса
(готельний комплекс «Gagarinn», вул. Гагарінське Плато, 5-Б, зал «Гранд-Хол», 4 поверх)
09.00 – 09.20

Відкриття Дня енергоефективності
Вступне слово Виконавчого директора ВАОМС «Асоціація міст України»
Олександра Слобожана. Презентація оновленої Стратегії галузі житловокомунального господарства та Галузевого форуму місцевого
самоврядування (листопад 2017, м. Київ)

09.20 – 09.55

Виступ заступника Міністра регіонального розвитку будівництва та ЖКГ
України Едуарда Кругляка

09.55 – 10.05

Виступ Керівника проекту IFC «Енергоефективність у житловому секторі
України» Софії Лінн

10.05 – 10.15

Виступ Голови Державного агентства
енергозбереження України Сергія Савчука

10.15 – 10.30

Проблеми реформування сфери ЖКГ: погляд
самоврядування
Андрій Білоусов, Кам’янський міський голова

10.30 – 10.45

Перерва. Кава-брейк

10.45 – 10.55

Співпраця ОСББ з органами місцевого самоврядування: проблемні питання
та шляхи їх вирішення
Наталія Олійник, Президент Громадської організації «Всеукраїнська рада
голів ОСББ»

10.55 – 11.05

Усунення бар’єрів, забезпечення прозорості та впровадження
енергоефективності в сфері теплопостачання
Арсеній
Блащук,
Президент
Міжгалузевої
асоціації
«УКРТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

11.05 – 11.15

Ресурсозбереження та якісне водозабезпечення – стратегічний напрямок
розвитку водопровідно-каналізаційного господарства України
Юрій Жерліцин, Директор з міжнародних зв’язків, роботи з громадськими
організаціями та проведення заходів Всеукраїнської асоціації підприємств
водопровідно-каналізаційного
господарства
Асоціація
«Укрводоканалекологія»

з

енергоефективності
органів

та

місцевого

11.15 – 11.25

Законодавче врегулювання участі управителів у реалізації державних та
місцевих програмах із впровадження енергоефективних заходів у
багатоквартирних будинках
Василь Ліман, Президент Громадської спілки «Асоціація управителів
житла»

11.25 – 11.35

Чи можливе кредитування комунального сектору вУкраїні
Євген Мецгера, заступник Голови Правління ПАТ АБ «Укргазбанк»

11.35 – 12.05

Запитання із залу до спікерів

12.05 – 12.20

Обговорення тексту Резолюції щодо плану спільних дій з вирішення
проблемних питань в сфері житлово-комунального господарства

12.20 – 12.25

Прийняття Резолюції щодо плану спільних дій з вирішення проблемних
питань у сфері житлово-комунального господарства

12.25 – 12.30

Підписання Меморандуму про партнерство, співпрацю та взаємодію між
Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація
міст України» та Громадською спілкою «Асоціація управителів житла»

12.30

Завершення Дня енергоефективності

