
 
 
 
 
 
 
 

Проводиться в рамках проекту  
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який реалізується за 

підтримки Агентства США з міжнародного розвитку 
проект 

ПРОГРАМА 
 засідання Секції АМУ з питань житлово-комунального господарства 

 
17-18 травня 2018 р.                       м. Тернопіль 

17 травня 2018 року 
 

10.45 – 11.00 
 
 

Реєстрація учасників засідання Секції АМУ з питань житлово-комунального 
господарства 
Тернопільська міська рада, м. Тернопіль, вул. вул. Листопадова, 5 

11.00 – 11.05 
 

Відкриття засідання Секції АМУ з питань житлово-комунального 
господарства.  
Привітання учасникам засідання Секції від Тернопільської міської ради 

11.05 – 11.10 Вступне слово Голови Секції АМУ з питань житлово-комунального 
господарства Катриченка Олександра Володимировича, заступника 
Криворізького міського голови 

11.10 – 11.15 Сфера житлово-комунального господарства: Головні виклики сьогодення 
Гарник Олег Володимирович, аналітик Асоціації міст України  

11.15 – 11.45 
 
 
 
11.45 – 11.50 

Реконструкція систем централізованого теплопостачання: Інженерно-технічні 
рішення 
Стемковський Владислав Володимирович, заступник Тернопільського міського 
голови 
Запитання-відповіді 

11.50 – 12.05 
 
 
 
12.05 – 12.10 

Реалізація в місті Кривий Ріг програм, спрямованих на підтримку власників 
житла в багатоквартирних будинках  
Катриченко Олександр Володимирович, заступник Криворізького міського голови, 
голова Секції АМУ з питань житлово-комунального господарства 
Запитання-відповіді 

12.10 – 12.25 
 
 
 
12.25 – 12.35 

Досвід термомодернізації будівель громадського сектору та житлового фонду 
Савечко Павло Михайлович, завідувач сектору з питань енергозабезпечення 
Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології 
Тернопільської міської ради 
Запитання-відповіді 

12.35 - 13.00 Державна політика тарифоутворення у галузі теплопостачання 
Чумак Андрій Костянтинович, директор КП «КП 
“Тернопільміськтеплокомуненерго” 

13.00 – 14.00 Обід 
Готель «Тернопіль» (вул. Замкова, 14) 

14.00 – 14.15 
 
 
 
 
 
14.15 – 14.30 

Обговорення проектів нормативно-правових актів: 
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил 
надання послуги з управління багатоквартирним будинком та Типового 
договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком» 
Катриченко Олександр Володимирович, заступник Криворізького міського голови, 
голова Секції АМУ з питань житлово-комунального господарства 
Запитання-відповіді 

14.30 – 15.30 Обговорення проектів нормативно-правових актів: 

 

http://rada.te.ua/vikonavchi-organi-radi/4815.html


− Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо заборони 
звернення стягнення та накладення арешту на кошти суб'єктів господарювання у сферах 
тепло-, водопостачання та водовідведення, отриманих від міжнародних фінансових 
організацій на реалізацію інвестиційних проектів (заходів) в Україні; 
− проект наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України «Про затвердження Змін до Правил експлуатації 
об’єктів поводження з побутовими відходами»; 
− проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869» (нова редакція Порядку 
формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, 
послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води); 
− проект наказу Мінрегіону «Про затвердження Методики визначення розміру 
внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх 
розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) 
приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого 
водопостачання». 

Гарник Олег Володимирович, аналітик Асоціації міст України 
15.30 – 16.30 Обговорення проблем сфери та необхідних змін до чинного законодавства 

(вносяться  у т.ч. і за пропозиціями учасників): 
− заборгованість населення за спожиті житлово-комунальні послуги. Шляхи вирішення 

проблеми; 
− оснащення будівель вузлами комерційного обліку та встановлення органами 

місцевого самоврядування внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів 
комерційного обліку;  

− проблеми на шляху впровадження Закону України «Про житлово-комунальні 
послуги»; 

− можливість органів місцевого самоврядування своєчасно провести конкурси з 
визначення управителів багатоквартирних будинків; 

− можливість щорічного перегляду органами місцевого самоврядування  тарифів на 
житлово-комунальні послуги. (Ініціатива Мінрегіону); 

− відновлення нарахування пені за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг; 
− монетизація пільг та субсидій з 01.01.2019: проблеми, ризики, пропозиції. 

16.30 – 16.45 Перерва на каву 
16.45 – 18.00 Загальна дискусія, формування пропозицій 
19.00 Вечеря  

Готель «Тернопіль» (вул.  Замкова, 14)  
 

18 травня 2018 року 
 

7.00 – 8.45 Сніданок в готелі 

09.00 – 09.15 Трансфер від готелю «Тернопіль» до котельні КП 
“Тернопільміськтеплокомуненерго” (вул. Київська, 3С) 

09.15 – 10.10 Інженерно-технічні рішення в процесі реконструкції системи 
централізованого теплопостачання  
(представник КП “Тернопільміськтеплокомуненерго”) 

10.10 – 10.20 
 

Трансфер від котельні  КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” до 
багатоквартирного житлового будинку, де встановлений індивідуальний тепловий 
пункт (вул. Леся Курбаса, 2) 

10.20 – 10.40 Досвід встановлення індивідуальних теплових пунктів в м. Тернопіль 
(представник Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та 
екології Тернопільської міської ради) 

10.40 – 10.45 
 

Трансфер до багатоквартирного житлового будинку, де проведені заходи з 
термомодернізації (вул.  Володимира Великого, 1) 

10.45 – 11.05 Реалізація програми термомодернізації багатоквартирних будинків  
(представник Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та 
екології Тернопільської міської ради) 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0782-05/paran37%23n37
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11.05 – 11.20 Трансфер від багатоквартирного житлового до КП «Тернопільводоканал» 
(вул.  Танцорова, 8) 

11.20 – 12.10 Реалізація енергоефективних заходів підприємством ВКГ: досвід та ефект 
(представник КП «Тернопільводоканал») 

12.10 – 12.45 Обговорення організаційних питань діяльності Секції. Закриття засідання 
Секції 

12.45 – 13.00 Трансфер від КП «Тернопільводоканал» до готелю «Тернопіль» (вул. Замкова, 14) 
13.00 – 14.00 Обід  

Готель «Тернопіль» (вул.  Замкова, 14) 
14.00 Від’їзд учасників 

 
 

 


	проект
	ПРОГРАМА
	Досвід встановлення індивідуальних теплових пунктів в м. Тернопіль (представник Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради)

