
ПРОЕКТ 
 
 
 
 
 
 

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

підтримки Агентства США з міжнародного розвитку 
 

ПРОГРАМА 
 засідання Секції АМУ з питань житлово-комунального господарства 

 
19-20 вересня 2019 р.       м. Рівне, вул. Міцкевича, 32, готель «Мир» 

 
19 вересня 2019 року 

 
 Заселення  

7.00 – 10.00 Сніданок  
(в готелі) 

10.45 – 11.00 
 

Реєстрація учасників засідання Секції АМУ з питань житлово-
комунального господарства. Вітальна кава. 

11.00 – 11.15 Відкриття засідання Секції АМУ з питань житлово-комунального 
господарства  
Привітання учасникам засідання Секції АМУ з питань житлово-
комунального господарства  
Хомко Володимир Євгенович, Рівненський міський голова 
Мета та завдання засідання Секції АМУ з питань житлово-
комунального господарства  
Катриченко Олександр Володимирович, Голова секції АМУ з питань 
житлово-комунального господарства, заступник Криворізького міського 
голови 

11.15 – 11.20 Вступне слово  
Гарник Олег Володимирович, аналітик Асоціації міст України 

11.20– 11.40 
 

Досвід міста Рівного : міські програми. Програми сталого розвитку. 
Васильчук Сергій Миколайович, заступник Рівненського міського голови 

11.40- 12.00 Фонд енергоефективності як дієвий інструмент реалізації ефективних 
проектів житлових об`єднань Рівненщини 
Лук’яник Михайло Святославович, експерт в Рівненській області програми 
підтримки Фонду енергоефективності України 

12.00 – 12.30 
 

Програми облаштування житлових будинків комунальної власності 
приладами обліку і регулювання теплової енергії та води. Питання 
експлуатації житлового фонду м. Рівного в сучасних умовах 
Москальчук Олена Віталіївна, заступник начальника управління житлово 
– комунального господарства м. Рівного 

12.30 – 13.00 
 

Загальна характеристика стану реформування сфери ЖКГ 
Гарник Олег Володимирович, аналітик АМУ 

 
13.00 – 13.50 
 

 
Обід 
(в готелі) 

 
 
 

 
 
 

 



 
13.50 – 14.25 
 

 
Поводження з побутовими відходами в Україні: Збирання, переробка, 
захоронення. Пошук джерел фінансування будівництва переробного 
заводу 
Катриченко Олександр Володимирович, Голова секції АМУ з питань 
житлово-комунального господарства, заступник Криворізького міського 
голови 

14.25 – 14.45 
 

Рівненський досвід поводження з побутовими відходами. Робота КАТП 
– 1728 в м. Рівному 
Кралюк Ростислав Миколайович, директор КАТП  - 1728 

14.45 – 15.05 
 

Актуальні проблеми підприємств водопостачання та водовідведення. 
Досвід вирішення проблемних питань 
Карауш Андрій Петрович, директор РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» 

15.05 – 15.25 
 

Запровадження енергозберігаючих заходів в теплопостачальних 
підприємствах міста Рівного 
Ющук Олександр Васильович, Технічий директор ТзОВ 
«Рівнетеплоенерго», 
Міненок Катерина Петрівна, Фінансовий директор ТзОВ 
«Рівнетеплоенерго» 

15.25 - 16.05 
 

Обговорення проектів нормативно-правових актів: 
- проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  
щодо здійснення державного контролю (нагляду) у сфері житлово-
комунального господарства»; 
- проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
вдосконалення порядку встановлення тарифів на теплову енергію та 
послуги з централізованого водопостачання» (реєстр № 2099 від 
09.09.2019); 
- проєкт наказу Мінприроди «Про порядок розроблення та затвердження 
регіональних планів управління відходами». 
Гарник Олег Володимирович, аналітик Асоціації міст України 

16.05 – 16.20 
 

Перерва на каву 

16.20 – 17.00 
 

Обговорення проблем сфери та необхідних змін до чинного 
законодавства (вносяться  у т.ч. і за пропозиціями учасників під час 
Секції): 
- негативні наслідки запровадження роздрібного та оптового ринку 
електричної енергії для органів місцевого самоврядування та комунальних 
підприємств, шляхи їх подолання;  
- необхідність щорічного встановлення тарифів на комунальні 
послуги (з можливість їх коригування протягом року), встановлення їх 
виключно на економічно обґрунтованому рівні; 
- зростання заборгованості споживачів за житлово-комунальні 
послуги та шляхи скорочення такої заборгованості; 
- вплив монетизації субсидій на зростання заборгованості споживачів; 
- спроможність комунальних підприємств та органів місцевого 
самоврядування до залучення кредитних коштів у оновлення основних 
фондів ЖКГ. 
 

17.00 – 18.15 
 

Загальна дискусія, обмін досвідом, формування пропозицій, підведення 
підсумків першого дня засідання Секції 

 
18.30 
 

Вечеря  
(в готелі) 

 
 

 



 
20 вересня 2019 року  

 
7.00 – 8.45 Сніданок  

(в готелі) 
08.45 -09.00 Відправлення автобусу від готелю до об’єктів інфраструктури 

житлово-комунального господарства міста Рівне 
09.00 – 9.30 Ознайомлення з ефективністю роботи котельні з когенераційною 

установкою 
(Трансфер до модернізованої  котельні вул. Київська, 6) 

9.30 – 9.50 Організаційні засади налагодження ефективної діяльності  ОСББ 
«Маяк»  
(Трансферт до ОСББ на вул. Білякова,8) 

9.50 – 10.30 Зміни в підходах надання послуги поводження з відходами на прикладі 
КАТП - 1728 
(Трансферт до Рівненського полігону побутових відходів) 

10.30 -11.15 Інженерно-технічні рішення в процесі реконструкції об’єктів 
водопостачання 
Ознайомлення з роботою сервісної служби «Рівнеоблводоканал» 
(Трансферт на РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал», 
вул . Степана  Бандери,2 ) 

11.15– 11.50 
 

Ознайомлення з ефективністю роботи котельні з когенераційною 
установкою  
(Трансфер до модернізованої  котельні по вул. Макарова, 30) 

11.50 – 12.10 Повернення автобусом до готелю 

12.10– 13.00 Обговорення організаційних питань діяльності Секції. Закриття 
засідання Секції 

 
13.00 – 14.00 

 
Обід  
(в готелі) 

14.00 Від’їзд учасників 

 

 


	ПРОГРАМА
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