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Президенту України  

Верховній Раді України 

Кабінету Міністрів України  

 

РЕЗОЛЮЦІЯ 

Дня енергоефективності 

Ми, 324 міських, селищних, сільських голів, представників Громадської 

організації «Всеукраїнська рада голів ОСББ», Всеукраїнської асоціації підприємств 

водопровідно-каналізаційного господарства Асоціація «Укрводоканалекологія», 

Міжгалузевої асоціації «УКРТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО», Громадської спілки 

«Асоціація управителів житла», обговоривши найважливіші проблеми сфери 

житлово-комунального господарства в Україні, та звертаємося до вищих органів 

державної влади щодо якнайшвидшого вирішення таких питань: 

1. Підтримати необхідність прийняття Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги» (реєстр. № 1581-д від 10.12.2015), в якому при доопрацюванні до 

другого читання враховані пропозиції органів місцевого самоврядування. 

2. Передбачити протягом 2018 року здійснення повної компенсації державою 

заборгованості з різниці в тарифах за надані підприємствами житлово-

комунального господарства послуги, яка виникла в минулі роки. 

3. Не допустити в проекті Державного бюджету України на 2018 рік передачу на 

фінансування з місцевих бюджетів пільг населенню на оплату електроенергії, 

природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, плати за 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, вивезення побутового 

сміття та рідких нечистот. 

4. Забезпечити надання вищезазначеної субвенції  з державного бюджету місцевим 

бюджетам на пільги та субсидії по ЖКГ в повному обсязі. 

5. Передбачити в Державному бюджеті України на 2018 рік кошти на продовження 

реалізації програми «теплих кредитів». 

6. Підтримати прийняття розробленого Кабінетом Міністрів України проекту 

Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо пільг окремим 

категоріям громадян» (реєстр. № 6668 від 05.07.2017). 

7. Внести зміни до Законів України «Про ринок природного газу» та «Про 

теплопостачання», якими виключити норми щодо можливості  припинення 

постачання природного газу підприємствам теплопостачання у разі 

заборгованості по розрахунках за нього. 

8. Спростити передбачений Законом України «Про надання державної допомоги 

суб’єктам господарювання» порядок надання такої допомоги органами 

місцевого самоврядування створеним ними підприємствам житлово-

комунального господарства, скоротивши терміни прийняття рішень з цих питань 



Антимонопольним комітетом України або виключивши з сфери дії цього Закону 

надання такої допомоги зазначеним підприємствам. 

9. Розробити нормативно-правові акти, якими буде вирішена проблема безоплатної 

передачі земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки, у 

власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного 

будинку. 

10. Внести зміни до порядку надання «теплих кредитів», передбачивши можливість 

участі у відповідній програмі управителів житла. 

11. Забезпечити реалізацію норм Закону України «Про заходи, спрямовані на 

врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих 

організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення 

за спожиті енергоносії» в частині встановлення для Енергоринку алгоритму та 

порядку розподілу коштів, які надходять під час проведення розрахунків за 

спожиту електричну енергію. 

12. Прискорити розробку, широке громадське обговорення та прийняття 

підзаконних нормативно-правових актів до Закону України «Про комерційний 

облік теплової енергії та водопостачання», підготувати методологічне 

забезпечення їх застосування. 

13. Скасувати клірингову систему розрахунків, яка передбачена постановою 

Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року №20. 

14. Скасувати систему рахунків із спеціальним режимом використання, яка 

передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 року 

№217. 

15. Спростити процес отримання місцевих гарантій підприємствами сфери житлово-

комунального господарства, шляхом внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 14.05.2012 № 541. 

16. Прискорити вирішення проблеми компенсації втрат підприємств за попередні 

періоди при затвердженні нових тарифів, шляхом прийняття змін до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869. 

17. Вирішити проблему акцептуванню договорів по розрахунках підприємств з 

податку на додану вартість в рахунок субвенції з різниці в тарифах 

Міністерством фінансів України. 

18. Прискорити розробку методологічного забезпечення щодо встановлення 

органами місцевого самоврядування тарифів на житлово-комунальні послуги. 

 

Прийнято учасниками 

ХІІІ Українського муніципального форуму  

20  вересня 2017 року, 

 м. Одеса 

 


