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Мета: 

• ознайомити учасників з основними положеннями проєкту Закону «Про управління 
відходами» ( № 2207-1-д); 

• обговорити  з учасниками мережі запропонований законопроєктом розподіл 
повноважень між центральними органами виконавчої влади, місцевими 
державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування; 

• обговорити з учасниками мережі запропоновану законопроєктом модель 
адміністрування послуг з управління відходами через адміністратора місцевої 
системи управління комунальними відходами; 

• визначити наявність існуючих проблем у сфері поводження з відходами, які не 
можуть бути вирішені законопроєктом; 

• Напрацювати пропозиції щодо тематики наступних засідань фахової мережі.  
 
Учасники: представники органів місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські   
голови та їх заступники, керівники (представники) виконавчих органів сільських, 
селищних, сільських рад з питань житлово-комунального господарства. 
Фасилітатор: Олег Гарник, експерт з питань житлово-комунального господарства  
Аналітичного центру Асоціації міст України. 
 

ПРОГРАМА 
 
Час    Tема Доповідач 

                                                               26.08.2021 

14.50 – 15.00 
 
Реєстрація учасників. 
 

15.00 – 15.05 Вітальне слово 

Олег Гарник, експерт з питань 
житлово-комунального 
господарства  Аналітичного 
центру Асоціації міст України 

15.05 – 15.15 

Основні положення проєкту Закону «Про 
управління відходами» ( № 2207-1-д), який 
готується до розгляду в Комітеті Верховної Ради 
України з питань екологічної політики та 
природокористування 

Олег Гарник, експерт з питань 
житлово-комунального 
господарства  Аналітичного 
центру Асоціації міст України 

15.15 – 15.30 
Виступи представників органів місцевого 
самоврядування з попереднього 
питання(уточнюється), обговорення  

Представники органів місцевого 
самоврядування (уточнюється) 

15.30 – 15.45 

Запропонований законопроєктом розподіл 
повноважень між центральними органами 
виконавчої влади, місцевими державними 
адміністраціями та органами місцевого 
самоврядування у сфері управління відходами 

Олег Гарник, експерт з питань 
житлово-комунального 
господарства  Аналітичного 
центру Асоціації міст України 
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15.45 – 16.00 
Виступи представників органів місцевого 
самоврядування з попереднього 
питання(уточнюється), обговорення 

Представники органів місцевого 
самоврядування (уточнюється) 

16.00 – 16.10 
Запропонована законопроєктом модель 
адміністрування послуг з управління відходами 
через адміністратора місцевої системи 
управління комунальними відходами; 

Олег Гарник, експерт з питань 
житлово-комунального 
господарства  Аналітичного 
центру Асоціації міст України 

16.10 – 16.20 Виступи представників органів місцевого 
самоврядування (уточнюється), обговорення 

Представники органів місцевого 
самоврядування (уточнюється) 

16.20 – 16.30 
Чи вирішує законопроєкт проблеми органів 
місцевого самоврядування у сфері поводження з 
відходами 

Представники органів місцевого 
самоврядування (уточнюється) 

16.30 – 16.35 Обговорення тематики наступних засідань 
фахової мережі 

Представники органів місцевого 
самоврядування  

 
 
 
 
  

 


