
 
 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування 
«Асоціація міст України» в рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого 

самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який реалізується спільно з  
Агентством США з міжнародного розвитку 

 
ПРОГРАМА 

 засідання Секції АМУ з питань житлово-комунального господарства 
 

9-10 лютого 2017 р.             м. Яремче 
 

9 лютого 2017 року 
 

11.15 – 11.30 Реєстрація учасників засідання Секції АМУ з питань житлово-
комунального господарства 
база відпочинку «Карпати», Івано-Франківська обл., 
м. Яремче, вул. І.Петраша, 30 
 

11.30 – 11.45 
 

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

 
11.45-13.00 Зміни в законодавчого поля сфери житлово-комунального господарства: 

- Закон України «Про заходи, спрямовані на врегулювання 
заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та 
підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті 
енергоносії» від 03.11.2016 № 1730-VIII; 

- Постанови НКРЕКП від 24.12.2016 р. № 2021 та від 15.12.2016 р. № 
2210 (тарифи на електричну енергію для  потреб міського 
електротранспорту та зовнішнього освітлення )  

- постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2016 р. № 803 
(питання соціальних нормативів, затверджених органами місцевого 
самоврядування, у разі перевищення ними норм споживання (вирішення 
проблем, пов’язаних з прийняттям постанови КМУ 803 від 11.11.2016 р.) 

-  
13.00 – 14.00 Перерва на обід  

база відпочинку «Карпати», Івано-Франківська обл., 
м. Яремче, вул. І.Петраша, 30 
 

14.00 – 15.30 Законодавча карта реформування сфери житлово-комунального 
господарства 
Аналітик центру аналізу та розробки законодавства Асоціації міст України 
Гарник Олег Володимирович. 
 
Обговорення 
 

15.30 – 16.15 
 
 
 
 

Обговорення законопроектів 
1.Проект Закону про житлово-комунальні послуги (реєстр № 1581-д від 
10.12.2015). 
2.Проект Закону про комерційний облік комунальних послуг (реєстр № 4901 
від 06.07.2016) 
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16.15-17.00 
 

3.Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення 
комерційного обліку природного газу" щодо порядку встановлення лічильників 
споживачам природного газу (реєстр № 5722 від 27.01.2017). 
 
Обговорення проблем галузі та необхідних змін до чинного законодавства: 

1. Відсутність прийнятого Типового договору про надання послуг з 
управління багатоквартирним будинком, шляхи вирішення проблеми. 
відсутності прийнятого Типового договору про надання послуг з управління 
багатоквартирним будинком.  

2. Питання поширення норм та гарантій галузевих угод на підприємства 
(висновки науково-правової експертизи Інституту держави і права  ім. 
В.М.Корецього). 

3. Проблеми галузі, запропоновані учасниками секції. 

 
17.00 – 18.00 Загальна дискусія, формування пропозицій 

 
19.00 Вечеря  

база відпочинку «Карпати», Івано-Франківська обл., 
м. Яремче, вул. І.Петраша, 30 

 
                         10 лютого 2017 року 

 
9.30 – 11.30 
 

Обмін досвідом з вирішення проблем у сфері житлово-комунального 
господарства 

 
11.30 – 12.30 
 
 
 
12.30 

Обговорення організаційних питань діяльності Секції. Закриття засідання 
Секції 
 
 
Обід 
база відпочинку «Карпати», Івано-Франківська обл., 
м. Яремче, вул. І.Петраша, 30 

 
 Від’їзд учасників. 
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