
 

 

Українська асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства 

«УКРВОДОКАНАЛЕКОЛОГІЯ» 

 
                                                                                                                                                                         

Від 26.03.2021 р. №  189 

 

Виконавчому директору  

Асоціації міст України 

 

Слобожану О.В. 

 

 

Шановний Олександр Володимирович! 

 

Асоціацією «Укрводоканалекологія» спільно з Швейцарсько-українськиv 

проектом «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO планується 

проведення серії онлайн-семінарів щодо організації надання послуги 

водопостачання та водовідведення на рівні органів місцевого самоврядування 

(невеликі міста, ОТГ, села), календар та тематики семінарів доються. 

Просимо розповсюдити зазначену інформацію серед учасників Вашої 

Асоціації 

Тема розрахована на представників органів місцевого самоврядування та 

комунальних підприємств. 

Заявки просимо подавати за посиланням: 

https://forms.gle/Xa2aXBR26phzkb4d8. 

Онлайн-семінари будуть проведені за допомогою платформи Zoom, 

інформацію про підключення до якої учасники отримають після надання заявки. 

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (099) 139 70 47, та 

електронною поштою ukrvodokanal@ukr.net. 

 

 

З повагою 

 

Директор Асоціації 

«Укрводоканалекологія»  

 

 

 

О.М. Шкінь 

 

 

 

 

 

Адреса: 03150, м. Київ,      

вул. Казимира Малевича, 31, оф 315, 318 

Тел. (044) 244 00 28,  

e-mail:  ukrvodokanal@ukr.net 

 https://www.ukrvodokanal.in.ua 
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Календар та тематика циклу онлайн-семінарів  

щодо організації надання послуги водопостачання та водовідведення на рівні 

органів місцевого самоврядування 

 

Дата Блок Тема (теми) 

 Модуль 1 (2 години) 

15.04.2021 Розбудова та розвиток 

системи водопостачання та 

водовідведення 

Розробка галузевих стратегій та програм 

водопостачання, водовідведення та 

санітарії в ОТГ 

15.04.2021 Взаємовідносини власника 

із мережею 
• Взаємовідносини КП із радою як 

засновником КП 

• Взаємовідносини КП з виконавчим 

органом місцевого самоврядування, до 

сфери управління якого належить КП 

• Контракт з керівником КП 

• Державна допомога суб’єктам 

господарювання (оглядово) 

 Модуль 2 (2 години) 

29.04.2021 Формування мережі 

надавача 

Виявлення майна комунальної власності, 

призначеного для забезпечення послуг з 

водопостачання та водовідведення та 

оформлення прав на нього:  

• Інвентаризація майна та оформлення 

лишків, у разі виявлення  

• Прийняття у власність ТГ безхазяйного 

майна у сфері водопостачання та 

водовідведення  

• Оприбуткування об'єктів, права 

територіальної громади та КП на які не 

було оформлене належним чином 

29.04.2021 Окремі питання 

забезпечення господарської 

діяльності. Правовий режим 

використання майна 

• Створення/реорганізація КП  

• Ліцензування та дозвільні документи 

 Модуль 3 (2 години) 

13.04.2021 Форми управління 

системою ВПВВ 
• Передача майна територіальної громади 

у господарське відання КП 

• Передача майна територіальної громади 

у довгострокову оренду  

• Передача майна територіальної громади 

у концесію  

• Співробітництво територіальних 

громад у ВПВВ 

13.04.2021 Інші питання 

функціонування та розвитку 

системи ВПВВ 

• Співпраця (координація) з надавачами 

послуг інших форм  

• Комунікація КП зі споживачами 

 


