
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

29-30 листопада 2018 р.              м. Житомир 
29 листопада 2018 року 

 
10.45 – 11.00 
 

Реєстрація учасників засідання Секції АМУ з питань житлово-
комунального господарства 
Готель «Гермес», м. Житомир, майдан Визволення, 8А 

11.00 – 11.10 
 

Відкриття засідання Секції АМУ з питань житлово-комунального 
господарства.  
Привітання учасникам засідання Секції від Житомирської міської 
ради  
Кондратюк Сергій Миколайович, заступник Житомирського міського 
голови 

11.10 – 11.20 Вступне слово Голови Секції АМУ з питань житлово-комунального 
господарства  
Катриченко Олександр Володимирович, заступник Криворізького 
міського голови 

11.20 – 12.00 Економіка та тарифна політика в умовах законодавчих змін, 
Хоцянівська Наталія Володимирівна, директор Департаменту 
економіки систем життєзабезпечення Мінрегіону 
Запитання-відповіді 

12.00 – 12.30 
 

Проблемні питання сфери ЖКГ, перспективи та виклики  
Гарник Олег Володимирович, аналітик Асоціації міст України 

12.30 – 13.00 «Проблеми галузі теплопостачання міста Криви Ріг»,  
Катриченко Олександр Володимирович, Голова Секції АМУ з питань 
житлово-комунального господарства, заступник Криворізького 
міського голови 

13.00 – 14.00 Обід 
Готель «Гермес», м. Житомир, майдан Визволення, 8А 

14.00 – 14.30 Модернізація КП «Житомирводоканал»  
Нікітін Андрій Миколайович, директор КП «Житомирводоканал» 

14.30 – 15.00 Як залучити інвестиції в оновлення теплопостачальних підприємств.  
Досвід КП «Житомиртеплокомуненерго» 
Рогожин Дмитро Володимирович, директор КП 
«Житомиртеплокомуненерго» 

15.00 - 15.20 Проблемні питання оснащення окремих приміщень у будівлях 
вузлами розподільного обліку теплової енергії,  
Вербівський Петро Павлович, начальник житлово-експлуатаційного 
відділу УЖКГ департаменту житлово-комунального комплексу 
Черкаської міської ради 

15.20 – 16.00 Обговорення проектів нормативно-правових актів: 
− наказу Мінрегіону «Про затвердження Методики розподілу між 

споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг»; 
− проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку та умов узгодження ліцензіатами обласних та Київської 

 



міської державних адміністрацій, що провадять господарську 
діяльність з виробництва теплової енергії, транспортування теплової 
енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими 
мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, 
транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим 
тарифом з органами місцевого самоврядування запозичень від 
іноземних держав, банків та міжнародних фінансових організацій для 
реалізації інвестиційних проектів»; 

− інше (за пропозиціями учасників) 
Гарник Олег Володимирович, аналітик Асоціації міст України, 
учасники засідання Секції АМУ з питань житлово-комунального 
господарства 

16.00 – 17.00 Обговорення найактуальніших проблем сфери ЖКГ та необхідних 
рішень для їх вирішення (вносяться  у т.ч. і за пропозиціями учасників): 
− наслідки введення в дію Закону України «Про ринок електричної 

енергії», проблеми з укладенням договорів на постачання природного 
газу; 

− можливість добового балансування природного газу підприємствами 
теплопостачання; 

− зростання заборгованість населення за спожиті житлово-комунальні 
послуги; 

− оснащення будівель вузлами комерційного обліку та встановлення 
органами місцевого самоврядування внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку;  

− можливість дотримання вимог Закону України «Про житлово-
комунальні послуги» після введення його в дію 01.05.2019 р.; 

− передача державних ТЕЦ у власність територіальних громад; 
− інше (за пропозиціями учасників). 
Учасники засідання Секції АМУ з питань житлово-комунального 
господарства 

17.00 – 18.00 Загальна дискусія, формування пропозицій до звернення Секції АМУ 
з питань житлово-комунального господарства 

19.00 Вечеря 
Готель «Гермес», м. Житомир, майдан Визволення, 8А 

 
30 листопада 2018 року 

 
08.00 – 8.45 Сніданок  

Готель «Гермес», м. Житомир, майдан Визволення, 8А 
09.00 – 10.45 
 

Ознайомлення з модернізованими на КП «Житомирводоканал» 
об’єктами: гіпохлоритна станція, частотні перетворювачі 
(м.Житомир, вул. Чуднівська, 120) 

10.45 – 12.30 Ознайомлення з встановленими КП «Житомиртеплокомуненерго»    
індивідуальними тепловими  пунктами, модернізованою котельнею та 
оновленими тепловими мережами  
(м. Житомир, вул. Домбровсбкого, 30 та вул. Жуйка, 12) 

12.30 – 13.00 Обговорення організаційних питань діяльності Секції. Закриття 
засідання Секції. Прийняття Звернення Секції АМУ з питань 
житлово-комунального господарства до органів державної влади 

13.00 – 14.00 Обід  
Готель «Гермес», м. Житомир, майдан Визволення, 8А 

14.00 Від’їзд учасників 
 

 

 


	ПРОГРАМА

