
ВІДОМОСТІ  
 

про деякі питання роботи Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-

комунального господарства у період роботи четвертої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 

(лютий – липень 2016 року) 
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Комітетські слухання : 

 

1. 17.02.2016 Комітетські слухання з питання: «Дерегуляція ведення бізнесу в будівництві» 
 

2. 30.03.2016 Комітетські слухання з питання: «Проблеми залучення інвестицій для модернізації  ЖКГ». 

У Комітетських слуханнях  взяли участь народні депутати України, уповноважені особи Рахункової палати, 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва, та житлово-комунального господарства, Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг,  Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження,  Київської міської державної адміністрації, 

представники профільних асоціацій та Харківської міської ради, керівники ДП «Центр розвитку державно-приватного 

партнерства», ПАТ «Київводоканал».   



Запрошені керівники та експерти Представництв в Україні Європейського Союзу,  ЄБРР, ЄІБ, Швейцарського 

бюро співробітництва в Україні, Кредитної установі для  відбудови (KfW) в Україні, Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID) та інших міжнародних фінансових організацій визначили коло проблемних питань, що гальмують 

інвестиційну діяльність в Україні, зокрема щодо невідповідної стандартам ЄС нормативно-правової бази в частині вимог 

до енергоефективності, недоліків підготовки проектних пропозицій, організації і проведення тендерних закупівель, 

фахового рівня консультантів та персоналу, відповідальних за реалізацію інвестиційних проектів. 

Розширена нарада 15.06.2016 

Про шляхи вирішення проблем забезпечення своєчасного перегляду тарифів на комунальні послуги та погашення 

заборгованості різниці в тарифах.  

Розглянуто питання в порядку контролю 

20.04.2016 

Про звернення Президента Міжгалузевої асоціації «Укртеплокомуненерго» Блащука А.А. щодо критичного стану 

підприємств комунальної теплоенергетики  

11.05.2016 

Інформація Кабінету Міністрів України про заходи, що вживаються Урядом для погашення заборгованості в повному обсязі 

різниці в тарифах на комунальні послуги, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної їх вартості тарифам, що 

затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органом місцевого самоврядування   

 

Інформація про результати розширеної наради в Мінрегіоні України «Підсумки проходження опалювального сезону 2015/16 

року, підготовка та виконання планів заходів до опалювального сезону 2016/17 року. Проблемні питання та шляхи їх 

вирішення» щодо стану підприємств комунальної теплоенергетики  

18.05.2016 

Про забезпечення своєчасного перегляду тарифів на комунальні послуги та вирішення проблеми погашення заборгованості 

різниці в тарифах, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної їх вартості тарифам, що затверджувалися та/або 

погоджувалися органами державної влади чи органом місцевого самоврядування   

 

Відбулося 8 засідань Робочої групи з підготовки до другого читання узгодженої редакції проекту Закону про 

житлово-комунальні послуги (реєстр. № 1581-д), який прийнято Верховною Радою України за основу 2 лютого 2016 

року. Протягом лютого – травня ц.р. відбулося вісім засідань Робочої групи, у яких брали участь уповноважені особи 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства,  Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості, Міністерства соціальної політики, Міністерства екології та природних ресурсів, Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Антимонопольного комітету, 



Київської міської держадміністрації, представники галузевих асоціацій, об’єднань профспілок, громадських інституцій 

та міжнародні експерти.  

 
Круглі столи:  

 
22 квітня 2016 р. «Державна житлова політика: проблеми і перспективи» 

 


