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ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ
КОМУНАЛЬНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ
Асоціація спільно із партнерами регулярно проводить спільні заходи,
де
висвітлювалися
проблемні
питання
комунальної
теплоенергетики, а саме:

Щорічне проведення нарад по підготовці та підведення підсумків
опалювальних сезонів та виїзних розширених засідань Правління –
2015рік : Житомир, Черкаси, Кіровоград, Київ
2016 рік: Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Київ

Виступи на нарадах Мінрегіону, профільного комітету ВР

Проведення прес-конференцій

Виступи по радіо та телебаченні

Проведення круглих столів

Звернення до керівництва країни по результатах нарад та пресконференцій
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УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ
За 2015 рік та за 9 місяців 2016 року Асоціація підготувала та надала
пропозиції і зауваження більш ніж до 40 проектів нормативноправових актів, які були оприлюднені (Верховна Рада України,
Мінрегіон, Мінпаливоенерго, ДАЕЕ, НКРЕКП, зокрема:
 Прийнята постанова КМУ від 07.10.2015 “Деякі питання
опалювального сезону 2015/2016 року”;.
 Закону України про “Житлово-комунальні послуги”;
 Постанови КМ України № 217 від 18.06.2014 ( в частині
відміни коригуючого коефіцієнту Кр);
 Постанови КМУ № 375 від 04.06.2015 “Питання погашення у
2015 році заборгованості в різниці в тарифах”;
 Пропозиції до проекту Закони України № 2214 “Про внесення
змін до деяких законів України щодо стабілізації фінансового
стану НАК “Нафтогаз України” в частині реструктуризації
заборгованості за газ та списання штрафних санкцій (Закон 423
від 14.05.2015)
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Пропозиції до проекту постанови про затвердження методики
перерахунку плати за комунальні послуги центрального опалення до
НКРЕП;
Пропозиції до проектів Законів України №2706 та № 3068 (в частині
мораторію на нарахування штрафних санкцій та списання
нарахованих штрафних санкцій від 28.09.2015 №100) ;
Пропозиції на КМУ щодо внесення змін до постанови КМУ № 293
від 09.07.2014 та № 453 від 13.10.2014 щодо заміни природного газу ;
Пропозиції на КМУ щодо внесення змін до Типового договору про
реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ;
Підготовлено та направлено до ВР проект закону “Про деякі питання
заборгованості за спожитий природний газ”, яким передбачено
списання заборгованості з підтримкою ТКЕ ( в комітеті ВР)
Підготовлення зауважень та пропозицій до проекту Закону України
№ 2832 від 13.05.2015
Міжгалузева Асоціація “Укртеплокомуненерго”

4

Міжгалузева асоціація “УКРТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО”

ПІДГОТОВКА ЗВЕРНЕНЬ ТА ЛИСТІВ









Підготовка листа на Прем'єр-міністра України від 15.01.2015
про внесення змін до Постанови КМУ №217 від 18.06.2015;
Підготовка звернення до Президента України, Верховної Ради,
Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 № 520 про внесення
змін до ПКМУ № 217
Підготовка звернення до депутатів Верховної Ради від
19.02.2015 щодо необхідності прийняття законів щодо
мораторію нарахування пені, штрафів, їх списання, списання
заборгованості з відповідними проектами законів;
Підготовка звернення на Голову НКРЕКП щодо відшкодування
збитків підприємствам ТКЕ за невчасно встановлені тарифи №
42 від 09.04.2015 та № 56 від 25.05.2015;
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 Підготовка звернення до Мінюсту України щодо діяльності
Державної виконавчої служби від 23.04.2015 № 48;
 Підготовка звернення на Голову Комітету Верховної Ради
Скуратовського С.І. щодо проведення парламентських слухань з
питань діяльності ТКЕ (проведена в жовтні 2015 нарада в
комітеті)
 Підготовка звернення до “Ощадбанку” з приводу виконання
постанови КМУ №217;
 Підготовка проекту зміни до Постанови КМУ № 630 та № 213;
 Підготовлено звернення до Голови Національного банку України
щодо
повернення
підприємствам
ТКЕ
коштів
з
неплатоспроможних банків № 101 від 01.10.2015.
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ПІДГОТОВКА ЗВЕРНЕНЬ ТА ЛИСТІВ, 2016 рік






звернення до Віце-прем'єр-міністра України Зубка Г.Г. № 1 від
11.01.2016 про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України № 217 від 18.06.2014;
лист до Заступника Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
Кругляка Е.Б. № 5 від 20.01.2016 щодо внесення змін до
державного бюджету України на 2016 рік в частині включення
різниці в тарифах;
звернення до Голови НКРЕКП Вовка Д.В. № 6 від 22.01.2016 з
приводу внесення змін до Кодексу газорозподільних систем щодо
виключення попередньої оплати з послуг розподілу та
транспортування природного газу для підприємств ТКЕ;
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звернення до Віце-прем'єр-міністра України Зубка Г.Г. № 7 від
22.01.2016 з приводу внесення змін до Кодексу газорозподільних систем
щодо виключення попередньої оплати з послуг розподілу та
транспортування природного газу для підприємств ТКЕ;
звернення до Заступника голови Комітету Верховної Ради України з
питань
будівництва,
містобудування
і
житлово-комунального
господарства Бабак А.В. №9 від 03.02.2016 щодо внесення змін до
державного бюджету України на 2016 рік щодо включення коштів на
компенсацію з різниці в тарифах на теплову енергію;
звернення до керівника представництва Міжнародного валютного фонду
в Україні Жерома Ваше № 17 від 03.03.2016 щодо втручання МВФ у
господарські
взаємовідносини
НАК
«Нафтогаз
України»
і
підприємствами ТКЕ та блокування внесення змін до законопроекту 2706
і Постанови КМУ № 217;
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звернення загальних зборів Учасників Міжгалузевої Асоціації у
м.Хмельницький до Голови Верховної Ради Гройсмана В.Б. та Прем'єрміністра України Яценюка А.П. № 26 від 4.04.2016 з приводу
надзвичайної ситуації, що склалась на підприємствах ТКЕ з вимогою
щодо виконання невідкладних заходів з її стабілізації;
звернення до Голови Комітету Верховної Ради Скуратовського С.І. № 37
від 8.04.2016 щодо критичної ситуації, яка склалась на підприємствах
ТКЕ з проханням розглянути зазначені проблеми на Комітеті Верховної
Ради з питань ЖКГ в частині укладення додаткових угод до основного
договору на постачання природного газу;
звернення до Президента України № 52 від 21.06.2016 щодо зняття
арештів рахунків підприємств ТКЕ;
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лист до Заступника Міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України Кругляка Е.Б. № 54 від
08.07.2016 щодо внесення змін до Постанови КМУ № 630 від 21.07.2005
«Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення,
постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового
договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання
холодної та гарячої води і водовідведення»;
звернення до Президента України № 55 від 12.07.2016 щодо підписання
Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого
функціонування суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання,
централізованого водопостачання та водовідведення» (далі – законопроект
№ 2706);
звернення до виконавчого директора Асоціації міст України Пітцика М.В.
№56 від 16.07.2016 щодо погодження пропозицій з демонополізації НАК
«Нафтогаз України»;
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звернення до Голови ЦК профспілки Романюка Ю.І. № 57 від
13.07.2016 щодо підтримки підписання законопроекту № 2706;
звернення до Заступника голови Комітету Верховної Ради
України з питань будівництва, містобудування і житловокомунального господарства Бабак А.В. №58 від 13.07.2016 з
приводу сприяння розв’язання проблем підприємств ТКЕ та
підготовки звернення до Президента України щодо підписання
законопроекту №2706;
звернення до Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. №
61 від 15.08.2016 щодо прискорення розгляду альтернативного
2706 законопроекту, розробленого Мінрегіоном та винесення
його до сесійної зали та ін.;
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звернення до Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. № 69 від
14.09.2016 щодо підтримки внесення змін до Постанови № 217 до
прийняття рішення Адміністативного суду м.Києва щодо вказаної
постанови по суті;
звернення до Віце-прем'єр-міністра України Кістіона В.Є. № 70 від
14.09.2016 щодо підтримки внесення змін до Постанови № 217 до
прийняття рішення Адміністативного суду м.Києва щодо вказаної
постанови по суті;
звернення до Віце-прем'єр-міністра України Зубка Г.Г. № 71 від
15.09.2016 щодо створення Національної програми теплозабезпечення;
співпраця з Федерацією роботодавців України в частині пропозицій
щодо внесення змін до Списків № 1 та № 2 професій та посад, зайнятість
на яких дає право на достроковий вихід на пенсію.
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
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