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Про необхідність впровадження Єдиної державної системи моніторингу 
виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати 
за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги (далі ЄДСМ)

Ш ановний Володимире Борисовичу!

Завдяки публічним заявам ряду політиків щодо завищення цін на паливно- 
енергетичні ресурси та тарифів на комунальні послуги в рази для споживачів, серед 
населення країни зростає незадоволення відсутністю в державі прозорої тарифної 
політики. Такі заяви дають масу підстав для політичних спекуляцій та підбурення 
протестних настроїв. Тому в соціумі присутня думка, що керівництво держави 
обернене спиною до проблем народу і підтримує непрозорі схеми ціно та 
тарифоутворення.

Ці настрої підтверджуються вимогами профспілкових організацій, рішеннями 
обласних, районних, міських та селищних рад по організації прозорої політики ціно 
та тарифоутворення на паливно-енергетичні ресурси та комунальні послуги в 
державі. За останній час такі вимоги у великій кількості пройшли через профільні 
Комітети ВРУ ( ПЕК та ЖКХ). А скільки таких звернень пройшло на пряму до 
органів законодавчої та виконавчої влади? (список деяких адресатів додається)

З метою зменшення протестних настроїв населення потрібно негайно 
впроваджувати державний механізм, завдяки якому в найкоротший час може бути 
організовано ведення прозорого ціно та тарифоутворення. Але це неможливо без 
впровадження державою дієвих економічних механізмів, про що по суті і йдеться в 
прийнятих рішеннях.

Одним з таких державних механізмів і є ЄДСМ яка була розроблена 
науковцями Інституту економіки та прогнозування, Інституту кібернетики ім. 
В.М.Глушкова та Інституту науково-практичних розробок комплексних систем 
НАН України ще у 2006 році за рекомендаціями Президії НАН України на 
доручення діючого на той час Уряду. До повного доопрацювання проекту ЄДСМ 
деякі її підсистеми в період з 1997р по І999р успішно пройшли практичне 
впровадження у двох областях України -  Запорізькій та Луганській.

ЄДСМ дає можливість збору актуальної, своєчасної Інформації в режимі 
реального часу що дозволить здійснювати математичне моделювання економічних 
процесів в країні. ЄДСМ має стати дієвим державним інструментом для прийняття 
стратегічних та оперативних рішень по сталій реалізації реформ на основі
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системного аналізу діяльності паливно-енергетичного комплексу та житлово- 
комунального господарства.

На сьогодні в Україні функція організації системи моніторингу показників 
енергетичного балансу України та системи моніторингу за ефективним 
використання паливно-енергетичних ресурсів покладена на
Держенергоефективності яке, на жаль, не має відповідної юридичної, 
методологічної, організаційно-технічної бази, а також фінансового та кадрового 
забезпечення для організації збору достовірної інформації в режимі реального часу 
та формування на цій основі енергетичного балансу країни, а також моніторингу 
динаміки його показників.

Це пов’язано з відсутністю діючого в державі Закону України Про Єдину 
державну систему моніторингу виробництва, постачання, транспортування, 
споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги (реєстр. 
№4844 від 17.06.2016 р), який доопрацьовано та вшосте внесено на розгляд 
Верховної Ради України ( раніше двічі приймався в першому читанні).

Необхідність прийняття проекту Закону України з метою впровадження 
ЄДСМ в Україні підтверджується висновками і рішеннями регіональних органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування ( додаються).

Реалізація положень Закону не потребує витрат із державного бюджету, а 
джерелами фінансування впровадження та функціонування ЄДСМ є інвестиції та 
інші надходження, не заборонені законодавством.

Впровадження ЄДСМ є інноваційно-інвестиційним проектом і не потребує 
видатків із державного бюджету та гарантій Уряду.

На запит авторів законодавчої ініціативи, НАН України підтвердила свій 
попередній експертний висновок щодо необхідності впровадження ЄДСМ та ще раз 
акцентувала увагу на необхідності прийняття Верховною Радою України вказаного 
Закону. Також в експертному висновку НАН України викладені загальні витрати, 
необхідні для впровадження ЄДСМ на всій території України та розрахунок 
мінімального економічного ефекту (130,5 -  170Л 2 млрд.грн. в рік) в і д  базового 
періоду 2012 року.

Економічна ефективність капіталовкладень на впровадження ЄДСМ становить 
7,1, а строк окупності капіталовкладень -  1.7 місяця.

Звертаємось до Вас, шановний Володимире Борисовичу, та до членів Уряду з 
проханням підтримати прискорення прийняття проекту Закону України “Про 
Єдину державну систему моніторингу виробництва, постачання, транспортування, 
споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги”.

Додатки: на 11 арк.

З повагою

Голова Ради ВГО «Інноваційн 
Фонд Народна Ініціатива»

Координатор з питань впровадження ЄДСМ

В.Нижник

С.Ш евченко
тел. (066) 033-47-57
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Вимоги профспілкових організацій, рішення обласних, міських та 
районних рад з питання організації прозорої політики ціно та 

тарифоугворення на паливно-енергетичні ресурси та комунальні послуги в
державі.

1. Звернення Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки 
України від 19.05.2016 № 02-5/323

2. Звернення Золотоніської районної організації профспілки працівників 
освіти і науки України від 26.05.2016 № 40

3. Звернення Первинної профспілкової організації працівників Одеської 
національної академії харчових технологій від 30.05.2016 № 125п

4. Звернення Івано-Франківської обласної організації профспілки 
працівників агропромислового комплексу України від 30.05.2016 № 21

5. Запорізької міської організації профспілки працівників 
агропромислового комплексу України від 18.05.2016 № 60

6. Запорізької районної організації профспілки працівників 
агропромислового комплексу України від 20.05.2016 №30

7. Миколаївської обласної організації профспілки працівників 
агропромислового комплексу України від 20.05.2016 № 01 /16

8. Михайлівської районної профспілкової організації працівників
агропромислового комплексу України

9. Якимівської : районної організації профспілки працівників 
агропромислового комплексу Запорізької області від 19.05.2016 № 13/1

10. Горохівської районної ради Волинської області від 24.05.2016 № 5/34
11 .Старовижівської районної ради Волинської області від 20.05.2016 № 6/7 
12.Ратнівської районної ради Волинської області від 24.05.2016 № 6/30 
13.Чернівецької міської ради від 12.05.2016 № 186
14. Президії Ради професійних спілок Івано-Франківської області від

23.05.2016 №11-27-1
15. Верхньо дніпровської міської ради Дніпропетровської області від

11.05.2016 № 306
16. Звернення Новгород-Сіверської районної організації профспілки 

працівників освіти і науки від 27.05.2016 № 15
17. Рішення Житомирської міської ради від 19.05.2016 № 238
18. Рішення Ратнівської районної ради Волинської області від 24.05.2016 

№ 6/30
19.3вернення Федерації професійних спілок України від 25.05.2016 

№ 05/01-15/592
20. Рішення Дунаєвецької районної ради Хмельницької області від

26.05.2016 № 2-7/2016
21. Рішення Луцької міської ради від 25.05.2016 № 9/1
22. Рішення Івано-Франківської обласної ради від 26.05.2016 № 169-5/2016
23. Рішення Хмельницької обласної ради від 01.06.2016 №4-6/2016
24. Рішення Дубровицької районної ради Рівненської області від 31.05.2016



25.Звернення Дрогобицької районної ради Львівської області від
07.06.2016 № 02-06/384

26.3вернення Об’єднання вільних профспілок по Полтавській області 
(ОВП) від 30.05.2016 № 3.

27.3вернення працівників КЗ ЛОР «Будинок дитини № 1 від 10.06.2016 .
28. РІШ ЄННЯ Тернопільської обласної ради від 31.05.2016 № 234
29. Рішення Старосинявської районної ради Хмельницької області від

3 1.05.2016 № 06-7/2016
30. Рішення Корольовської районної ради м. Житомира від 24.05.2016 № 

46
31. Рішення Ковельської районної ради Волинської області від 20.05.2016 

№ 5/4
32. Рішення Обухівської.районної ради Київської області від 17.05.2016 

№ 105.8.УІІ
33. Рішення Дунаєвецької міської ради від 26.05.2016 № 2-8/2016р
З 4. Рішення Золотоніської районної ради Черкаської області від

08.07.2016 № 6-24/УІІ
35. Рішення Волинської обласної ради від 14.07.2016 № 6/45
36. Рішення Рожищенської районної ради Волинської області від

14.07.2016 №11/2.1
З 7. Звернення Турківської районної ради Львівської області від

05.07.2016 № 01-16 вих.335.
З8.Звернення Бориспільської міської ради Київської області від

13.07.2016 № 12-34-2576.
39.3вернення депутатів Богунської районної ради м. Житомира від

07.07.2016 № 1/537.
40.3вернення громади с. Маркевичі Локачинського району Волинської 

області від 16.06.2016, підтримане рішенням Локачинської районної 
ради від 16.06.2016 № 7/17/3

41.Звернення депутатів Володарської районної ради Київської області від
22.07.2016 № 74-06(П)-УІІ

42.Звернення Криворізької міської ради від 29.07.2016 № 1/30-710.
43.Звернення Боярської міської ради Києво-Святошинського району 

Київської області від 25.07.2016 № 02-10/1407.
44.Звернення Кегичівської районної ради Харківської області від

19.07.2016 №02-18/300.
45.Звернення Шишацької районної ради Полтавської області від

04.08.2016 № 654.
46.3вернення Х арківської сільської ради Черкаського району Черкаської 

області від 14.07.2016 № 496/02-09.
47. Рішення Херсонської міської ради від 24.06.2016 № 215
48. Рішення Голопристанської міської ради Херсонської області від 

14.07.016 № 238.
49-Рішення, Дубенської міської ради Рівненської області від 22.07.2016 

№ 849.



50. Рішення Ічнянської міської ради Чернігівської області від 13.07.2016 
№ 387-УІІ.

51. Рішення Теребовлянської міської ради Тернопільської області від 
05.07 2016 № 645.

52. Рішення Барської міської ради Барського району Вінницької області 
від 14.07.2016

53. Рішення Мукачівської міської ради від 23.06.2016 № 267.
54. Рішення Нововолинської міської ради Волинської області від

14.07.2016 № 10/22.
55. Рішення Луцької районної ради Волинської області від 21.07.2016 № 

9/74.
56. Рішення Переяслав-Хмельницької районної ради Київської області від

01.08.2016 № 94-09-УІІ.
57. Рішення Бережанської районної ради Тернопільської області від

26.07.2016 № 117.
58. Рішення Новоселицької районної ради Чернівецької області від

01.08.2016 № 2-7/16.
59. Рішення Хустської районної ради від 26.07.2016 № 139.
60. Рішення Іванківської районної ради Київської області від 01.08.2016 

№ УІІ-10/139.
61. Рішення Миронівської районної ради Київської області від 15.07.2016 

№ 115-06-УІІ.
62. Рішення Солонянської районної ради Дніпропетровської області від

20.07.2016 № 81-8/УІІ.
63. Рішення Ставищенської районної ради Київської області від

15.07.2016 № 92.



КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

вул. Мельникова, 40, м. Київ, 04119, тел./факс: (044) 206-74-91 
E-mail: gukb@ukr.net Код ЄДРПОУ 21467647

<0 # на № 11-18-5547 від 23.06.2016

Першому заступнику голови 
Київської облдержадміністрації 
Парцхаладзе Л.Р.

Всеукраїнське громадське 
об’єднання «Інноваційний фонд 
народна ініціатива»

Щодо розгляду законопроекту

На виконання доручення Київської облдержадміністрації департамент 
регіонального розвитку та житлово-комунального господарства розглянув 
звернення ВГО «Інноваційний фонд народна ініціатива» стосовно проекту Закону 
України №4844 від 17.06.2016 «Про Єдину державну систему моніторингу 
виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно- 
енергетичні ресурси і комунальні послуги» і повідомляємо.

Зазначений законопроект є слушним та своєчасним. Прийняття 
законопроекту дозволить створити необхідні умови для впровадження і 
функціонування Єдиної державної системи моніторингу (далі -  ЄДСМ), що з свою 
чергу визначить основні організаційні та правові засади формування регіональних, 
територіальних і загальнодержавних енергетичних балансів за всіма видами 
енергетичних ресурсів.

Наявність такого єдиного державного інструменту як ЄДСМ дасть 
можливість центральним та місцевим органам виконавчої влади, іншим державним 
органам, органам місцевого самоврядування збалансувати попит та пропозиції на 
енергетичні ресурси та комунальні послуги, зокрема платіжного балансу, 
визначити справедливі параметри при ціноутворенні. Інформація ЄДСМ буде 
доступною для використання органами місцевого самоврядування, іншими 
зацікавленими особами як достовірне джерело /(ля прийняття відповідних рішень.

с"'

Директор департаменту О.В. Міщенко

Король
С тепаиянЬ 78-70-34

mailto:gukb@ukr.net


ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
вул. В.Житомирська,15 А, Київ І, 01901, тел./факс (044) 279-29-21, СаІІ-центр (044) 15-51 

Е-таіІ: dzki@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ33695540

Від &  Р / /&№ Всеукраїнське громадське об’єднання
На № 21487 від 06.0/.2016 «Інноваційний фонд народна ініціатива»

просп. Перемоги, 94/1, офіс 1 
м. Київ, 03062

За дорученням керівництва Київської міської державної адміністрації 
від 06.07.2016 № 21487 Департаментом житлово-комунальної інфраструктури, 
в межах наданих повноважень, розглянуто лист Всеукраїнського громадського 
об’єднання «Інноваційний фонд народна ініціатива» від 29.06.2016 щодо 
прийняття законопроекту від 17.06.2016 № 4844 «Про єдину державну систему 
моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати 
за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги», та повідомляємо.

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підтримує 
запровадження в Україні Єдиної державної системи моніторингу виробництва, 
постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні 
ресурси і комунальні послуги.

Водночас слід зазначити, що відповідно до статті 19 Конституції України 
органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України.

Таким чином, впровадження зазначеного законопроекту на території 
міста Києва є неможливим без внесення на законодавчому рівні відповідних 
змін та визначення механізмів по впровадженню та функціонуванню єдиної 
державної системи моніторингу.

Також інформуємо, що на виконання вимог протоколу № 43 засідання 
Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 та проекту Меморандуму про 
економічну та фінансову політику, схваленого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 27.02.2015 № 129-р, на сьогоднішній день
першочерговим завданням є досягнення 100% показника забезпеченості 
приладами обліку теплової енергії житлових будинків міста Києва.

Заступник директора л
с

І. Пастухов

Чувільська 
Кравець 272 06 24
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У К Р А Ї Н А

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА
проспект Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107, тел./факс 224-70-71 

e-mail: racial,rad’a.zp.ua www.rada.zp.ua
Код ЄДРПОУ 20507422

а?.о& o p je ^ a o v / o i  - 2 ?
)-|а _Nb _  _ _____

' : Г олові Осередку ВГО «Інноваційний
фонд Народна ініціатива» 
в Запорізькій області 
Козиряцькому О.М.

Голові Осередку ВГО «Інноваційний
фонд Народна ініціатива» міста
Запоріжжя
Вишинському В.Б.
проспект Перемоги, буд.94/1, офіс 1
м. Київ, 03062

Про надання інформації

Уважно розглянувши Ваш лист від 16.06.2016 б/н щодо впровадження 
Єдиної державної системи моніторингу виробництва (далі -  Лист), 
інформуємо про таке.

Запорізька обласна рада занепокоєна ситуацією, яка склалася стосовно 
впровадження Єдиної державної системи моніторингу виробництва, 
постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні 
ресурси і комунальні послуги на території Запорізької області. Порушене у 
Листі питання було уважно розглянуто на засіданні постійної комісії обласної 
ради з питань будівництва, транспорту, зв’язку та паливно-енергетичного 
комплексу (далі -  постійна комісія), опрацьоване виконавчим апаратом 
обласної ради разом з Департаментом промисловості т а  розвитку 
інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації.

Доводимо до Вашого відома, що постійна комісія дійшла висновку 
підтримати пропозицію впровадження Єдиної державної системи моніторингу, 
виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно- 
енергетичні ресурси і комунальні послуги на території Запорізької області 
(далі-Є Д С М ).

Однак, впровадження ЄДСМ в будь-якому регіоні України можливо 
лише за умови набуття чинності Закону України «Про Єдину державну 
систему моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання 
та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги» і

http://www.rada.zp.ua


затвердженням Кабінетом Міністрів України відповідного плану заходів з 
впровадження ЄДСМ в Україні.

Відтак, вирішення порушеного у Листі питання може бути здійснене 
обласною радою за умови приведення діючого законодавства у відповідність 
до мети впровадження ЄДСМ.

З повагою

Перший заступник 
голови ради Є.О.Семенков

Зуєнко 239 07 78



КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

пл.Радянська, 1 м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50101, тел.(056)440-05-15; тел./факс (0564)74-17-00 
e-mail: mvk99@ukrpost.ua, http//www.kryvyirih.dp.ua, код ЄДРПОУ 04052169

j
На № _______________ в ід______________

Представнику ВГО 
"Інноваційний фонд Народна 
ініціатива"

1 Таран І.М.

пр. Перемоги, б. 94/1, офіс 1 
м. Київ, 03062

Щодо ініціативну впровадженні 
Єдиної державної системи 
моніторингуі

Уважно розглянувши Ваше звернення щодо ініціювання у впровадженні 
єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, 
транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і 
комунальні послуги, повідомляємо наступне.

Виконком міськради не заперечує щодо впровадження Єдиної державної 
системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання 
та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги, проте слід 
зауважити, що в місті Кривий Ріг на даний час вже діє єдина автоматизована 
система обліку розрахунків за житлово-комунальні послуги та енергоносії.

Окрім цього інформуємо, що питання висловлені у Вашому зверненні та 
маніфесті експертного об'єднання "Тарифна мобілізація" актуальні як для 
країни в цілому, так і для міста Кривого Рогу зокрема. У зв’язку з чим 
рішенням, прийнятим міською радою на пленарному засіданні 27. липня 2016 
року, погоджено направлення звернення до Верховної Ради України та 
Кабінету Міністрів України стосовно встановлення мораторію на підвищення 
цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.

Заступник міського голови

Гейко Віталій Миколайович 
(0564) 74 32 63

0 0 1 6 7 1 Виконком Криворізької міської ради 
вих. № 7/8-2447 від 27.07.2016

mailto:mvk99@ukrpost.ua
http://www.kryvyirih.dp.ua


У К Р А Ї Н А  
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

Дніпропетровська область 
Ш И Р О К І В С Ь К А  Р А Й О Н Н А  Р А Д А  

вул. Соборна, 107, смт Широке, Широківський район, Дніпропетровська область, 53700
тел. (05657)2-93-69, факс(05657) 2-93-68 

e-mail: ravrada shir@ukr.net. http://www.shirok-rn.dD.gov.ua. код ЄДРПО 24614.333

9 серпня 2016 р.
Вих.№ 02-38 -388/0/2-16

Всеукраїнське Громадське Об'єднання 
«ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД НАРОДНА 
ІНІЦІАТИВА»

Про надання інформації

На Ваш лист Широківська районна рада повідомляє, що депутати районної ради 26 
липня 2016 року прийняли звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 
України (додається).

Додаток в 1 прим, на 2 арк.

З повагою
Голова районної ]Э£Дйг; _О.А. Коку л

Лаврова Вікторія Іванівна (05657) 2 91 35

mailto:ravrada_shir@ukr.net
http://www


Верховній Раді України 
Кабінету Міністрів України

Звернення депутатів 
Широківської районної ради 
Дніпропетровської області 

УТЇ скликання

В Україні спостерігається напружена соціально-економічна ситуація на фоні 
стрімкої інфляції, скорочення робочих місць, зменшення реальних доходів  
населення. Особливе занепокоєння у людей викликає значне підвищення тарифів за 
спожиту електроенергію та газ.

Ми, депутати Широківської районної ради Дніпропетровської області, 
глибоко стурбовані поглибленням проблем, які накопичуються в соціально- 
економічній сфері. Як обранці народу ми не можемо стояти осторонь проблем 
наших виборців.

Враховуючи тс. що 8279 осіб є людьми пенсійного віку. 317 осіб мають 
статус безробітпього. що становить понад 32% від загальної кількості населення 
Широківського району, зростання тарифів на комунальні послуги знижує рівень 
платоспроможності громадян та попит на інші товари й послуги, призводить до 
руйнування малого та середнього бізнесу.

З метою попередження колапсу комунальних неплатежів, що стане 
причиною підриву роками сформованої платіжної дисципліни, на часі прийняття 
Верховною Радою України Єдиної державної системі; моніторингу виробництва, 
постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні 
ресурси і комунальні послуги (законопроект від 17.06. 2016 р. № 4844). Маючи 
такий єдиний державний інструмент, центральні та місцеві органи влади та 
місцевого самоврядування будуть спроможні збалансувати попит та пропозиції на 
енергетичні ресурси та комунальні послуги, визначати справедливі параметри при 
ціноутворенні.

Висновки експертів стверджують, що газу, який добуваться  в Україні, 
достатньо для забезпечення потреб населення, тому наполягаємо на реалізації 
населенню саме внутрішніх енергоресурсів за цінами, які б сприяли нормалізації 
тарифної політики та упередженню соціальної напруги.

Закликаємо Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України з 01 серпня 
2016 року ввести мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги 
до покращення соціально-економічної ситуації в державі і встановлення прозорого 
механізму ціноутворення.

Ефективне вирішення зазначених питань сприятиме стабілізації соціально- 
економічної ситуації як в окремому регіоні, так і в Україні в цілому.

З повагою
Депутати Ш ироківської районної ради 
Д п і п р о 11 стро вс ь к ()ї об л а а  • і 
VI! скликання



УКРАЇНА
Х М Е Л Ь Н И Ц Ь К а  О БЛ АС I IА РА Д А

:ок* рад, \і. Хмельницький. ІЬЮОЗ 
ч і факс 0 3 X 2 0  *4д >7

oblrada.km.iui Код СДРПОУ 00022651

01.08.2016 1666/01-15

Всеукраїнському Громадському 
Об’єднанню «ІННОВАЦІЙНИЙ 
ФОНД НАРОДНА ІНІЦІАТИВА»

На Ваше звернення від 30.06.2016 щодо підтримки законопроекту 
Верховної Ради України № 4844 з метою впровадження Єдиної державної 
системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, 
споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні 
послуги було розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної ради з 
питань економічного розвитку, промисловості, підприємництва, енергетики, 
транспорту та зв’язку і з питань будівництва, житлово-комунального 
господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології.

Члени комісії вирішили підготувати до чергової сесії обласної ради 
звернення депутатів обласної ради до Президента України, Кабінету 
Міністрів України та Верховної Ради України щодо прийняття закону «Про 
Єдину державну систему моніторингу виробництва, постачання, 
транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і 
комунальні послуги».

На підставі вищевикладеного, пропонуємо Вам підготувати 
відповідний проект звернення та подати до обласної ради для розгляду на 
черговій сесії обласної ради.

Перший заступник голови ради Н.Андрійчук

Антонюк Л.Л. 
65-34-42


