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Від імені десятків тисяч патріотично налаштованих членів наших
громадських організацій (ГО “Всеукраїнський Інноваційний Фонд Народна
Ініціатива”, ГО “Всеукраїнське Об’єднання “Платформа Громадських

Ініціатив”,
Українська
спілка
ветеранів
Афганістану
(воїнівінтернаціоналістів), РПО «Сила людей», ГО “ВІЛЬНА ГЕНЕРАЦІЯ”,
ГО “Міжнародна асоціація термоенергетичних компаній”, ГО “Пам’яті
Героїв”, ГО «Громадський рух Соціальних ініціатив учасників бойових
дій, ветеранів військової служби та працівників правоохоронних органів
міста Києва», ГО «Матері Миру», ГО «ДАВАЙТЕ РАЗОМ»,
ГО «Міжнародна Академія Козацтва», ГО «Міжнародне антикорупційне
бюро» ) висловлюємо щиру подяку за Вашу громадсько-політичну позицію
необхідності впровадження Єдиної державної системи моніторингу
виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливноенергетичні ресурси і комунальні послуги в Україні з метою організації
енергобалансів (далі ЄДСМ) (вхід. ВРУ №№ 09-2871.26.16/29-11.162871.26.16/99-11.16; №№ 09-3268.26.16/01-11.16-3268.26.16/99-11.16; №№ 093271.26.16/01-11.16-3271.26.16/99-11.16;
№№ 09-3277.26.16/01-11.163277.26.16/99-11.16;№№09-3278.26.16/01-11.16-3278.26.16/57-11.16
від
19.11.2016 р.).
На жаль, на відміну від Вас, і на сьогодні є неясною громадськополітична позиція щодо необхідності впровадження ЄДСМ в державі тих
народних депутатів України, від яких ми не отримали відповіді на наші
попередні заяви.
Адже організація моніторингу в Україні обумовлена Угодою про
асоціацію між ЄС та Україною де сторони приділятимуть особливу увагу
співробітництву inter alia у сфері енергетики. Угодою передбачено
імплементацію відповідних директив ЄС відносно прийняття національного
законодавства та визначення уповноваженого органу (органів) щодо
проведення оцінки національного споживання енергоресурсів та встановлення
системи моніторингу, системи правового регулювання по збору
внутрішньодержавних даних про якість енергоресурсів. Відповідно до
статті 337 Угоди, співробітництво у нормативно-правовій сфері враховуватиме
необхідність забезпечення відповідних зобов’язань щодо надання публічних
послуг, включаючи заходи щодо інформування і захисту споживачів від
нечесних методів ціноутворення, а також доступності енергетичних ресурсів
для споживачів, включаючи найбільш вразливі верстви населення.
Впровадження ЄДСМ в державі можливо лише при функціонуванні Закону
України Про Єдину державну систему моніторингу виробництва, постачання,
транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і
комунальні послуги, проект якого внесено на розгляд Верховної Ради України.
Проект Закону України про ЄДСМ є рамковим та у запропонованому
вигляді представляє собою декларацію політичної волі держави – Вашої
політичної волі та Ваших колег, шановні.
Це стане свідченням того, що в державі нарешті запроваджується
організаційно-економічний механізм, завдяки якому в найкоротший час буде
сформовано достовірний енергетичний баланс держави, як інформаційноаналітична основа для формування ефективної енергетичної політики, що
забезпечить прозорість тарифної політики та дотримання принципів соціальної

справедливості у взаємовідносинах з монопольними постачальниками
паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг.
Враховуючи суспільно-економічну значимість та політичну необхідність
термінового впровадження ЄДСМ з метою послаблення соціальної напруги в
державі, яка зростає щодня як наслідок суттєвого зниження життєвого рівня
населення, пов’язаного в першу чергу з необґрунтованим зростанням цін та
тарифів на паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги.
Пропонуємо Верховній Раді України при розгляді законопроекту про
ЄДСМ прийняти його за основу та розглянути в другому читанні за скороченою
процедурою з метою прийняття в цілому як Закон, врахувавши пропозиції та
застереження висловлені у висновку Головного науково-експертного
управління Верховної Ради України та рішенні профільного Комітету.
Враховуючи патріотично-державницьку позицію Верховної Ради
України, яка відстоює конституційні права народу України, ще раз
звертаємось до кожного з Вас з проханням, разом зі своїми колегами,
підтримати прийняття проекту Закону України Про Єдину державну
систему моніторингу виробництва, постачання, транспортування,
споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні
послуги (реєстр. №4844) в цілому як Закон.

Р.S. Запрошуємо всіх патріотично налаштованих потенційних
партнерів до співпраці по впровадженню Єдиної державної
системи
моніторингу
виробництва,
постачання,
транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні
ресурси і комунальні послуги в державі (посередників просимо не
турбувати).
(Детальніше на http://inovat.in.ua/)
З повагою

