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Головам обласних, міських та
районних державних адміністрацій
(також листи на всі рівні рад)
Шановні Голови обласних, міських та
районних державних адміністрацій !
Від імені членів наших організацій з великою повагою висловлюємо
подяку всім депутатам за їхню громадянсько-політичну позицію розуміння
необхідності підтримки Платформи діалогу громадянського суспільства з
органами публічного управління «Соціально-економічний прогрес – як
основа соціальної справедливості» (наш вих. №1/03-2 від 10.03.2017),
втілення якої базується на основі системи індикаторів та показників
контролю.
За Вашими висновками розроблена нами Платформа є своєрідним
інструментом, який пропонує чітку і обґрунтовану програму розвитку
України яку треба задіяти не лише для розробки важливих національних та
регіональних програм а й використати в стратегії розвитку держави та
суспільства.
Ключовою складовою системи індикаторів і показників контролю є
розроблений науковцями НАН України проект ЄДСМ (Єдина державна
система
моніторингу
виробництва,
постачання,
транспортування,
споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги),
який за висновками спеціалістів є найефективнішим економічним проектом в
державі.
Необхідність впровадження ЄДСМ було підтримано радами та
адміністраціями всіх рівнів по всій території України.
Впровадження ЄДСМ можливо тільки при прийнятті проекту Закону
України про Єдину державну систему моніторингу виробництва, постачання,
транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і
комунальні послуги (реєстр. №4844). Зазначений законопроект (схвалений
Постановою Верховної Ради України VIII скликання “ Про план
законодавчого забезпечення реформ в Україні ” (стор.271, № п/п 387 Плану)
є рамочним та у запропонованому вигляді представляє собою декларацію
політичної волі держави на запровадження в Україні
організаційно-

економічного механізму, завдяки якому в найкоротший час буде сформовано
достовірний енергетичний баланс держави, як інформаційно-аналітичну
основу для формування ефективної енергетичної політики, що дозволить
забезпечити прозорість тарифної політики та дотримання принципів
соціальної справедливості у взаємовідносинах із монопольними
постачальниками паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг.
Враховуючи Вашу підтримку необхідності впровадження ЄДСМ в
державі, позитивні аргументи викладені в різноманітних експертних
висновках з цього питання, підтримку Кабінету Міністрів України Комітет
Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житловокомунального господарства 02.11.2016 року прийняв рішення про розгляд
законопроекту Верховною Радою України та рекомендував його прийняття.
Але чомусь, не зважаючи на Ваші вимоги до Голови Верховної Ради
України, народних депутатів України, рішення профільного комітету по
прийняттю проекту Закону з метою впровадження ЄДСМ в державі
законопроект так ні разу і не вносився в порядки денні засідань Верховної
Ради України для розгляду.
Що ж заважає шановним народним депутатам України прийняти таке
необхідне доленосне рішення для держави?
Мабуть, для прояви політичної волі по піднятому в нашому зверненні
питанню, кожному з них не вистачає окремої настанови виборців тих округів,
які знаходяться на ввірених Вам територіях і в яких вони, обираючись,
давали відповідні обіцянки.
Тому і звертаємось до Вас з великим проханням, в тому числі і як
виборці які теж отримали обіцянки щодо наведення порядку і організації
дієвого контролю в паливно-енергетичному комплексі та житловокомунальному господарстві ( а віз і нині там), задіяти всі можливі важелі
впливу на прояву політичної волі народними депутатами України для
прийняття проекту Закону України про ЄДСМ з метою її впровадження в
державі.
Додатки : в 1 екз. на 5 арк.
1. Заява-подяка до народних депутатів України.
2. Лист комітету ЖКГ щодо рішення необхідності впровадження ЄДСМ.
З повагою
Голова Ради ГО
«Всеукраїнський Інноваційний
Фонд Народна Ініціатива»
Директор ГО «Платформа
Громадянських Ініціатив»

В. Нижник
тел:.(096) 856-71-25

А. Куцевол
тел:. (098) 153-46-09

Голова Українська Спілка
ветеранів Афганістану
Голова ГО «Вільна Генерація»

С. Червонописький
тел:. (050)310-22-19

О. Сатов
тел:.(067)500-44-75

Лідер політичної партії
«Український Дім»
Президент ГО «Міжнародна асоціація
термоенергетичних компаній»

Голова РПО «Сила людей»
Печерського р-ну м. Києва
Голова ГО «Пам’яті Героїв»

О. Негребецький
тел:. (097)525-30-42

Д. Чубенко
тел:. (044)276-68-99

Є. Лебедєв
тел:. (093)088-29-56

А.Чайка
тел:. (067)405-90-75

ЗаступникГоловиГО «Громадськийрух
Соціальних ініціатив учасників бойових дій,
ветеранів військової служби та працівників
правоохоронних органів міста Києва»
Голова ГО «Матері Миру»

О.Зубков
тел:. (063)572-70-74

В.Швед
тел:.(066)675-64-67

Голова ГО «ДАВАЙТЕ РАЗОМ»

Т.Андрійшина
тел:.(068)339-29-11

Генерал-полковник козацтва ГО
«Міжнародна Академія Козацтва»
Директор ГО «Міжнародне
антикорупційне бюро»

А. Кремнєв
тел:.(093)291-06-33

П. Папач
тел:(097)039-35-79

