
УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від {2.. OS'. 2.02.0 ___ м.Івано-Франківськ № 2-S4___________

Про внесення змін 
до розпорядження 
облдержадміністрації 
від 30.10.2015 року № 721

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», 
«Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», 
постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. № 609 «Про 
затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», 
р. З п. 3.8.9 Положення про департамент розвитку громад та територій, 
дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури 
Івано-Франківської обласної державної адміністрації, затвердженого 
розпорядженням облдержадміністрації від 14.02.2020 р. № 93, та з метою 
врегулювання відносин, пов’язаних з ліцензуванням господарськоїдіяльноегі з 
централізованого іюдопостачання (виробництво та/або транспортування та/або 
постачання питної води споживачам) та/або централізованого 
водовідведення (відведення та/або очищення стічної води), крім 
централізованого водопостачання (виробництво та/або транспортування 
та/або постачання питної води споживачам) та/або централізованого 
водовідведення (відведення та/або очищення стічної води) за 
нерегульованим тарифом, виробництва теплової енергії (крім виробництва 
теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних 
електростанціях, коопераційних установках), виробництва теплової енергії 
на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел 
енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, крім 
виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за 
нерегульованим тарифом:

1. Внести зміни до розпорядження облдержадмігострації від 30.10.2015 року 
№ 721 «ГІро ліцензування», замінивши у тексті розпорядження слова 
«ліцензійна комісія з визначення спроможності суб’єктів господарювання
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виконувати ліцензійні умови з централізованого водопостачання 
(виробництво та/або транспортування та/або постачання питної води 
споживачам) та/або водовідведення (відведення та/або очищення стічної 
води), крім централізованого водопостачання (виробництво за/або 
транспортування за/або постачання питної води споживачам) та/або 
водовідведення (відведення та/або очищення стічної води) за
нерегульованим тарифом, виробництва теплової енергії (крім виробництва 
теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних 
електростанціях, когенераційних установках), виробництва теплової енергії 
на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел 
енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, крім 
виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за
нерегульованим тарифом» на «ліцензійна комісія з визначення 
спроможності суб’єктів господарювання виконувати ліцензійні умови з 
централізованого водопостачання (виробництво та/або транспортування 
та/або постачання питної води споживачам) та/або централізованого 
водовідведення (відведення та/або очищення стічної води), крім 
централізованого водопостачання (виробництво та/або транспортування 
та/або постачання питної води споживачам) та/або централізованого 
водовідведення (відведення та/або очищення стічної води) за
нерегульованим тарифом, виробництва теплової енергії (крім виробництва 
теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних 
електростанціях, когенераційних установках), виробництва теплової енергії 
на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел 
енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, крім 
виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за
нерегульованим тарифом» (далі -  ліцензійна комісія) у відповідних 
відмінках.

2. Затвердити Положення про ліцензійну комісію у новій редакції 
(додається).

3. Затвердити новий склад ліцензійної комісії (додається).
4. Внести зміни до розпорядження облдержадміністрації від 06.03.2020 року 

№ 132, виклавши п.1 у наступній редакції:
«Внести зміни до розпорядження облдержадміністрації від

30.10.2015 року №721 «Про ліцензування», замінивши у тексті 
розпорядження слова «департамент будівництва, житлово-комунальною 
господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації» словами «департамент розвитку громад та 
територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та 
архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації» у 
відповідних відмінках».

5. Вважати такими, що втратили чинність, розпорядження облдержадміністрації 
від 28.07.2017 року № 440, п. 2 розпорядження облдержадміністрації від
30.10.2015 року № 721 та п. 2 розпорядження облдержадміністрації від 
06.03.2020 року № 132.



6. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 
розпорядження покласти на головного виконавця -  департамент розвитку 
громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації (Г. Магулій).

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови облдержадміністрації В. Івасика.

Голова обласної 
державної адміністрації Віталій Федорів



ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження 
облдержадміністрації 
від /2.(7У.102і№ 2 S 4

ПОЛОЖЕННЯ 
про ліцензійну комісію з визначення спроможності 

суб’єктів господарювання виконувати ліцензійні умови з централізованого 
водопостачання (виробництво та/або транспортування та/або постачання 

питної води споживачам) та/або централізованого водовідведення (відведення 
та/або очищення стічної води), крім централізованого водопостачання 
(виробництво та/або транспортування та/або постачання питної води 

споживачам) та/або централізованого водовідведення (відведення та/або 
очищення стічної води) за нерегульованим тарифом, виробництва теплової 

енергії (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, 
теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних 

установках), виробництва теплової енергії на установках з використанням 
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, транспортування теплової 
енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, 

постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та 
постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом

(нова редакція)

1. Загальні положення
Ліцензійна комісія з визначення спроможності суб’єктів 

господарювання виконувати ліцензійні умови з централізованого 
водопостачання (виробництво та/або транспортування та/або постачання 
питної води споживачам) та/або централізованого водовідведення
(відведення та/або очищення стічної води), крім централізованого 
водопостачання (виробництво та/або транспортування та/або постачання 
питної води споживачам) та/або централізованого водовідведення
(відведення та/або очищення стічної води) за нерегульованим тарифом, 
виробництва теплової енергії (крім виробництва теплової енергії на 
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, 
когенераційних установках), виробництва теплової енергії на установках з 
використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, 
транспортування теплової енергії магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, крім 
виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за 
нерегульованим тарифом (далі -  ліцензійна комісія) є постійно діючим 
консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою сприяння реалізації 
повноважень обласною державною адміністрацією як органу ліцензування 
господарської діяльності з централізованого водопостачання (виробництво 
та/або транспортування та/або постачання питної води споживачам) та/або
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централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічної води), крім 
централізованого водопостачання (виробництво та/або транспортування та/або 
постачання питної води споживачам) та/або централізованого водовідведення 
(відведення та/або очищення стічної води) за нерегульованим тарифом, 
виробництва теплової енергії (крім виробництва теплової енергії на 
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, 
когенераційних установках), виробництва теплової енергії на установках з 
використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, 
транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) 
тепловими мережами, постачання теплової енергії, крім виробництва, 
транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом.

У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами 
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та 
іншими законодавчими актами, що регламентують ліцензійну діяльність в 
Україні, та розпорядчими документами обласної державної адміністрації.

2. Основні завдання та функції
Ліцензійна комісія забезпечує:
розгляд заяв та документів відповідно до вимог чинного 

законодавства та перевірку достовірності даних, зазначених в поданих 
документах;

надання пропозицій голові обласної державної адміністрації щодо 
прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без 
розгляду, відмови у видачі ліцензії чи про видачу ліцензії (в електронній 
формі та/або на паперовому носії), оформлення, переоформлення, 
анулювання та видачу інших документів, що стосуються сфери 
повноважень органу ліцензування;

розгляд питань, порушених у зверненнях громадян, що пов’язані з 
ліцензуванням господарської діяльності, та надання пропозицій щодо 
шляхів їх вирішення.

3. Права
Ліцензійна комісія для розгляду і вирішення питань, що належать до 

її компетенції, має право залучати до своєї роботи представників суб'єктів 
господарювання, науковців, інших фахівців у сферах господарської 
діяльності, а також заявників, які письмово повідомили про порушення 
ліцензіатом ліцензійних умов.

4. Склад та організація роботи
Ліцензійна комісія утворюється у складі голови, першого заступника 

голови, заступника голови, секретаря та членів ліцензійної комісії. 
Персональний склад ліцензійної комісії затверджується розпорядженням 
обласної державної адміністрації.
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Організаційною формою роботи ліцензійної комісії є засідання, що 
скликає та веде голова ліцензійної комісії, а в разі його відсутності -  перший 
заступник голови ліцензійної комісії.

Засідання ліцензійної комісії проводяться в міру необхідності.
Засідання ліцензійної комісії вважається правочинним, якщо в його 

роботі бере участь більше половини від складу ліцензійної комісії.
Рішення ліцензійної комісії приймається простою більшістю голосів 

її членів, присутніх на засіданні. При рівному розподілі голосів 
вирішальним є голос головуючого.

За результатами розгляду заяв та інших звернень ліцензійна комісія 
оформляє протокол, який надається керівнику органу ліцензування для 
подальшого прийняття ним рішення про видачу, анулювання чи 
переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності.

Протокол ліцензійної комісії підписує голова, перший заступник 
голови, заступники голови, секретар та інші члени комісії.

Директор
департаменту розвитку громад та 
територій, дорожнього, житлово- 
комунального господарства, 
містобудування та архітектури 
облдержадміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження 
облдержадміністрації 
від 2-$Ч

Склад
ліцензійної комісії з визначення спроможності суб’єктів господарювання 

виконувати ліцензійні умови з централізованого водопостачання 
(виробництво та/або транспортування та/або постачання питної води 

споживачам) та/або централізованого водовідведення (відведення та/або 
очищення стічної води), крім централізованого водопостачання (виробництво 

та/або транспортування та/або постачання питної води споживачам) та/або 
централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічної води) 

за нерегульованим тарифом, виробництва теплової енергії (крім виробництва 
теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних 
електростанціях, когенераційних установках), виробництва теплової енергії 
на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел 

енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, крім 

виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за
нерегульованим тарифом

Івасик - заступник голови облдержадміністрації,
Василь Васильович голова комісії

Масляк
Ольга
Володимирівна

Демкович
Богдан
Володимирович

заступник начальника управління -  начальник 
відділу реформування та економічного аналізу 
управління житлово-комунального 
господарства департаменту розвитку громад 
та територій, дорожнього, житлово- 
комунального господарства, містобудування 
та архітектури облдержадміністрації, перший 
заступник голови комісії

заступник начальника управління -  начальник 
відділу інженерного забезпечення та 
перспективного розвитку управління житлово- 
комунального господарства департаменту 
розвитку громад та територій, дорожнього, 
житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури 
облдержадміністрації, заступник голови 
комісії



Z

Бойчук
Наталія Ігорівна

головний спеціаліст відділу інженерного 
забезпечення та перспективного розвитку 
управління житлово-комунального 
господарства департаменту розвитку громад 
та територій, дорожнього, житлово- 
комунального господарства, містобудування 
та архітектури облдержадміністрації, секретар 
комісії

Члени комісії:

Гунін
Ігор Сергійович

начальник управління житлово-комунального 
господарства департаменту розвитку громад 
та територій, дорожнього, житлово- 
комунального господарства, містобудування 
та архітектури облдержадміністрації

Козелківський
Станіслав
Ярославович

головний спеціаліст відділу житлового 
господарства та комунальної теплоенергетики 
управління житлово-комунального 
господарства департаменту розвитку громад 
та територій, дорожнього, житлово - 
комунального господарства, містобудування 
та архітектури облдержадміністрації

Лисюк
Оксана
Володимирівна

головний спеціаліст відділу реформування та 
економічного аналізу управління житлово- 
комунального господарства департаменту 
розвитку громад та територій, дорожнього, 
житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури 
облдержадміністрації

З членами комісії погоджено:

Директор
департаменту розвитку громад та 
територій, дорожнього, житлово- 
комунального господарства, 
містобудування та архітектури 
облдержадміністрації Галина Магулій


