
01.04.2016року м. Чернігів

РЕЗОЛЮЦІЯ

круглогостолунатему

«Обговоренняформуваннятарифівнапослуги

зутриманнябудинківіспорудтаприбудинковихтериторій

тазабезпеченнябіозахистуужитлово-комунальномугосподарстві»

Засідання за «круглим столом»на тему:«Обговорення формування

тарифівнапослугизутриманнябудинківіспорудтаприбудинковихтериторій

та забезпечення біозахисту у житлово-комунальному господарстві»

організовано Комітетом зпитань санітарно-епідеміологічного благополуччя

населення,життєдіяльностілюдинитапест-контролю ГромадськоїРадипри

ЧернігівськійОДА.

Доучастіуобговореннізазначеноїтемибулизапрошеніпредставники

ГоловногоуправлінняДержсанепідслужбиуЧернігівськійобласті,Управління

охорони здоров'я облдержадміністрації, Чернігівського обласного

територіальноговідділенняАнтимонопольногокомітетуУкраїни,Інспекціїз

питаньзахиступравспоживачівуЧернігівськійобласті,Департаментужитлово-

комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури

облдержадміністрації, Управління житлово-комунального господарства

Чернігівськоїміськоїради,об’єднаньспіввласниківбагатоквартирнихбудинків,

підприємств,установ та організацій різних форм власності,громадських

організацій.

Впроцесіобговоренняпитаньорганізаціїформуваннятарифівнапослуги

зутриманнябудинківіспорудтаприбудинковихтериторійтазабезпечення

біозахистуужитлово-комунальномугосподарстві,учасникикруглогостолу

прийшлидонаступнихвисновків:

 Підтриматиініціативуорганізаторівкруглогостолущодоширокого

громадського обговорення питання забезпечення біозахисту у житлово-

комунальномугосподарстві.

 Прийняти довідома,щорозрахунокекономічнообґрунтованих

тарифівускладнюєфактичнавідсутністьпоказниківсередньомісячноготарифу

на проведення дератизаційних робіт, вартості робіт з дезінсекції за

калькуляцією санітарно-епідеміологічноїстанції(Тк та Тді)длярозрахунку

послугздератизаціїтадезінсекціїум.Черніговіта Чернігівськійобласті,які

повиннізастосовуватисявідповіднодоп.п.14,15Порядкуформуваннятарифів

на послуги з утримання будинків іспоруд та прибудинкових територій,

затвердженогопостановою КабінетуМіністрівУкраїнивід01.06.2011№ 869

«Про забезпечення єдиного підходудо формування тарифів на житлово-

комунальніпослуги».
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 Звернути увагу на відсутність функціонування в Чернігівській

областінадзвичайноїпротиепідемічноїкомісії,порядкуукладаннядоговорівна

конкурснихумовах,критеріївконтролюспоживачамиякостінаданняпослугз

дератизаціїта дезінсекціїу м.Черніговіта Чернігівській областіякі

передбачаютьвикористанняотрутохімікатів.

 Взяти до уваги факт,вказаний урозпорядженнів.о.голови

Чернігівського обласного територіального відділення Антимонопольного

комітетуУкраїни№ 20від25.11.2015рокущодомонопольного(домінуючого)

становища групи суб’єктів господарювання на ринку надання послуг з

дератизаціїтадезінсекції,якфакторувпливунаформуванняскладовоїтарифу

напослугизутриманнябудинківіспоруд таприбудинковихтериторійв

територіальнихмежахм.Чернігова.

Враховуючинеобхідністьякнайшвидшоговирішеннязазначенихпитань,

учасникикруглогостолувирішили:

1. Рекомендувати Головному управлінню Держсанепідслужби у

Чернігівській областіпостійно здійснювати калькуляцію середньомісячного

тарифувартостіпроведенняробітздезінсекціїтадератизації.

2. Рекомендувати Інспекціїз питань захисту прав споживачів у

Чернігівській областірозробити порядок контролю якостіпослугробітз

дезінсекціїтадератизаціїякскладовоїпослуги,щонадаєтьсяспоживачамз

утриманнябудинківіспорудтаприбудинковихтериторій.

3.РекомендуватиЧернігівськомуобласномутериторіальномувідділенню

АнтимонопольногокомітетуУкраїнирозробитипропозиціїщодоздійснення

заходів,спрямованихнаобмеженнямонополізму,розвитокпідприємництваі

конкуренціїнаринкунаданняпослугздератизаціїтадезінсекціїякскладової

послуги з утримання будинків іспоруд та прибудинкових територій в

територіальнихмежахм.Чернігова,відповіднодоп.15ч.1ст.17ЗаконуУкраїни

«ПроАтимонопольнийкомітетУкраїни».

4. Рекомендувати управлінню житлово-комунального господарства

Чернігівської міської ради впровадити на комунальних підприємствах

укладання договорів на виконання послугз дератизації,дезінсекціїта

дезінфекціїнаконкурснихумовах.

5. Доручити управлінню житлово-комунального господарства

Чернігівськоїміськоїради,Департаментужитлово-комунальногогосподарства,

регіонального розвитку та інфраструктури облдержадміністраціїспільно з

Комітетом з питань санітарно-епідеміологічного благополуччя населення,

життєдіяльностілюдинитапест-контролюГромадськоїРадиприЧернігівській

ОДА,інших представників громадськості розробити порядок укладання

договорівміжкомунальнимипідприємствамитапідприємствами-виконавцями
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напослугидератизації,дезінсекціїтадезінфекціїнаконкурснихумовах.

5.СтворитиКоординаційнуРадузпитаньбіобезпекитабіозахиступри

Чернігівськійоблдержадміністрації(далі– КоординаційнаРада),розробити

положення та сформувати їїсклад зпредставників облдержадміністрації,

територіальнихорганівміністерствтаіншихцентральнихорганіввиконавчої

влади, місцевого самоврядування, а також представників організацій

громадянського суспільства. Чисельність представників організацій

громадянськогосуспільствамаєстановитинеменшеніж половинаскладу

КоординаційноїРади.

Координаційна Рада зпитань біобезпеки та біозахистув областіє

консультативно-дорадчим органом обласноїдержавноїадміністрації,який

утворюється головою обласної державної адміністрації для розробки

пропозицій (рекомендацій)щодо формування та удосконалення системної

роботищодорегулюванняробітздератизації,дезінсекціїтадезінфекціїна

об’єктах житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського

харчування,харчовоїпромисловостітазакладахохорони здоров’я,освіти,

культуритапідвищенняїхякості,забезпеченнязахистугромадянвідособливо-

небезпечних інфекційних хвороб (лептоспіроз,туляремія,сальмонельози,

ієрсиніози,псевдотуберкульоз,Лайм-бореліоз,педикульозтаінші),опрацювання

пропозиційорганіввиконавчоївладитамісцевогосамоврядування,суб’єктів

господарювання,громадськихоб’єднаньтощо,якістосуютьсянаданняпослугз

дератизації,дезінсекціїтадезінфекції,розглядуіншихпитань,щовходятьдо

компетенціїобласноїдержавноїадміністраціїуційсфері.

6.ДоскладуКоординаційноїРадизпитаньбіобезпекитабіозахистув

областівключитипредставників:

1)ГоловногоуправлінняДержсанепідслужбиуЧернігівськійобласті,

2)Управлінняохорониздоров'яоблдержадміністрації,

3)ЧернігівськогообласноготериторіальноговідділенняАнтимонопольного

комітетуУкраїни,

4)ІнспекціїзпитаньзахиступравспоживачівуЧернігівськійобласті,

5)Департаменту житлово-комунального господарства, регіонального

розвиткутаінфраструктуриоблдержадміністрації,

6)ДержавноїекологічноїінспекціїуЧернігівськійобласті,

7)Управлінняжитлово-комунальногогосподарстваЧернігівськоїміської

ради,

8)ЧФГромадськоїспілки«Захистгромадськогоздоров’я»,

9)ГО«Українськапест-контрольасоціація»,

10)ГО«Чернігівськаправозахиснаспілка»,

11)ГО«ЄдинийЧернігів»,

12)представників інших органів державної влади та місцевого

самоврядуваня,інститутівгромадянськогосуспільства.
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7.ДоручитиКомітетузпитаньсанітарно-епідеміологічногоблагополуччя

населення,життєдіяльностілюдинитапест-контролю ГромадськоїРадипри

ЧернігівськійОДА розробитиположенняпроКоординаційнуРадузпитань

біобезпекитабіозахисту.

8.РекомендуватиголовіЧернігівськоїобласноїдержавноїадміністрації

своїмрозпорядженнямзатвердитискладтаположенняКоординаційноїРадиз

питаньбіобезпекитабіозахиступриЧернігівськійоблдержадміністрації.

9.ДоручитиГоловіГромадськоїРадиприЧернігівськійОДАнадіслатицю

резолюцію голові Чернігівської обласної державної адміністрації та

оприлюднитиїїузасобахмасовоїінформації.

ЗадорученнямучасниківкруглогостолупредставникКомітетузпитань

санітарно-епідеміологічногоблагополуччянаселення,життєдіяльностілюдини

тапест-контролюГромадськоїРадиприЧернігівськійОДА

Є.В.Малецький 


