ПРОТОКОЛ № 3

спільного засідання Комітетів громадської ради при
Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України
з питань технічного регулювання та захисту прав споживачів та
з питань якості, досконалості, конкурентоспроможності і сталого розвитку
20.01.2016

Клуб лідерів якості
Української асоціації якості (УАЯ)
м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська 6

ПРИСУТНІ:
Члени громадської ради та запрошені експерти: 18 осіб, з яких членів
громадської ради (у т.ч. за дорученням) – 12, експерти Комітетів – 4, секретарі
Комітетів – 2, згідно реєстру (додається).
«Про порядок денний»
СЛУХАЛИ:
Берзіну С.В. заступника голови громадської ради при Міністерстві
економічного розвитку і торгівлі України (надалі – ГР МЕРТ) – голову
Комітету ГР МЕРТ з питань технічного регулювання та захисту прав
споживачів, яка запропонувала наступний порядок денний засідання:
1. Про уточнення складу Комітетів.
2. Про розгляд та обговорення плану роботи Комітетів на 2016 рік (у т.ч.
враховуючи орієнтовний план МЕРТ України проведення консультацій з
громадськістю на 2016 рік).
3. Про формування робочих груп та експертних комісій при Комітетах.
4. Різне.
Постановили: затвердити запропонований порядок денний.
Голосування: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.
Питання № 1. Про уточнення складу Комітетів.
СЛУХАЛИ:
Берзіну С.В., яка зазначила що секретаріатами Комітетів була проведена
робота по уточненню їх складу, шляхом опитування членів ГР МЕРТ та
представників від експертних організації.
Вона запропонувала затвердити уточнені списки членів Комітетів згідно
Додатків 1,2.
По питанню № 1 постановили:
1. Затвердити склад Комітету ГР МЕРТ з питань технічного регулювання
та захисту прав споживачів згідно Додатку 1.
2. Затвердити склад Комітету ГР МЕРТ з питань якості, досконалості,
конкуренто-спроможності і сталого розвитку згідно Додатку 2.
3. Секретаріатам Комітетів надати інформацію про уточнений склад по
кожному з Комітетів ГР МЕРТ у термін до 21.01.2016 р.
Голосування: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.
1

Питання № 2. Про розгляд та обговорення плану роботи Комітетів на
2016 рік (у т.ч. враховуючи орієнтовний план МЕРТ України проведення
консультацій з громадськістю на 2016 рік).
СЛУХАЛИ:
Берзіну С.В., яка запропонувала розглянути план роботи Комітетів в
контексті наданих ними пропозицій до орієнтовного плану МЕРТ України
проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік. Вона наголосила на
важливості цього документу, проект якого опублікований на сайті
Міністерства, але ще не затверджений наказом Міністра. Враховуючи це,
Світлана Валеріївна запропонувала у разі необхідності при плануванні роботи
Комітетів внести і уточнення до проекту орієнтовного плану МЕРТ України
проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік.
Чекаліна В.М., якій запропонував внести до орієнтовного плану МЕРТ
України проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік такі уточнення
та доповнення:
1. п. 40 викласти в редакції:
«Проведення громадської оцінки впровадження Стратегію розвитку
системи технічного регулювання на період до 2020 року та виконання плану
заходів, спрямованих на її реалізацію, затверджених розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 844-р», перенести розгляд цього
питання на І квартал 2016 року.
2. Додати до плану розгляд таких питань:
«Про вдосконалення системи національної акредитації України»,
розглянути це питання у ІІ кварталі 2016 року.
«Про вдосконалення системи національної акредитації України»,
розглянути це питання у І кварталі 2016 року за участю зацікавлених сторін у
форматі засідання «за круглим столом».
«Про перспективи інтегрування системи оцінки відповідності в
європейську та міжнародні системи (взаємне визнання результатів оцінювання
ОВВ), розглянути це питання у ІІ кварталі 2016 року за участю зацікавлених
сторін у форматі засідання «за круглим столом».
Берзіну С.В., яка зазначила що останні реформи практично зруйнували
стару систему захисту прав споживачів, при цьому нова ще не почала
працювати і вже на початковій стадії має суттєві недоліки. В країні майже
відсутній ринковий нагляд, і це матиме незворотні наслідки як для громадян
України так і для сталого розвитку бізнесу. Враховуючи ситуацію що склалася,
вона запропонувала в цьому році приділити особливу увагу в діяльності
Комітету з питань технічного регулювання та захисту прав споживачів
питанням становлення системи захисту прав споживачів згідно європейських
стандартів, як одному з пріоритетних питань.
Мотузку Ю.М., яка запропонувала ініціювати зустріч з головою
Держпродспоживслужби України В. Лапою.
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Курбаченко А.В., якій підтримав ініціативу, зазначивши що для
підготовки зустрічі необхідно підготувати переліки питань для обговорення та
запрошених
до
зустрічі
організації,
у
т.ч.
підпорядкованих
Держпродспоживслужбі України.
Берзіну С.В., яка запропонувала доручити підготовку зустрічі заступнику
голови Комітету – Притульській Н.В.
Мотузку Ю.М., яка запропонувала додати до орієнтовного плану МЕРТ
України проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік розгляд таких
питань:
«Ініціювати створення робочої групи з розробки Концепції державної
політики у сфері захисту прав споживачів»;
«Провести громадське обговорення проекту Концепції державної
політики у сфері захисту прав споживачів та Плану заходів з її реалізації»;
«Провести громадське обговорення нової редакції Закону України «Про
захист прав споживачів»»;
«Проведення заходів з нагоди відзначення Всесвітнього дня споживачів:
- Круглого столу на тему: «Реформування системи захисту прав
споживачів на шляху до євроінтеграції», 10-11 березня 2016р.;
- VIII Консумерського фестивалю «Час діяти», 10-18 березня 2016р. в
рамках Всеукраїнського руху «Молодь за права споживачів».
Зєнцеву А.А., яка запропонувала додати до плану МЕРТ України
проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік розгляд таких питань:
«Організація та проведення Міжнародного проекту «Сузір’я якості 2015»;
«Організація та проведення 25-го Міжнародного форуму «Дні якості в
Києві»;
«Організація та проведення ІІІ Міжнародної Олімпіади з менеджменту
серед молоді»;
«Організація та проведення Українського національного конкурсу
якості».
Вона надала інформацію по кожному з заходів, запропонувавши усім
присутнім прийняти в них участь та інформувати зацікавлені організації.
Берзіну С.В., яка запропонувала додати до плану МЕРТ України
проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік розгляд таких питань:
«Організація та проведення Міжнародного форуму по сталому розвитку
бізнесу GREEN MIND-2016» (19-20 жовтня 2016 року);
«Про забезпечення дієвого державного нагляду (контролю) дотримання
суб’єктами господарювання правил застосування екологічного та органічного
маркування згідно вимог чинного законодавства України», розглянути це
питання у ІІ кварталі 2016 року за участю зацікавлених сторін, зокрема:
Мінприроди України, Держпродспоживслужби України, Державної службою
інтелектуальної власності України, АМКУ, Всеукраїнської асоціації патентних
повірених, Міжнародної та Української асоціацій власників товарних знаків, у
форматі засідання «за круглим столом».
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В обговоренні усіх пропозицій прийняли участь: Самчишин О.Т.,
Берзіна С.В., Чекалін В.М., Чернобай О.В., Курбаченко А.В., Мотузка
Ю.М., Кабаков Ю.Б.
По питанню № 2 постановили:
1. Ухвалити перелік змін та доповнень до орієнтовного плану МЕРТ
України проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік питання згідно
Додатку 3.
2. Затвердити план роботи Комітетів згідно Додатку 4.
3. Доручити Берзіні С.В. звернутись до секретаріату ГР МЕРТ з
проханням внести ухвалені зміни орієнтовного плану МЕРТ України
проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік.
4. Головам Комітетів (Берзіній С.В., Калиті П.Я.) надати до секретаріату
ГР МЕРТ плани роботи Комітетів на 2016 рік.
Голосування: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.
Питання № 3. Про формування робочих груп та експертних комісій при
Комітетах.
СЛУХАЛИ:
Берзіну С.В., яка запропонувала, враховуючи затверджені на засіданні
плани роботи Комітетів – головам Комітатів на їх заступникам розпочати
формування робочих груп для підготовки запланованих питань до розгляду.
Також вона запропонувала створити при Комітеті з питань технічного
регулювання та захисту прав споживачів, експертну комісію з розгляду фактів
виявлення застосування суб’єктами господарювання некоректних (сумнівних)
екологічних (органічних) маркувань відносно товарів чи послуг.
Вона зазначила, що на відміну від загальних вимог щодо маркування,
вимоги та правила застосування екологічного та органічного маркування чітко
визначені в нормативно-правових актах національного законодавства,
адаптованих до вимог ЄС:
- Законі України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини»;
- Постанові Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 № 529
«Про затвердження Технічного регламенту з екологічного маркування»
Світлана Валеріївна інформувала про досвід щодо розгляду фактів
виявлення застосування суб’єктами господарювання некоректних (сумнівних)
екологічних (органічних) маркувань продукції фахівцями Спілки споживачів
України та «Живої планети» і запропонувала підтримати пропозицію та
висунути кандидатури до її складу з числа присутніх на засіданні, а також
членів і експертів Комітету.
В обговоренні усіх пропозицій прийняли участь: Самчишин О.Т.,
Берзіна С.В., Чекалін В.М., Чернобай О.В., Мотузка Ю.М., Симонекко В.Є.
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По питанню № 3 постановили:
1. Визначити відповідальними та доручити розпочати формування
робочих груп та відповідних звернень (запитів і т. ін.) для підготовки
запланованих питань до розгляду згідно планів роботи Комітетів:
Калиту П.Я. – щодо плану роботи на 2016 рік Комітету ГР МЕРТ з
питань якості, досконалості, конкурентоспроможності і сталого розвитку;
Притульську Н.В. – щодо плану роботи на 2016 рік Комітету ГР МЕРТ з
питань технічного регулювання та захисту прав споживачів, в частині що
стосується захисту прав споживачів;
Берзіну С.В. – щодо плану роботи на 2016 рік Комітету ГР МЕРТ з
питань технічного регулювання та захисту прав споживачів, в частині що
стосується технічного регулювання (у т.ч. стандартизації, акредитації).
2. Створити при Комітеті ГР МЕРТ з питань технічного регулювання та
захисту прав споживачів, – експертну комісію з розгляду фактів виявлення
застосування
суб’єктами господарювання некоректних (сумнівних)
екологічних (органічних) маркувань відносно товарів чи послуг (надалі –
експертна комісія).
2.1 Затвердити експертну комісію у складі: Берзіна С.В. (Всеукраїнська
громадська організація «Жива планета»), Притульська Н.В. (Спілка об‘єднань
громадян «Всеукраїнська федерація споживачів «ПУЛЬС»), Симоненко В.Є.
(Київська міська організація роботодавців в галузі охорони здоров'я),
Самчишин О.Т. (Асоціація споживачів України), Чекалін В.М. (Міжнародна
асоціація органів з оцінки відповідності), Чернобай О.В. (Асоціція адвокатів
України), Богдан Л.М. (Громадська організація «Славне життя»), Цильвик О.В.
(Спілка споживачів України).
2.2 Звернутися від ГР МЕРТ на адресу МЕРТ, Держпродспоживслужби
України, АМКУ, торгових мереж, асоціацій власників товарних знаків та
засобів масової інформації з інформаційним повідомленням про створення
експертної комісії та по суті проблемних питань.
2.3 Виконання функції секретаріату експертної комісії покласти на
секретаріат Комітету з питань технічного регулювання та захисту прав
споживачів.
Питання № 4. Різне.
СЛУХАЛИ:
Яценко В.А., який зазначив про необхідність уточнень до схемі взаємодії
Комітетів ГР МЕРТ за напрямами їх діяльності з структурними підрозділами
МЕРТ. Він нагадав про звернення секретаріату ГР МЕРТ до керівників
Комітетів, надати такі уточнення в термін до 20.01.2016 р. за таблицею
встановленої форми.
Берзіну С.В., яка зазначила що у зав’язку з тим, що Комітети засідають
саме 20 січня, про що було повідомлено секретаріат ГР МЕРТ заздалегідь,
уточнення до схеми взаємодії цих Комітетів ГР МЕРТ за напрямами їх
діяльності з структурними підрозділами МЕРТ будуть надані до 25.01.2016 р.
Вона закликала усіх членів Комітетів висловити свою позицію та надати
пропозиції за таблицею встановленої форми в термін до 22.01.2016 р.
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По питанню № 4 постановили:
1. Членам Комітетів ГР МЕРТ надати пропозиції щодо схеми взаємодії
Комітетів за напрямами їх діяльності з структурними підрозділами МЕРТ.
Пропозиції надати за встановленою формою, у термін до 22.01.2016 р. на
електрону пошту секретаріату відповідних Комітетів ГР МЕРТ.
2. Секретаріатам відповідних Комітетів ГР МЕРТ узагальнити надані
членами Комітетів пропозиції та подати уточнені схеми взаємодії Комітетів ГР
МЕРТ за напрямами їх діяльності з структурними підрозділами МЕРТ на
адресу секретаріату ГР МЕРТ у термін до 25.01.2016.
Голосування: «за» – одноголосно.
Рішення прийнято.

Протокол вела

(підпис)

О.В. Іванова
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