Президія НАН України розглянула

На спільному засіданні Президії НАН України та Колегії
Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
28 жовтня 2009 року члени Президії НАН України та запрошені
обговорили питання розвитку та поглиблення співробітництва, активізації
спільного використання науково-технічного потенціалу, застосування
сучасних організаційних та економічних механізмів впровадження
перспективних розробок у галузі житлово-комунального господарства як
передумови розроблення та реалізації стратегії сталого людського
розвитку в Україні.
У виступах президента НАН України академіка НАН України
Б.Є.Патона, міністра з питань житлово-комунального господарства
України О.Ю.Кучеренка, академіка-секретаря Відділення економіки НАН
України академіка НАН України Е.М.Лібанової, радника міського голови
м.Алчевська С.М.Бензар, директора Інституту технічної теплофізики НАН
України академіка НАН України А.А.Долінського, заступника міністра з
питань житлово-комунального господарства України І.В.Запатріної,
академіка-секретаря Відділення хімії НАН України академіка НАН
України В.В.Гончарука, академіка-секретаря Відділення економіки НАН
України академіка НАН України В.М.Геєця, голови правління
ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування ІЕЗ ім.Є.О.Патона
НАН України» доктора фізико-математичних наук В.І.Степахна,
в.о.академіка-секретаря Відділення інформатики НАН України членакореспондента НАН України А.О.Морозова, академіка НАН України
Я.С.Яцківа відзначалась надзвичайна актуальність спільного засідання
Президії НАН України та Колегії Міністерства з питань житловокомунального господарства України, зі сферою діяльності якого пов’язане
життя кожної людини.
Нагальною необхідністю для подальшої розбудови України є
реформування житлово-комунального господарства. Вирішення цього
питання пов’язують не тільки із соціально-економічним розвитком, а й з
національною безпекою держави.
Значними і постійно зростаючими є втрати води і теплової енергії.
Питомі витрати енергетичних ресурсів під час виробництва і надання
житлово-комунальних послуг майже удвічі перевищують відповідні
показники країн Європейського Союзу. Недосконалість системи
соціального захисту населення у сфері надання житлово-комунальних
послуг, недостатня поінформованість населення, неузгодженість норм
законодавства щодо регулювання взаємовідносин споживачів і
виробників/виконавців
житлово-комунальних
послуг
зумовлюють
зростання незадоволення серед населення.

Серед основних засад державної політики реформування житловокомунального господарства були виділені пріоритетність інноваційного
розвитку в життєзабезпеченні населених пунктів та сприяння науковотехнічному прогресу у сфері житлово-комунального господарства, що має
забезпечити підвищення рівня соціальних стандартів в житловокомунальній сфері країни. Це потребує активізації й координації взаємодії
між академічними інститутами та установами і організаціями Міністерства
з питань житлово-комунального господарства України для забезпечення
виконання перспективних наукових досліджень, розробки новітніх
організаційно-економічних та конструктивних рішень, технологій і
матеріалів.
У зв’язку з цим було зазначено, що творче співробітництво НАН
України та Мінжитлокомунгоспу України вже має певну історію. Тільки за
останні роки понад 20 наукових установ Академії виконували значний
обсяг спільних робіт в галузі забезпечення населення якісною питною
водою, модернізації комунальної теплоенергетики, енергозбереження
тощо. Здійснено певний обсяг робіт на замовлення Мінжитлокомунгоспу
України, зокрема, щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку
галузі, формування нової житлової політики, макроекономічного
прогнозування становлення ринку житла та житлово-комунальних послуг,
розвитку
механізмів
державно-приватного
партнерства,
аналізу
доступності житлово-комунальних послуг для населення України.
Впровадження регіональних програм модернізації комунальної
теплоенергетики, створених спільними зусиллями науковців Академії та
фахівців міністерства, як показав дворічний досвід Донецької області,
дозволяє скоротити використання природного газу на 30%. На сьогодні
такі програми розроблені і успішно реалізуються в 7 областях України, ще
в 5 областях розробка програм знаходиться на завершальній стадії.
25 січня 2007 року було підписано Угоду про науково-технічне
співробітництво між Міністерством з питань житлово-комунального
господарства України та Національною академією наук України,
а 26 лютого 2008 року – Меморандум про співпрацю та координацію
зусиль по комплексній модернізації комунальної теплоенергетики України.
Але цього недостатньо, і зважаючи на схвалення 11 червня 2009 року
Закону України № 1511-VI, яким затверджено нову Загальнодержавну
програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства
на 2009-2014 рр., організація, координація та виконання спільних завдань
потребують значного розширення і поглиблення.
Президент НАН України академік НАН України Б.Є.Патон відзначив
зацікавленість і Прем’єр-міністра України Ю.В.Тимошенко, і всього
складу Уряду в наукових розробках Академії. Це принципово важливе
питання – якщо працювати комплексно й аналітично, то перспективи
співпраці дуже великі.

Були зазначені такі нагальні питання, які потребують подальшого
спільного опрацювання:
– економічні аспекти житлово-комунального господарства;
– питання забезпечення населення якісною питною водою;
– питання ефективного розвитку комунальної теплоенергетики;
– питання ефективної утилізації побутових відходів.
Після тривалого обговорення Президія НАН України та Колегія
Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
ухвалили відповідне рішення.
***
Крім того, Президія НАН України заслухала інформацію про
розширене засідання Кабінету Міністрів України за участю членів Президії
НАН України; про нагородження працівників, аспірантів і студентів
Київського національного університету імені Тараса Шевченка з нагоди
175-річчя від дня заснування закладу; про розгляд питання про співпрацю
Малої академії наук України та НАН України на наступному засіданні
Президії НАН України; було прийнято рішення про нагородження
відзнаками Національної академії наук України тощо.
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