МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ
(в робочому порядку)

Київ

18.07.2013

№ 109

Про внесення змін до тематичного Плану
науково-дослідних розробок, схваленого
рішенням НТР від 13.06.2013 № 77

Відповідно до протоколу № 7 засідання президії Науково-технічної ради
Мінрегіону від 18 липня 2013 року та пропозиції Департаменту стратегії
реформування та розвитку житлово-комунального господарства (Олійник Н.І.),
лист від 09.07.2013 № 9/13-104-13,
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Схвалити надані Департаментом стратегії реформування та розвитку
житлово-комунального господарства (Олійник Н.І.) розрахунки рекомендованої
загальної трудомісткості НДР, обрахованої відповідно до Рекомендації з
визначення орієнтовної вартості науково-дослідних розробок, замовником яких
є Мінрегіон України, що схвалені рішенням НТР від 24.05.2012 № 79 та
введеним в дію наказом Мінрегіону від 05.07.2012 № 336 на виконання
науково-дослідної розробки та унести зміну до тематичного Плану науководослідних розробок за напрямком: прикладні наукові і науково-технічні
розробки з пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, житловокомунального господарства і регіонального розвитку та наукове обґрунтування
науково-технічного розвитку будівельної галузі, які виконуватимуться в межах
бюджетної програми КПКВК 2751030, схваленого рішенням НТР від 13.06.2013
№ 77 «Про схвалення тематичного Плану науково-дослідних розробок»
доповнивши його пунктом 15 такого змісту:
« 15. Проведення
дослідження та
підготовка
пропозицій щодо
вдосконалення
регулювання
відносин у сфері
житловокомунальних
послуг, пропозиції
щодо внесення змін
до чинних
нормативно-

Загальнодержа
вна програма
реформування і
розвитку
житловокомунального
господарства
на 2009-2014
роки, пункт
160.5
Національного
плану дій на
2013 рік щодо

Пропозиції
щодо внесення
змін до чинних
нормативноправових актів
щодо уніфікації
термінології,
визначення,
видів
діяльності,
суб'єктів, що їх
провадять,
а
також
видів

Департамент
стратегії
реформування
та розвитку
житловокомунального
господарства
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правових актів
щодо уніфікації
термінології,
визначення видів
діяльності,
суб’єктів, що їх
провадять, а також
видів товарів та
послуг, що
виробляються та
надаються такими
суб'єктами на ринку
житловокомунальних
послуг; визначення
класифікації
житловокомунальних
послуг; створення
умов для переходу
потенційно конкурентних ринків до
конкурентних

впровадження
Програми
економічних
реформ на
2010-2014 роки
«Заможне
суспільство,
конкурентоспр
оможна
економіка,
ефективна
держава»,
затвердженого
Указом
Президента
України
від 12.03.2013
№ 128/2013

товарів
та
послуг,
що
виробляються
та надаються
такими
суб'єктами на
ринку житловокомунальних
послуг;
визначення
класифікації
житловокомунальних
послуг;
створення умов
для переходу
потенційно
конкурентних
ринків
до
конкурентних
».

2. Для своєчасного проведення процедури державної закупівлі науководослідної розробки: «Проведення дослідження та підготовка пропозицій щодо
вдосконалення регулювання відносин у сфері житлово-комунальних послуг,
пропозиції щодо внесення змін до чинних нормативно-правових актів щодо
уніфікації термінології, визначення видів діяльності, суб’єктів, що їх провадять,
а також видів товарів та послуг, що виробляються та надаються такими
суб’єктами на ринку житлово-комунальних послуг; визначення класифікації
житлово-комунальних послуг; створення умов для переходу потенційно
конкурентних ринків до конкурентних» Департаменту стратегії реформування
та розвитку житлово-комунального господарства (Олійник Н.І.) надати в
триденний термін Департаменту технічного регулювання та науково-технічного
розвитку (Барзилович Д.В.) такі документи:
- пропозиції до додатку 2 до документації конкурсних торгів
(Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, встановлені замовником
відповідно до статті 16 та 17 Закону України «Про здійснення державних
закупівель», та інформацію про спосіб документального підтвердження
відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам (згідно із
законодавством) та до додатку 5 до документації конкурсних торгів (Критерії
та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів);
- вимоги замовника на створення (передачу НДР) погоджені першим
заступником Міністра, заступником Міністра – керівником апарата, відповідно
до розподілу функціональних обов’язків;
- конкурсне завдання на проведення процедури закупівлі;
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- кандидатуру посадової особи структурного підрозділу, яка буде
уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками та надавати фахові коментарі.
3. Департаменту технічного регулювання та науково-технічного розвитку
(Барзилович Д.В.) підготувати проект наказу про внесення зміни до наказу
Мінрегіону від 21.06.2013 № 257 «Про фінансування у 2013 році наукових і
науково-технічних розробок в межах бюджетної програми КПКВК 2751030».

Заступник Голови
Науково-технічної ради

Відповідальний секретар
Науково-технічної ради

А.Л.Білоусов

Л.М.Котова

