МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ
(в робочому порядку)

22.08.2013

Київ

№ 144

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

Відповідно до протоколу № 9 засідання президії Науково-технічної ради
Мінрегіону від 22 серпня 2013 року та пропозиції Департаменту стратегії
реформування та розвитку житлово-комунального господарства (Олійник Н.І.),
Департаменту розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки
будівництва (Губень П.І.), Департаменту державних програм та розвитку
житлового будівництва (Непомнящий О.М.), Департаменту нормативнометодичного забезпечення промислового і цивільного будівництва,
будіндустрії та виробництва будівельних матеріалів (Глухов В.О.), Управління
економіки систем життєзабезпечення (Кіпенко М.Ф.) та Управління
водопровідно-каналізаційного господарства (Медведь Т.А.),
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Схвалити надані Департаментом стратегії реформування та розвитку
житлово-комунального господарства, Департаментом розвитку будівельної
діяльності, ціноутворення та економіки будівництва, Департаментом
державних програм та розвитку житлового будівництва, Департаментом
нормативно-методичного забезпечення промислового і цивільного будівництва,
будіндустрії та виробництва будівельних матеріалів, Управлінням економіки
систем життєзабезпечення та Управлінням водопровідно-каналізаційного
господарства розрахунки рекомендованої загальної трудомісткості НДР, які
обраховані 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-дослідних розробок та
унести зміни до тематичного Плану науково-дослідних розробок за напрямком:
прикладні наукові і науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів
діяльності у сферах будівництва, житлово-комунального господарства і
регіонального розвитку та наукове обґрунтування науково-технічного розвитку
будівельної галузі, які виконуватимуться в межах бюджетної програми
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КПКВК 2751030, схваленого рішенням НТР від 13.06.2013
схвалення тематичного Плану науково-дослідних розробок»

№

77

«Про

доповнивши його пунктами 16 - 27 такого змісту:
«

16.

17.

18.

19

Дослідження стану
реалізації
Загальнодержавної
програми
реформування і
розвитку житловокомунального
господарства на 20092014 роки та підготовка
пропозицій про
внесення відповідних
змін та доповнень щодо
подовження терміну дії
програми, коригування
обсягів та джерел
фінансування,
необхідних та достатніх
для виконання завдань і
заходів програми
Проведення
дослідження щодо
особливості здійснення
комерційного обліку
теплової енергії та води
у сфері комунальних
послуг

Доручення Віце-прем’єрміністра України О.Ю.
Вілкула від 18.05.2013
№ 14708/3/1-13 та
від 16.07.2013
№ 14708/5/1-13 щодо
підготовки змін до
Загальнодержавної
програми реформування
і розвитку житловокомунального
господарства на 20092014 роки (Закон
України від 11.06.09
№1511-VІ)

Загальнодержавна
програма реформування
і розвитку житловокомунального
господарства на 20092014 роки (Закон
України від 11.06.09
№1511-VІ)
Проведення досліджень Закон України «Про
щодо підвищення рівня питну воду та питне
технічної експлуатації
водопостачання»,
систем водопостачання Правила технічної
та каналізації і
експлуатації систем
розробка пропозицій
водопостачання та
щодо їх удосконалення каналізації населених
пунктів України,
затверджені наказом
Державного комітету
України по житловокомунальному
господарству від
05.07.1995 № 30,
зареєстрованим в
Мін’юсті 21.07.1995 за
№231/767
Проведення досліджень Закон України «Про
щодо вдосконалення
питну воду та питне
єдиних вимог до
водопостачання»,
користування
Правила користування
системами
системами

Пропозиції щодо
внесення
відповідних змін та
доповнень
до
Загальнодержавної
програми
реформування
і
розвитку житловокомунального
господарства
на
2009-2014 роки

Департамент
стратегії
реформування
та розвитку
житловокомунального
господарства

Пропозиції щодо
здійснення
комерційного
обліку
теплової
енергії та води у
сфері комунальних
послуг

Департамент
стратегії
реформування
та розвитку
житловокомунального
господарства

Розробка
пропозицій щодо
удосконалення
технічної
експлуатації систем
водопостачання та
каналізації
населених пунктів
України

Управління
водопровідноканалізаційно
го
господарства

Розробка
пропозицій щодо
вдосконалення
єдиних вимог до
користування

Управління
водопровідноканалізаційно
го
господарства
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централізованого
водопостачання та
водовідведення

20.

21.

22

централізованого
комунального
водопостачання та
водовідведення в
населених пунктах
України, затверджені
наказом
Мінжитлокомунгоспу
від 27.06.2008 № 190,
зареєстрованим в
Мін’юсті 07.10.2008 за
№ 936/15627
Проведення досліджень Закон України «Про
щодо вдосконалення
питну воду та питне
єдиних вимог до
водопостачання»,
приймання стічних вод Правила приймання
підприємств у системи стічних вод підприємств
каналізації
у комунальні та відомчі
системи каналізації
населених пунктів
України, затверджені
наказом
Мінжитлокомунгоспу
від 19.02.2002 № 37,
зареєстрованим в
Мін’юсті 26.04.2002 за
№ 402/6690
Дослідження об’ємів
Закон України «Про
додаткового
питну воду та питне
надходження вод до
водопостачання»,
систем
Правила користування
централізованого
системами
водовідведення
централізованого
залежно від технічного комунального
стану систем та
водопостачання та
зовнішніх факторів
водовідведення в
населених пунктах
України, затверджені
наказом
Мінжитлокомунгоспу
від 27.06.2008 № 190,
зареєстрованим в
Мінюсті 07.10.2008 за
№ 936/15627
Дослідження та
Закон України «Про
розроблення
регулювання
методології
містобудівної
статистичного
діяльності» та наказ
спостереження обсягів Мінрегіону від
введеного в
24.06.2011 № 92 «Про
експлуатацію житла на затвердження Порядку
основі даних єдиного
ведення єдиного реєстру
реєстру отриманих
отриманих повідомлень
повідомлень,
про початок виконання

системами
централізованого
водопостачання та
водовідведення

Розробка
пропозицій щодо
вдосконалення
єдиних вимог до
приймання стічних
вод підприємств у
системи каналізації

Управління
водопровідноканалізаційно
го
господарства

Розробка
пропозицій щодо
скорочення
надходження води
в
системи
централізованого
водовідведення

Управління
водопровідноканалізаційно
го
господарства

Пропозиції щодо
вдосконалення
методології
статистичного
спостереження
обсягів введеного в
експлуатацію
житла на основі
даних
єдиного
реєстру отриманих

Департамент
державних
програм та
розвитку
житлового
будівництва

4
зареєстрованих
декларацій про початок
виконання підготовчих
і будівельних робіт,
виданих дозволів на
виконання будівельних
робіт, зареєстрованих
декларацій про
готовність об’єкту до
експлуатації та виданих
сертифікатів,
повернення декларацій
та відмов у видачі
таких дозволів і
сертифікатів

23.

підготовчих і
будівельних робіт,
зареєстрованих
декларацій про початок
виконання підготовчих і
будівельних робіт,
виданих дозволів на
виконання будівельних
робіт, зареєстрованих
декларацій про
готовність об`єкта до
експлуатації та виданих
сертифікатів, відмов у
реєстрації таких
декларацій та у видачі
таких дозволів і
сертифікатів»,
зареєстрований в
Міністерстві юстиції
України 19.07.2011 р. за
№ 885/19623
Розроблення технології, Закон України «Про
створення та
регулювання
випробування
містобудівної
дослідного зразка
діяльності» та наказ
підсистеми
Мінрегіону від
статистичного
24.06.2011 № 92 «Про
спостереження обсягів затвердження Порядку
документів дозвільного ведення єдиного реєстру
та декларативного
отриманих повідомлень
характеру у розрізі
про початок виконання
видів будівництва на
підготовчих і
основі даних єдиного
будівельних робіт,
реєстру отриманих
зареєстрованих
повідомлень,
декларацій про початок
зареєстрованих
виконання підготовчих і
декларацій про початок будівельних робіт,
виконання підготовчих виданих дозволів на
і будівельних робіт,
виконання будівельних
виданих дозволів на
робіт, зареєстрованих
виконання будівельних декларацій про
робіт, зареєстрованих
готовність об`єкта до
декларацій про
експлуатації та виданих
готовність об’єкту до
сертифікатів, відмов у
експлуатації та виданих реєстрації таких
сертифікатів,
декларацій та у видачі
повернення декларацій таких дозволів і
та відмов у видачі
сертифікатів»,
таких дозволів і
зареєстрований в
сертифікатів
Міністерстві юстиції
України 19.07.2011 р. за
№ 885/19623

повідомлень,
зареєстрованих
декларацій
про
початок виконання
підготовчих
і
будівельних робіт,
виданих дозволів
на
виконання
будівельних робіт,
зареєстрованих
декларацій
про
готовність об’єкту
до експлуатації та
виданих
сертифікатів,
повернення
декларацій
та
відмов у видачі
таких дозволів і
сертифікатів
Результати
випробувань
дослідного зразка
підсистеми
статистичного
спостереження
обсягів документів
дозвільного
та
декларативного
характеру у розрізі
видів будівництва
на основі даних
єдиного
реєстру
отриманих
повідомлень,
зареєстрованих
декларацій
про
початок виконання
підготовчих
і
будівельних робіт,
виданих дозволів
на
виконання
будівельних робіт,
зареєстрованих
декларацій
про
готовність об’єкту
до експлуатації та
виданих
сертифікатів, повернення
декларацій
та
відмов у видачі
таких дозволів і
сертифікатів

Департамент
державних
програм та
розвитку
житлового
будівництва

24.

25.

26.

5
Дослідження методів
Доручення Кабінету
розрахунку обсягів
Міністрів України
будівельних робіт,
від 19.06.2013
виконаних
№23247/1/1-13;
господарським
Положення про
способом фізичними
Міністерство
особами та фізичними
регіонального розвитку,
особами будівництва та житловопідприємцями
комунального
господарства України,
затверджене Указом
Президента України від
31.05. 2011 № 633/2011
Проведення
Загальнодержавна
щомісячних науковопрограма реформування
обґрунтованих
і розвитку житловоаналітичних
комунального
досліджень та
господарства на 2009моніторингу фінансово- 2014 роки,
економічної діяльності Загальнодержавна
підприємств житловоцільова програма «Питна
комунального
вода України» на 2011господарства шляхом
2020 р.»,
аналізу обов’язкової
Загальнодержавна
галузевої звітності
цільова програма
передачі гуртожитків у
власність територіальних
громад
Дослідження
Закон України «Про
енергоспоживання та
енергозбереження»; Указ
розробка наукових
Президента України від
основ
28.02.2008 № 174/2008
енергомодернізації
«Про невідкладні заходи
систем освітлення
щодо забезпечення
адміністративних
ефективного
будівель
використання паливноенергетичних ресурсів»;
Галузева програма
енергоефективності та
енергозбереження у
житлово-комунальному
господарстві на 20102014 роки;
розпорядження Кабінету
Міністрів України від
17.12.2008 №1567-р
«Про програми
підвищення
енергоефективності та
зменшення споживання
енергоресурсів»

Пропозиції щодо
розроблення
методів розрахунку
обсягів
будівельних робіт,
виконаних
господарським
способом
фізичними особами
та фізичними
особами підприємцями

Департамент
розвитку
будівельної
діяльності,
ціноутворення та
економіки
будівництва

Щомісячні
науково-аналітичні
звіти
діяльності
підприємств
житловокомунального
господарства

Управління
економіки
систем
життєзабезпе
чення

Принципові
технічні рішення

Департамент
нормативнометодичного
забезпечення
промислового
і цивільного
будівництва,
будіндустрії
та
виробництва
будівельних
матеріалів

27.

Розробка технічних
рішень повторного
використання щодо
встановлення блочномодульних котелень на
об'єктах житлового
фонду
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Закон України «Про
Принципові
енергозбереження»;
технічні рішення
Загальнодержавна
програма реформування
і розвитку житловокомунального
господарства на 20092014 роки»; Державна
програма активізації
розвитку економіки на
2013-2014 роки,
затверджена постановою
Кабінету Міністрів
України від 27.02.2013
№ 187; Указ Президента
України від 28.02.2008
№ 174/2008 «Про
невідкладні заходи щодо
забезпечення
ефективного
використання паливноенергетичних ресурсів»;
Рішення РНБОУ «Про
розвиток ринків
паливно-енергетичних
ресурсів в рамках
реалізації Енергетичної
стратегії України на
період до 2030 року»,
уведене в дію Указом
Президента України від
27.08.2009 № 681/2009;
Галузева програма
енергоефективності та
енергозбереження у
житлово-комунальному
господарстві на 20102014 роки; Галузева
програма підвищення
енергоефективності у
будівництві на 2010-2014
роки

Департамент
нормативнометодичного
забезпечення
промислового
і цивільного
будівництва,
будіндустрії
та
виробництва
будівельних
матеріалів

2. Для своєчасного проведення процедури державної закупівлі зазначених
науково-дослідних розробок Департаменту стратегії реформування та розвитку
житлово-комунального господарства, Департаменту розвитку будівельної
діяльності, ціноутворення та економіки будівництва, Департаменту державних
програм та розвитку житлового будівництва, Департаменту нормативнометодичного забезпечення промислового і цивільного будівництва,
будіндустрії та виробництва будівельних матеріалів, Управлінню економіки
систем життєзабезпечення та Управлінню водопровідно-каналізаційного

».
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господарства 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, заступником Міністра –
керівником апарата, відповідно до розподілу функціональних обов’язків;
- конкурсне завдання на проведення процедури закупівлі;
- 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
підготувати проект наказу про внесення змін до наказу Мінрегіону
від 21.06.2013 № 257 «Про фінансування у 2013 році наукових і науковотехнічних розробок в межах бюджетної програми КПКВК 2751030».

Заступник Голови
Науково-технічної ради

Д.В.Ісаєнко

Відповідальний секретар
Науково-технічної ради

Л.М.Котова

