МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ
(в робочому порядку)

13.06.2013

Київ

№ 77

Про схвалення тематичного Плану
науково-дослідних розробок

Розглянувши проект 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
КПКВК 2751030 (далі – Тематичний План),
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Схвалити тематичний План 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 КПКВК 2751030.
2. Департаменту технічного регулювання та науково-технічного розвитку:
2.1. Розмістити Тематичний План на офіційному веб-сайті Міністерства.
2.2. Підготувати проект наказу Мінрегіону України про фінансування у 2013
році нових наукових і науково-технічних розробок в межах бюджетної
програми КПКВК 2751030.

Заступник Голови
Науково-технічної ради

А.В.Беркута

Відповідальний секретар
Науково-технічної ради

Л.М.Котова

Додаток
до рішення Науково-технічної ради
від 13.06.2013 № 77

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
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 науковотехнічного розвитку будівельної галузі, які виконуватимуться в межах бюджетної програми КПКВК 2751030
№
з/п
1.

2.

Назва розробки

Законодавчо обумовлена
підстава необхідності
виконання розробки
Дослідження законодавчих актів з питань Положення про Міністерство
будівництва, містобудування та архітектури та регіонального
розвитку,
підготовка пропозицій щодо їх вдосконалення
будівництва та житловокомунального господарства
України,
затверджене
Указом Президента України
від 31.05. 2011 № 633/2011

Очікувані результати
досліджень

Пропозиції
щодо
вдосконалення законодавчих
актів України з питань
будівництва, містобудування
та архітектури в частині:
узгодження
норм
законодавства між собою;
усунення колізій і
правових прогалин;
систематизації
містобудівного
законодавства;
приведення
у
відповідність
норм
суміжних галузей правового
регулювання до прийнятих
на
цей
час
змін
у
містобудівному
законодавстві;
підготовка
збірника
законодавчих актів.
Розроблення єдиних методологічних підходів Постанова
Кабінету Пропозиції щодо проведення
щодо проведення обстеження та паспортизації Міністрів
України обстеження та паспортизації
будівель та споруд
від 05.05.1997 № 409 «Про будівель та споруд
забезпечення надійності й

Відповідальний
структурний підрозділ
Департамент державних
програм
та
розвитку
житлового будівництва

Департамент нормативнометодичного забезпечення
промислового і цивільного
будівництва, будіндустрії

3

3.

Дослідження професійної класифікації у будівництві,
розроблення кваліфікаційних характеристик професій
працівників

4.

Здійснення моніторингу реалізації Генеральної
схеми планування території України та
підготовка щорічної доповіді Кабінету Міністрів
України про стан її реалізації за 2012 р.

5.

Створення
та
впровадження
1-ї
черги
автоматизованої
інформаційно-аналітичної
системи містобудівного моніторингу

безпечної
експлуатації
будівель,
споруд
та
інженерних мереж»,
Положення про Міністерство
регіонального
розвитку,
будівництва та житловокомунального господарства
України,
затверджене
Указом Президента України
від 31.05.2011 № 633/2011
Указ Президента України
від 01.02.2012 № 45/2012
«Про затвердження Плану
заходів, спрямованих на
реалізацію
положень
Стратегії державної кадрової
політики»
Постанова
Кабінету
Міністрів
України
від 29.08.2002 № 1293 «Про
заходи щодо реалізацію
Закону
України
«Про
Генеральну
схему
планування
території
України»
Закон
України
«Про
регулювання містобудівної
діяльності»

та
виробництва
будівельних матеріалів

Кваліфікаційні
Департамент
розвитку
характеристики
професій будівельної
діяльності,
працівників
будівельної ціноутворення
та
галузі
економіки будівництва

Проект доповіді Кабінету
Міністрів України про стан
реалізації Генеральної схеми
планування
території
України за 2012 р.

Департамент
містобудування,
архітектури та планування
територій

Забезпечення створення та
впровадження
1-ї
черги
автоматизованої
інформаційно-аналітичної
системи
містобудівного
моніторингу
для
забезпечення
сталого
розвитку
територій
з
урахуванням державних і
громадських інтересів

Департамент
містобудування,
архітектури та планування
територій
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6.

7.

8.

Розроблення Альбому технічних архітектурних Постанова
Кабінету
рішень щодо переобладнання житлових будинків Міністрів
України
з квартирами для проживання інвалідів
від 01.08.2012 № 706 «Про
затвердження
Державної
цільової
програми
«Національний план дій з
реалізації Конвенції про
права інвалідів» на період до
2020 року»
Розроблення Альбому технічних рішень щодо Постанова
Кабінету
архітектурного
планування
закладів Міністрів
України
тимчасового та постійного перебування для від 01.08.2012 № 706 «Про
інвалідів з розумовою відсталістю
затвердження
Державної
цільової
програми
«Національний план дій з
реалізації Конвенції про
права інвалідів» на період до
2020 року»
Дослідження практики притягнення винних осіб Закон
України
«Про
у сфері благоустрою до адміністративної благоустрій
населених
відповідальності
пунктів» та Кодексу України
про
адміністративні
правопорушення

Проведення досліджень та підготовка пропозицій
щодо
нормативно-правового
врегулювання
експлуатації сміттєспалювальних заводів
10. Дослідження
та
розроблення
науковообґрунтованих пропозицій щодо формування та
використання
об’єднаннями
співвласників
багатоквартирних будинків коштів ремонтного та
резервного фондів
9.

Закон
України
відходи»

«Про

Закон
України
«Про
об’єднання
співвласників
багатоквартирних будинків»

11. Розроблення технічних матеріалів з можливого Закони
України
зниження витрат природного газу в системах теплопостачання»,

«Про
«Про

Розроблення
Альбому
технічних
архітектурних
рішень щодо переобладнання
житлових
будинків
з
квартирами для проживання
інвалідів

Департамент
містобудування,
архітектури та планування
територій

Розроблення
Альбому
технічних
рішень
щодо
архітектурного планування
закладів тимчасового та
постійного перебування для
інвалідів
з
розумовою
відсталістю

Департамент
містобудування,
архітектури та планування
територій

Пропозиції щодо внесення
змін
до
законодавства
стосовно
притягнення
винних
осіб
у
сфері
благоустрою
до
адміністративної
відповідальності
Пропозиції щодо проекту
Правил
експлуатації
сміттєспалювальних заводів
Пропозиції
щодо
формування та використання
об'єднаннями співвласників
багатоквартирних будинків
коштів
ремонтного
та
резервного фондів
Технічні
матеріали
з
можливого зниження витрат

Управління благоустрою
територій та комунального
обслуговування

Управління благоустрою
територій та комунального
обслуговування
Департамент
житлової
політики

Управління комунальної
теплоенергетики

центрального теплопостачання України, які
використовуються для надання комунальних
послуг

12. Розроблення технічних матеріалів з визначення
можливих обсягів технологічного мінімуму
споживання природного газу для об’єктів у сфері
теплопостачання

13. Проведення
досліджень
для
збільшення
ефективності роботи зовнішніх мереж систем
централізованого питного водопостачання з
метою скорочення невиробничих втрат води

14. Проведення
дослідження
та
підготовка
пропозицій щодо врегулювання діяльності
управителів спільного майна багатоквартирних
будинків

5
житлово-комунальні
послуги», Загальнодержавна
програма реформування і
розвитку
житловокомунального господарства
на 2009-2014 роки
Закон
України
«Про
теплопостачання»,
пункт
151.1. Національного плану
дій на 2013 рік щодо
впровадження
Програми
економічних
реформ
на
2010-2014 роки «Заможне
суспільство,
конкурентоспроможна
економіка,
ефективна
держава»,
затвердженого
Указом Президента України
від 12.03. 2013 № 128/2013
Закон України «Про питну
воду
та
питне
водопостачання»

Загальнодержавна програма
реформування і розвитку
житлово-комунального
господарства на 2009-2014
роки,
пункт
159.2.
Національного плану дій на
2013 рік щодо впровадження
Програми
економічних
реформ на 2010-2014 роки
«Заможне
суспільство,

природного газу в системах
центрального
теплопостачання
України,
які використовуються для
надання комунальних послуг
Технічні
матеріали
з Управління комунальної
визначення
можливих теплоенергетики
обсягів
технологічного
мінімуму
споживання
природного газу для об’єктів
у сфері теплопостачання

Пропозиції щодо збільшення
ефективності
роботи
зовнішніх мереж систем
централізованого
питного
водопостачання з метою
скорочення
невиробничих
втрат води
Пропозиції
щодо
врегулювання
діяльності
управителів спільного майна
багатоквартирних будинків

Управління водопровідноканалізаційного
господарства

Департамент стратегії
реформування та розвитку
житлово-комунального
господарства

6
конкурентоспроможна
економіка,
ефективна
держава»,
затвердженого
Указом Президента України
від 12.03. 2013 № 128/2013

Директор Департаменту
технічного регулювання
та науково-технічного розвитку

Д.В. Барзилович

