
Затверджено 
 

розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
 25.05.2005                     №  173 

 
Заходи  

щодо вирішення проблем заміни, реконструкції застарілого 
житлового фонду та забудови кварталів сучасним житлом 

 
№ 
з/п 

Перелік  заходів Відповідальні Термін 

1 2 3 4 
 
1. 

 
Підготувати  місцеві  Програми  першочергової  забудови   кварталів 
розташування застарілого житла з визначенням проблем, що мають бути 
вирішені до початку реалізації проектів 

 
Міськвиконкоми, 
райдержадміністрації 

 
20.06.2005 

 
2. 

 
Узагальнити  інформації  щодо розроблених місцевих програм забудови 
(реконструкції) застарілого житлового фонду та підготувати  регіональну  
програму 
 
 
 
 

 
Управління житлово-
комунального госпо-
дарства, управління 
містобудування та 
архітектури обл-
держадміністрації  

 
28.06.2005 

3. Внести  пропозиції   Держжитлокомунгоспу  України до  проекту   Порядку 
інвентаризації  житла, нежитлових   приміщень, об’єктів  соціальної  та 
комунальної інфраструктури, що підлягають  заміні (реконструкції) у рамках 
реалізації   програми  заміни (реконструкції)  застарілого житла 
 

Управління житлово-
комунального госпо-
дарства  облдержад-
міністрації, міськви-
конкоми, райдерж-
адміністрації 
 

20.06.2005 

4. Здійснити  інвентаризацію  житла, нежитлових приміщень, об’єктів соціаль-
ної та комунальної інфраструктури, що підлягають заміні (реконструкції) в  
рамках  реалізації  програми  заміни  (реконструкції)  застарілого  житла 
 

Міськвиконкоми, 
райдержадміністрації 

10.07.2005 



 2 
1 2 3 4 

 
5. Узагальнити  матеріали  інвентаризації житла, нежитлових  приміщень, 

об’єктів соціальної та комунальної інфраструктури, що  підлягають  заміні 
(реконструкції) в  рамках  реалізації програми заміни (реконструкції) 
застарілого житла 
 

Управління житлово-
комунального госпо-
дарства  облдержад-
міністрації 

15.07.2005 

6. Внести пропозиції до  типового  Положення  про регіональний (муніци-
пальний) цільовий фонд вирішення проблем заміни (реконструкції) 
застарілого житла  

Головне фінансове 
управління, головне 
управління економі-
ки,  управління жит-
лово-комунального 
господарства, управ-
ління містобудування 
та архітектури обл-
держадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування 
 
  

20.06.2005 

7. Підготувати  на  підставі  результатів  інвентаризації  умови  проведення 
конкурсів на забудову (реконструкцію) кварталів і  затвердити   їх    
відповідно  до  законодавства 
 

Органи місцевого 
самоврядування 

25.07.2005 

8. Внести пропозиції про створення регіональних (муніципальних) цільових 
фондів вирішення проблем заміни ( реконструкції ) застарілого житла з 
метою фінансування  робіт  із  реконструкції житлових будинків 

Головне фінансове 
управління, головне 
управління економі-
ки, управління жит-
лово-комунального 
господарства, управ-
ління містобудування 
та архітектури обл-
держадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування 
 
 

25.07.2005 



 3 
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9. Провести  конкурси  на залучення інвесторів для реалізації програм забудови 

(реконструкції) застарілого житлового фонду 
Органи місцевого 
самоврядування 

Протягом  
півтора мі-
сяця після 
прийняття 
Закону та 
затверджен-
ня  конкур-
сних умов 
 

10. Забезпечити  контроль за виконанням інвестиційних зобов'язань у процесі 
реалізації  проекту забудови (реконструкції) застарілого житлового фонду  
 
 
 
 

Органи місцевого 
самоврядування 

Постійно 
протягом 
реалізації 
програми 
 

11. Забезпечити  роз’яснення основних положень проекту Закону “ Про заміну 
(реконструкцію) житлового фонду та забудову кварталів сучасним житлом”, 
а також сутності нормативних актів, які будуть прийняті  на реалізацію  
Закону 

Управління житлово-
комунального госпо-
дарства управління, 
містобудування та 
архітектури облдерж-
адміністрації, органи 
місцевого самовряду-
вання 

Постійно, 
протягом 
реалізації 
програми 

 
 
 
Керівник  апарату  обласної 
державної адміністрації                                                                                                                                             В.І.  Левченко 
 
 
 
 
 


