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Про заходи щ одо збільш ення
обсягів виконання будівельних
робіт та прийнятого в експлуатацію житла

У січні - квітні 2016 року будівельними організаціями на території
Х ерсонської області виконано будівельні роботи на суму 137,5 млн грн, у тому
числі на будівництві ж итлових будівель - 19,6 млн грн, неж итлових будівель 74,7 млн грн, інж енерних споруд - 43,2 млн грн.
Рейтинговий показник (індекс будівельної продукції) у січні - квітні
2016 року становив 142,3% у порівнянні з відповідним періодом 2015 року (по
У країні - 108,5%). За даним показником на сьогодні область займає
4 рейтингове місце, за аналогічний період 2015 року - 17 рейтингове місце.
В ідповідно до оф іційних статистичних даних, за підсумками І кварталу
2016 року введено в експлуатацію 19,5 тис.кв. м загальної площ і житла. Темп
зростання (зменш ення) обсягу прийнятого в експлуатацію ж итла складає 98,0%
до відповідного періоду 2015 року (у І кварталі 2015 року - 81,4% ). За цим
показником область займ ає 14 рейтингове місце, за відповідний період
2015 року - 18 рейтингове місце.
З метою забезпечення утримання позитивної динам іки поліпш ення
рейтингових показників будівельної галузі області, відповідно до статей 5, 16,
24 Закону України «П ро регулю вання містобудівної діяльності», керуючись
статтями 2, 6, пунктами 2, 5, 7 частини перш ої статті 13, пунктом 3 статті 16,
частиною перш ою статті 35, пунктом 1 частини перш ої статті 39, частиною
перш ою статті 41 Закону України «Про місцеві держ авні адміністрації»:
1. Головам районних держ авних адміністрацій:
1.1. П роаналізувати актуальність наявної м істобудівної докум ентації
м ісцевого рівня та стан виконання місцевих програм розроблення м істобудівної
докум ентації.
1.2. Забезпечити внесення в установленом у порядку змін до місцевих
програм розроблення м істобудівної докум ентації щ одо продовж ення строків їх
д ії та передбачення обсягів ф інансування за рахунок кош тів районних і
відповідних м ісцевих бю дж етів та інш их дж ерел, не заборонених
законодавством , з урахуванням проекту А. 1.2.1. плану заходів з реалізації у
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2016 - 2017 роках Стратегії розвитку Херсонської області на період до
2020 року, затвердженого рішенням Херсонської обласної ради від 31 березня
2016 року № 78.
1.3. Вжити заходів щодо налагодження на підпорядкованих територіях
взаємодії з органами місцевого самоврядування в частині забезпечення
своєчасного надання органам статистики щоквартальної статистичної звітності
за ф ормою 2-буд «Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом
о б ’єкт» стосовно о б ’єктів, забудовниками яких є фізичні особи або фізичні
особи-підприємці.
1.4. Про стан виконання завдань, визначених даним розпорядженням,
поінформувати управління містобудування та архітектури обласної державної
адміністрації до 10 жовтня 2016 року.
2. Контроль
за виконанням
цього розпорядження
покласти
на
в.о. заступника голови обласної державної адміністрації А дамчика О.О.

Голова обласної
держ авної адміністрації

А.А.Гордєєв

