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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
шостого скликання
 тридцять шоста сесія

РІШЕННЯ 
    
22.08.2014

№  9

 
Про Програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства Чернігівського 
району на  2014-2018 роки


 

Керуючись   п.16   ст.43  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»   та  відповідно  до  Закону  України   «Про  Загальнодержавну    програму  реформування  і  розвитку  житлово-комунального  господарства  на  2014-2018  роки», Чернігівська  районна  рада  Запорізької області  ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму реформування  та  розвитку  житлово-комунального  господарства  Чернігівського  району  на  2014-2018  роки  (далі  -  Програма), що  додається.
2. Районній державній адміністрації інформувати Чернігівську району раду про хід виконання  програми  за  підсумками  року  до  15  лютого  щорічно.
      3. Вважати  таким, що  втратило  чинність, рішення  районної  ради  від                                            25.02.2010  № 6 «Про  Програму  реформування  та  розвитку  житлово-комунального  господарства  Чернігівського  району  на  2010-2014  роки»  з  01.10.2014.   
    4. Контроль за виконанням цього  рішення   покласти  на  постійну  комісію  районної  ради  з фінансових,  соціально-економічних  питань  та  бюджету.



Голова ради
О.П.Романчук




ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
22.08.2014             № 9







ПРОГРАМА

реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства  Чернігівського   району на 2014-2018 роки 

























I. Сучасний стан житлово-комунального господарства

Упродовж останніх десятиліть проблеми, пов'язані з функціонуванням житлово-комунального комплексу, перебувають у фокусі пильної  уваги, проте серйозних позитивних зрушень у цій сфері досі не відбулося. 
Ситуація в житлово-комунальному господарстві продовжує ускладнюватися, відсутні позитивні зміни у становленні ринкових засад господарювання, розвитку конкуренції та залученні приватних інвестицій у підприємства галузі. 
Неефективність реформування галузі призвела до критичного стану основних фондів підприємств житлово-комунального господарства. Недосконала тарифна політика зумовила хронічну і постійно зростаючу збитковість підприємств. Недосконалість системи управління житлом та підприємствами житлово-комунального господарства, а також системи регулювання природних монополій призвела до того, що підприємства галузі неспроможні ефективно працювати в ринкових умовах і надавати споживачам послуги належної якості. 
Нестача власних і бюджетних фінансових ресурсів,  відсутність дієвого механізму залучення позабюджетних коштів не сприяють вирішенню завдань технічного переоснащення житлово-комунальних підприємств та розвитку комунальної інфраструктури. Не налагоджена ефективна співпраця з приватними інвесторами,  фінансовими установами та донорськими організаціями, не створений сприятливий інвестиційний клімат. 
Значними і постійно зростаючими є втрати води. Питомі витрати енергетичних ресурсів під час виробництва і надання житлово-комунальних послуг майже удвічі перевищують відповідні показники країн Європейського Союзу. 
Недосконалість системи соціального захисту населення у сфері надання житлово-комунальних послуг, недостатня поінформованість населення, неузгодженість норм законодавства щодо регулювання взаємовідносин споживачів і виробників/виконавців житлово-комунальних послуг зумовлюють зростання незадоволення серед населення. 
Кожен третій житловий будинок потребує капітального ремонту. В аварійному стані перебуває більше третини водопровідно-каналізаційних   мереж. 
Потребує заміни  100-відсотково автотранспорт, який використовується у сфері благоустрою. 
На території району знаходиться 21 санкціоноване сміттєзвалище, загальною площею 23 га та 4 несанкціонованих (1,05 га). 
Щороку утворюється значна кількість несанкціонованих сміттєзвалищ, що є джерелом інтенсивного забруднення атмосфери та підземних вод.  
Існуюча структура  системи  санітарного  очищення   населених пунктів   недосконала,   її   роз'єднаність  та різнорідність  за  відсутності  взаємодії  з  органами   державної санітарно-епідеміологічної   служби   та   охорони   навколишнього природного  середовища  не  забезпечує  достатнього  контролю   за санітарним   станом  територій,  а  також  збиранням,  вивезенням  та  знешкодженням  побутових відходів.
Вирішення цього питання потребує удосконалення підходів до фінансового забезпечення виконання Програми, приведення її у відповідність із загальнодержавними пріоритетами, додержання ефективного використання бюджетних коштів під час реалізації державної політики, розроблення ефективних механізмів залучення позабюджетних коштів, зокрема коштів   фінансових установ та донорських організацій, для формування житлового фонду і реформування житлово-комунального господарства в рамках розвитку публічно-приватного партнерства. 

II. Мета Програми та шляхи реформування
 житлово-комунального господарства

1. Мета Програми полягає в  здійсненні заходів щодо підвищення ефективності та надійності   функціонування   житлово-комунального господарства, забезпеченні сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів. 
Реформування галузі проводиться з урахуванням інтересів кожної конкретної людини та передбачає широке роз'яснення процесу і результатів реформ. 
Для досягнення мети реформування галузі необхідно вирішити питання щодо: 
оптимізації виробничої та територіальної інфраструктури житлово-комунального господарства відповідно до потреб населення; 
створення умов для надійного і безпечного надання житлово-комунальних послуг за доступними цінами, які стимулюють енергозбереження; 
підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, радикального зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності будинків, створення стимулів та умов для переходу економіки на раціональне використання та економне витрачання енергоресурсів; 
стимулювання приватної підприємницької ініціативи у виконанні завдань розвитку житлового фонду та комунальної інфраструктури; 
мінімізації техногенного впливу галузі на навколишнє середовище і людину в цілому; 
поліпшення якості управління житлом та комунальною інфраструктурою. 
Реформування житлово-комунального  господарства здійснюється шляхом формування відповідно до вимог світових стандартів та   передбачає: 
проведення взаємоузгодженої тарифної, інвестиційної політики; 
стимулювання інноваційної, інвестиційної та енергозберігаючої активності суб'єктів господарювання; 
підвищення енергоефективності галузі шляхом зменшення обсягів втрат паливно-енергетичних ресурсів, зниження енергоємності виробництва окремих видів продукції (послуг); 
розроблення прозорого механізму формування цін і тарифів на продукцію та послуги підприємств, що провадять діяльність у житлово-комунальній сфері. 

2. Передбачається здійснення заходів Програми в таких сферах: 
1) формування   житлової політики; 
2) утримання будинків, споруд і прибудинкових територій, у тому числі проведення реконструкції застарілого житлового фонду; 
3) надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення; 
4) благоустрою населених пунктів. 

3. Політика реформування житлово-комунального господарства базується на таких основних принципах: 
1) спільна відповідальність держави та органів місцевого самоврядування за якісне виконання Програми, забезпечення населення житлово-комунальними послугами відповідно до державних соціальних стандартів та ефективність сфери житлово-комунального господарства в цілому; 
2) доступність для всіх верств населення житлово-комунальних послуг, що відповідають вимогам державних стандартів; 
	3) створення умов для прозорого та незалежного державного регулювання у сфері житлово-комунальних послуг, захисту прав споживачів і налагодження зворотного зв'язку із суспільством; 
4) відповідальність держави (щодо управління, регулювання, стимулювання і технічної підтримки) та органів місцевого самоврядування (щодо планування розвитку житлового фонду та комунальної інфраструктури, ефективного використання майна територіальних громад) за ефективність функціонування житлово-комунального господарства; 
5) перехід до економічно обґрунтованих цін і тарифів за користування житлом та комунальні послуги, запровадження надання адресних субсидій окремим категоріям громадян для компенсації витрат, пов'язаних з оплатою житла та комунальних послуг; 
6) забезпечення збалансованого розвитку енерго-, водопостачання та водовідведення під час виконання програм житлового  будівництва; 
7) забезпечення населення високоякісною питною водою; 
8) технічне переоснащення галузі на основі широкого застосування науково-технічних досягнень, зокрема в енерго- та ресурсозбереженні, впровадження екологічно чистих технологій; 
9) розвиток приватного партнерства у сфері  реконструкції житлового фонду і комунальної інфраструктури; 
10) гласність, громадський контроль, прозорість та участь громадян у прийнятті рішень з питань реформування та розвитку житлово-комунального господарства, інформування населення органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень щодо основних принципів та завдань державної політики у сфері житлово-комунального господарства; 
11) створення рівних умов для всіх суб'єктів підприємницької діяльності у сфері житлово-комунального господарства, забезпечення рівних умов для всіх інвесторів. 

III. Основні завдання Програми та засоби, необхідні для їх виконання

1. Основними завданнями Програми є: 
1) формування   житлової політики, створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла, у тому числі впровадження комплексної реконструкції  застарілого житлового фонду із залученням інвесторів-забудовників на конкурсних засадах; 
2) забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства; 
	3) технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг; 
4) залучення громадськості до процесів формування житлової політики та реформування житлово-комунального господарства. 
2. Виконання завдань Програми потребує реалізації заходів інституціонального, організаційного, фінансового, нормативно-правового та науково-технічного забезпечення. 

IV. Інституціональне забезпечення виконання завдань Програми
Інституціональне забезпечення виконання завдань Програми включає такі заходи: 
визначення функцій та відповідальності   місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо виконання програм забезпечення населення житлом, модернізації житлово-комунальної інфраструктури, гарантування надійності, ефективності, високої якості та економічно обґрунтованої вартості житлово-комунальних послуг; 
посилення впливу мешканців будинків на умови свого проживання та якість обслуговування житла шляхом стимулювання створення об'єднань співвласників багатоквартирного будинку; 
сприяння створенню системи управителів на ринку житлових послуг. 
 
V. Організаційне забезпечення та проведення моніторингу
 виконання завдань Програми
1. Організаційне забезпечення виконання завдань Програми здійснюють відповідно до своїх повноважень  на місцевому рівні - структурні підрозділи/посадові особи виконавчих органів селищної  та   сільської рад. 
2. Моніторинг виконання Програми здійснюється щороку на базі даних галузевих статистичних спостережень, спеціальних досліджень, вивчення громадської думки щодо рівня житлово-комунального обслуговування та стану реформування житлово-комунального господарства стосовно пріоритетів такого реформування: 

VI. Фінансове забезпечення виконання завдань Програми
1. Фінансово-економічне забезпечення реформування житлово-комунальної галузі передбачає: 
розроблення фінансового механізму надання та утримання житла, а також підвищення енергоефективності житлових будинків; 
перехід до економічно обґрунтованих тарифів для всіх категорій споживачів житлово-комунальних послуг, запобігання перехресному субсидіюванню, недопущення зростання інфляції за рахунок необґрунтованого завищення цін і тарифів; 
державну підтримку в наданні та обслуговуванні житла (створення системи державного страхування кредитів, визначення принципів і механізму підтримки населення з використанням коштів державного бюджету).
2. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств та інших джерел, не заборонених законодавством, а також за рахунок введення спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість житлово-комунальних послуг. 
3. Кошти державного бюджету спрямовуються на фінансування заходів щодо: 
реалізації інвестиційних проектів з реконструкції та капітального ремонту житлового фонду, систем централізованого   водопостачання та водовідведення, а також у сфері благоустрою і комунального обслуговування,  спрямованих на технічне переоснащення об'єктів житлово-комунального господарства; 
реалізації пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства, спрямованих на удосконалення системи управління житловим фондом, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів. 
4. Рішення про виділення коштів на цілі, реалізації інвестиційних проектів, у тому числі пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства, приймається у разі, якщо: 
1) підтверджено фінансування проектів з місцевих бюджетів та інших джерел, крім проектів, що реалізуються об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, у   співвідношенні не менш як 20 відсотків суми коштів, виділених з державного бюджету; 
2) підтверджено фінансування проектів з реконструкції та капітального ремонту житлових будинків, в яких функціонують об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та інші форми самоорганізації населення, власниками житлових та нежитлових приміщень у відповідних будинках не менш як 20 відсотків суми коштів, виділених з державного бюджету.
Кошти з державного бюджету спрямовуються місцевим бюджетам цільовою субвенцією. 
Прогнозний обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми за рахунок коштів Державного бюджету України наведено у додатку N 3 до Програми

VII. Очікувані результати
1. Виконання Програми дасть можливість: 
1) забезпечити реалізацію державної політики щодо регіонального розвитку, у сфері житлово-комунального господарства; 
2) зробити доступними послуги з  водопостачання для населення та підприємств за умови їх своєчасної оплати; 
3) створити сприятливі умови для залучення позабюджетних коштів у розвиток об'єктів житлово-комунального господарства; 
4) забезпечити сталу та ефективну роботу підприємств житлово-комунального господарства; 
5) забезпечити надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів; 
6 забезпечити прозорість у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги; 
7) забезпечити обгрунтованість і прозорість умов реалізації дотаційної політики держави стосовно малозабезпечених верств населення; 
8) забезпечити захист прав споживачів, їх своєчасне інформування з питань своїх прав та обов'язків; 
9) досягти поліпшення здоров'я і збільшення тривалості життя населення в результаті забезпечення його високоякісною питною водою; 
10) добитися зменшення протягом п'яти років обсягів використання енергоресурсів у   житлових будівлях на 20 відсотків; 
11) обладнати протягом трьох-чотирьох років усі багатоквартирні будинки побудинковими  приладами  обліку  холодної   води.




















Додаток
до рішення районної ради
22.08.2014             № 9


ПРОГНОЗНИЙ ОБСЯГ
фінансового забезпечення виконання завдань програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства   Чернігівського  району  
на 2014- 2018 роки  

 Назва проекту/заходу
Реконструкції централізованих систем водопостачання і водовідведення з використанням енергоощадного обладнання та технологій
Назва населеного пункту, в якому буде реалізовано проект/захід
смт  Чернігівка, с. Новополтавка
Виконавець проекту/заходу
 -
Терміни реалізації проекту/заходу
2014-2018 р.р.
Наявність розробленої проектно-кошторисної документації
В наявності  на 3  об’єкти: «Капітальний  ремонт  системи  водопостачання на  ділянках  вулиць    Леніна, Зарічна, Піонерська  та  вулиць  Набережна, Леніна, Шевченко  в  смт  Чернігівка   Запорізької області». Кошторисна  вартість  проекту -    910,099 тис. грн.; 
	«Капітальний  ремонт  системи  водопостачання на  ділянці  № 1: по  вул.    Леніна  (район  інтернату  та  РВЗ), на  ділянці  № 2: вул. Радянська, Шкільна, Леніна, на  ділянці № 3: по вул. Гоголя (дамба), на  ділянці № 4: по вул. Радянській  в  смт  Чернігівка   Запорізької області». Кошторисна  вартість  проекту -    880,232 тис. грн.  ;
«Капітальний  ремонт  системи  водопостачання на  ділянці  по вул. Радянська, Гастелло, Піонерська, Бабенко, Комсомольська  в  смт Чернігівка Запорізької області.  Кошторисна  вартість  проекту -    862,300 тис. грн. 
  На  2014  рік  з  обласного  екофонду  передбачено 118,116 тис. грн.  на  виготовлення  проектно-кошторисної  документації по об’єкту «Розширення та реконструкція каналізаційних мереж та споруд на них в смт. Чернігівка по вул. Піонерська».

Загальна сума необхідного фінансування
2652,7 тис. грн. на  капітальний ремонт водопровідних мереж  та  орієнтовно  4350,0 тис. грн.  на  реконструкцію  каналізаційних  мереж

Проблема, на вирішення якої спрямовано реалізацію проекту /заходу
Заміна  зношених  на  60-100% водопровідних та каналізаційних мереж, покращення  якості   питної  води , очищення каналізаційних стоків.

Мета, цілі та завдання проекту/заходу
Задоволення потреб населення   в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів, технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг
Методи реалізації проекту /заходу
Реконструкція, капітальний  ремонт
Результати, що очікуються від реалізації проекту/заходу (економічні та соціальні)
Покращення  якості   питної  води, збільшення  кількості  споживачів  питної води, покращення стану навколишнього природного середовища, бо при поривах каналізації стічні води потрапляють на ц вулиці смт Чернігівка  та  с. Новополтавка. 

Прогнозовані обсяги фінансування проекту (тис. грн.), в тому числі:
за рахунок державного бюджету (субвенції)
2014
2015
2016
2017
2018


-

1000,0


1000,0

2000,0


1500,0

за рахунок місцевих бюджетів
2014
2015
2016
2017
2018


190,0

300,0

300.0

450,0

300,0
за рахунок інших
джерел
2014
2015
2016
2017
2018


 5,0

20,0

32,0

50,0

50,0

Назва проекту/заходу
 Переоснащення мереж зовнішнього освітлення вулиць
Назва населеного пункту, в якому буде реалізовано проект/захід
24  населених  пункти  району   
Виконавець проекту/заходу
 -
Терміни реалізації проекту/заходу
2014-2018 р.р.
Наявність розробленої проектно-кошторисної документації
Ведеться збір  первинної  інформації
Загальна сума необхідного фінансування
  12730,0 тис. грн. 
Проблема, на вирішення якої спрямовано реалізацію проекту /заходу
Забезпечення  освітлення  24  населених пунктів  району.

Мета, цілі та завдання проекту/заходу
Забезпечення  освітлення, попередження  випадків  травматизму, скорочення витрат використання енергетичних  ресурсів.

 
Методи реалізації проекту /заходу
 Реконструкція  (47 км)та  будівництво (95 км) мереж  зовнішнього  освітлення, впровадження  приладів     диференційного обліку  електроенергії
Результати, що очікуються від реалізації проекту/заходу (економічні та соціальні)
 
Освітлення  вулиць  24 населених  пунктів  району
Прогнозовані обсяги фінансування проекту (тис. грн.), в тому числі:
за рахунок державного бюджету (субвенції)
2014
2015
2016
2017
2018

-
-
-
-
-
за рахунок місцевих бюджетів
2014
2015
2016
2017
2018

130,0
200,0
250,0
250,0
300,0
за рахунок інших
джерел
2014
2015
2016
2017
2018


600,0


3800,0

3750,0

3750,0

3700,0


Назва проекту/заходу
 Санітарне очищення  населених  пунктів
Назва населеного пункту, в якому буде реалізовано проект/захід
смт  Чернігівка 
Виконавець проекту/заходу
 -
Терміни реалізації проекту/заходу
2014-2018 р.р.
Наявність розробленої проектно-кошторисної документації
Чернігівською  селищною  радою  укладено  договір  від  29.05.2013 № П-15  з  ПрАТ «Український  науково-дослідний  інститут  промислового  і  санітарного  очищення  газів»  на  розробку проекту  на  суму  301,884 тис. грн. 

Загальна сума необхідного фінансування
 10301,884 тис. грн. 
Проблема, на вирішення якої спрямовано реалізацію проекту /заходу
Забезпечення повного   збирання,   перевезення,   утилізації,  знешкодження  та захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини з подальшим якісним моніторингом за впливом полігону на навколишнє середовище і матиме позитивний вплив, як на навколишнє природне середовища, так і на здоров’я населення району.

Мета, цілі та завдання проекту/заходу
Впорядкування, технічне переоснащення, реконструкція, рекультивація, будівництво полігонів ТПВ, оновлення  парку  сміттєвозів , контейнерного господарства  та облаштування контейнерних майданчиків


Методи реалізації проекту /заходу
Будівництво полігону ТПВ, придбання  техніки  та  контейнерного господарства   
Результати, що очікуються від реалізації проекту/заходу (економічні та соціальні)
Сприяння   забезпеченню повного   збирання,   перевезення,   утилізації,  знешкодження  та захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини.
.
Прогнозовані обсяги фінансування проекту (тис. грн.), в тому числі:
за рахунок державного бюджету (субвенції)
2014
2015
2016
2017
2018

-
-
2500,0
2500,0
2500,0
за рахунок місцевих бюджетів
2014
2015
2016
2017
2018

100,0
200,0
500,0
550,0
550,0
за рахунок інших
джерел
2014
2015
2016
2017
2018

-


2,0
300,0
300,0
300,0
Назва проекту/заходу
Забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води
Назва населеного пункту, в якому буде реалізовано проект/захід
смт Чернігівка,  с.Новополтавка
Виконавець проекту/заходу
-
Терміни реалізації проекту/заходу
2014-2015 р.р.
Наявність розробленої проектно-кошторисної документації
В наявності на  4  будинки
Загальна сума необхідного фінансування
100,0 тис. грн. 
Проблема, на вирішення якої спрямовано реалізацію проекту /заходу

Скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг
Мета, цілі та завдання проекту/заходу
Запровадження обов'язкового технологічного обліку води на всіх ділянках її видобування, транспортування та постачання споживачам
Методи реалізації проекту /заходу
Оснащення  будинків приладами  обліку  води
Результати, що очікуються від реалізації проекту/заходу (економічні та соціальні)

 Облік води на всіх ділянках її видобування, транспортування та постачання споживачам
Прогнозовані обсяги фінансування проекту (тис. грн.), в тому числі:
за рахунок державного бюджету (субвенції)
2014
2015
2016
2017
2018


-

-

-
 
-
 
-
за рахунок місцевих бюджетів
2014
2015
2016
2017
2018


4,0

14,0

26,0
 
30,0
 
26,0
за рахунок інших
джерел
2014
2015
2016
2017
2018

-

-

-

-

-



Назва проекту/заходу
 Реконструкція доріг та  вулиць  населених  пунктів
Назва населеного пункту, в якому буде реалізовано проект/захід
  смт Чернігівка
Виконавець проекту/заходу
 -
Терміни реалізації проекту/заходу
2014-2018р.р.
Наявність розробленої проектно-кошторисної документації
відсутня
Загальна сума необхідного фінансування
 2011,2  тис. грн. 
Проблема, на вирішення якої спрямовано реалізацію проекту /заходу
Реконструкція вулиць, тротуарів, мостів 
Мета, цілі та завдання проекту/заходу
 
 Оновлення  дорожньо-мостового  господарства 
Методи реалізації проекту /заходу
 Реконструкція
Результати, що очікуються від реалізації проекту/заходу (економічні та соціальні)
 
Оновлення  дорожньо-мостового  господарства, озеленення  вулиць селища
Прогнозовані обсяги фінансування проекту (тис. грн.), в тому числі:
за рахунок державного бюджету (субвенції)
2014
2015
2016
2017
2018


 279,2

300,0

320,0

350,0

450,0
за рахунок місцевих бюджетів
2014
2015
2016
2017
2018


 
 -

 
25,0

 
72,0


75,0


90,0
за рахунок інших
джерел
2014
2015
2016
2017
2018


-

 5,0

10,0

15,0

20,0
Назва проекту/заходу
 Обладнання  на  прибудинкових  територіях багатоквартирних  житлових будинків  дитячих майданчиків
Назва населеного пункту, в якому буде реалізовано проект/захід
смт Чернігівка,  с.Новополтавка
Виконавець проекту/заходу
-
Терміни реалізації проекту/заходу
2014-2018 р.р.
Наявність розробленої проектно-кошторисної документації
відсутня
Загальна сума необхідного фінансування
47,0 тис. грн. 
Проблема, на вирішення якої спрямовано реалізацію проекту /заходу

 Обладнання  на  прибудинкових  територіях багатоквартирних  житлових будинків  дитячих майданчиків
Мета, цілі та завдання проекту/заходу
 Обладнання   дитячих майданчиків  для  розваг  та  активного  відпочинку  мешканців
Методи реалізації проекту /заходу
 Обладнання   дитячих майданчиків
Результати, що очікуються від реалізації проекту/заходу (економічні та соціальні)

  Обладнання   дитячих майданчиків  для  розваг  та  активного  відпочинку  мешканців
Прогнозовані обсяги фінансування проекту (тис. грн.), в тому числі:
за рахунок державного бюджету (субвенцій)
2014
2015
2016
2017
2018


-

-

-
 
-
 
-
за рахунок місцевих бюджетів
2014
2015
2016
2017
2018


-

6,0

7,0
 
13,0
 
21,0
за рахунок інших
джерел
2014
2015
2016
2017
2018

-

-
-
-
-
Назва проекту/заходу
Реконструкції та капітальний ремонт  житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання
Назва населеного пункту, в якому буде реалізовано проект/захід
смт  Чернігівка, с. Новополтавка 
Виконавець проекту/заходу
 -
Терміни реалізації проекту/заходу
2014-2018 р.р.
Наявність розробленої проектно-кошторисної документації
В наявності на 1 об’єкт 
Загальна сума необхідного фінансування
 3750,0 тис. грн. 
Проблема, на вирішення якої спрямовано реалізацію проекту /заходу
Поліпшення житлових  умов  мешканців  багатоквартирних житлових  будинків
Мета, цілі та завдання проекту/заходу

Комплексна реконструкція кварталів, поліпшення житлових  умов  мешканців  багатоквартирних житлових  будинків
Методи реалізації проекту /заходу
Реконструкція  та  капітальний ремонт   житлових будинків   
Результати, що очікуються від реалізації проекту/заходу (економічні та соціальні)
 
Покращення  житлових  умов мешканців багатоквартирних будинків

Прогнозовані обсяги фінансування проекту (тис. грн.), в тому числі:
за рахунок держаного бюджету (субвенції)
2014
2015
2016
2017
2018

-

 
 530,0

560,0

641,0

705,0

за рахунок місцевих бюджетів
2014
2015
2016
2017
2018

144,0
200,0
230,0
250,0
300,0
за рахунок інших
джерел
2014
2015
2016
2017
2018


-

-

30,0

60,0

100,0
Назва проекту/заходу
  «Внутрішні електромережі і об’єкти електропостачання, смт. Чернігівка – реконструкція»
Назва населеного пункту, в якому буде реалізовано проект/захід
смт Чернігівка,  с. Новополтавка
Виконавець проекту/заходу
Чернігівський РЕМ
Терміни реалізації проекту/заходу
2014-2018 р.р.
Наявність розробленої проектно-кошторисної документації
В наявності, потребує коригування
Загальна сума необхідного фінансування
 2368,09 тис. грн. 
Проблема, на вирішення якої спрямовано реалізацію проекту /заходу

 Теплозабезпечення  багатоквартирних житлових будинків №№ 347-а, 353, 355, 359, 361 по вул. Леніна в смт. Чернігівка
	

Мета, цілі та завдання проекту/заходу
 Теплозабезпечення  багатоквартирних житлових будинків
Методи реалізації проекту /заходу
    Реконструкція  зовнішніх  та  внутрішньобудинкових  електромереж
Результати, що очікуються від реалізації проекту/заходу (економічні та соціальні)
Дозволить  обігрівати  квартири  елекроконвекторами 

 
Прогнозовані обсяги фінансування проекту (тис. грн.), в тому числі:
за рахунок державного бюджету (субвенції)
2014
2015
2016
2017
2018

-
900,0
-
-
-
за рахунок місцевих бюджетів
2014
2015
2016
2017
2018

100,0
189,434
-
-
-
за рахунок інших
джерел
2014
2015
2016
2017
2018

-
2368,09
-
-
-


