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Загальні положення

Проірама розроблена на виконання Закону Укра.і.ни «Про житлово-комунальні послуги», «Про місцеве само?рядування в УкраЇні» та з
метою  підвищення  ефективності  та  надійності  функціонування  системи  життєзабезпечення    іромади,  по]іішення  якості  жтлово-
комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат.

Виконання Програми передбачає :
-створенняконкурентногосередовищаіформуванняринкужитлово-кОмунальнихпослуг,удосконаленнятарифно.1.політики;
- забезпечення ефективно.і. інвестиційно.і. політики в галузі житлово-комунального господарства;
-запровадженнястимулівдоекономногоіраціональногогосподарюваннятавикористанняресурсів;
- прозорість у прийнятгі рішень щодо реформування житлово-комунального господарства, розвитку комунаjіьних послуг та встановлення
тарифів на них, залучення іромадськості до проведення цих заходів;
-доступністьжитлово-комунальнихпосjіугдjіяіромадянзнизькимрівнемдоходів,адреснийсоціальнийзахистнаселеннявоплатіпослуг.

І.   Мета програми

Сьогодні житлово-комунальне господарство селища  переживає значні труднощі через неврегульованість нормативно-правових актів,
недосконалість тарифно.1. політики, що призводять до поглиблення фінансово.1. кризи суб'єктів господарювання в сфері комунальних послуг.
Технічний стан житлово-комунаjіьного господарства з кожним роком погіріпується, основні фонди та обладнання потребують оновт:ення.
Незадовільним  є  фінансовий  стан  "тлово-комунаjіьного  підприємства  «Немішаєве»,  зумовлений  нас"перед  підвищенням  цін  на
енергоносіЇ, об]іаднання, заборгованістю за спожиті жіплово-комунальні послуги населенням тощо.

Меmою ІГро2ра"и є здійснення заходів, спрямованих на забезпечення надійно.і. та безперебійно.і. експлуатаці.і. жтлового фонду та
прибудинкових територій, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонту та. утримання його в натіежному стані, забезпечення
його надійності та безпечноЇ експлуатаціЇ,  покращення умов проживання мешканців міста, забезпечення сприятливого середовища для
житгєдіяльності  людини,    забезпечення  сталого  розвитку  та  задоволення  потреб  населення  і  господарського  комплексу  в  житлово-
комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і державних стандартів.

П.       Обґрунтування шляхів і способів розв'язання проблеми
Програмарозробмєтшна2019-2020рокuw!рпередбача€наступніuuшхuреоілізщЇї:

•    впровадження заходів щодо покращеніія якості надання житлово-комунальних послуг, утримання титлового фонду тощо;
•    впровадження заходів,  направлених на розв'язання проблем заборгованості за житлово-комуншьні послуги;
•     впровадження тарифів, жі б забезпечували покритгя витрат та розвиток галузі.
•    впровадження інвестиційних процесів у галузі житлово-комунального господарства;
•    ефекгивне  використання  фінансових,  людських  та  матеріальних  ресурсів  виробниками/виконавцями  та  споживачами  житлово-

комунальних послуг;



•    продовження оздоров]іення фінансового стану житлово  - комунального пішриємства «Немішаєве» та досягнення ним прибуткової
діяльності;

•    підвищення ефективності використання енергоносі.і.в та інших ресурсів.

ІІІ.     Основні завдання програми

Виконанш Програми здійснюється за такими основними напряj\ммu:
•    сприяння створенню належних умов для здійснення підприємством своє.і. поточно.і. діяльності по виробництву і наданню якісних

послуг споживачам ;
•    покращення стану розрахунків підприємства за спожиті енергоносі.і., по податкам і зборам;
•   розроблення та впровадження новітніх технолоіій і обладіання, спрямованих на технішіе переоснащення підприємств житлово-

комуна]іьного господарства та скорочення питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів.
•    залучення додаткових коштів на оновлення виробничих потужностей та зниження рівня аварійності об'єктів;

ІV.        Організація реалізаціЇ програми та здійснення контролю за ЇЇ виконанням

1 . Контроль за виконання даноЇ Програми здійснює  селиіцна рада та .іЇ виконавчий комітет.
2. Контроль за використанням бюджетних коіптів, спрямованих на забезпечення   виконання   Програми,   здійснюється   в   порядку,

встановленому бюджетним законодавством УкраЇни.

V.        Фінансова забезпеченість прокрами

Фінансування Прокрами здійснюється за умови затвердження бюджетних призначень на .і-і. виконання рішенням селищноЇ ради про
селиіцний бюджет на відповідний рік  згідно з розписом міського бюджету.

джерелами фінансування заходів Проірами є:
•   кошти сеjіищного бюджету;
•   кошти державного бюджету УкраЇни;
•   кошти обласного бюджету;
•    блап`одійні внески;
•    коіігги   фізичних і юридичних осіб;
•   інші джерела, не заборонені законодавством.

VІ.      Очікувані результатіі ві[конання програми
1.   Забезпечення надання населенню житлово-комунатіьних послуг належно.і. якості.



2.    Покращення технічного стану будинків та умов проживання у них.
3.   Цільове та раціональне використання коштів мешканців на утримання житлових будинків.
4.    Контроль за якістю ремонтних робіт у будинках.
5.   Забезпечення умов безпечного проживання населення селища.
6.   Забезпечення стало.і. та ефективно.і. роботи підприємств галузі житлово-комунального господарства.
7.    Економія енергоресурсів ш]іяхом впровадженню енергозберігаючих заходів.
8.    Підвищення надійності та якості енергозабезпечення сетіища Немішаєве.
9.   Скорочення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги.
10.  Забезпечення санітарного стану ( дезінфекція)  житлового фонду в період епідемі.і. коронавірусу.

Перелік заходів і завдань
«ІІрограми розвитку жіітлово-комунального господарства селища Немішаєве на 2019-2020 рік»

NgІІ/п Перелік заходів Прокрами
строквиконаннязаходів

Виконавці
джерелафінансування

обсягфінансування(вартість),грн.

Очікуванийрезультат

1 2 3 4 5 6 7

0116020«Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій'

Забезпечення

що виробляють, виконуіоть та/або надають жіітлово-комунальні послуги»

1

1.1. Покритгя            витрат            житлово-комунального Червень яш селиІІщий 100000
підприємства  «Немішаєве»    у  зв'язку  з  прийнятгям  на 2019 немішаєве бюджет
обслуговування ОСББ «ЖК Світлиця» виконком стало.і. таефективно.і.
1.2. Придбання орітехніки в контору підприємства   для ІУ квартал виконком Селищний 50000
покращення    якості    та    швидкості    обслуговування 2019 бюджет роботипідприємствгалузіжитлово-
населення
1.3. Придбання проірамного забезпечення д]ія орпехніки І півріччя яш Селищний 60000

2020 «Немішаєве» бюджет комунальногогосподарства

1.4.  Оплата  праці  і  нарахування  на  оплату  праці І півріччя яш Селищний 173000

працівників, які здійснюють  дезінфекцію в житлових 2020 «Немішаєве» бюджет
багатоквартирних  будинках  та  вхідно.і.  групи  місць
підвищеного попиту в смт.Немішаєве



0116011 <dксплуатація та технічне обсjіуговування житлового фоцду»

2

2.1.Реконструкція  житлового будинку з встановленням І півріччя яшНемішаєве селипшии 17900

Покращеннятехнічного      тасанітарногостануКОМУНаJІЬНОГОяmловогофонду

теплового лічильника   по вул. Заводська ,48 в селищі 2019р бюджет
Немішаєве2.2.Капітальний ремоігг житлового будинку по вулиці

П півріччя Виконком селипщий 20000016000

Заводська, 46 в селищі Немішаєве (демонтаж з'єднань 2019 р підрядна бюджеткоштиЯШ
будинку) організаціяяшНемішаєве
2. 3.Забезпечення        мешканців        двох        під1.здів Травень  2019
багатоквартирного     будинку     по     вул.     Горького
матеріалами для ремонту покріші2.4.Забезпеченнямешканців    багатоквартирного

червень 2019 яшНемішаєве кошти ЯШ 10000

будинку по вул. Затишна 2А                матеріалами д]ія
ремонту під"і.зду.
2.5. Приведення в належний технічний та санітарний Липень-серпень 2019 яшНемішаєве Селищнийбюджет 100000

стан комунальних квартщ] ( вул.Технікумівська, 3А кв.
3  вул   Південна, 45 кв. 1) виконком-J ,\\,                               011601З «Забезпечення діяльності водопровідно-каmлізаційного господарства»

з

Реформування водопровідно-каналізаційного го сподарства

Безперебійне таякісневодопостачання таводовідведенняспожвачам

3.1.Придбання    та    монтаж    смарт-лічильників    із П півріччя2019р
яшНемішаєвевиконком селищнийбюджет 61000

влаштуванням системи диспетчеризаці.і.

3.2.     Закупівгія    обладнання    по    поіпуку    мереж червень  2019 яскпНемішаєвевиконком селищниибюджет 148000

водопостачання та водовідведення -1 комплекг

3.3. Закупів]ія обладнання СНОР 2008 -1 комплект jіютий 201 9 шНемішаєвевиконком селищнийбюджет 87000

3.4.Реконструкція каналізаційно.і. насосно.і. КНС №1   за 2019-2020р яшНемішаєвевиконком селищнийбюджет-15%-1102900обласнийбюджет-85%-6250000 7352900

адресою вул. Південна в селищі Немішаєве



3.5.Виготовлення  ПКд  та  проходження   експертизи 2019-2020 р яш селищний

37500

проектних  робіт  та  реконструкція  КНС  N92  по  вул. Немішаєве бюджет
Попова в селищі Немішаєве ВИКОНКОМ

3.6.Виготовлення  ПКд  та  проходження   експертизи 2019-2020 р яш селищний
проекіних робіт та реконструкція КНС N93     по вул. Немішаєве бюджет
Заводська в селищі Немішаєве виконком
3.7.Виготовлення  ПКд  та  проходження   експертизи 2019-2020 р яш селиІІщий
проектних робіт та реконструкція КНС №4   по  вул. Немішаєве бюджет
Технікумівська в селищі Немішаєве виконком
3.8.Гідродинамічна чистка прийомних камер КНС№ 1 - 2019-2020рр виконком селищний 15000050000
3-4 яшНемішаєве бюджеткоштиЯШ

3.9.Заміна напірного колектора від КНС№4 до очисних 2019-2020рр яскп селищний 2500000
споруд(3км) Немішаєвевиконком бюджет-15%-375000обласнийбюджет-85%-2125000коІ"яш

3.10.Реконструкція каналізаційних позамайданчикових Червень  2019 яш селищний 351500
мереж       господарсько -побутово.і.       каналізаціЇ       зі Немішаєве бюджет
спорудами       по   вул.   Технікумівська,14   в   селищі виконком
Немішаєве
3.11.Заміна  ділянки  магістрального  водопроводу  між червень2019 яшНемішаєве ко-яш 50000

Безперебійне таякісневодопостачання таводовідведенняспо"вачам

свердловиною   та   водонапірною   бапггою   по   вул.
Горького 3 заміною запірно.і. арматури в розподі]іьшіх
колодязж.
3.12.Встановлення      приладу      обліку      води      на червень  2019 яшНемішаєве кошти ЯШ 8000
НемішаЇвську АЗПСМ.

3.13.Заміна  запірно.і.  арматури  та  приладу  обліку  на червень  2019 яшНемішаєве кошти ЖП 12000
свердловині по вул.. Біохімічна

3.15.будівництво   нового   розподільчого   колодязя   з серпень 2019 яшНемішаєве копіти ЯШ 40000
встановленням запірно.і. арматури по вул. Інститутська
3.16.Капітальний   ремонт   водопроводу   на   масиві серпень 2019 яшНемішаєве селищний 200000
«Інститут картоплярства» в селищі Немішаєве бюджет



виконком

3.17.Капітальний   ремонт   огорожі    санітарних   зон липень-серпень яш селищний 200000
сверловин в селищі Немішаєве» 2019 Немішаєвевиконком бюджет

0116040 «Заходи,пов'язані з поліпшенням питноЇ води»

4

4.1.Реконструкція підземного водозабору №5 в селищі 2019-2020рр. яш селищний 1492000

Поліпшенняякіснжпоказниківводи

Немішаєве Немішаєвевиконком бюджет-15%-223800обласнийбюджет-85%-1268200

4.2.Виготовлення  ПКд  та  проходження  експертизи 2019-2020рр. ш селиіцний 216600
проекту   по   об'єктах:    «Реконструкція   майданчика Немішаєве бюджет
водопровідних   споруд   і3   застосуванням   новітніх виконком
технологій   та   встановлення   модульно.і.   станціЇ   з
очистки  та  знезалізнення    питно.і.  води  по  вул.  Лесі
УкраЇнки та вул.Горького в се]іищі Немішаєве»
4.3. «Реконструкція майданчика водопровідних споруд 2020 рр. яш сеJІищний 2546600

v Немішаєве бюджет-15%-і3 застосуванням новітніх технологіи та встановлення
модульно.і. станці.і. з очистки та знезалізнення   питноЇ виконком 382000
води по вул.Горького в селищі Немішаєве» обласнийбюджет-85-2164600

4.4. «Реконструкція майданшка водопровідних споруд 2020 рр. яш сеJІипщий 2960200
Немішаєве бюджет-15%-і3 застосуванням новітніх технологіи та встановлення

модульно.і. станціЇ з очистки та зне-залізнення   питно.і. виконком 444000
води по вул. Лесі УкраЇнки в селищі Немішаєве» обласнийбюджет-85-2516200

4.5.Капітальний ремонт 3 заміна насосного обладнання 2019-2020рр. яш селиІІщий 150000

(станція      другого      підйому)      та      наповнювача Немішаєве бюджет
фільтруюшіх      елементів      для      будинківОСББна викоЕшом
свердловині по вул. Гагаріна
4.6.Капітальний   ремонг   скважини   по   вул.   Садова 2020 рр. яш селищний 113000

(закупівля та встановлення обладнання) Немішаєвевиконком бюджетКоштиЯШ
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5.1.заміна  частини  підземно.і.  ділянки  теплотраси  до червень 201 9 яш Кошти ЯШ 90000 Безперебійне таякіснепостачанняпослугззабезпеченнятепловоюенергієюспоживачів
Неміша.і.всько.і.АЗПСМ Немішаєве

5.2.   огородження   водонапірних   свердловин   (   вул.. П півріччя яш Селищний 100000 Забезпечення
Горького, масив «Привітний», вул.. Л. УкраЇнки) Немішаєве бюджет санітарногорея"уексплуатаці.і.об'єкту

5.3.  Придбання  дезінфекційних  засобів  для  обробки Березень-червень яш Селищний 35000 Забезпечення
житлового  фонду,  місць  загального  користування   в 2020 року Немішаєве бюджет санітарногорежимутакарантиннихзаходіввперіодепидемії
період епідемі.і. коронавірусу СОVІD- 19

5.4.    Закупівля    запасних    частин        та    расходних Квітень-травень яшНемішаєве Селищний 50000 Забезпечення
матеріалів 2020 року бюджет стабільно.і.роботипідприємства вумовахкарантину

ВСЬОГО, в т. ч. : 19728200

Селищний бюджет 5128200

Обласний бюджет 14324000

Кошти ЖКП « Немішаєве»                 і#   ...,t-.`'=;іh:  ``
"

276000
..           .       .

_._....ш`Їt)                                                О К. Хоменко
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