У К Р А Ї Н А
НОВЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
міста КРОПИВНИЦЬКОГО
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 28 лютого 2019 року

№ 24

Про погодження проекту
рішення Новенської селищної ради
«Про затвердження Програми
підтримки житлово-комунального
господарства смт. Нове
на 2019 рік»
Заслухавши інформацію заступника селищного голови з питань діяльності
виконавчих органів Щекатуріна С.В. «Про затвердження Програми підтримки
житлово - комунального господарства смт.Нове на 2019 рік», керуючись
статтями 29, 30, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Новенської селищної ради
В И Р І Ш И В:
1. Погодити проект рішення сесії Новенської селищної ради «Про
затвердження Програми підтримки житлово - комунального господарства
смт.Нове на 2019 рік», що додається.

Селищний голова

Сергій Щекатурін 30 22 77

С.ДЕНИСЕНКО

ПОГОДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
Новенської селищної ради
від 28.02.2019 р. № 24

Проект № 1118
дата оприлюднення 11.01.2019 р.

УКРАЇНА
__________ сесія
Новенської селищної ради
м. Кропивницького
сьомого скликання
( ______________ )
РІШЕННЯ
від « » ________ 2019 року
№
Про затвердження
Програми підтримки
житлово - комунального
господарства смт. Нове
на 2019 рік
Заслухавши інформацію заступника селищного голови з питань діяльності
виконавчих органів Щекатуріна С.В. «Про затвердження Програми підтримки
житлово-комунального господарства смт.Нове на 2019 рік», враховуючи
протокол постійної комісії з питань житлово-комунального господарства,
торгівлі, побутового обслуговування, громадського харчування, захисту прав
споживачів, транспорту і зв’язку, промисловості, регуляторної політики та
розвитку підприємництва від « »__________2019 р. № , керуючись статтями 26,
29, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Новенська
селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму підтримки житлово-комунального господарства
смт.Нове на 2019 рік, що додається.
2. Включити Програму підтримки житлово-комунального господарства
смт.Нове на 2019 рік до складу Програми економічного і соціального розвитку
смт.Нове на 2019 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Щекатуріна С.В. та
постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства,
торгівлі, побутового обслуговування, громадського харчування, захисту прав
споживачів, транспорту і зв’язку, промисловості, регуляторної політики та
розвитку підприємництва (гол.Борщенко В.В.).
Селищний голова
Щекатурін 30 22 77

С. Денисенко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням ________сесії
Новенської селищної ради
сьомого скликання
від «___» ________ 2019 р.
№____

ПРОГРАМА
підтримки житлово-комунального господарства
смт.Нове
на 2019 рік

смт. Нове

ВСТУП

Програма підтримки житлово-комунального господарства смт. Нове на
2019 рік (далі-Програма) - здійснення ефективного управління підприємствами комунальної
власності територіальної громади смт.Нове для задоволення та забезпечення комунальнопобутових і соціально-культурних потреб, надання послуг територіальній громаді селища.
І. МАЙНОВЕ ГОСПОДАРСТВО
На балансі КП «Новенське» перебуває вісім дев’ятиповерхових, двадцять п’ять
п’ятиповерхових та вісім багатоквартирних будинків. Загальна площа квартир становить
133,2 тис.кв.м, де проживає біля 7,0 тисяч жителів селища.
Благоустроєм території селища займається транспортна дільниця комунальної служби
КП “Новенське”, де працюють 3 чоловіки по благоустрою , 1 працівник по забезпеченню
роботи зовнішнього освітлення та 1 працівник на селищному кладовищі.
Загальна площа земель селищної ради становить 1373 гектарів , в тому числі
180 га орної землі, площа під новозабудовами близько 310 га, а під скверами і стадіонами
близько 18,0 га, налічується 47 вулиць. Довжина доріг з асфальтовим покриттям 27,7 км, з
покращеним насипним покриттям 7 км, а грунтових 15,2 км. Мають зовнішнє освітлення 10
вулиць, довжина мереж зовнішнього освітлення близько 10 км.
Аналіз показує, що наявних працівників і знарядь для проведених робіт недостатньо.
В подальшому робота по благоустрою необхідно приділити більше уваги. Роботи по
впорядкуванню та утриманні селищного кладовища, вивезенням вуличного сміття, побутових
відходів та відходів з приватних секторів, а також розчисткою снігових заносів та посипкою
доріг в зимовий період
займається транспортна дільниця комунальної служби, де
налічується 3 трактора застарілих модифікацій, та 1 сміттязбиральна машина .
П. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ
Метою Програми є створення відповідних умов проживання жителям смт.Нове,
поліпшення довкілля шляхом виконання робіт та надання послуг територіальній громаді. На
протязі 2018 року було проведено ряд заходів по ремонту та профілактиці техніки
транспортної дільниці, що надасть можливість збільшити об’єм запланованих на 2019 рік
робіт транспортною дільницею комунального підприємства селищної ради.
Ш. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фінансування зазначеної Програми для забезпечення діяльності транспортної дільниці
КП «Новенське» буде здійснюватися у межах коштів у сумі 720,00 тис.грн.
Ш. ПРОБЛЕМИ І НЕВИРІШЕНІ ПИТАННЯ.
1.Існуючі тарифи на утримання будинків та прибудинкових територій, енергоносії (вода,
тепло та водовідведення) не покривають фактичних економічно – обгрунтованих витрат
підприємств.
2. Не проводиться на належному рівні технічне переоснащення на більш економічні і
сучасні технології по виробництву енергоносіїв.
3. Недостатнє фінансування капітального ремонту житлового фонду і об’єктів
комунального призначення.

УІ. ГОЛОВНА МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НА 2019 рік
Головною метою Програми є створення умов для стабільної роботи комунальних
підприємств смт.Нове, задоволення потреб населення у житлово-комунальних послугах.
Покращення якості надання житлово-комунальних послуг та тепло-водопостачання.
Покращення благоустрою та забезпечення належного санітарного стану селища.
Покращення санітарно-технічного стану житлового фонду за рахунок проведення
поточного ремонту інженерних мереж, ремонту стиків, покрівлі та ремонту внутрішньодворових доріг.
Розширення мереж зовнішнього освітлення території новозабудов приватного сектора
селища з заміною на сучасні енергозберігаючі ліхтарі та своєчасного проведення робіт по
утриманню доріг (згідно додатка).
УП. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА ЗВІТНОСТІ ЗА
ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.
1. Системне проведення нарад щодо ходу виконання основних заходів Програми.
2. Складання звітів відповідальних керівників підприємств про хід виконання Програми.
3. Проведення перевірок ходу виконання зазначеної Програми.
Додаток
УШ. ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ
ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА СЕЛИЩА НА 2018 РІК
тис.грн.
№
п/п

Фінансове
забезпечення

ЗМІСТ ЗАХОДУ

Виконавці

ПІДТРИМКА КП «Новенське» КОМУНАЛЬНІЙ СЧЛУЖБІ СЕЛИЩА
– 600,000 тис.грн.
Фінансова допомога КП «Новенське» на погашення заборгованості перед КП «ПВК
Геркон» за технічне обслуговування ліфтів
- 120,000 тис.грн.
Статутний внесок КП «Новенське» КОМУНАЛЬНІЙ СЧЛУЖБІ СЕЛИЩА на
придбання сміттєвоза
- 199,000 тис.грн.

ВСЬОГО:

-

919,00 тис.грн

Заступник селищного голови
з питань діяльності виконавчих органів

С.Щекатурін

