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ПРОТОКОЛ № 2
заседания секции 
«Регуляторная деятельность» 

24.11.2016г.						 г. Одесса, ул. Екатерининская, 14,
 помещение УООКН ОГС, 2-й эт., 
 кабинет начальника управления

Приняли участие:
Щелюгин А.И. – заместитель председателя рабочей группы, начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия;
  Стась Э.П. – сопредседатель рабочей группы, депутат Одесского городского совета VII созыва;
 Бриленко К.Б. – представитель  юридического департамента Одесского городского совета;
Четаков Ю.И. – заместитель начальника управления, начальник отдела главного художника управления архитектуры и градостроительства;
Якупов М.Н. – председатель общественной организации «Мой дом Одесса»;
 Швыдкая И.В. – замдиректор департамента экономического развития;
 Макутонин С.С.  - и.о. заместителя начальника управления по вопросам охраны        объектов культурного наследия;– секретарь.
Приглашены: Илько А. – представитель   ОО «Фонд развития г.Одессы».
                        Кравченко С. – общественный инспектор управления по вопросам охраны объектов культурного наследия. 
                         Баранецкий М.Г. – руководитель общественной организации «Фонд исторического развития «Память», общественный инспектор управления по вопросам охраны объектов культурного наследия;

Вел заседание:   Шелюгин А.И. – модератор профильной секции, заместитель председателя рабочей группы, начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия: предлагается  следующая повестка дня:
	Обсуждение отработанных предложений, подведение итогов.

2.  О включении в Программу  Львовского  и Черновицкого опыта о информированности населения и предпринимателей « О проведении работ на памятниках культурного наследия в Центрального исторического ареала г.Одессы».
Голосовали: «за» - единогласно.
Утвердили: Повестку заседания профильной секции рабочей группы по координации разработки концепции развития Центрального исторического ареала г.Одессы.

Рассмотрели первый вопрос повестки:
   Выступили: Шелюгин А.И.:
	Сверил реквизиты членов секции.
	По вопросу №13 по созданию КП «Одесские реставрационные мастерские»- есть проблемы в тендерной процедуре и вопросе обеспечения работ до 1,5 млн. грн./год, необходимо  проработать  этот вопрос = КП РАБОТАЕТ НЕ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА, а на самоокупаемости. 


Выступили: Якупов М.Н.: КП – это еще и школа мастерства, подготовки специалистов и место трудоустройства.
    Выступили: Шелюгин А.И.:
     1. надо включить этот пунктом Программы.
	По вопросу № 16 = Рекомендовать Фонду развития г.Одессы совместно с УКСом ГИКа проработать  вопрос реставрации фасадов по ул. Пушкинской 6,  Дерибасовской.10,  Ришельевской,3, Дерибасовской,12,  Екатерининской,9, Софиевской,13.

Необходимо до 10.12.2016г. заполнить документы на ГРАНТ от Фонда развития г.Одессы и этим займется управление по вопросам охраны объектов культурного наследия и УКС ГИК.
	Фонду развития г.Одессы – подготовить вопросы = что требуется от горсовета, сроки, конечная цель, средства и ответственных за реализацию заданий фонда.
Предлагаю ряд вопросов не вошедщих в Программу = вынести на форум «Мастера города», на общественное обсуждение с информацией по популяризации «Фонда развития г.Одессы».

     Выступили: Илько А. – представитель   ОО «Фонд развития г.Одессы»:
- до февраля – марта 2017г. –это срок сбора средств на создание форума «Мастера города», подрядчик определен. 

Выступили:  Стась Э.П. – сопредседатель рабочей группы, депутат Одесского городского совета VII созыва:
- Рекомендовать Фонду развития г.Одессы участвовать в работе  секции «ЖКС и дорожное хозяйство».

     Выступили:  Швыдкая И.В. – замдиректор департамента экономического развития: по вопросу №8 = c предложением механизма о солидарном принципе  софинансирования (прилагается):

Додаток
до Комплексної міської
цільової програми збереження
автентичної забудови та розвитку
історичного центру міста Одеси

Механізм 
залучення власників, користувачів та орендарів будинків в межах
Центрального історичного ареалу м.Одеси до збереження 
об’єктів культурної спадщини

Загальні положення 
Збереження унікальної історичної спадщини Одеси потребує великих зусиль. Цього можна досягти лише шляхом тісної співпраці. При цьому відповідальність за збереження повинні нести як Одеська міська рада, так і власники та орендарі будівель в історичній частині міста. 
У власників квартир та будинків є не тільки права на житло, вони також зобов’язані слідкувати за збереженням його у належному стані. Квартири та будинки є частиною архітектурного ансамблю, який має бути єдиним цілим. Лише так можна захистити гармонійний розвиток середмістя, одночасно зберігаючи автентичну субстанцію.
Вхідні двері до будинку і вікна відіграють важливу роль, оскільки є «обличчям» споруди і вливають на образ міста. На жаль, більшість дверей і вікон наразі знаходяться у незадовільному стані, оскільки за останні десятиліття, насамперед, на вхідних дверях до будинку не проводилось жодних ремонтно-реставраційних робіт.
Тенденція заміни дерев’яних вікон на пластикові поширюється все швидше і псує вигляд нашого міста. Проте історичні вікна можна відновити і тоді вони відповідатимуть всім вимогам функціональності. 
Балкони є також важливим елементом будівлі, які виконують подвійну роль: з одного боку, вони є декоративним елементом фасаду, тому часто виконані з великою кількістю витончених деталей, з іншого боку, вони є функціональною площею, що доповнює площу квартир. Оскільки балкони зазнають постійного впливу зовнішнього середовища (морозів, опадів, коливання температур), вони є найвразливішою частиною будинку. 
Залучення  власників, користувачів та орендарів будинків до робіт зі збереження об’єктів культурної спадщини міста спрямовано на мотивацію мешканців історичної частини міста Одеси долучатися до обачної реставрації.
Порядок співфінансування ремонтних та реставраційних робіт 
1. Управлінням з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради складаються переліки об’єктів, розташованих в межах Центрального історичного ареалу м.Одеси, на яких необхідно провести першочергові ремонтно-реставраційні роботи.
2. У разі зацікавленості у проведенні ремонтно-реставраційних робіт на даних об’єктах власники (користувачі, орендарі) будинку подають до управлінням з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради відповідні заявки на їх проведення.
3. Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради розглядає подані заявки на відповідність вимогам Програми та у разі позитивного рішення передає їх на фінансування до замовника виконання робіт від Одеської міської ради (управління капітального будівництва).
4. Замовником виконання робіт розробляється проект (у разі необхідності) та визначається орієнтовна вартість проведення ремонтно-реставраційних робіт.
5. Між власником (користувачем, орендарем) будинку та Одеською міською радою (управління капітального будівництва) укладається Угода про співфінансування проведення ремонтно-реставраційних робіт із визначенням частки коштів кожної із сторін.
6. Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради складається кошторис та визначаються виконавці робіт.
7. Укладання тристороннього  договору на проведення робіт між Одеською міською радою (управління капітального будівництва), власником (користувачем, орендарем) будинку та виконавцем робіт.
8. Зарахування частки коштів власника (користувача, орендаря) будинку на рахунок виконавця робіт.
9. Виконання робіт відповідно до умов договору.  
10. Приймання управлінням капітального будівництва Одеської міської ради виконаних робіт.
11. Оплата частки робіт Одеською міською радою.

Розміри дольової участі
 власників, користувачів, орендарів житлового і нежитлового фонду міста при здійсненні робіт зі збереження об’єктів культурної спадщини

№ з/п
Види робіт
Відсоток фінансування кошторисної вартості робіт з бюджету міста Одеси, %*
Відсоток фінансування кошторисної вартості робіт власниками, користувачами та орендарями об’єктів, %
1
Ремонт дверей та брам
70%
30%
2.
Ремонт вікон
70%
30%
3.
Ремонт балконів та балконних галерей 
70%
30%
4.
Виготовлення копій брам, дверей, балконів
70%
30%
5.
Ремонтно-реставраційні роботи фасаду
30%
70%

6.
Демонтаж (переніс) навісного обладнання (кондиціонери, антени та інше)

30%

70%

*Обсяг співфінансування з бюджету м.Одеси не може перевищувати 100 тис.грн.
  Выступили:  Стась Э.П.: с вопросом о договорах аренды коммунальной собственности, их содержании.
Если дом – памятник – мэрия должна брать 100% финансирование на себя.
   Выступили: по вопросу №8 = Шелюгин А.И.: При заключении договоров аренды необходимо включать информацию о здании памятнике, прописывать требования и положения законодательства по  охране культурного наследия. Предлагаю на уровне протокольного поручения внести изменения в ДОГОВОР аренды и  Договор купли - продажи в части внесения данных о памятнике культурного наследия.           Предлагаю на местном уровне решить: совмещать Реестр имущественных прав и Реестр памятников культурного наследия. Вопрос софинасирования надо включать в ПРОГРАММУ отдельным пунктом и это касается исполнительных органов и общественных организаций. 
   Голосовали: за предложения голосовали  - «за» - единогласно.
  Утвердили:  предложенные профильной секцией вопросы №8, 13 и предложения по ним - включить в Программу.   Правовую и обобщающую роль в этом вопросе отдать юридическому департаменту с участием управления по вопросам охраны объектов культурного наследия, управления архитектуры и градостроительства, управления капитального строительства,  департамента городского хозяйства. 

  Рассмотрели второй вопрос повестки:  О включении в Программу  Львовского  и Черновицкого опыта о информированности населения и предпринимателей « О проведении работ на памятниках культурного наследия в Центрального исторического ареала г.Одессы».
Выступили:   Четаков Ю.И. = предлагаю через СМИ, ЖКС, сайты, брошуры – информировать население и юрлица по проблемам Программы, предлагаю отдельным разделом в разработанном документе  = рекламу и вывески.
Выступили: Шелюгин А.И., Стась Э.П., Бриленко К.Б., Четаков Ю.И. о создании единого нормативного регуляторного документа и формах его популяризации.
    Голосовали: за предложения голосовали  - «за» - единогласно.
     Утвердили: Включить в Программу вопрос  о создании единого нормативного регуляторного документа и формах его популяризации.  Поручить управлению  архитектуры и градостроительства,  управлению   по вопросам охраны объектов культурного наследия, департаменту городского хозяйства, департамент муниципальной безопасности,  управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей, юридическому департаменту – до 10  января 2017г. -  сформулировать свои предложения по единому  нормативному  регуляторному  документу. До принятия Программы – разработать изменения в «Правила благоустройства Одессы», срок: 1-й квартал 2017г. 
Следующее заседание профильной секции состоится 01 декабря 2016 года.

Модератор профильной секции, 
заместитель председателя рабочей группы,
 начальник управления по вопросам охраны
 объектов культурного наследия                                                             А.И. Шелюгин 

Протокол вел							                      С.С. Макутонин

