ПРОЕКТ
 
Про хід виконання у 2015 році  Міської програми відшкодування частини кредитів, отриманих об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами,  органами самоорганізації населення, фізичними особами – власниками житлових приміщень на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, інших житлових приміщень у м. Одесі, на 2015-2016 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 10 вересня 2015 року № 6920-VІ
 
		Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27 Закону України                     «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розпорядження міського голови                 від 04 грудня 2015 року № 1182 «Про затвердження Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання» виконавчий комітет Одеської міської ради 

	ВИРІШИВ:

		1. Взяти до відома інформацію про хід виконання у 2015 році Міської програми відшкодування частини кредитів, отриманих об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, органами самоорганізації населення, фізичними особами – власниками житлових приміщень на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації  багатоквартирних будинків, інших житлових  приміщень у м. Одесі, на 2015-2016 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 10 вересня 2015 року № 6920-VІ, надану департаментом економічного розвитку Одеської міської ради (додається).

		2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Янчука О.Б.

Міський голови                                                                 		Г. Труханов 
 
Керуюча справами                                                         			О. Оніщенко 

 Вик. Радулов  









Додаток 
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від _______________
№________________

Інформація 
про хід виконання у 2015 році Міської програми відшкодування частини кредитів, отриманих об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами,  органами самоорганізації населення, фізичними особами – власниками житлових приміщень на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації  багатоквартирних будинків, інших житлових  приміщень у м. Одесі, на 2015-2016 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 10 вересня 2015 року № 6920-VІ
 
	У рамках Програми відшкодування частини суми кредиту здійснюється на підставі договору про співробітництво між головним розпорядником коштів міського бюджету м. Одеси, передбачених на фінансування заходів цієї Програми, та кредитно-фінансовою установою, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків (далі – Договір). 
	Департаментом економічного розвитку Одеської міської ради укладені  12 жовтня 2015 року відповідні договори про співробітництво з                         АТ “Ощадбанк” та АБ “Укргазбанк”.
	Рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 26 листопада 2015 року № 366 затверджено перелік житлово-будівельних кооперативів, фізичних осіб – власників житлових приміщень, яким було здійснено відшкодування частини кредитних коштів, залучених ними на впровадження відповідних заходів з енергозбереження.   
	Згідно з цим переліком відшкодування частини суми кредиту було здійснено 1-му ЖБК та 13-ти фізичним особам на загальну суму
86948,74 грн. 
Одним із завдань Програми є оснащення багатоквартирних будинків та інших житлових приміщень приватної форми власності приладами обліку і регулювання постачання і споживання теплової енергії, яка постачається                 КП «Теплопостачання міста Одеси». На зазначений захід у 2015 році                      ЖБК “Моряк-7” було відшкодовано з міського бюджету 13636,2 грн.  
Встановлення приладів обліку дозволить не тільки вести облік, а й регулювати об’єм використання теплової енергії та значно зменшить фактичні платежі мешканців будинків за поставлене тепло.
На придбання металопластикових вікон було відшкодовано                 36191,6 грн, на інші енергозберігаючі заходи – 37120,94 грн. 
Звіт про використання коштів бюджету міста на реалізацію заходів Програми  викладено в таблиці (додається).

Керуюча справами							        О. Оніщенко

Додаток 
до інформації 
про хід виконання Програми


1. Відповідальний виконавець Програми – департамент економічного розвитку Одеської міської ради.
2. Головний розпорядник бюджетних коштів Програми – департамент економічного розвитку Одеської міської ради.
3. Рішення Одеської міської ради від 10 вересня 2015 року № 6920-VІ “Про затвердження Міської програми відшкодування частини кредитів, отриманих об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами,  органами самоорганізації населення, фізичними особами – власниками житлових приміщень на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, інших житлових приміщень у м. Одесі, на 2015-2016 роки”.



№
з/п

Перелік заходів
Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування
Обсяги фінансування  (передбачено Програмою), тис.грн
Бюджетні призначення 
(з урахуванням змін), тис.грн

Фактично профінансовано, тис.грн
Касові видатки (освоєно), тис.грн

Реалізація заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків 

1.
Встановлення приладів обліку і регулювання постачання і споживання теплової енергії, яка постачається 
КП “Теплопостачання міста Одеси”
2015-2016 рр.
Департамент економічного розвитку Одеської 
міської ради
Усього,
 у т.ч.:


4725,0
270,0
13,6
13,6




бюджет 
м. Одеси

4725,0
270,0
13,6
13,6
2.
Впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків:
- встановлення теплових насосів;
- встановлення сонячних колекторів для виробництва теплової енергії та підігріву води;
- утеплення стін фасаду;
- утеплення і ремонт покрівель, дахового перекриття, підвальних приміщень; 
- утеплення під’їздів;
- модернізація систем освітлення під’їздів;
- встановлення негазових котлів;  
- інші енергоефективні заходи у житловому будинку
2015-2016 рр.
Департамент економічного розвитку Одеської 
міської ради
Усього, 
у т.ч.:

4000,0
230,0
73,3
73,3




бюджет 
м. Одеси
4000,0
230,0
73,3
73,3


Разом за Програмою
Усього, 
у т.ч.:
8725,0
500,0
86,9
86,9


бюджет 
м. Одеси
8725,0
500,0
86,9
86,9



