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Про хід виконання у 2018 році міської цільової Програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 грудня            2015 року № 22-VIІ 



Відповідно до статей 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про органи самоорганізації населення», підпункту 7.2 пункту 7 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови HYPERLINK "http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/89753/" \n _blankвід 08 листопада 2016 року № 1115, з метою здійснення контролю за виконанням заходів міської цільової Програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 грудня               2015 року № 22-VIІ, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ: 

1. Взяти до відома інформацію про хід виконання у 2018 році міської цільової Програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради HYPERLINK "http://omr.gov.ua/ru/acts/council/78744/" \n _blankвід 16 грудня 2015 року № 22-VIІ, надану управлінням з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради (HYPERLINK "http://omr.gov.ua/images/File/DODATKI_2017/Ispolkom/25_05/192.zip" \n _blankдодається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря  міської ради Потапського О.Ю.


Міський голова									Г. Труханов
Керуюча справами								О. Оніщенко


 							Додаток  
							до рішення виконавчого комітету
								Одеської міської ради
							від
							№ 

ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання у 2018 році міської цільової Програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2016-2019 роки

Міська цільова Програма розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2016-2019 роки затверджена рішенням Одеської міської ради               від 16 грудня 2015 року № 22-VІІ (далі – Програма). 
Програма розроблена з метою забезпечення в місті Одесі  організаційно-правових і матеріально-технічних умов для сталого розвитку системи органів самоорганізації населення (далі – органи СОН), подальшого розширення участі населення міста Одеси у вирішенні завдань соціально-економічного і культурного розвитку та, найперше, більш повного задоволення потреб і інтересів мешканців міста шляхом об'єднань зусиль Одеської міської ради та органів СОН. 
У 2018 році у м. Одесі діяло 47 органів СОН – квартальні комітети, зареєстровані як юридичні особи, які визначені одержувачами коштів за Програмою. 
У 2018 році реалізовані заходи Програми забезпечили можливість ширше охопити територію міста діяльністю органів СОН, що дозволило значною мірою підвищити участь населення у вирішенні питань місцевого значення, реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідних територій міста.
За допомогою Програми діяльність органів СОН у м. Одесі дозволила ефективніше розв’язувати соціальні та побутові проблеми мешканців міста, у  вирішенні яких застосовувались принципи системності, комплексності та взаємодії органів місцевого самоврядування з органами СОН, розвитку самоконтролю та взаємодопомоги мешканців міста.
На 2018 рік обсяги фінансування, що передбачені Програмою за рахунок коштів бюджету міста Одеси, склали 8 586,3 тис.грн, бюджетні призначення (з урахуванням внесених змін) – 8 478,1 тис.грн, фактичне виконання та касові видатки (освоєно) за 2018 рік – 8 478,0 тис.грн.
Виконання Програми здійснювалось за такими напрямами та заходами:
1. Завдання щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів СОН (виконання – 5 729,8 тис.грн).
1.1. Виготовлення проектної документації та технічних умов на електро-, тепло-, водопостачання приміщень органів СОН. Оплата комунальних послуг, послуг зв’язку, Інтернету. Забезпечення органів СОН приладами обліку та засобами зв’язку. Придбання товарів та послуг для належного утримання приміщень, в яких розташовані органи СОН, орендна плата за користування приміщеннями, страхування, незалежна експертна оцінка зазначених приміщень, охорона приміщень, протипожежна                безпека (виконання – 553,0 тис.грн).
У рамках цього заходу Програми органами СОН здійснювалась              оплата за: 
	послуги зі страхування – 78,4 тис.грн;

послуги з охорони приміщення – 21,2 тис.грн;
спожиті комунальні послуги з електропостачання – 131,5 тис.грн;
спожиті комунальні послуги з газопостачання – 1,0 тис.грн;
спожиті комунальні послуги з теплопостачання – 189,0 тис.грн;
спожиті комунальні послуги з водопостачання – 17,4 тис.грн;
утримання прибудинкових територій – 8,3 тис.грн;
послуги із програмного забезпечення надання електронної податкової звітності M.E.Doc – 58,6 тис.грн;
послуги Інтернет-провайдерів – 39,3 тис.грн;
послуги телефонного зв'язку – 8,3 тис.грн.
1.2. Закупівля та ремонт комп’ютерної техніки (виконання – 106,5 тис.грн).
У рамках Програми органами СОН придбані багатофункціональні пристрої у кількості 5 одиниць на суму 29,5 тис.грн та ноутбуки з офіційним програмним забезпеченням у кількості 7 одиниць на суму 77,0 тис.грн.
1.3. Забезпечення формування повноцінних бюджетів органів СОН (виконання – 5 070,3 тис.грн). 
На виконання цього заходу Програми здійснено оплату праці керівників та секретарів органів СОН міста Одеси із розрахунку мінімальної заробітної плати.
2. Завдання щодо інформаційно-методичного забезпечення діяльності органів СОН (виконання – 348,0 тис.грн).
2.1. Передбачення технічних та організаційних засобів для інформування мешканців на території діяльності органів СОН про їх роботу (друковані або тиражовані інформаційні матеріали, бюлетені, оголошення тощо). Забезпечення органів СОН канцелярським приладдям (виконання – 348 тис.грн).
У рамках заходу органами СОН придбано канцелярське приладдя.
3. Завдання з будівництва, реконструкції, благоустрою (виконання – 2 400,2 тис.грн).
3.1. Організація проведення поточного ремонту приміщень, що займають органи СОН (виконання – 547,0 тис.грн).
У рамках цього заходу Програми органами СОН здійснено поточний ремонт шести нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. Одеси, переданих їм на правах оперативного управління, а саме:
	ОСОН КК «БУГАЇВСЬКИЙ» – 60,0 тис.грн;

ОСОН КМ «ВІДРОДЖЕННЯ» – 94,9 тис.грн;
ОСОН КМ «ДАЛЬНИЦЬКИЙ» – 50,0 тис.грн;
ОСОН КМ «ЗОЛОТИЙ БЕРЕГ» – 15,0 тис.грн;
ОСОН КМ «МАРСЕЛЬСЬКИЙ» – 194,5 тис.грн;
ОСОН КМ «РОСТОВСЬКИЙ» – 32,6 тис.грн.
3.2. Створення та утримання постійно діючих бригад для благоустрою мікрорайонів, території яких не обслуговуються муніципальними житлово-комунальними службами (виконання – 1 853,2 тис.грн).
На виконання цього заходу Програми органами СОН міста Одеси утримувались 14 бригад з благоустрою, в яких задіяно 34 працівники. 
Завдяки реалізації Програми у 2018 році покращено добробут та якість життя мешканців міста Одеси, створено належні умови для участі одеситів у вирішенні окремих питань місцевого значення, здійснення конкретних заходів, спрямованих на затвердження в місті атмосфери взаємної довіри і конструктивної співпраці між органами місцевого самоврядування і міською територіальною громадою.
Інформація про виконання заходів Програми за 2018 рік додається.



Керуюча справами 								О. Оніщенко




















Додаток 
до інформації до Програми

Інформація про виконання 
міської цільової Програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі 
на 2016-2019 роки за 2018 рік
1. Найменування відповідального виконавця Програми – управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради.
2. Найменування головного розпорядника бюджетних коштів Програми – управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради.
3. Дата і номер рішення Одеської міської ради про затвердження Програми та внесення змін до неї – рішення Одеської міської ради від 16 грудня 2015 року № 22-VІІ «Про затвердження міської цільової Програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2016-2019 роки», рішення Одеської міської ради від 27 квітня 2016 року № 594-VII «Про внесення змін до міської цільової Програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 грудня 2015 року № 22-VIІ», рішення Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року № 1340-VII «Про внесення змін до міської цільової Програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 грудня 2015 року № 22-VIІ», рішення Одеської міської ради від 15 березня 2017 року № 1773-VII «Про внесення змін до міської цільової Програми розвитку органів самоорганізації населення в             м. Одесі на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16.12.2015 року № 22-VIІ», рішення Одеської міської ради від 16 лютого 2018 року                     № 2894-VII «Про внесення змін до міської цільової Програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 грудня 2015 року № 22-VIІ», рішення Одеської міської ради від 18 липня 2018 року № 3464-VII «Про внесення змін до міської цільової Програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 грудня 2015 року № 22-VIІ»

№
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 виконано, тис.грн 
Касові видатки (освоєно), тис.грн
1. Завдання щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів СОН
1.1.
Виготовлення проектної документації та технічних умов на електро-, тепло-, водопостачання приміщень органів СОН. Оплата комунальних послуг, послуг зв’язку, Інтернету. Забезпечення органів СОН приладами обліку та засобами зв’язку. Придбання товарів та послуг для належного утримання приміщень, в яких розташовані органи СОН, орендна плата за користування приміщеннями, страхування, незалежна експертна оцінка зазначених приміщень, охорона приміщень, протипожежна безпека
2016-2019 роки
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
553,0
553,0
553,0
553,0




бюджет м. Одеси
553,0
553,0
553,0
553,0
1.2.
Закупівля та ремонт комп’ютерної техніки
2016-2019 роки
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
118,3
106,5
106,5
106,5




бюджет м. Одеси
118,3
106,5
106,5
106,5
1.3.
Забезпечення формування повноцінних бюджетів органів СОН
2016-2019 роки
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
5 109,4
5 070,4
5 070,3
5 070,3




бюджет м. Одеси
5 109,4
5 070,4
5 070,3
5 070,3
1.4.
Забезпечення залучення на договірних засадах осіб, що надаватимуть послуги з бухгалтерського обслуговування органів СОН
2016 рік
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0




бюджет м. Одеси
0,0
0,0
0,0
0,0
Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
5 780,7
5 729,9
5 729,8
5 729,8

бюджет м. Одеси
5 780,7
5 729,9
5 729,8
5 729,8
2. Завдання щодо інформаційно-методичного забезпечення діяльності органів СОН
2.1.
Передбачення технічних та організаційних засобів для інформування мешканців на території діяльності органів СОН про їх роботу (друковані або тиражовані інформаційні матеріали, бюлетені, оголошення тощо). Забезпечення органів СОН канцелярським приладдям.
2016-2019 роки
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
364,8
348,0
348,0
348,0




бюджет м. Одеси
364,8
348,0
348,0
348,0
Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
364,8
348,0
348,0
348,0

бюджет м. Одеси
364,8
348,0
348,0
348,0
3. Завдання з будівництва, реконструкції, благоустрою
3.1.
Організація проведення поточного ремонту приміщень, що займають органи СОН
2016-2019 роки
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
587,6
547,0
547,0
547,0




бюджет м. Одеси
587,6
547,0
547,0
547,0
3.2.
Створення та утримання постійно діючих бригад для благоустрою мікрорайонів, території яких не обслуговуються муніципальними житлово-комунальними службами
2016-2019 роки
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
1 853,2
1 853,2
1 853,2
1 853,2




бюджет м. Одеси
1 853,2
1 853,2
1 853,2
1 853,2
Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
2 440,8
2 400,2
2 400,2
2 400,2

бюджет м. Одеси
2440,8
2 400,2
2400,2
2400,2
Всього за Програмою
Усього, в т.ч.:
8 586,3
8 478,1
8 478,0
8 478,0

бюджет м. Одеси
8 586,3
8 478,1
8478,0
8478,0



