Проект
 
Про хід виконання у 2019 році Міської цільової програми відшкодування частини кредитів, отриманих на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Одесі, на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 31 жовтня 2018 року № 3818-VII

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27 Закону України              «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 7.2 пункту 7 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою здійснення контролю за виконанням Міської цільової програми відшкодування частини кредитів, отриманих на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Одесі, на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 31 жовтня 2018 року                  № 3818-VIIІ, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Взяти до відома інформацію про хід виконання у 2019 році Міської цільової програми відшкодування частини кредитів, отриманих на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Одесі, на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 31 жовтня 2018 року № 3818-VII, надану департаментом економічного розвитку Одеської міської ради (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.


Міський голова                                                                       		Г. Труханов 
 
Керуюча справами                                                                    		О. Оніщенко
 
Вик.: Тетюхін 705-46-15
         (Григорак 705-46-05)
 







Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради
від
№

ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання у 2019 році Міської цільової програми відшкодування частини кредитів, отриманих на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Одесі, 
на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради 
від 31 жовтня 2018 року № 3818-VII

Міська цільова програма відшкодування частини кредитів, отриманих на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Одесі, на 2019-2020 роки затверджена рішенням Одеської міської ради від 31 жовтня 2018 року № 3818-VII                           (далі – Програма) та спрямована на поліпшення комфорту мешканців міста та підвищення енергоефективності будинків.
У рамках Програми відшкодування частини суми кредиту здійснювалось на підставі договору про співробітництво між головним розпорядником коштів бюджету м. Одеси та банківською 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 як головним розпорядником бюджетних коштів  укладені відповідні Договори про співробітництво: 29 грудня 2018 року з філією в м. Одесі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ», 29 грудня 2018 року з ФІЛІЄЮ «ЮЖНОГО ГОЛОВНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК», 02 січня 2019 року з Одеською обласною дирекцією АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», 02 січня 2019 з філією Одеського обласного управління АКЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЩАДБАНК».
Переліки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, яким здійснювалось відшкодування частини кредитних коштів, залучених ними на впровадження відповідних заходів з енергозбереження, затверджувалися відповідними рішеннями виконавчого комітету Одеської міської ради.
Протягом 2019 року прийнято 9 рішень виконавчого комітету Одеської міської ради про відшкодування частини кредитних коштів, отриманих на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Одесі, на загальну суму 5 239,59 тис.грн,                    у тому числі 30 – об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та          10 – житлово-будівельним кооперативам.
У 2019 році виконання Програми здійснювалось в частині впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків, а саме:
	- встановлення індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них.
Об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків: «Архітекторський», «Корольова 14», «Осип-1», «Говорова-5»,                               «Ген. Вишневського-11», «Родина 153», «Каштан 16-33», «Бювет», «Іфріс», «Висоцького 812», «Вільямса 59 А», «Паустовський» та житлово-будівельним кооперативам: «Центральний-18», «Київський-сбірний», «Молодіжний-4», «Медик-4» відшкодовано 1 151,09 тис.грн;
- теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель, фундаментів.
Об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків: «Афіна», «Наталі», «Люстдорф-148/3», «Глушко 15-А», «Каштан 16-33»,                            «Авіатор 10/4», «Ексклюзив», «Наш Добробут-2016», «Городок-24», «Терешкової-54», «Дворянська 21» та житлово-будівельним кооперативам: «Суворовський-5», «Іллічівський-19», «Ленінський-30» відшкодовано 2 823,55 тис.грн;
	- модернізації систем освітлення місць загального користування. Житлово-будівельним кооперативам: «Ленінський-30», «Суворовський-5» та об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків: «Висоцького плюс», «Академік-к», «Каштан 16-33» відшкодовано 169,99 тис.грн;
	- встановлення світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом для місць загального користування. 
Об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків: «Палубна 9/2», «Говорова-5», «Люстдорф», «Екслюзив», «Різдвяний-12», «Полуничний», «Бреуса, 16» та житлово-будівельним кооперативам: «Ленінський-30», «Молодіжний-3 ЧМП», «Іллічівський-16», «Ленінський-36» відшкодовано 639,52 тис.грн;
- встановлення дверей для місць загального користування. Житлово-будівельному кооперативу «Ленінський-30» відшкодовано 3,8 тис.грн;
- термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення. На даний захід об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: «Родина 153», «Жукова 10/2» та житлово-будівельні кооперативи «Іллічівський-16» отримали компенсацію у розмірі 284,22 тис.грн;
	- встановлення вузлів обліку води та теплової енергії, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: «Говорова-5», «Іфріс» та житлово-будівельний кооператив «Іллічівський-19» отримали компенсацію у розмірі 167,42 тис.грн.
За результатами виконання Програми створені сприятливі умови для подальшого розвитку спеціалізованих джерел фінансування та забезпечення інвестицій у енергоефективне оновлення житлового фонду.
	Інформація про виконання Програми наведена у додатку (додається).


Керуюча справами 								О. Оніщенко 

Додаток 
до інформації до Програми
	


	Інформація про виконання 

Міської цільової програми відшкодування частини кредитів, отриманих на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Одесі, на 2019-2020 роки за 2019 рік

1. Відповідальний виконавець Програми – департамент економічного розвитку Одеської міської ради.
2. Головний розпорядник бюджетних коштів Програми – департамент економічного розвитку Одеської міської ради. 
3. Дата і номер рішення Одеської міської ради про затвердження Програми та внесення змін до неї – рішення Одеської міської ради від 31 жовтня 2018 року № 3818-VII «Про затвердження Міської цільової програми відшкодування частини кредитів, отриманих на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Одесі, на 2019-2020 роки», від 30 жовтня 2019 року № 5290-VII «Про внесення змін до Міської цільової програми відшкодування частини кредитів, отриманих на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Одесі, на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради                 від 31 жовтня 2018 року № 3818-VII».
  
№ 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. Реалізація заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків
1.1.
Встановлення приладів обліку теплової енергії, яка постачається          КП «Теплопостачання міста Одеси»


2020 рік

Департамент економічного розвитку 
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
1.2.
Впровадження заходів           з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків: 
- встановлення ІТП;
- термомодернізація внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання;
- встановлення                   теплонасосної системи для водяної системи опалення;
- встановлення системи сонячного теплопостачання        та/або гарячого водопостачання; 
- модернізація систем освітлення місць загального користування;
- встановлення вузлів обліку води та теплової енергії;
- встановлення багатозонних                   (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії;
- теплоізоляція (термомодернізація) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;
- встановлення світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом для місць загального користування;
- встановлення дверей для місць загального користування;
- встановлення електричних котлів          для водяної системи автономного теплопостачання
 2019-2020 роки
 
Департамент економічного розвитку 
Одеської міської ради
Усього,                в т.ч.:
5 260,0
5 260,0
5 239,59
5 239,59




бюджет             м. Одеси
5 260,0
5 260,0
5 239,59
5 239,59




 
 
 
 
 
Разом за Програмою
Усього,                в т.ч.:
5 260,0
5 260,0
5 239,59
5 239,59

бюджет             м. Одеси
5 260,0
5 260,0
5 239,59
5 239,59



Інформація
до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради                      «Про хід виконання у 2019 році Міської цільової програми відшкодування частини кредитів, отриманих на впровадження заходів з енергозбереження,  реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у  м. Одесі на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 31 жовтня                2018 року № 3818-VІІ»


СУТЬ ПИТАННЯ: реалізація власних повноважень виконавчого комітету Одеської міської ради, встановлених Законом України «Про місцеве самоврядування» про хід виконання Міської цільової програми.

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: посилення зацікавленості населення                          і суб'єктів господарювання в здійсненні спільних заходів щодо впровадження енергозберігаючих технологій та підвищення енергоефективності, збільшення обсягів виробництва електричної теплової енергії                                    з альтернативних видів палива, проведення енергоаудиту та оптимізації використаних енергетичних ресурсів, реалізації проектів з термомодернізації будинків, споруд та інших об'єктів на території міста.

МОЖЛИВІ РИЗИКИ:  відсутні.
 
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ: отримання компенсації об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції та модернізації багатоквартирних будинків, інших житлових приміщень у Одесі. Збільшення інвестицій в сектор житлово-комунального господарства міста Одеси. Зниження платежів жителів м. Одеси за комунальні послуги.



Директор департаменту 
економічного розвитку				                                       С.М. Тетюхін
Одеської міської ради	



