ПРОЕКТ 









Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «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»

Відповідно до статей 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпунктів 6.2, 6.3 пункту 6 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 впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Одесі через залучення кредитних коштів виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

 	1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                      «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» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.
 
Міський голова           				          				Г. Труханов



Керуюча справами								О. Оніщенко
Додаток
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради
від  
№



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



Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України                        «Про місцеве самоврядування в Україні», підпунктів 6.2, 6.3 пункту 6 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 впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Одесі через залучення кредитних коштів Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни 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:
1.1. Викласти розділ 1 Програми «Паспорт Міської цільової програми відшкодування частини кредитів, отриманих на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Одесі, на 2019-2020 роки» у новій редакції (додаток 1).
1.2. Викласти додаток 1 до Програми «Ресурсне забезпечення Міської цільової програми відшкодування частини кредитів, отриманих на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Одесі, на 2019-2020 роки» у новій редакції (додаток 2).



1.3. Викласти додаток 3 до Програми «Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми відшкодування частини кредитів, отриманих на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Одесі, на 2019-2020 роки» у новій редакції (додаток 3).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів і постійну комісію Одеської міської ради з питань економічної, інвестиційної політики, торгівлі та інформаційних технологій.


Міський голова				  					Г. Труханов


Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради


Керуюча справами								О. Оніщенко



























Додаток 1
до рішення Одеської міської ради 
від 
№ 

1. Паспорт

Міської цільової програми відшкодування частини кредитів, отриманих на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Одесі, на 2019-2020 роки 
(далі – Програма)

1.
Ініціатор розроблення Програми 
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради
2.
Розробник Програми
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради
3.
Відповідальний виконавець Програми 
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради
4.
Виконавці Програми 

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради
5.
Термін реалізації Програми 
2019-2020 роки
6.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, 

15 260,0 тис.грн

у тому числі: 

6.1.
Кошти бюджету м. Одеси
15 260,0 тис.грн



Секретар ради 			                                                        О. Потапський















Додаток 2
до рішення Одеської міської ради 
від 
№ 

«Додаток 1
до Програми 


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


Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми
Роки виконання Програми
Усього витрат на виконання Програми
(тис.грн)









»

2019 рік
2020 рік 


Всього, в т.ч.:
5 260,0
10 000,0
15 260,0

бюджет міста Одеси, всього,
5 260,0
10 000,0
15 260,0

у т.ч. за головними розпорядниками бюджетних коштів:

департамент економічного розвитку Одеської міської ради
5 260,0
10 000,0
15 260,0

                  

  
Секретар ради 						                 О. Потапський





Додаток 3
                                                                                                	до рішення Одеської міської ради 
від 
№ 

«Додаток 3
до Програми 

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

№
з/п
Перелік заходів Програми*
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн, у тому числі:
Очікуваний результат





Усього
2019 рік
2020 рік

1. Відшкодування частини кредитних коштів, які залучені ОСББ та ЖБК*
1.1.
Встановлення приладів обліку теплової енергії,
 яка постачається
КП «Теплопостачання міста Одеси»
2020
рік
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради
Бюджет
м. Одеси
100,0
0,0
100,0
Регулювання обсягу використаної теплової енергії в ОСББ (ЖБК), економія коштів мешканців будинків
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;
2019-2020
роки
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради
Бюджет
м. Одеси
15160,0
5260,0
9900,0
Зменшення обсягів використання теплової енергії, електроенергії, водопостачання,  економія коштів мешканців ОСББ та ЖБК
№
з/п

Перелік заходів 
Програми

Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн, у тому числі:
Очікуваний результат





Усього
2019 рік
2020 рік


- 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








№
з/п

Перелік заходів 
Програми

Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн, у тому числі:
Очікуваний результат





Усього
2019 рік
2020 рік

Всього за Програмою
Всього, в т.ч.:
15260,0
5260,0
10000,0


Бюджет
м. Одеси
15260,0
5260,0
10000,0


*відповідно до орієнтовного переліку енергоефективного обладнання та/або матеріалів, які є складовими (комплектуючими) устаткування та матеріалів, що визначені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року № 1056, та з урахуванням супроводжувальних робіт із монтажу, пусконалагодження і підключення».

  	Секретар ради 					          	              	                      	         		О. ПотапськийІнформація
до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради                          «Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «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»»

СУТЬ ПИТАННЯ: необхідність збільшення обсягу фінансування заходу для можливості здійснити відшкодування частини кредитів на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків більшій кількості ОСББ та ЖБК у 2020 році, що зменшить їх фінансове навантаження щодо погашення кредиту. 
		
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: зниження споживання енергоресурсів у сфері житлово-комунального господарства міста, шляхом впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових будинків ОСББ та ЖБК.  
	
МОЖЛИВІ РИЗИКИ: відсутні.

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ: збільшення інвестицій у сектор житлово-комунального господарства міста Одеси. Скорочення витрат на оплату комунальних послуг за рахунок оплати за фактичне споживання.



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


















