ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 20 грудня 2018 року

ПРОГРАМА
модернізації систем цілісного майнового комплексу
по теплопостачанню м. Корюківка
на 2019-2021 роки

м.Корюківка
2018 рік

Паспорт
Програми модернізації систем цілісного майнового комплексу
по теплопостачанню м.Корюківка на 2019-2021 роки
1.

Ініціатор розроблення Програми

Корюківська міська рада

2.

Дата, номер і назва документа
органу виконавчої вади про
розроблення Програми

Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

3.

Розробник Програми

4.

Співрозробники програми:

5.

Відповідальні виконавці

Виконавчий апарат Корюківської
міської ради
Виконком Корюківської міської ради,
міські комунальні підприємства,
залучені організації та підприємства
Виконком Корюківської міської ради

6.

Учасники Програми

7

Термін реалізації Програми

8

Загальний орієнтовний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми, усього:

Корюківська міська рада, міські
комунальні підприємства, залучені
організації та підприємства
2019-2021 роки
2300,0 тис. грн., в тому числі:
2019 рік – 500,0 тис.грн.
2020 рік – 800,0 тис.грн.
2021 рік – 1000,0 тис.грн.

1. Визначення проблем,
на розв’язання яких спрямована Програма
Існуючі системи централізованого опалення технічно зношені,
енергоємкі, побудовані за спрощеними схемами на засадах використання
дешевих енергоносіїв. Багатоповерхові будинки, споруджені в радянський
період, характеризуються великими втратами тепла. У незадовільному стані
внутрішні мережі будинків.
Регулярне підвищення ціни на природній газ та підвищення заробітних
плат, значна зношеність систем по теплопостачанню і необхідність проведення
капітальних ремонтів, використання застарілого, енергозатратного обладнання
при виробництві тепла та підігріву води та інші чинники мають визначальний
вплив на постійне підвищення тарифів з виробництва та постачання теплової
енергії та гарячої води до житлових будинків і квартир, підприємств та
організацій міста Корюківки.
З метою відносної стабілізації тарифів та зменшення затрат на
виробництво теплової енергії та підігрів води Корюківській міській раді, як
власнику цілісного майнового комплексу систем по теплопостачанню,
виконавчому комітету міської ради в 2019-2021 роках необхідно здійснити
заходи по модернізації котелень, приведенню систем по теплопостачанню міста
до інженерно-обґрунтованих норм.
2. Мета Програми
Головна мета Програми: модернізація існуючих систем централізованого
опалення, приведення її до інженерно-обґрунтованих норм, зменшення витрат
на виробництво теплової енергії, стабілізація тарифів на тепло для громадян,
надання можливості за рішенням виконавчого комітету міської ради
відключення приміщень від систем централізованого опалення.
Поліпшення соціально-побутових умов одиноких, малозабезпечених
жителів міста, інвалідів, посилення адресності допомоги, шляхом надання їм
цільової грошової допомоги для встановлення індивідуального опалення.
3. Основні завдання Програми:
-розробка першочергових невідкладних заходів щодо оптимальної роботи
котелень, теплових мереж та їх можливої модернізації і реконструкції;
-розробка комплексних заходів щодо зростання енергоефективності в
теплопостачанні міста;
-зменшення витрат теплоопалювального підприємства на виробництво
теплової енергії та стабілізація тарифів для громадян.
4. Ресурсне забезпечення Програми
Фінансування витрат по даній Програмі здійснюються за рахунок коштів
міського бюджету, інших джерел фінансування, які не заборонені чинним

законодавством України. Орієнтовна сума видатків на 2019-2021 роки
передбачається в розмірі 2300,0 тис.грн.
5. Очікувані результати
Виконання Програми надасть можливість:
- модернізувати системи цілісного майнового комплексу по
теплопостачанню м. Корюківки;
- оперативно та вчасно за рішенням виконавчого комітету міської ради
відключити квартири від централізованого теплопостачання та забезпечити їх
автономним опаленням;
- зняти соціальну напругу у зв’язку із незадовільним тепловим режимом
в квартирах будинків, які розташовані по вулицях, де будуть проводитись
роботи із модернізації.
Секретар міської ради

С.О.Олійник

