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У К Р А Ї Н А
										ПРОЄКТ                                                                                                                                          КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Р І Ш Е Н Н Я

(тринадцята сесія восьмого скликання)


березня 2022 року
м. Корюківка
№ -13/VIII

Про затвердження звіту про виконання Програми модернізації систем цілісного майнового комплексу по теплопостачанню м.Корюківка на 2019-2021 роки 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від ХХХ року № ХХХ «Про виконання Програми модернізації систем цілісного майнового комплексу по теплопостачанню м. Корюківка на 2019-2021 роки», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИВ:

1. Звіт про хід виконання Програми модернізації систем цілісного майнового комплексу по теплопостачанню м. Корюківка на 2019-2021 роки взяти до відома (додається).

2. Пункт 1.10. рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 року «Про затвердження міських Програм» (зі змінами, рішення двадцять шостої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 29.08.2019 року № 3-26/VІІ «Про внесення змін до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських Програм», рішення восьмої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 30.08.2021 року № 2-8/VІІІ «Про внесення змін та доповнень до міських Програм»), зняти з контролю у зв’язку із закінченням терміну дії Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку.


Міський голова 					              	            Ратан АХМЕДОВ




Додаток   
до рішення тринадцятої сесії 
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від ____.2022 року № -13/VІІІ


ЗВІТ 
про виконання Програми модернізації систем цілісного майнового комплексу по теплопостачанню м. Корюківка на 2019-2021 роки

Програма модернізації систем цілісного майнового комплексу по теплопостачанню м.Корюківка на 2019-2021 роки (далі – Програма) була прийнята рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських Програм» (зі змінами, рішення двадцять шостої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 29.08.2019 року № 3-26/VІІ «Про внесення змін до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських Програм», рішення восьмої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 30.08.2021 року № 2-8/VІІІ «Про внесення змін та доповнень до міських Програм»).
Програма розроблена з метою модернізація існуючих систем централізованого опалення, своєчасне проведення робіт по переведенню квартир громадян на автономне опалення у зв’язку із відокремленням житлових будинків багатоповерхової забудови від мереж централізованого опалення по вулиці Шевченка 76, вулиці Слов’янська 1, вулиці Слов’янська 3-6, вулиці Зарічна 2, вулиці Зарічна 3 м. Корюківки.
Строк виконання Програми 2019-2021 рік.
Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади. 
Згідно Положення про порядок надання матеріальної допомоги власникам та наймачам квартир, які будуть відключені від централізованого опалення в зв’язку з модернізацією систем по теплопостачанню у 2019-2021 роках, матеріальна допомога надавалась власникам або наймачам квартир за умови подання відповідної заяви та повного переліку необхідних документів до неї.   
На 2019 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на виконання Програми передбачено 39 000,00 грн., касові видатки за 2019 рік становлять 34 800,00 грн.   
За 2019 рік допомогу отримало 3 особи, середній розмір отриманої допомоги складає 11600,00 грн.
На 2020 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на виконання Програми кошти не передбачались.
На 2021 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на виконання Програми передбачено 110 200,00 грн., касові видатки за 2021 рік становлять 60 000,00 грн.   
За 2021 рік допомогу отримало 3 особи, середній розмір отриманої допомоги складає 20000,00 грн.
Виконання Програми надало можливість оперативно та вчасно за рішенням виконавчого комітету міської ради відключити квартири від централізованого теплопостачання та забезпечити їх автономним опаленням,
підвищити рівень комфорту та якість життя мешканців, зняти соціальну напругу у зв’язку із незадовільним тепловим режимом в квартирах будинків.
У зв’язку з виконанням всіх поставлених цілей, повного задоволення її мети, необхідність продовження Програми на новий термін відсутня. 



