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Сумська

Район

Середино-Будський

АННОТАЦІЯ ПРОЕКТУ
Середино-Будська районна державна адміністрація надає до розгляду проект щодо
«Створення комунального підприємства для обслуговування мереж водогонів, благоустрою,
збору та утилізації твердих побутових відходів, надання ритуальних послуг у сільській
місцевості в м.Середино-Буда Середино-Будської міської ради» на території СерединоБудської міської ради та прилеглих до неї Чернацької, Ромашківської, Кам’янської,
Рожковицької, Старо-Гутської, Велико-Берізківської, Пигарівської, Жихівської сільських рад, які
в перспективі в процесі створення самодостатніх громад планується приєднати до СерединоБудської міської ради.
Актуальність цього проекту для району визнана тим, що в м. Середина-Буда в теперішній
час надається значний обсяг комунальних послуг по водозабезпеченню, водовідведенню,
вивозу твердих побутових відходів, ремонту комунальних доріг, відновленню, утриманню та
ремонту систем вуличного освітлення, благоустрою території, наданню ритуальних послуг,
але водночас спеціалізоване комунальне підприємство не створено.
Крім того, в прилеглих сільських населених пунктах до м. Середина-Буда, сільськими радами
при відсутності власних комунальних структур, обладнання, транспортних засобів,
спеціалістів та іншого, з порушеннями діючого законодавства надаються ідентичні комунальні
послуги. В окремих випадках вони вимушені наймати стороні організації для виконання цих
робіт, що дуже дорого. Створення власних комунальних структур в цих радах є
нерентабельним та збитковим внаслідок малої чисельності отримувачів послуг.
Для вирішення цієї проблеми, розроблений проект створення об’єднаного комунального
підприємства на базі КП «Серединобудське» Середино-Будської міської ради, яке буде
надавати послуги як мешканцям м. Середина-Буда так і мешканцям відповідних сільських
населених пунктів. Це дозволить об’єднати кошти міської, сільських рад, які виділяються в
бюджетах на комунальну сферу та кошти населення (плата за послуги) для утримання даного
підприємства.
Для реалізації даного проекту необхідно виконати наступні заходи:


Мобілізація громад через проведення зборів для вирішення питання
створення комунального підприємства.



Створення об’єднаного комунального підприємства на базі КП
«Середино-Будське» в м. Середина-Буда Середино-Будської міської
ради, формування регуляторної бази його діяльності.



Опрацювання механізму забезпечення своєчасної оплати за надані
комунальні послуги та громадського контролю за їх якістю.



Придбання необхідного обладнання, транспортних засобів для
виконання робіт по обслуговуванню мереж водогонів, благоустрою,
збору та утилізації твердих побутових відходів, надання ритуальних та
інших послуг у місті та сільській місцевості.
Від реалізації проекту очікується отримати наступні результати:
- 11469 жителів міста та сільської місцевості в 34 населених пунктах району отримають
доступ до якісних комунальних послуг;
- покращиться благоустрій та екологічний стан 9 об’єднаних громад;
- буде створено механізм утримання та розвитку комунальної інфраструктури обраних громад;
- буде відпрацьована ефективна модель надання комунальних послуг на селі для подальшого
розповсюдження серед інших громад району;
- надання комунальних послуг буде здійснюватись в законодавчо та нормативно
визначеній площині, що дає можливість уникнути фінансових санкцій та кримінальних
переслідувань.
Від реалізації даного проекту отримають вигоду 11469 осіб за рік, з них:
Учнів та студентів – 1800.
Працездатних осіб – 5752.
Пенсіонерів – 2835.
Для реалізації проекту необхідно залучити загальну суму коштів 2200,0 тис. грн., з яких 1520,0
тис. грн. за рахунок ДФРР та 680,0 тис. грн. за рахунок міської та сільських рад.
В реалізації проекту приймуть участь громади сільських рад, Середино-Будська міська рада,
Середино-Будська райрада

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект
Середино-Будський район Сумської області розташований у північній частині Сумщини.
Площа району становить 1122,3 км2.
Відстань від районного центру м. Середина-Буда до обласного центру м. Суми залізницею
становить 280 км, шосейним шляхом 220 км.
Населення Середино-Будського району станом на 01.07.2016 становить 16460 особи, в тому
числі міське населення – 9120 осіб (55%), сільське – 7340 осіб (45%).
Територія району поділена на 18 адміністративно-територіальних одиниць: 1 міська рада, 1
селищна рада, 16 сільських рад, які включають в себе 1 місто районного значення, 1 селище
міського типу та 63 сільських населених пунктів.
Найбільш розвинута інфраструктура життєзабезпечення населення в м. С-Буда та смт. ЗнобНовгородське. Слабо розвинута комунальна інфраструктура в сільських населених пунктах.
Станом на 01.01.2016 року в районі в сільській місцевості знаходиться на обліку
19 господарсько-питних водопроводів та 570 громадських шахтових колодязів.
Протяжність мереж водопостачання та водовідведення в сільській території СерединоБудського району складає 33,34 км. На даний час не працюють 6 водогонів (с. Рожковичі, с.
Чернацьке, с. Жихове, с. Кам’янка, с. Пигарівка, с. Велика-Берізка ) по причині відсутності
обслуговуючих підприємств та механізмів їх утримання (тарифів, взимання абонентської
плати, ремонтів, отримання ліцензій та інше).
Відключена частина водогінних мереж в с. Порохонь (1,1км) так, як потребує ремонту.
В сільських населених пунктах питна вода в колодязях не відповідає санітарним нормам.

На більшості водозаборів не дотримується санітарний режим. Артезіанські свердловини не
огороджені, надбудови та люки над оголовками артсвердловин на замок не закриваються,
обладнання покрито корозією, не фарбоване.
Відсутній системний підхід по ремонту, очищенню та дезінфекції шахтних колодязів
громадського користування.
Такий стан водопровідних мереж і споруд пов’язаний по-перше з дефіцитом фінансових
ресурсів у сільській раді, по-друге нерентабельністю створення комунальних підприємств, потреттє з забороною сільським радам надавати комунальні послуги, отримувати ліцензії та інше
без створення комунальних структур.
На території Середино-Будського району за рік утворюється 9180 тон твердих побутових
відходів (далі-ТПВ).
За 2008-2012 роки на території району ліквідовано 226 несанкціонованих звалищ ТПВ.
ТПВ розміщуються на одному полігоні, який розташований на землях запасу Рожковицької
сільської ради. Цей полігон знаходиться на значній відстані від окремих сільських рад.
У районі проводиться робота по створенню полігону ТПВ на землях запасу ЗнобНовгородської селищної ради.
Місцевими радами району розроблені правила благоустрою та схеми санітарного очищення
населених пунктів із зазначенням на них місць збору та графіку вивозу ТПВ, але фактично на
даний час відсутнє централізоване збирання та перевезення твердих побутових відходів
сільських населених пунктів.
У сільських рад відсутні транспортні засоби для вивозу сміття і придбання їх для однієї ради
не раціонально. Створення централізованих полігонів ТПВ надають змогу впровадження
технологій сортування відходів та використання вторинної сировини. Для цих цілей в проекті
передбачається придбання екскаватору та самоскиду. Реалізація вторинної сировини буде
сприяти зміцненню економіки створюваного підприємства, створенню додаткових робочих
місць, зменшенню екологічного навантаження на довкілля.
Великою проблемою як для м. Середина-Буда так і для сільських населених пунктів є
прибирання високих аварійних дерев, проведення ремонтних робіт з ремонту покрівель
багатоповерхових будинків, оздоблювальних робіт по населених пунктах, пов’язаних
з підготовкою до свят, ремонт та обладнання мереж вуличного освітлення населених пунктів
та інше. Головною проблемою є відсутність техніки для роботи на висоті. В зв’язку з цим є
гостра потреба в придбанні автовишки та іншого супутнього обладнання.
Перелік транспортних засобів та обладнання, які передбачається придбати за рахунок коштів
проекту видів робіт та послуг, які планується виконувати за проектом не є вичерпним. В
подальшому планується за рахунок прибутку від діяльності підприємства надавати інші
послуги та виробництво іншої продукції.
На території сільських рад знаходиться на обслуговуванні 224,2 тис.км комунальних доріг. У
сільських рад немає спеціалістів для обслуговування цих об’єктів. Вони вимушені залучати до
виконання робіт сторонні організації.
На території Середино-Будської міської ради, яка надає значний обсяг комунальних послуг,
в даний час існує комунальне підприємство «Середино-Будське» (в минулому СерединоБудський комбінат побутового обслуговування населення), в якому недостатньо сформована
матеріальна-технічна база для його повноцінного функціонування. Тому оснащення даного
підприємства дуже необхідне. Це дозволить надавати різні комунальні послуги, як мешканцям
м. Середина-Буда, так і мешканцям найближчих сільських населених пунктів.
Даний проект закладено в Державну стратегію регіонального розвитку:

Ціль 1 «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів». Операційна ціль 2.»Створення
умов для поширення позитивних процесів розвитку міст на інші території, розвиток сільської
місцевості» . Завдання «Розвиток сільської місцевості» та в Стратегію регіонального розвитку
Сумської області: Стратегічна ціль 2. «Розвиток сільських територій». Операційна ціль. 2.2.
«Розвиток сільських територій та периферії навколо малих міст». Завдання 2.2.2. «Підтримка
розвитку не аграрних видів бізнесу у сільських територіях».

Мета та завдання проекту
Метою проекту є створення належних умов проживання мешканців 34 населених пунктів
району та покращення екологічного, санітарного, естетичного стану цих населених пунктів.
Для вирішення проблеми, яка описана вище, планується виконати наступні заходи:
- визначити обсяги обслуговування систем водопостачання та водовідведення мереж
освітлення та комунальних доріг;
- обсяги збирання та утилізації твердих побутових відходів;
- визначити перелік необхідних засобів виробництва та транспортних засобів;
- встановити ділові контакти з дозвільними організаціями, підприємствами по переробці
вторинної сировини.

Опис діяльності у рамках проекту
Для реалізації мети проекту передбачається:


Мобілізація громад через проведення зборів для вирішення питання
створення комунального підприємства.



Створення об’єднаного комунального підприємства на базі КП
«Середино-Будське» в м. Середина-Буда Середино-Будської міської
ради, формування регуляторної бази його діяльності.



Опрацювання механізму забезпечення своєчасної оплати за надані
комунальні послуги та громадського контролю за їх якістю.



Придбання необхідного обладнання, транспортних засобів для
виконання робіт по обслуговуванню мереж водогонів, благоустрою,
збору та утилізації твердих побутових відходів, надання ритуальних та
інших послуг у місті та сільській місцевості;



Отримання ліцензій та інших дозвільних документів для надання
послуг.
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Фінансова сталість
Фінансова сталість проекту обґрунтовується і досягається наступними чинниками:
- можливістю проведення поглибленого економічного аналізу роботи підприємства
спеціалістами економічної служби та прийняття професійних управлінських рішень;
- розробкою і впровадженням економічно обґрунтованих тарифів;
- об’єднанням фінансових ресурсів, які передбачаються в бюджетах територіальних громад на
комунальну сферу;
- впровадженням енергозберігаючих технологій у комунальному господарстві;
- надходженням від реалізації вторинної сировини та надання платних послуг населенню та
підприємствам і установам (транспортних, ритуальних, будівельних, обробки ріллі);
- реалізацією продукції власного виробництва (тротуарної плитки, пиломатеріалів, ритуальних
виробів, малих архітектурних форм, колотих дров та інше);
- отриманням коштів від виконання за договорами будівельних та монтажних робіт на об’єктах
комунальної, приватної та інших форм власності.
Створене комунальне підприємство дозволить відкрити додатково в м. Середина-Буда 10
нових робочих місць. До бюджету від підприємства щороку будуть надходити 113,0 тис. грн.
податків та платежів.

Інстуційна сталість
Реалізація даного проекту дозволить розвивати в подальшому комунальну
інфраструктуру сільських рад (утримувати, ремонтувати або будувати
системи водозабезпечення та водовідведення, реконструювати системи
освітлення, обладнати місця збирання відходів з установкою контейнерів, упорядкувати
шляхи, надавати послуги населенню по обробці землі, ритуальні послуги, упорядкувати
кладовища, пам’ятники, використовувати вторинні ресурси).
Крім того планується для подальшого розвитку залучати громадкість до контролю за роботою
даного підприємства, отримувати внески від громадян на розвиток матеріальної бази
підприємства.

Засновником та власником майна даного підприємства буде Середино-Будська міська рада.

Політична сталість
Проект є аполітичним і направленим на розвиток комунальної інфраструктури міської та
сільських рад (утримувати, ремонтувати або будувати системи водозабезпечення та
водовідведення, реконструювати системи освітлення, обладнати місця збирання відходів з
установкою контейнерів, упорядкувати шляхи, надавати послуги населенню по обробці землі,
ритуальні послуги, упорядкувати кладовища, пам’ятники, використовувати вторинні ресурси),
які у подальшому ввійдуть до складу об'єднаної територіальної громади.

Інновація
Проект не передбачає впровадження інновацій.

ПЛАН ГРАФІК
Період
виконання

Захід

Передбач
ДФРР

2017 Місяць 2

Проведення зборів громад населених пунктів

0

2017 Місяць 5

Мобілізація громад для реалізації проекту

0

2017 Місяць 6

Опрацювання механізму своєчасної оплати за надані послуги (розрахунок їх
розміру) та громадського контролю за їх якістю

0

2017 Місяць 10

Проведення закупівлі першочергових транспортних засобів, обладнання для
комунального підприємства

2150

2017 Місяць 11

Отримання ліцензій та іншої дозвільної документації

0

2017 Місяць 12

Укладання угод з отримувачами послуг

0

2018 Місяць 9

Проведення остаточної закупівлі транспортних засобів, обладнання для
комунального підприємства

1520

2018 Місяць 11

Отримання ліцензій та іншої дозвільної документації

0

2018 Місяць 12

Укладання угод з отримувачами послуг

0

БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
Загальний бюджет проекту БЮДЖЕТНА ФОРМА 1
Найменування заходу

Загальна вартіст

Придбання транспортних засобів, обладнання і предметів довгострокового користування

4638

Розклад бюджету за статтями видатків БЮДЖЕТНА ФОРМА 2
Найменування заходу

Загальна вартість

ДФРР бюджет
тис. грн.

%

1. Видатки споживання:
2. Видатки розвитку:

4638

2150

100

Придбання сміттєвоза (автомобіля)

850

850

39.53

Придбання генератора - 16,7 кВт

288

0

0

Придбання автопідіймача

1300

1300

60.47

Придбання вакуумної машини

750

0

0

Найменування заходу

Загальна вартість

ДФРР бюджет
тис. грн.

%

Придбання екскаватору

770

0

0

Придбання самоскиду

680

0

0

Очікувані джерела фінансування БЮДЖЕТНА ФОРМА 3
Джерела фінансування

Сума (тис. грн.)

ДФРР

3670

Бюджет заявника

968

Бюджет партнерів

0

ПАРТНЕРИ
Інформація про партнерські організації
Повна назва

Чернацька сільська рада

Організаційно-правова форма установи

Орган місцевого самоврядування

Поштова адреса

41050 Сумська область, Середино-Будський р

Контактна особа

Агеєва Світлана Олексіївна

Телефон/факс

(054 51) 7

Адреса електронної пошти

chernacke@ukr.net

Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових)

4

Роль у підготовці проекту

Надає оперативну інформацію

Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації
проекту

Прийме у співфінансуванні проекту та в пода
підприємства

Повна назва

Ромашківська сільська рада

Організаційно-правова форма установи

Орган місцевого самоврядування

Поштова адреса

41050 Сумська область, Середино-Будський р

Контактна особа

Зикунова Тетяна Василівна

Телефон/факс

(054 51) 7

Адреса електронної пошти

romashkove@sm.ukrtel.net

Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових)

5

Роль у підготовці проекту

Надання оперативних данних

Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації
проекту

Прийме у співфінансуванні проекту та в пода
підприємства

Повна назва

Кам’янська сільська рада

Організаційно-правова форма установи

Орган місцевого самоврядування

Поштова адреса

41053 Сумська область, Середино-Будський р

Контактна особа

Павленко Валентина Янівна

Телефон/факс

(054 51) 7

Адреса електронної пошти

kamynka@sm.ukrtel.net

Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових)

5

Роль у підготовці проекту

Надання оперативних данних

Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації
проекту

Прийме у співфінансуванні проекту та в пода
підприємства

Повна назва

Рожковицька сільська рада

Організаційно-правова форма установи

Орган місцевого самоврядування

Поштова адреса

41054 Сумська область, Середино-Будський р

Контактна особа

Беспалов Василь Іванович

Телефон/факс

(054 51) 7

Адреса електронної пошти

rogkovycr@ukr.net

Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових)

6

Роль у підготовці проекту

Надання оперативної інформації

Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації
проекту

Прийме у співфінансуванні проекту та в пода
підприємства

Повна назва

Старо-Гутська сільська рада

Організаційно-правова форма установи

Орган місцевого самоврядування

Поштова адреса

41030 Сумська область, Середино-Будський р

Контактна особа

Калашнікова Ніна Василівна

Телефон/факс

(054 51) 7

Адреса електронної пошти

st_guta@sm.ukrtel.net

Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових)

4

Роль у підготовці проекту

Надання оперативної інформації

Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації
проекту

Прийме у співфінансуванні проекту та в пода
підприємства

Повна назва

Велико-Берізківська сільська рада

Організаційно-правова форма установи

Орган місцевого самоврядування

Поштова адреса

41033 Сумська область, Середино-Будський р

Контактна особа

Роговець Галина Іванівна

Телефон/факс

(054 51) 7

Адреса електронної пошти

v_berizka@sm.ukrtel.net

Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових)

4

Роль у підготовці проекту

Надання оперативної інформації

Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації
проекту

Прийме у співфінансуванні проекту та в пода
підприємства

Повна назва

Пигарівська сільська рада

Організаційно-правова форма установи

Орган місцевого самоврядування

Поштова адреса

41052 Сумська область, Середино-Будський р

Контактна особа

Солдатов Сергій Олексійович

Телефон/факс

(054 51) 7

Адреса електронної пошти

pygarevka@sm.ukrtel.net

Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових)

5

Роль у підготовці проекту

Надання оперативної інформації

Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації
проекту

Прийме у співфінансуванні проекту та в пода
підприємства

Повна назва

Жихівська сільська рада

Організаційно-правова форма установи

Орган місцевого самоврядування

Поштова адреса

41034 Сумська область, Середино-Будський р

Контактна особа

Артеменко Олександр Іванович

Телефон/факс

(054 51) 7

Адреса електронної пошти

gyhove@sm.ukrtel.net

Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових)

5

Роль у підготовці проекту

Надання оперативних показників

Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації
проекту

Прийме у співфінансуванні проекту та в пода
підприємства

Інформація про заявника
ПІБ керівника органу

Ген Олександр Григорович

Назва посади

голова Середино-Будської міської ради

Поштова адреса

41000,Сумська обл., Середино-Будський райо

Телефон та мобільний

(054 51) 7-15-38, моб. 095 579 1

Факс

(054 51) 7-14-58

E-mail

sbudarada@sm.ukrtel.net

Інформація про керівника проекту
ПІБ керівника проекту

Ген Олександр Григорович

Місце роботи

Середино-Будська міська рада

Назва посади

голова Середино-Будської міської ради

Звання
Адреса для листування з керівником проекту

41000,Сумська обл., Середино-Будський райо

;

Телефон та мобільний

(05451) 7-14-58, моб.0506317942

Факс

(054 51) 7-14-58

E-mail

sbudarada@sm.ukrtel.net

