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Міська рада

Департаментом житлово-комунального господарства Чернівецької 
міської ради розглянуто Ваш запит від 18.12.2018 про надання інформації 
щодо використання бюджетних коштів згідно статей видатків бюджету 
розвитку м.Чернівців за 2018 рік по департаменту житлово-комунального 
господарства та повідомляє наступне.

Згідно Програми «Комфортне місто» у 2018 році профінансовано по 
комунальному господарству 160 520 354,08 грн (171 реалізований обєкт) та 
по житловому господарству на загальну суму 8 728 913,86 грн. (97 
реалізованих обєктів).

Детальнішу інформацію по вказаних вище об’єктах Ви можете 
отримати на офіційному веб-цорталі Чернівецької міської ради 
Також надаємо Вам інформацію про виконання програм, що фінансуються з 
міського бюджету за 9 місяців поточного року, так як річні звіти будуть 
сформовані у січні місяці 2019 року.

Додаток на З арк.

Перший заступник директора, 
начальник управління житлового 
господарства департаменту житлово 
комунального господарства 
міської ради О. Бурак

К ен ігЛ  55 97 74
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Продовження додатка 

Додаток
до листа фінансового управління від 10.01.2017 № 
10/02-22/07

Інф орм ація про виконання Д Ж К Г  регіональних (ком плексних) програм, що ф інансую ться з м ісцевого бю дж ету
м.Ч ернівці за 9 м ісяців 2018 року

№ з/п
Повна назва усіх регіональних (комплексних) програм, які діють у 
2016 році (в тому числі тих, на які рішеннями сесій місцевих рад не 

затверджені асигнування) *

Обсяг К О Ш ТІВ, 

передбачений 
програмою на 2011 

рік

Затверджено 
місцевими 
радами на 
2018 рік

Затверджено 
місцевими радами 

на 2018 рік (з 
урахуванням змін)

Затверджено 
місцевими радами 
на звітний період 

на 2018 рік (з 
урахуванням змін)

Профінансовано за 
2018 рік

•’>

Касові видатки 
за 2018 рік

■ “ТШИНЬ 
виконання

(%) до 
затверджен 

ого на 
звітний 

період 2018

Пояснення щодо причин неосвоєння коштів **

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10

і
Комплексна Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації 
їх наслідків в м.Чернівцях на 2016-2020 роки 385,0 42,6 42,6 35,8 25,8 25,8 72,1

Роботи будуть виконані у жовтні-листопаді 2018р.

2

Програма часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими 
кредитами, що надаються фізичним особам, об’єднанням співвласників 
багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на 
заходи з підвищення енергоефективності на 2015-2020 роки,

1450,0 1450,0 1450,0 1255,0 1148,5 1148,5 91,5

Планувалося відшкодування заходів з 
енергозбереження з міського та державного 

бюджету, але кошти з державного бюджету не 
були виділені, відповідно ОСББ, ЖБК, ЖБТ та 

інші не могли отримати кредити через банківські 
установи, а місцевий бюджет не відшкодовував 
частку відсоткової ставки, так як не оформлені 

були кредити. Прь надходженні коштів з 
державного бюджету на ці цілі, ОСББ, ЖБК та ін. 
планують оформити такі теплі кредити. В даний 
час уже в банках знаходяться документи ОСББ, 

ЖБК, ЖБТ та ін.

3 Комплексна програма "Захист" міста Чернівців на 2016-2018 роки 2 000,0 о,о:

і

1 810,0 1 456,2 1 244,5 1 244,5 85,5
Обсяги перевезень учнів студентів за останню 

декаду вересня по 30.09.2018 року . Буде 
профінансовано у жовтні 2018р.

4

Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції, 
учасників бойових дій, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) 
учасників антитерористичної операції і волонтерів, померлих осіб, смерть 
яких повязана з участю в масових акціях громадянського протесту, що 
відбулися у період з 21.11.2013 р. по 24.02.2014 р. на 2016-2018 роки

1 200,0 1 002,0

і

І 002,0 785,7 664,6 664,6 84,6
Обсяги перевезень учнів студентів за останню 

декаду вересня по 30.09.2018 року . Буде 
профінансовано у жовтні 2018р.

5
Програма розвитку міського комунального підприємства 
"Чернівціспецкомунтранс" на 2017-2018 роки, 28 110,0 0 .0 Ї 4 530,0 4 530,0 4 530,0 4 530,0 100,0 Виконано. Придбано 192 од. контейнера.

6
Програма розвитку міського електричного транспорту м. Чернівців на 
2017-2020 роки, 99 500,0 14 000,0

і

48 000,0 40 228,9 9381,1 9381,1 23,3

Ведуться роботи по освоєнню коштів, виділених 
на модернізацію тягових підстанцій та контактної 

мережі.Очікується придбання тролейбусів до кінця 
року.

7

- V

Програма впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду 
в громадському пасажирському транспорт в м. Чернівцях на 2017-2020 
зоки.

9 500,0 0,0 1 3 026,0 3 026,0 0 , 0 0,0 0,0

Вживаються заходи з впровадження електронного 
квитка на електротранспорті міста. Оголошено 

тендер на придбання та встановлення валідаторів в 
тролейбусах.
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8 Програма каналізування міста Чернівців на 2013-2025 роки. 40 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Програма асфальтування гравійних доріг в м.Чернівцях на 2016 -  2020 
роки, ( роботи виконуються в межах програми "Комфортне місто") 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10
Програма будівництва, реконструкції та капітального ремонту 
об’єктів житлово-комунального господарства в м. Чернівцях на 2017 
-  2020 роки «Комфортне місто»,

878 784,7 42 282,9 176 460,4 153 630,1 53 935,9 53 935,9 35,1

В звязку з виготовленням (коригування проектно- 
кошторисної документації в цінах 2018р.) та 

проходженням експертизи проектів, 
проходженням тендерної процедури по окремих 

об'єктах, роботи будуть продовжені у IV кварталі
2018р.

-

Програма капітального ремонту та реконструкції окремих несучих 
конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, 
сушарок) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на 
2016-2018 роки,

3 839,5 450.0Ї; 359,0 359,0

»

0,0 0,0 0,0
Наданий час на частині об'єктів проводяться 

роботи спецалізованими підрядними 
організаціями.

-
Програма асфальтування гравійних доріг в м. Чернівцях на 2016 -  2020 
роки, 15 800,0 400,0 ? 430,0 1 430,0 6,8 6,8 0,5

По результатом експертизи проекту проводиться 
коригування проектно- кошторисної 
документації на капітальний ремонт 

вул.Вашківської.

- Програма каналізування міста Чернівців на 2013-2025 роки. 3 000,0 0,0 2 210,6 2 210,6 29,8 29,8 1,3

В минулому році підрядна організація не 
дотримувалась графіку виконання робіт, тому 

договір було розірвано. На сьогодні триває 
процедура закупівлі й . завершення робіт по 

будівництву КНС по вул.Б.Хмельницького. По 
вул.Привокзальній укладено договір на виконання 

робіт.

Комплексна Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації 
їх наслідків в м. Чернівцях на 2016-2020 роки 370,0 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0

На даний час на частині об’єктів проводяться 
роботи спецалізованими підрядними 

організаціями.

11 Програма реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджет участі) у 
м.Чернівцях на 2016-2020 роки (в т.ч. загальний фонд- 33,0 тис.грн.) 1 856,1 1 856,1 1 856,1 1 856,1 685,8 685,8 36,9

В звязку з виготовленням (коригування проектно- 
кошторисної документації в цінах 2018р.) та 

проходженням експертизи проектів, 
проходженням тендерної процедури по окремих 

об'єктах, роботи будуть продовжені у IV кварталі
2018р.

12

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста 
Чернівців та здійснення внесків до їх статутних капіталів на 2017- 2020 
юки (покриття збитків, які виникли на комунальних підприємствах 
внаслідок неефективного менеджменту та інші заходи)

167 700,0 0,0 69 598,2 66 071,2 64 785,1 64 785,1 98,1

13

Програми підвищення ефективності роботи житлових ремонтно- 
експлуатаційних підприємств на 2017-2018 роки, здійснення внесків до 
статутних капіталів комунальних підприємств та відшкодування витрат з 
утримання будинків, споруд та прибудинкових територій приватним 
підприємствам, які утримують житловий фонд комунальної власності 
міста Чернівців

2 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

.4 Програма розвитку комунального підприємства ’’Міжнародний аеропорт 
' Чернівці" на 2017-2020 роки -нова 8 080,0 6 480,0 6 480,0 6 480,0 5 341,0 5 341,0 82,4

Закяючено тендерний договір на придбання 
мікроавтобус- 1 од., для інвалідів. Кошти будуть 

профінансовані у IV кварталі 2018р.

15
Сомплексна Програма збереження історичної забудови міста Чернівців на 
2016-2020 роки 29 851,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не передбачені асигнування на звітний період
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16 Програма фінансування робіт повязаних з благоустроєм м. Чернівців на 
2018-2020 роки, 152 199,0 0,0 130 159,6 100 493,5 87 156,7 87 156,7 86,7

В зв'язку з проведення тендерів по вивозу сміття 
та охороні кладовищ, економія електроенергії по 

зовнішньому освітленню,Чернівціспецкомунтранс- 
в зв'язку з погодніми умовами на полив полігону 
вул.Чорнівська кошти освоєні на в повному обсязі 
, неукомплектованість штату прибиральників для 

прилоткової частини доріг, ТЗГ та ПЗР- 
недоукомплектований штат працівників, не 

вистачає транспорт, засобів, транспортні засоби 
потребують ремонту - в зв'язку з цим роботи по 

пот.рем не викон в повному обсязі, тощо.

17
Програма забезпечення своєчасної ліквідації аварійних ситуацій об’єктів 
житлового господарства територіальної громади м. Чернівців на 2018- 
2020 роки,

4  ЗІ05.2 0,0 3 405,2 2 542,4 2 326,4 2 326,4 91,5
Зарплата та відпускні за другу половину вересня 

по 30.09.2018 року . Буде профінансовано у жовтні
2018р.

18 Програми утеплення зовнішніх о город жувальних конструкцій (фасадів) 
багатоквартирних будинків м. Чернівців на 2018-2027 роки. 16 670,5 0,0 584,2 584,2 0,0 0,0 0,0

На даний час ца об'єкті вуя.Руська, 287-3, 
проводяться роботи спецалізованою підрядною 
організацією. Роботи будуть закінчені у жовтня

2018р.

19 Програма оснащення багатоквартирних житлових будинків м.Чернівці 
вузлами комерційного обліку теплової енергії на 2018 рікв 7 348,0 0,0 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0

В зв'язку з прийнятими нормативно-правовими 
актами ускладнилась,процедура встановлення 

ВКОТЕ у прийнятому пр оцентному співвідношені.

20

21

Програми оснащення багатоквартирних житлових будинків м. Чернівців 
вузлами комерційного обліку
централізованого водопостачання на 2018-2019 роки 7 500,0 ' 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комплексна Програма мобілізаційної підготовки, оборонної роботи міста 
Чернівців та шефської допомоги військовій частині А2582 на 2018-2022 
юки

57,5 0,0 34,0 15,0 Н,5 14,5 96,7

Разом: 1 458 656,996 67 113,56 451 938,3 386 490,1 231 239,9 231 239,9 59,8 X

Перший заступник директора департаменту, начальник 
управління ЖГ. Бурак О.К.


