
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

20.04.2017  №_7/26-1213

             
            м. Лиман

Про  затвердження  Програми

“Облаштування  багатоквартирних

будинків сучасними засобами облі-

ку  теплової  енергії  в  м.Лиман  на

2017-2018 рік”

 
З метою скорочення  споживання  енергоресурсів  завдяки  впровадженню

енергозберігаючих технологій, які забезпечать ефективне використання теплової

енергії мешканцями багатоквартирних будинків міста Лиман, заощадженню ко-

штів за рахунок зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів,  керуючись

Законом України «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги»,

«Про метрологію та метрологічну діяльність»,  «Про енергозбереження»,  «Про

стандартизацію», «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки від-

повідальності», п. 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самовря-

дування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму облаштування багатоквартирних будинків суча-

сними засобами обліку теплової енергії в м.Лиман на 2017-2018  рік (додається)

2. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) профінансувати ви-

датки програми в межах кошторисних призначень. 

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  з пи-

тань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвести-

ційної та регуляторної політики (Коломацький), постійну комісію з питань жи-

тлово-комунального господарства та комунальної власності (Свирид) та заступ-

ника міського голови Драча Ю. А.

Міський голова                                                                     П.Ф. Цимідан



                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішенням Лиманської міської ради

                                                                               від__________ № ____________

ПРОГРАМА

облаштування багатоквартирних будинків

сучасними засобами обліку теплової енергії в місті Лиман на 2017-2018

рік

1. Вступ

В умовах енергетичної кризи і постійного зростання вартості енергоносіїв

економія цих видів ресурсів стала нагальною проблемою, яка частково може бу-

ти розв'язана шляхом впровадження системи обліку їх споживання.

Існуюча  система  розрахунків  населення  за  користування  тепловою

енергією, в основу якої  покладено залежність обсягів споживання від розміру

житлової площі, кількості мешканців квартири.

У нинішніх умовах назріла об'єктивна необхідність розробки та реалізації

програми  впровадження  приладів  обліку  і  регулювання  споживання  теплової

енергії.

Програма облаштування багатоквартирних будинків сучасними засобами

обліку  теплової  енергії  в  місті  Лиман  на  2017  рік  розроблена  відповідно  до

вимог Закону України «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послу-

ги»,  «Про  метрологію  та  метрологічну  діяльність»,  «Про  енергозбереження»,

«Про стандартизацію», «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оці-

нки відповідальності», “Про місцеве самоврядування”.

2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована програма

Станом на 01.01.2017 р. житловий фонд міста Лиман налічує 241 будинків

загальною площею 291,391 тис. м2, у тому числі: будинків міської ради - 237 бу-

динків, 4 будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

На території міста Лиман налічується 189 багатоквартирних житлових бу-

динки з централізованим опаленням, з них обладнано лічильниками обліку  те-

плової енергії – 52, тобто 28%. Знос житлового фонду міста в середньому дося-

гає 48,2 %. 

Програма направлена на встановлення лічильників тепла у 2017 році — у

56 багатоквартирних будинках, в яких мешкає 3800 чоловік, у 2018 році — у 81

багатоквартирних будинках (встановлення 96 лічильників тепла обліку теплової

енергії) та облаштування приміщень для встановлення приладу обліку.

Нераціональне використання теплової енергії в житловому фонді міста та

непродуктивні витрати на їх виробництво зумовлюють необхідність вжиття від-

повідних  заходів  економії,  пріоритетним серед  яких  є  впровадження  системи

обліку витрачання і регулювання теплової енергії в житловому фонді.

3. Паспорт міської програми облаштування багатоквартирних будинків су-

часними засобами обліку теплової енергії в м.Лиман на 2017 рік



1 Ініціатор та розробник Програми
Відділ  житлово-комунального

господарства

2 Учасники Програми Відділ  житлово-комунального

господарства, виконавці

3 Термін реалізації Програми 2017-2018 рік

4 Перелік  місцевих  бюджетів,  які  беруть

участь у виконанні Програми
Міський бюджет

5 Загальний обсяг фінансових ресурсів: 12020,0 тис.грн.

2017 рік 3920,0 тис.грн.

2018 рік 8100,0 тис.грн.

4. Мета і завдання програми

Програма передбачає  за два роки  облаштувати 137 багатоквартирних бу-

динків   міста Лиман 152  сучасними засобами обліку теплової енергії  з метою

зменшення обсягу витрат на споживання теплової енергії населення ( у 2017 році

- 56 багатоповерхових будинків та у 2018 році у 81 багатоповерхових будинках

(встановлення 96 приладів обліку) та облаштування приміщень для встановлен-

ня приладів обліку.

Встановлення приладів обліку дозволить не тільки вести облік, а й регу-

лювати об’єм використання теплової енергії.

Головним завданням Програми є оснащення житлового фонду автомати-

зованими приладами обліку  і  регулювання  постачання  і  споживання  теплової

енергії.

Після встановлення лічильника тепла на будинок власники квартир почи-

нають платити не за відвантажене з нормативами тепло (яке на шляху до буди-

нку обігріло ще й теплотрасу), а за реально спожите. Лічильник тепла - не засіб

економії, а необхідний і стимулюючий до неї чинник. Для споживача встановле-

ння приладу обліку теплової енергії замінює систему оплати за нормативом на

систему оплати за фактичне спожите тепло.

5. Реалізація програми

Загальна структура фінансування Програми має такий вигляд:

1) 2017 рік – 3920,0 тис.грн.;

2) 2018 рік – 8100,0 тис.грн..

Обсяг  фінансування  з  міського  бюджету  визначається  виходячи  з

реальних можливостей.

Обсяг витрат підлягає уточненню у зв'язку із зміною цін на прилади облі-

ку,  підвищенням  мінімальної  заробітної  платні,  зміною  податкового

законодавства та інших чинників, які впливають на формування видатків.

Установлення, технічне обслуговування, ремонт і контроль за функціями

лічильників  здійснюються  спеціалізованими організаціями  та  підприємствами,

які мають відповідну ліцензію.

Установлені  на  об'єктах  житлового  фонду  лічильники  передаються  на

баланс житлово-комунального підприємства, що здійснює обслуговування бага-

токвартирних будинків.  Житлово-комунальне підприємство може укладати до-

говори на технічне обслуговування, ремонт та повірку засобів обліку споживан-

ня теплової енергії з виконавцями комунальних послуг.



Згідно з  нормативними вимогами засоби обліку підлягають періодичній

державній повірці як у процесі експлуатації, так і після ремонту. Кошти на пові-

рку засобів обліку передбачаються щорічно в міському бюджеті.

Реалізація Програми передбачає виконання робіт з реконструкції внутрі-

шньобудинкових систем теплопостачання із встановленням вузлів обліку та ре-

гулювання теплової енергії.

6. Фінансове забезпечення програми

Фінансове забезпечення Програми проводиться за рахунок коштів місько-

го бюджету.

Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, спрямованих на

підтримку  громад  у  рамках  цієї  Програми,  здійснюється  у  визначеному

законодавством порядку.

7. Очікувані результати

Внаслідок реалізації Програми планується зменшення витрат на спожива-

ння теплової енергії.

Основні очікувані цілі:

1) зниження енергоємності галузі;

2) оновлення теплового обладнання;

3) зниження витрат громади.

Впровадження Програми забезпечить:

1)  поліпшення  точності  розрахунків  населення  за  фактично  отриману

послугу;

2) стимулювання населення до економії споживаних ресурсів за рахунок

оплати за фактичним споживанням;

3)  мотивація  до  створення  нових  об’єднань  співвласників  бага-

токвартирних будинків;

4) залучення приватних і комунальних підприємств до установки приладів

обліку.

Розроблено відділом житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету

міської ради                                                                                   О.М. Муравльова

Секретар міської ради                                                                   Т.Ю. Каракуц






