
                                                                       

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я

20.04.2017                                                                                 №7/26-1220
м. Лиман

Про  затвердження  програми

«Капітальний ремонт закладів освіти

на  території  Лиманської  об’єднаної

територіальної громади» 

З  метою  ефективного  виконання  капітальних  ремонтів  по  об’єктам,  які

закріплені за закладами освіти на території Лиманської об’єднаної територіальної

громади та економії бюджетних коштів, керуючись статтею 26 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити   програму  «Капітальний  ремонт  закладів  освіти  на  території

Лиманської об’єднаної територіальної громади» (додається).

2. Відділу освіти міської ради (Печатнікова) та фінансовому управлінню міської

ради  (Пилипенко)  щорічно  передбачати  кошти  на  реалізацію  програми

«Капітальний  ремонт  закладів  освіти  на  території  Лиманської  об’єднаної

територіальної  громади»  за  рахунок  бюджету  Лиманської  об’єднаної

територіальної громади.

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

нування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної

діяльності  та регуляторної політики (Коломацький)  та заступника міського

голови Гамаюнову Ю.М.

Міський голова П.Ф. Цимідан

   ЗАТВЕРДЖЕНО



                                                                                  рішення Лиманської  міської ради 

                                                                                                                   №

          Програма 
«Капітальний ремонт закладів освіти на території 
Лиманської об`єднаної територіальної громади»

Паспорт програми

Назва Програми
«Капітальний ремонт закладів освіти на території Лиманської

об`єднаної територіальної громади»

Ініціатор

розроблення

програми

Лиманська міська рада

Розробник

Програми
Відділ освіти Лиманської міської ради

Відповідальні  за

виконання

програмних

заходів  (головні

виконавці)

Відділ освіти Лиманської міської ради

Основні  цілі

Програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації будівель та

прилеглої  території.  Підвищення експлуатаційних властивостей

будівель  підпорядкованих  відділу  освіти  і  утримання  їх   у

належному  стані,  забезпечення  надійності  та  безпечної

експлуатації будівель, покращення умов навчання у Лиманській

ОТГ. Забезпечення розвитку інфраструктури території

Строки  реалізації

Програми
2017-2018  роки

Основні  джерела

фінансування

заходів Програми

Бюджет Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади та  інші

джерела фінансування

Загальний  обсяг

фінансових

ресурсів,

необхідних  для

реалізації

програми, всього

відповідно до додатку №1 до Програми



Загальні положення
         Ця  Програма розроблена з метою покращення технічного стану будівель закладів

освіти  підпорядкованих відділу освіти Лиманської міської ради. У програмі

наведено загальні потреби у поточних або капітальних ремонтах по кожному

закладу освіти окремо. Для подальшого виконання потреб зазначених у даній

програмі  необхідно  на  конкурсній  основі  у  коротші  терміни  розробити

проектно-кошторисну  документацію,  затвердити  ПКД  експертним  звітом,

визначитись  з  сумами  необхідного  фінансування  згідно  експертиз,  для

подальшого виконання ремонту підрядною організацією по кожному закладу

зокрема. Перевірити якість виконаних робіт та надати узагальнюючу оцінку

покращенню  стану  будівлі,  після  виконання  капітального  або  поточного

ремонту по кожному закладу.       

Мета Програми
Метою  програми  є  відновлення   фізично  й  морально  застарілих   об'єктів

підпорядкованих відділу освіти Лиманської міської ради :

- забезпечення  надійної  та  безперебійної  експлуатації  нежитлового  фонду  та

прилеглої території;

- підвищення експлуатаційних властивостей нежитлового фонду і утримання його

у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації;

- покращення умов навчання;

- створення сприятливих умов для нормальної роботи викладачів;

- економія енергоносіїв;

- своєчасний капітальний ремонт;

- забезпечення рівня надійності та безпечної експлуатації закладів освіти;

Сучасний стан закладів освіти
Упродовж останніх років проблеми, пов'язані з функціонуванням закладів освіти

Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади,  перебувають  у  фокусі  пильної

політичної уваги, проте серйозних зрушень у цій сфері досі не досягнуто . 

Основні фонди підпорядкованих закладів освіти знаходяться у незадовільному

стані. А саме, більша частина закладів освіти Лиманської ОТГ  потребує капітальних

ремонтів  крівлі,  заміни  застарілих  вікон,  термомодернізації  будівель,  капітальних

ремонтів систем водопостачання, каналізаційних та теплових мереж, реконструювання

котелень, оснащення прилеглих територій, встановлення парканів тощо.   

Вирішення  проблемних  питань  по  кожному  закладу  освіти  потребує

удосконалення  підходів  до  фінансового  забезпечення  виконання  поточних  та

капітальних ремонтів, , додержання ефективного використання бюджетних коштів під

час  реалізації  державної  політики,  розроблення  ефективних  механізмів  залучення

бюджетних  коштів,  у  разі  можливості  коштів  міжнародних  фінансових  установ,

донорських  організацій,  для  реформування  та  утримання  у  належному  стані

нежитлово-комунального  господарства  закладів  освіти  в  рамках  розвитку

територіальної об’єднаної громади.

                                        Основні завдання Програми
Завданням Програми є підвищення ефективності та надійності функціонування

об’єднаної громади та підвищення рівня навчання у закладах освіти Лиманської ОТГ.

Визначити  першочергові  завдання  з  виготовлення  проектно-кошторисної

документації.

Долучити до виготовлення ПКД проектні організації.

Провести  обстеження  закладів  освіти  проектними  організаціями  які  мають

відповідну ліцензію.  

           Розробити проектно-кошторисну документацію

 з затвердженими експертизами (при необхідності).

            Визначати загальний, та окремо по кожному закладу, обсяг фінансування для 

виконання робіт за якими проектно-кошторисна документація розроблена (оновлювати

динамічно впродовж терміну реалізації програми).



Механізм виконання Програми
Для забезпечення вирішення завдань Програми необхідно виконати такі заходи: 

- Зменшити до рівня експлуатаційної безпеки знос основних фондів на об`єктах під-

порядкованих відділу освіти Лиманської міської ради;

- Забезпечити сталу та ефективну роботу закладів освіти на території Лиманської ОТГ;

- Провести модернізацію будівель, власних котелень, прилеглої території, комунікацій

з урахуванням та дотриманням сучасних нормативних вимог, технологій та матеріалів.

 Очікувані результати
 Виконання Програми дасть можливість: 

1)  забезпечити  реалізацію  державної  політики  щодо  регіонального  розвитку,

насамперед у сфері освіти та якості освітніх послуг; 

2)  провести  комплексну  модернізацію  і  технічне  переоснащення  власних

котелень  з  метою  зменшення  ресурсоспоживання  і  дотримання  екологічних

нормативів; 

3)  зменшити  до  рівня  експлуатаційної  безпеки  зношеність  будівель  закладів

освіти Лиманської міської ради; 

4)  Забезпечити  право  на  отримання  якісної  безкоштовної  середньої  освіти

кожним громадянином України у належних умовах.  

Фінансове забезпечення виконання Програми
 Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за такими напрямка-

ми:

- Передбачення коштів потрібних на фінансування розробки ПКД, проходження екс-

пертизи (за потребою) для визначення з необхідними сумами для вирішення проблем

зазначених у  Додатку  №1 до даної  програми та  подальшого поетапного  виконання

робіт. 

Джерелами фінансування Програми є:

-  кошти  державного,  обласного  та  кошти  Лиманської  об’єднаної  територіальної

громади;
-  кошти підприємств житлово-комунального господарства  відповідно до  програм їх

розвитку; 

Орієнтовні обсяги коштів, які потрібні на виконання Програми з частини роз-

робки проектно-кошторисної документації та отримання позитивних експертних звітів

наведено у Додатку № 1.

Контроль за виконанням Програми
Координацію  діяльності  та  систематичний  контроль  за  виконанням

передбачених Програмою заходів, контроль за ефективним та цільовим використанням

коштів буде здійснювати відділ освіти Лиманської  міської ради.

Громадський  контроль  за  ходом  реалізації  Програми  здійснюється  (за  їх

бажанням)  представниками  громадських  організацій,  у  статуті  яких  передбачено

діяльність у освітній сфері та сфері нежитлово-комунального господарства.

Програма розроблена

відділом освіти Лиманської міської ради .

                                                                          

Начальник відділу освіти

Лиманської міської ради                                                                     Н.В. Печатнікова

        

Секретар міської ради         Т.Ю.Каракуц


