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Звіт
щодо виконання Програми розвитку житлово-комунального
господарства та благоустрою міста Кіровограда за 2011 рік
Програма
розвитку
житлово-комунального
господарства
та
благоустрою міста Кіровограда на 2011 рік затверджена рішенням
Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 року № 98.
Програма
розвитку
житлово-комунального
господарства
та
благоустрою міста Кіровограда на 2011 рік (далі – Програма) була
розроблена Головним управлінням житлово-комунального господарства
відповідно до Закону України "Про державне прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального розвитку України" та Бюджетного
кодексу України. В основу Програми покладено Закон України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік", Програму реформування і
розвитку житлово-комунального господарства міста Кіровограда на
2010-2014 роки та обласну програму "Центральний регіон -2015".
Програма ґрунтувалася на комплексі галузевих прогнозів і визначала
основні цілі та завдання економічного розвитку житлово-комунального
господарства міста Кіровограда на 2011 рік. Впровадження заходів,
передбачених Програмою, сприяло покращенню та підвищенню якості
послуг, які надаються мешканцям міста. Пріоритетними визначалися видатки
на капітальний ремонт наявного житлового фонду та утримання об’єктів
благоустрою.
Відповідно до Програми були виконані роботи за рахунок коштів
міського бюджету на загальну суму 23958,64945 тис.грн., у тому числі:
бюджет розвитку - 6108,64529 тис.грн., загальний фонд -17850,00416 тис.грн.

Розділ "Фінансова підтримка підприємств житлово – комунального
господарства"
Фінансова підтримка надавалась комунальним підприємствам на
загальну суму 4551,993 тис.грн., у тому числі:
КП "Кіровоградська аварійно-диспетчерська служба" на відшкодування
витрат по ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді 2350,119 тис.грн.;
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КП
"Кіровоградське
водопровідно-каналізаційне
господарство
Кіровоградської міської ради" для відшкодування різниці в тарифах по
наданню послуг з водопостачання та водовідведення минулих років 1016,000 тис.грн.;
КП "Теплоенергетик" на відшкодування різниці між затвердженим
розміром тарифів на послуги з тепло-, водопостачання та водовідведення
та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг 500,000 тис.грн.;
ККПЕЗО
"Міськсвітло",
КП
по
утриманню
шляхів,
КП "Теплоенергетик" на погашення заборгованості по податкам, які
зараховуються до міського бюджету - 596,037 тис.грн.;
ЖЕКам, КРЕПам на відшкодування витрат по наданню послуг на
утримання житлового фонду – 89,837 тис.грн.
Крім того, проведено взаємозалік за рахунок коштів субвенції з
державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася
населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості
теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися органами
державної влади чи органами місцевого самоврядування на загальну суму
34055,60189 тис.грн., що становить майже 86 % від запланованого,
відповідно до підписаних договорів, у тому числі:
КП "Теплоненергетик"
- 10970,79345 тис.грн.;
ДП "Кіровоградтепло" ТОВ "ЦНТІ УНГА"
- 23084,80844 тис.грн.
Розділ "Капітальний ремонт житлового фонду"
Здійснено реконструкцію внутрішньобудинкових електричних
мереж (організація індивідуального обліку електроенергії у житлових
будинках) у 9 будинках на суму 412,300 тис.грн.
Крім того, виконувались роботи по капітальному ремонту:
покрівель на 24 житлових будинках на суму 2529,300 тис.грн.;
5 житлових будинків, в т.ч. покрівель, карнизних частин, капітальних
стін, балконів, плит покриття (вул. Калініна, 22; вул. Єгорова, 6;
вул. Єгорова, 8; вул. Карла Маркса, 11/11, корп. 6; вул. Полтавська, 28,
корп. 1) на суму 396,958 тис.грн.;
внутрішньобудинкових інженерних мереж у 3 житлових будинках
(вул. Єгорова, 26; вул. Леніна, 16/7; просп. Комуністичний, 6/5) на суму
100,000 тис.грн.;
54 ліфтів на суму 1237,800 тис.грн.
Роботи по ремонту внутрішньодворових доріг із влаштуванням
контейнерних майданчиків та гідропневматичне очищення систем опалення
житлових будинків не виконувались у зв'язку із обмеженістю коштів
міського бюджету.
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Розділ "Капітальний ремонт будинків інвалідів війни"
Виконано капітальний ремонт 11 помешкань інвалідів війни, замінено
12 газових приладів за рахунок коштів державного бюджету на загальну суму
428,200 тис.грн.
Розділ "Благоустрій міста"
Виконано робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього
освітлення на 18 вулицях (протяжність - 14,0 км; кількість світлоточок 371 шт.) на суму 768,506 тис.грн.
Виконувався поточний ремонт зелених насаджень (знесено дерев 413 шт.; висаджено квітів – 266767 шт.; висаджено дерев - 931 шт.;
висаджено кущів – 64 шт.) на загальну суму 1000,000 тис.грн.
Використано 1360,063 тис.грн. на роботи по утриманню об’єктів
міського благоустрою (щоденне прибирання 54 зупинок громадського
транспорту та урн, розташованих на них; встановлено 1455 поребриків в
парку культури і відпочинку «Ковалівський», прогрейдеровано 118 вулиць,
встановлено 30 зливових стічних решіток та 10 люків, проведено благоустрій
8 дитячих майданчиків та інші).
Надано комунальних послуг на загальну суму 9195,670 тис.грн.,
у тому числі:
з утримання в чистоті доріг:
щоденне прибирання 15 вулиць (вул. Велика Перспективна,
вул. 50 років Жовтня, просп. Правди, площа Богдана Хмельницького,
пров. Василівський, вул. Острівська, просп. Винниченка (до вул. Калініна),
вул. Верхня Пермська (до вул. Можайського), вул. Дворцова,
вул. Дзержинського, вул. Тимірязєва, вул. Гоголя, вул. Шевченка,
пров. Челюскінців, пров. Центральний), а також 40 магістральних вулиць
згідно з графіком ;
щоденне прибирання випадкового сміття немеханізованим способом по
вул. Великій Перспективній, площі Богдана Хмельницького, щоденне
прибирання площі ім. Кірова, прибирання 98 вулиць міста від пилу та сміття
згідно з графіком;
з ліквідації сміттєзвалищ:
протягом року ліквідовано 44 несанкціоновані сміттєзвалища обсягом
832, 0 куб. м.;
з утримання парків, скверів, площ, місць загального користування:
постійне прибирання 25 скверів (у тому числі: Воровського,
"Театральний", "Молодіжний", ім.Хмельницького, "Покровський", "60 років
ВЛКСМ", "Катюша", по вул. Шевченка "Вічний вогонь", ім.Кравчинського,
"Фонтанний" та інші);
постійне прибирання парка – пам’ятки садово-паркового мистецтва
місцевого значення "Ковалівський";
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постійне прибирання 2 лісопарків "Фортечні вали" (Ленінська та
Кіровська сторони);
з вивезення сміття по місту:
виконано робіт по вивезенню сміття по місту (обслуговувались
172 урни, контейнери: 10 куб.м - 9 шт. та 0,75 куб.м. - 81 шт.) обсягом
57,8 тис.куб. м на загальну суму 1 411 958,7 грн.
з технічного обслуговування та утримання в належному стані
мереж зовнішнього освітлення:
замінено ламп в світильниках - 1 917 шт., опор на лініях зовнішнього
освітлення - 10 шт., світильників на лініях зовнішнього освітлення - 110 шт.,
кронштейнів - 39 шт., кабелю на лініях зовнішнього освітлення - 4160 м;
проведено перетягування повітряних ліній - 1960 м, ліквідовано
пошкоджень та обривів проводів - 57 шт., коротких замикань - 50 шт.
Проведено робіт по утриманню зелених насаджень та догляду за
деревами, кущами, газонами та квітниками на загальну суму
1331,210 тис.грн., а саме:
обрізування дерев – 994 шт.;
постійне прибирання вулиць (Короленка, Дворцова, Колгоспна,
Преображенська, Московська, Орджонікідзе, Велика Перспективна,
Яновського, Мурманська, Острівська, Шевченка та ін. - збір випадкового
сміття, косіння трави, прибирання урн, вивіз сміття, очищення доріжок від
снігу в зимовий період, очищення газонів від опалого листя, підмітання
тротуарів та ін. роботи по утриманню).
У 2011 році по місту встановлено 40 лавок на суму 55,000 тис.грн.
(у скверах: Воровського – 4 шт., "60 років ВЛКСМ" – 4 шт., Алеї Слави (між
вулицями Космонавта Попова та Генерала Жадова) – 8 шт., "40 років
Перемоги" – 4 шт., "Чорнобиль" – 8 шт., "Молодіжний" – 4 шт.,
ім. Чекістів – 3 шт. та по вул. Космонавта Попова (біля РАГСу) – 5 шт.).
Виконані роботи по встановленню урн у кількості 80 шт. на суму
24,363 тис.грн.
Утримувались фонтани на площі ім. Кірова з травня по вересень
2011 року (обсяг виконаних робіт складає 98, 956 тис.грн.).
За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету ККПЄЗО
"Міськвітло", переможцем щорічного обласного конкурсу проектів та
програм розвитку місцевого самоврядування, виконані роботи по
капітальному ремонту туалету на території парку "Ковалівський" в сумі
75,000 тис.грн.
За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету (переможець
щорічного обласного конкурсу "Населений пункт Кіровоградської області
найкращого благоустрою") були виконані роботи по реконструкції та
модернізації системи зовнішнього освітлення вулиці Карла Маркса міста
Кіровограда (із заміною 67 світлоточок ЖКУ21-150 з лампами
ДНАТ- 150) на суму 60,736 тис.грн.
В.о.начальника Головного управління+
житлово-комунального господарства

М.Бурченко

