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	УКРАЇНА	
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Н І Ж И Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А
41сесія  VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Від   08 серпня  2018 р.                м. Ніжин	                           № 4-41/2018

Про затвердження міської цільової програми «Реставрація пам’яток архітектури м. Ніжина 
в 2018 р.»

Відповідно до статей 26, 42, 59, 61, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, Регламенту Ніжинської міської ради Чернігівської області, затвердженого рішенням Ніжинської міської ради Чернігівської області від 24 листопада 2015 року 
№1-2/2015 (із змінами), міська рада вирішила:

1. Затвердити міську цільову програму «Реставрація пам’яток архітектури м. Ніжина в 2018 р.».
2. Фінансовому управлінню Ніжинської міської ради (Писаренко Л.В.) 
в бюджеті міста на 2018 рік у межах наявного фінансового ресурсу передбачити кошти на фінансування зазначеної програми.
3. Начальнику управління житлово-комунального господарства та будівництва Кушніренку А.М. забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному сайті Ніжинської міської ради протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.
4. Організацію роботи по виконанню рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олійника Г.М.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, підприємницької діяльності, дерегуляції, фінансів та бюджету (голова комісії Мамедов В.Х.).


Міський голова						                                А. В. Лінник







Додаток до рішення 
Ніжинської міської ради 
від 08.08.2018 року №4-41/2018

Міська цільова програма 
«Реставрація пам’яток архітектури м. Ніжина в 2018 р.» 


1. Паспорт міської цільової програми 
«Реставрація пам’яток архітектури м. Ніжина в 2018 р.»

1
Ініціатор розроблення Програми
Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради 
2
Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Держжитлокомунгоспу України від 19 листопада 2003 року № 193
"Порядок утримання кладовищ та інших місць поховань"
3
Розробник Програми
Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради
4
Співрозробники Програми
-
5
Замовник (відповідальний виконавець) Програми
Управління житлово-комунального господарства та будівництва  Ніжинської міської ради
6
Учасники (співвиконавці Програми)
Відбір   виконавців   заходів    програми    здійснюється відповідно  до  Закону  України  "Про публічні закупівлі»
7
Термін реалізації Програми
2018 р.
8
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)
Міський бюджет міста Ніжина
9
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, утому числі:
400,00 тис. грн.


2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Реставрація пам’яток архітектури м. Ніжина дасть змогу збереження національної культурної спадщини та розширення можливостей доступу населення до культурних надбань та розвитку туризму.


3. Мета Програми

Місто Ніжин належить до найдавніших міст України, пам’ятники архітектури є його історико-культурною спадщиною, які мають особливу цінність. З метою дбайливого їх збереження, забезпечення відновлення обслуговування церков, храмів та соборів міста, необхідно провести реставраційні роботи.





4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел, фінансування, строки виконання програми
Реставраційні роботи:
Замовник
Виконавець
 робіт
1. Спасо-Преображенська церква по вул. Московській



УЖКГ та будівництва

Відбір   виконавців   заходів    програми    здійснюється 
відповідно  до  Закону  України  "Про публічні закупівлі»

2. Церква І.Тобольського по
вул. Космонавтів, 


3. Благовіщенський собор по 
вул. Гоголя


4.Покровська церква по 
вул. Покровська


5. Церква Івана Богослова /архів/ по вул. Гоголя


6. Всіхсвятська церква по 
вул. Гребінки



Направити на фінансування Програми кошти місцевого бюджету в межах бюджетних призначень на 2018 р., державні кошти, а також інші надходження від юридичних та фізичних осіб, незалежно від форми власності.
Оплата кредиторської заборгованості за виконані роботи та надані послуги в попередньому році.


5. Організація управління та контроль за ходом реалізації програми

Організація виконання Програми здійснюється Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради.
Управління житлово-комунального господарства та будівництва щоквартально аналізує стан виконання програми та використання бюджетних коштів.
Щоквартально інформація відповідального виконавця про хід виконання Програми та ефективність реалізації її заходів заслуховується на сесіях Ніжинської міської ради.




















Візують:

Начальник УЖКГ та будівництва                                            А.М. Кушніренко


Перший заступник міського голови                                         Г.М. Олійник


Секретар Ніжинської міської ради                                            В.В. Салогуб


Голова постійної комісії міської ради
з питань соціально-економічного розвитку 
міста, підприємницької діяльності, 
дерегуляції, фінансів та бюджету	                                        В.Х. Мамедов


Голова постійна комісії міської ради 
з питань регламенту, депутатської 
діяльності та етики, законності, 
правопорядку, антикорупційної політики, 
свободи слова та зв’язків з громадськістю                             О.В. Щербак


Начальник фінансового управління 
Ніжинської міської ради	                                                  Л.В. Писаренко


Начальник відділу юридично-кадрового
забезпечення апарату виконавчого комітету 
Ніжинської міської ради                                                            В.О. Лега




















ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради "Про затвердження міської цільової програми «Реставрація пам’яток архітектури м. Ніжина в 2018 р."

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта.
Дана програма необхідна для здійснення фінансування робіт по реставрації пам’яток архітектури, що належать не до комунальної власності, а під охороною Держави, як державні пам’ятки архітектури.
2. Загальна характеристика і основні положення проекту.
Проект складається з законодавчого обґрунтування та 5 розділів.
Обґрунтування містить посилання на статті 26, 42, 59, 61,73 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», статтю 91 Бюджетного кодексу України, Регламент Ніжинської міської ради Чернігівської області, затвердженого рішенням Ніжинської міської ради Чернігівської області від 
24 листопада 2015 року №1-2/2015 (із змінами), згідно яких рішення набуває сили.
Розділ 1 дозволяє затвердити цільову бюджетну програму місцевого значення «Реставрація пам’яток архітектури м. Ніжина в 2018 р.».
Розділ 2 визначає необхідність передбачення у міському бюджеті коштів на фінансування програми.
Розділ 3 визначає термін оприлюднення даного рішення на офіційному сайті Ніжинської міської ради.
Розділ 4 визначає організацію роботи по виконанню рішення.
Розділ 5 визначає на кого покладено контроль за виконання рішення.
3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.
Запропонований проект рішення, являється базовим документом у даній сфері правового регулювання.
4. Фінансово економічне обґрунтування.
За рахунок місцевого бюджету передбачаються кошти для виконання робіт на об’єктах пам'ятки архітектури державного значення.
5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акту.
Прийняття даного рішення дозволить використовувати кошти місцевого бюджету на виконання робіт та надання послуг на об’єктах пам'ятки архітектури державного значення
6. Перелік зацікавлених в отриманні даного громада міста.
7.Інформація, яку містить проект рішення міської ради 
"Про затвердження міської цільової програми «Реставрація пам’яток архітектури м. Ніжина в 2018 р.», не відноситься до конфіденційної та підлягає оприлюдненню.


Начальник УЖКГ та будівництва                                                   А.М.Кушніренко

