Додаток  № 42
до рішення   міської ради 
VII скликання від  16 січня 2019р. №6-50/2019

Міська цільова програма 
«Реставрація пам’яток архітектури м. Ніжина в 2019 р.» 


1. Паспорт міської цільової програми 
«Реставрація пам’яток архітектури м. Ніжина в 2019 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
2019 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»

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



Направити на фінансування Програми кошти місцевого бюджету в межах бюджетних призначень на 2019 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, аналіз та контроль за використанням коштів здійснюється головним розпорядником коштів - Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради.
Учасники (співвиконавці Програми) звітують про виконання заходів Програми  Управлінню житлово-комунального господарства та будівництва щомісячно, до 5-го числа місяця, наступного за звітним.
Управління житлово-комунального господарства та будівництва щоквартально, до 6-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає інформацію про стан виконання Програми фінансовому управлінню міської ради та звітує про виконання Програми на сесії міської ради за підсумками року.

Міський голова						                           А. В. Лінник










