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III.

Шляхи i засоби розв'язання проблеми
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IV.

очiкуванi результати виконання Програми, визначення if
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проррами робiт J;r}tH:;},.-Tiв, пошкоджених
внаслiдок во€нних дiй на територii Вишневоi MicbKoi
територiальноi громади Бучанського. району КиiвськоТ областi

1.

Iнiцiатор розроблення програми

Виконавчий KoMiTeT ВишневоТ MicbKoi рали

2.

Розробник програми

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi мiськоi ради

J.

Головний розпорядник коштiв

Виконавчий KoMiTeT ВишневоТ MicbKoT рали

4.

Вiдповiдальний виконавець програми

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi рали

5.

Строк виконання Програми

2022 piK

6.

Загальний обсяг фiнансування для
реа:riзачiТ Програми, всього,

буdе уmочнено за резульmаmалlu обсmеження

mа склаdення вidповidнuх розрахункiв

у тому числi:

коштiв державного бюджету

2022 рiк

-

0,0 тис. грн

коштiв обласного бюджету

2022 piK

-

0,0 тис. грн

коштiв

бюджету Вишневоi MicbK
територiальноТ громади

2022piK-

коштiв iнших джерел

2022 piK

-

50,0 тис. грн
0,0 тис. грн
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II.МЕТА ПРОГРАМИ
метою програми с здiйснення Bcix можливих невiдкладних робiт з лiквiдацii
наслiдкiв збройноi агресii Росiйськоi Федерацiт, пов'язаних iз пошкодженням
булiвель та споруд на територiт громади. Проведення комплексу першочергових
органiзачiйно-технiчних робiт i заходiв, спрямоRаних на лiквiдацiю небезпечних
наслiдкiв збройноi агресiт Росiйськоi Федерацiт, пов'язаних iз пошкодженням
булiвель ,u Ьrrоруд, запобiгання загибелi людей, зменшення обсягiв можливих
матерiальних втрат.

III.ШЛЯХИ I ЗДСОБИ РОЗВ,ЯЗДННЯ ЗДХОДIВ ПРОГРДМИ
Програма проведення робiт обстеження об'ектiв пошкоджених, внаслiдок
uо.ппй* дiй на територiТ ВишневоТ MicbKoT територiальноi громади Бучанського
на ВИКОНаННЯ ВИМОГ ДО
району Киiвськоi областi (далi - Програма) розроблена
-Зu*оt
у УкраТни <Про правовий режим воснного стану)), Указiв Президента
УкраТни вtд 24.О2. 2022 року Nч 6412022 <Про введення военного стану в
YKpaiHi> ,вtд24.02.2022р. JФ 6812о22пПро утворення вiйськових адмiнiстраuiй>,
вiд 14.03.2о22 року N9 tззl2о22 та |8.о4.2022 року N9 25912022 <про
военного стану в YKpaiHi>>, Постанов Кабiнету MiHicTpiB
tIродовження
"трЪку-лii
Украiни вiд 20.03 . 2о22 року Jф з26 пПро затвердження Порядку визначення
шкоди та збиткiв, завданих Украiнi внаслiдок збройнот агресiт Росiйськот
Федерацii>, вiд 12.04.2O17 року Jф 257 uПро затвердження Порядку проведення
обстеження прийнятих в експлуатацiю об'сктiв булiвничтва>, вiд |9,04,2022
виконання невiдкладних робiт щодо
року Ng 47з ,Лро затвердження Порядку
лiквiдацiт наслiдкiв збройнот агресiт Росiйськоi Федерацiт, пов'язаних iз
пошкодженням булiвель i споруД>.
за результатами опрацювання пропозицiй, наданих структурними
та
пiдроздiлами виконавчого KoMiTeTy ВишневоТ MicbKoi ради, щодо пошкоджень
який мiстить:
руйrу"u"ь об' eKTiB iнфраструктури, складасться перелiк,
перелiк пошкоджених об'сктiв, що пiдлягають обстежеНню (найМенуваннЯ
об'екта, адреса розташування об'€кта, iнформачiя щодо юридичних чи фiзичних
осiб, що е власЕиками або управителями пошкодженого об'екта);
черговiсть та строки виконання робiт з обстеження, ocHoBHi характеристики
об'сктiв та орiентовний обсЯг i склад робiт,
Першочерговому обстеженню пiдлягають:
пошкодженi об,скти соцiальноI iнфраструктури (об,скти закладiв
закладiв
дошкiльноi, загальноТ середньоi освiти; закладiв охорони здоров'я,
в тому
соцiального захисту населецня), будiвлi адмiнiстративного призначення,
числi, в яких надаються адмiнiстративнi послуги, розмiщуються органи
пожежно-рятувальнi пiдроздiли
управлiння та сили цивiльного захисту, зокрема,
та аварiйно-рятувальнi служби;
пошкодженi об'скти житлово-комунаJIьного господарства (електро-, газо-,
теплопоСтачання, водопостачання та водовiдведення, а також Тх мережi);

пошкодженi об'екти житлового фо"ду,

а

саме багатоквартирнi

та

iндивiдуальнi жЙтловi булинки, ryртожитки.
вiдбувасться за
Фiнансове забезпечення реалiзацii програп4и
'бюджетiв, iншихрахунок
шляхiв
коштiв державного, обласного та мiсцевих
дозволеНих чинним законодавством Украiни.
фiнансуВання,
Для пiдвищення результативностi Програми Вишнева Micbka
територiальна громада може заJIучати в установленому порядку вiдповiдних
мiстити висновок
фахiвцiв за результатом роботи яких складасться звiт, який мае
,rро ,.*riчний стан, рекомендацii щодо подЕLльшоi експлуатаuiТ (у тому числi
щодо можливостi виконання робiт iз вiдновлення) або демонтажу (лiквiдаuii).
Micbka Рада може
щля реалiзацii Програми та iT результативностi Вишнева
одержувати в установленому порядку вiдповiлну iнформачiю вiд пiдприсмств,
установ та органiзацiй незЕuIежно вiд фор* власностi.

IЧ.ОЧIКУВАНI РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ,
ВИЗНАЧВННЯ II ВФВТИВНОСТI
результатом виконання Програми буле складання звiтiв для кожного
об'€кта, який мас мiстити висновок про технiчний стан, рекомендацii щодо
подаJIьшоТ експлуатацii (у тому числi щодо можливостi виконання робiт iз
вiдновлення) або демонтажу (лiквiдацiТ), а також в разi потреби вiдомостi про
пошкодженi (зруйнованi) несучi та огороджувальнi конструкцiТ, iнженернi
системи (iз зазначенням ступеня та обсягiв пошкоджень), принциповi рiшення
(рекомендацiТ) щодо ix вiдновлення (пiдсилення).
iз
ЗазначеНий звiТ с пiдстаВою для прийняття рiшення про виконання робiт
вiдновлення пошкоджених об'сктiв або Тх демонтаж (лiквiдачiю),
вiдповiдно До Порядку невiдкладних робiт до зазначеного звlту також
результатами

об

стеження кате гор

iT п о
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до рiшення

ХИl

ceciT

Акт

обстеження стану об'сrстiв нерухомого майна, якi зруйновано, стали непридатними
для BIr користаIIня або потр ебують ка пiтального ремотнry/реконтструкцii
вiд

J\ъ

Комiсiсю, що утворена вiдповiдно до
(назва, номер, дата розпорядчого акта,

найменування органу мiсчевого самоврядування)

складl:
голова комlсu:
(найменування посади, прiзвище та iнiцiали)

члени KoMlcll:

(найменування посади, прiзвища та iнiцiали)

обстежено
(об'скг

за адресою:
)

з метою визначення технiчного стану
(об'скт)

у

прис},тностi власника або особи, що в ньому проживае,
(прiзвище, iм'я, по-батьковi)

належить особi
(на правi власностi/правi корисryвання)

на пiдставi

(HaliMeHyBaH ня документа на право власностi/право корисryвання)

на
поверсi
:поверхового будинку / приватному житловому
будинку та складаеться з
KiMHaT/ примiщень / окремо розмiщений об'ект нерухомого майна
та складасться з _
tlримiщень

Об'скт розмiщений

На день обстеження
(об'скг

встановновила:

комlсlя
)

за результатами обстеженняпро
проживанНя тощо iз зазначенням
причин зруйнув
Висновок

Члени KoMicii:

(прiзвищс та iнiцiали)
(п

(прiзвище та

iдпис)

iнiцiми)
(пiдпис)

(прiзвиulе та

iнiцiми)
(пiдпис)

(прiзвиurе та iнiцiали)
(пiдпис)

(прiзвиulе та

iнiцiми)
(пiдпис)

