
ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням двадцять першої сесії 

Ніжинської районної ради 
сьомого скликання 

від 21 грудня 2018 року

Районна Програма 
поточного ремонту адміністративної будівлі, Ніжинської районної 

державної адміністрації по вул. Батюка, 5а в  м. Ніжин *

Паспорт Програми

1. Ініціатор розробки 
Програми

Ніжинська районна рада

2. Закон України, на 
основі якого 
розроблена Програма

Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ЗУ «Про місцеві державні адміністрації»
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3. Розробник Програми Відділ містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства райдержадміністрації

4. Відповідальні 
виконавці Програми

Відділ бухгалтерського обліку та звітності, відділ 
містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства райдержадміністрації

5. Термін реалізації 
Програми

2019 рік

6. Перелік бюджетів, які 
беруть участь у 
виконанні Програми

Місцеві бюджети (районного, сільських) та інших 
джерел, не заборонених законодавством.

7. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для 
реалізації Програми, у 
тому числі:

Всього 100,0 тис.грн.

8. Кошти місцевих 
бюджетів

100,0 тис.грн.

1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма.
Адміністративна будівля за адресою м. Ніжин, вул. Батюка, 5а є  спільною 

власністю територіальних громад Ніжинського району, знаходиться в 
оперативному управлінні Ніжинської районної державної адміністрації.

Для поліпшення технічного стану будівлі виникла необхідність провести 
поточний ремонт внутрішнього оздоблення стін холів, коридорів сходової 
клітини та цоколю адміністративної будівлі, влаштування теплоізоляції 
трубопроводів системи теплопостачання, від’єднання від системи опалення 
чавунних незадіяних котлів, відновлення елементів благоустрою квітників, 
газонів, малих архітектурних форм, ремонт огорожі території, ремонт 
внутрішньої системи пожежогасіння.



2. Визначення мсти Програми.
Мета Програми - дотримання вимог Закону України «1 іро охорону праці», 

створення належних умов праці відповідно до законодавства України, утримання 
комунального майна у належному технічному стані.

3. Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та 
джерел фінансування,  строки виконання Програми.

З метою забезпечення утримання об 'єкту  комунальної класності в 
належному естетичному та технічному стані передбачається провести поточний 
ремонт внутрішнього оздоблення стін холів, коридорів, сходової  клітини, цоколю 
адмінбудівлі і зовнішнього санвузла, влаштування теплоізоляції  трубопроводів 
опалення, в ід’єднання від системи опалення двох незадіяних не задіяних котлів, 
відновлення елементів  благоустрою (квітників, газонів, малих архітектурних форм), 
ремонт огорожі території  та внутрішньої системи пожежогасіння. І Ііжинської 
районної державної  адміністрації  по вул. Батюка, 5Д в м. Ніжині.

Виконання Програми здійснюється за рахунок кошіїв  місцевої о 
бюджету району та інших джерел незаборонених законодавс і вом. Загальний обсяі 
фінансування заходів  Програми у 2019 році 100,0 тис. гри.

4. Перелік  завдань,  заходів Програми та очікувані результати.
Завдання Програми:
- забезпечення належних умов праці службовців;
- утримання о б ’єкту комунальної власності в належному технічному іа 

естетичному стані.
Заходи Програми:
- виготовлення проектно-кошторисної  документаці ї;
- поточний ремонт внутрішнього оздоблення стін холів іа коридорів 

адміністративної будівлі з улаштуванням панелей з ПВХ ( фарбхнпння стін 
олійними фарбами з частковим ремонтом штукатурки):

- поточний ремонт опалювальної системи (влаш гування теплоізоляції 
трубопроводів,  в ід’єднання від системи опалення двох пезадіяних к о т і в ,  
збільшення висоти димохідної  труби котельні,  часткова заміна запірної арматури);

- ревізія та поточний ремонт внутрішньої системи пожежогасіння:
- поточний ремонт цоколів основної будівлі та зовнішнього санвузлх 

районної державної  адміністраці ї облаштування квітників, поточний рсмопі 
інформаційних стендів, п а м ’ятного знаку С. Корольову, огорожі та інше.

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми.  
Координацію робіт з виконання Програми забезпечує відділ містобудування,  
архітектури та житлово-комунального господарства та відділ бухгалтерського 
обліку та звітності райдержадміністрації .

Контроль покладається на профільну постійну комісію районної ради.


