IНФОРМАЦIЯ
про залrIення мiжнародноi технiчноi допомоги у спiвпрацi
з мiжнародними iнституцiями

Вiддiл пiдтримки мунiцип€Lllьних

iнiцiатив та iнвестицiй MicbKoi ради
активно працюе у напрямку розширеншI мiжнародноi спiвпрацi з метою
кращих пр актик р озвитку мiсцевого с амоврядування.
з €tлучення
Налагоджено TicHy спiвпрацю з спiлъним Проектом европейського
Союзу та Програми Розвитку ООН <<Мiсцевий розвиток, орiентований на
громадр) (МРГ), який пiдтримуе врядуваннrI за yracTi громад та iнiцiативи,
впроваджуванi громадами для покращення якостi життя. Bci проекти
реалiзуються викJIючно за iнiцiативи громад та спiвфiнансуються мiською

МРГ та громадою.
В 2015 роцi у спiвпрацi з МРГ реа;liзовано 8 проектiв в ОСББ, якi

радою,

дозволили пiдвищити якiсть життя мешканцiв

чотирнадцяти
багатоквартирних будинках загапьною вартiстю 1905597,00 гривень та у двох
загальноосвiтнiх заюIадах вартiстю 65 83 б 8,00 гривень.
У поточному роцi вiдбуваеться реалiзацiя проектiв у дванадцяти ОСББ
MicTa, якi охоплюють дев'ятнадцятъ багатоквартирних будинкiв заг€Lльною
вартiстю 4479734,00 гривень. Внесок еСДРООН 2069970,00 гривенъ,
MicbKoi ради - 218б819,00 гривень, ОСББ -222945,00 гривень.
Також у спiвпрацi з Проектом европейського Союзу та Програми
Розвитку ООН <<Мiсцевий розвиток, орiентований на громаду>> реалiзуемо
ОСББ кЖБК-1> щодо комплексноi
iнiцiативи ОСББ <Чайка>>
термомодернiзацii багатоквартирних будинкiв по вулицi Леваневського,5 та
вулицi Житомирська, 5З.
Перелiк заходiв з комплексноi термомодернiзацiТ мае забезпечувати
баланс витрат та отриманоI користi вiд покращеЕня комфортностi житла,
продовженнrI TepMiHy служби будинку, пiдвищеншI енергоефективностi та
безпеки проживання. Оптимальний перелiк заходiв може вкJIючати, але не
обмежуватися заходами дJuI пiдвищення енергоефективностi булинку Та
покращення технiчного стану будинку, запобiгання негативному впливу на
p.ryn"ru, реалiзацii заходiв з енергозбереження.
комплексноi
Проект МРГ пiдтримуе реалiзацiю мiкропроектiв
термомодернiзацii багатоквартирних будинкiв
украiнських MicTaxпартнерах рiзних областей, якi спiвпрацюють з мiським компонентом Проекту
комплексноi термомодернiзацii
Визначенrrя мiкропроектiв
проводилося шляхом вивчення та оцiнки обrрунтування технiчних та
особливостей
економiчних показникiв очiкуваних резулътатiв
мiкропроектiв, з€uIвлених мiстами якi готовi спiвфiнансувати реалiзацiю
мiкропроекту.
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Реалiзацiя вищезазначених iнiцiатив вiдбуваеться на умовах 75%
внесок еСlПРООН (в межах 150000 евро), 20% - кошти громади та5О/о - кошти
ОСББ. Покращення в будинках будуть досягнутi шляхом реалiзацii певного
перелiку заходiв, рекомендованих енергетичним аудитом, проведеним в
коЖному окремому будинку, визначеному для здiЙснення модернiзацiЙ.

Енергоаудити проведенi вiдповiдно як до нацiон€tlrьних стандартiв та норм, так
i до передових мiжнародних практик.
Працюсмо над втiленням проекту <<Впровадження iнновацiйноi моделi
РоЗВиТку медичноi галузi MicTa Новограда-Волинського) у рамках реалiзацii
iнiцiативи СС/ПРООН Smаrt City. У сферi охорони здоров'я MicTa на даний час
вiдсутня система ((електронноi медицини), що негативно впливае на
лiкувальний процес. Лiкарi та пацiенти втрачають багато часу для з'ясування
icTopii хвороб пацiентiв. Iнодi пацiснти вказують неправдивi данi для
отримання необхiдних висновкiв. Неможливо вчасно проiнформувати громаду
про наявнi вакцинацii та термiни профiлактичного огляду.
Впровадження заходiв проекту дозволитъ удоскон али,ги процес ведення
амбулаторного прийому лiкарiв, що позитивно вiдобразиться на якостi
цадання медичних послуг - пацiенту не потрiбно буде зберiгати i мати при собi
безлiч рiзноманiтних документiв, довiдок, виписок. KpiM того, це дозволить
проводити чiткий аналiз статистичних даних у рiзних напрямках. Медична
база даних дозволитъ забезпечити вчасне дiагностування та попередження
захворювань.
TicHo спiвпрацюемо з украiнсько-нiмецьким
мiжнародним
спiвробiтництвом
<Енергоефективнiсть
|ромадах). НовоградВолинський разом з Житомиром, Коростенем, Бердичевом входить до скJIаду
житомирського консорцiуму дiалоговоi платформи нiмецько-украiЪського
проекту.
В рамках спiвпрацi з GIZ проведено ряд iнформацiйних заходiв в
навчzlльних закJIадах MicTa з використаннrIм с)часних приладiв для здiйснення
енергетичного монiторинry MicT.
спiвпрацi
проектом проводиться
пiдготовка до проведення тижнrI енергоефективностi. Також надано технiчну
пiдтримку для пiдготовки та монiторинry проектно-кошторисноi документацii
для проведення комплексноi термомодернiзацii будiвель.
В MicTi завершуеться впровадженшI першого етапу проекту <Створення
еколого-натуралiстичного парку як експеримент€tльно-дослiдницького центру
з метою розробки iнновацiЙноi моделi екологiчноi освiти i вихованшI та нових
пiдходiв до вивчення природничих дисциплiн в MicTi Новоград-Волинський>>.
Проект вкJIючае розробку ландшафтного дизайну, виготовлення та
встановлення iнсталяцiй термореryлятора та СО2 куба, встановленнrI
вiтрового генератора та сонячноi панелi, суrасноi ёистеми LED освiтлення з
використанням датчикiв руху, встановлено iгровий майданчик, виготовлено
iнформацiйнi таблички та висаджено енергетичнi рослини.
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Основним компонентом розвитку iнновацiй

с

навчання, участь у
Приймаемо участь в обмiнних

заходах iнституцiйного розвитку громад.
вiзитах, Мiжнародних конференцiях, Конгресах.

Пiдготовлено масштабнi проекти

у

спiвпрацi

з СС

щодо
транскордонного спiвробiтництва в напрямку реалiзацii заходiв проекту
<<Створення транскордонного туристичного контенту MicT Побратимiв Рогачсв
- Новоград-Волинський <<Щесять чудес стародавнiх MicT> та проекry
<Забезпечення ст€Lпого екологiчного розвитку територiй шляхом з€Lлучення
громадсъких iнiцiатив). Метою проекту е створення системи нових пiдходiв

до

формування ефективних користувачiв енергетичних pecypciB у

територiальних |ромадах Новограда-Волинського та Рогачова.

Новоград-Волинський

е

пiдписантом европейськоi iнiцiативи зi

збереження клiмату <Угода MepiB>. MicTo взяло на себе зобов'язання до 2020
року зменшити викиди СО2 сприяючи, таким чином, розвитку екологiчно
opieHToBaHoi економiки та пiдвищенню якостi життя, проводити в MicTi Щнi
енергii. MicTo мае затверджений европейською комiсiею Г[лан Щiй Сталого

Енергетичного розвитку MicTa Новограда-Волинського до 2020 року. У
спiвпрацi з украiнсько-польським проектом <<Громадянське суспiльство в
Угодi MepiB>> для актуалiзацii документу буд. проведено монiторинг
впровадженнrI затверджених заходiв.
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