Проект					
 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 28 лютого 2019 року № 49                   «Про затвердження переліку об’єктів та заходів, які фінансуються у 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 
 
 	Відповідно до статей 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпоряджень Кабінету Міністрів України                   від 23 січня 2019 року № 39-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», від 05 червня                      2019 року № 365-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції                             з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», від 10 липня                      2019 року № 500-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції                            з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», від 04 грудня                          2019 року № 1192-р «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 500», з метою здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста Одеси виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ: 
 
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 28 лютого 2019 року № 49 «Про затвердження переліку об’єктів та заходів, які фінансуються у 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», виклавши додаток у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й. 
 
Міський голова                                                                             	Г. Труханов

Керуюча справами                                                                         	О. Оніщенко
 
Вик.: Бедрега 722-03-69
          (Гутник 724-35-95)   
    

Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від
№ 
 	
«Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради			
від 28 лютого  2019 року 
№ 49                   

ПЕРЕЛІК
об’єктів та заходів, які фінансуються у 2019 році за рахунок субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
   
№
з/п
Найменування головного розпорядника бюджетних коштів
Назва об’єкта (заходу),
його місцезнаходження
Обсяг субвенції,
грн


1.
Управління капітального будівництва Одеської міської ради

Капітальний ремонт Одеського навчально-виховного комплексу «Гімназія № 7 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови» Одеської міської ради Одеської області за адресою:                                             м. Одеса, вул. Ростовська, 4А
5 818 000


2.

Капітальний ремонт дитячого майданчика Одеського дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 73 комбінованого типу Одеської міської ради Одеської області, розташованого за адресою:                                       м. Одеса, вул. Марсельська, 25а
415 170


3.

Капітальний ремонт спортивного майданчика Одеського навчально-виховного комплексу № 292 «Дошкільний навчальний заклад – спеціалізована школа І ступеня                        з поглибленим вивченням англійської мови» Одеської міської ради Одеської області, розташованого                           за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 35-А
500 000


4.

Капітальний ремонт комунальної установи «Спеціалізований психоневрологічний будинок                          дитини № 3 «СОНЕЧКО», розташованої за адресою:                     м. Одеса, просп. Добровольського, 149, корп. 5
1 178 830


5.

Капітальний ремонт елементів благоустрою території                     з облаштуванням дитячого спортивно-ігрового майданчика в парку «Ентузіастів» у м. Одесі
972 470


6.
Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
Капітальний ремонт (відновлення) покриття внутрішньоквартального проїзду за адресами:                         м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 71, 71/1, 71/2
1 000 000


7.
Департамент міського господарства  Одеської міської ради
Капітальний ремонт житлового фонду Малиновського району міста Одеси
847 000


РАЗОМ
10 731 470
».


Керуюча справами                            						О. Оніщенко
ІНФОРМАЦІЯ

до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 28 лютого 2019 року №49 «Про затвердження переліку об’єктів та заходів, які фінансуються у 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

ЗМІСТ ПИТАННЯ: 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 липня  2019 року № 500-р бюджету міста Одеси була визначена субвенція у сумі 4 000 000 грн, із якої  - 2 000 000 грн  в додатку 1 вказаного розпорядження розподілено на капітальний ремонт житлового фонду в Малиновському районі м.Одеса та 2 000 000 грн - в  додатку 2 не розподілено. Керуючись пунктом 1 вищезазначеного розпорядження рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради №283 від 29.08.2019р. субвенція була  розподілена на 2 об’єкта, а саме:
	Капітальний ремонт елементів благоустрою території з облаштуванням дитячого спортивно-ігрового майданчика в парку «Ентузіастів» у м. Одесі -1 000 000 грн;
	Капітальний ремонт (відновлення) покриття внутрішньоквартального проїзду за адресами: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 71, 71/1, 71/2 -1 000 000 грн.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року                 № 1192-р «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. №500»  бюджету міста Одеси  зменшена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на суму 221 760 грн та визначена вищезазначеним розпорядженням у сумі   3 778 240 грн,  із якої  -  1 805 770 грн  в додатку 1 вказаного розпорядження розподілено на капітальний ремонт житлового фонду в Малиновському районі м.Одеса  та   1 972 470 грн - в  додатку 2 не розподілено.

Згідно з абзацом 4 пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року  № 500-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» переліки об’єктів та заходів, які фінансуються у 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій згідно з додатком 2, формуються та затверджуються виконавчими органами відповідних рад.

Пропонується  внести зміни до обсягів об’єктів та заходів, визначених в рішенні виконавчого комітету Одеської міської ради №283 від 29.08.2019р. відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. №500-р в сумах, відповідно до пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів, наданих з урахуванням виконаного обсягу робіт:
	Капітальний ремонт елементів благоустрою території з облаштуванням дитячого спортивно-ігрового майданчика в парку «Ентузіастів» у м. Одесі - 972 470 грн (зменшується на 27 530 грн);
	Капітальний ремонт (відновлення) покриття внутрішньоквартального проїзду за адресами: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 71, 71/1, 71/2 -1 000 000 грн (залишається  без змін).


Враховуючи вищезазначене необхідно прийняття даного рішення. 

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: створення умов для відпочинку, оздоровлення та дозвілля, покращення стану внутрішньоквартального проїзду Суворовського району міста Одеси. 

МОЖЛИВІ РИЗИКИ: Відсутні.

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ (ПРИБУТОК АБО ЗБИТОК): Не впливає на фінансовий результат.



Заступник Одеського міського голови - 
директор департаменту                                                              С.М.Бедрега



