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Про хід виконання у 2020 році Комплексної програми будівництва і розвитку соціальної та інженерної інфраструктури міста Одеси на 2020-2023 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року № 5644-VІІ

Відповідно до статей 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 7.2 пункту 7 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою здійснення контролю за реалізацією заходів Комплексної програми будівництва і розвитку соціальної та інженерної інфраструктури міста Одеси на 2020-2023 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року № 5644-VІІ, Виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Взяти до відома інформацію про хід виконання у 2020 році Комплексної програми будівництва і розвитку соціальної та інженерної інфраструктури міста Одеси на 2020-2023 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року № 5644-VІІ, надану Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Кучука М.І.

Міський голова									Г. Труханов 


В.о. заступника міського голови – 
керуючого справами								О. Бриндак


Додаток 
до рішення Виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
№ 164 від 27.05.2021 р.

ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання у 2020 році 
Комплексної програми будівництва і розвитку соціальної та інженерної інфраструктури міста Одеси на 2020-2023 роки

Комплексна програма будівництва і розвитку соціальної та інженерної інфраструктури міста Одеси на 2020-2023 роки затверджена рішенням Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року № 5644-VІІ (далі – Програма). 
Метою Програми є організація сприятливого і комфортного життєвого простору шляхом створення умов для розвитку соціальної інфраструктури міста, забезпечення ефективного та надійного функціонування інженерних мереж та комунікацій, а також сприяння підвищенню забезпеченості громадян житлом.
Відповідальний виконавець Програми – Управління капітального будівництва Одеської міської ради.  
Виконавці Програми – Управління капітального будівництва Одеської міської ради, Управління дорожнього господарства Одеської міської ради, Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради.
У 2020 році обсяги фінансування, передбачені Програмою, склали                       1 218 861,7 тис.грн, у т. ч. за рахунок коштів державного бюджету –                      42 456,8 тис.грн, обласного бюджету – 3 068,2 тис.грн, бюджету міста Одеси – 1 173 336,7 тис.грн. 
На реалізацію заходів Програми бюджетні призначення склали                  1 218 533,1 тис.грн, у т. ч. за рахунок коштів державного бюджету –                          42 456,7 тис.грн, обласного бюджету – 3 068,1 тис.грн, бюджету міста Одеси – 1 173 008,3 тис.грн.
Фактичні та касові видатки (освоєно) склали 1 168 878,8 тис.грн,                        у т. ч. за рахунок коштів державного бюджету – 40 394,0 тис.грн, обласного     бюджету – 3 068,1 тис.грн, бюджету м. Одеси – 1 125 416,7 тис.грн.
У 2020 році виконання Програми здійснювалося за наступними напрямами та заходами.

1. Сприяння розвитку житлового будівництва у м. Одесі.
1.1. Будівництво (придбання) житла для осіб, які відповідно до чинного законодавства України потребують поліпшення житлових умов, зокрема будівництво житлових будинків:                                                                                                                                                                                                     
- № 29-Б в мкр. ІІІ-4-2 Суворовського району м. Одеси;
- № 45 (21-А) по вул. Генерала Бочарова в мкр. ІІІ-4-3 Суворовського району м. Одеси.     
Виконавець заходу – Управління капітального будівництва Одеської міської ради.
За рахунок коштів бюджету м. Одеси за звітний період у межах заходу проведено наступні роботи:
- завершено будівельно-монтажні роботи та підготовлено документацію для введення в експлуатацію житлового будинку № 45 (21-А) по вул. Генерала Бочарова у Суворовському районі м. Одеси на 78 квартир загальною площею житла 5 703,7 кв.м (поштова адреса: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 73);
- розпочато роботи з актуалізації проєктної документації на будівництво будинку № 29-б у Суворовському районі м. Одеси для осіб, які відповідно до чинного законодавства України потребують поліпшення житлових умов.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) заходу –                         44 620,5 тис.грн. 

2. Розвиток соціальної інфраструктури та оновлення об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси
2.1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація  закладів освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси: 
- новий заклад освіти в мкр. ІІІ-4-1 Суворовського району м. Одеси; 
- новий заклад дошкільної освіти в межах вулиць: Маршала Говорова, Сегедської, Зоопаркової, Армійської;  
- новий заклад дошкільної освіти по вул. Пестеля, 4;  
- новий центр дитячої та юнацької творчості по вул. Космонавта Комарова, 8 (ОЗОШ № 33);
- інші заклади освіти (школи, дитячі садки, центри дитячої та юнацької творчості тощо).
Виконавець заходу – Управління капітального будівництва Одеської міської ради.
За звітний період у межах заходу виконувалися роботи з проєктування, реконструкції, капітального ремонту, реставрації закладів освіти, у тому числі за рахунок коштів бюджету м. Одеси:
- продовжувалися роботи з будівництва центру дитячої та юнацької творчості на території Одеської загальноосвітньої школи № 33 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області по вул. Космонавта Комарова, 8 (завершено зведення каркаса будівлі, стін, улаштовано перекриття даху, виконано частину робіт із оздоблення та фарбування фасаду, встановлено вікна), а також з будівництва школи, розрахованої на 1000 місць,                              у Суворовському районі м. Одеси (будівельно-монтажні роботи зі зведення каркаса будівлі);
- завершено роботи з капітального ремонту фасадів та покрівель будівель, а також елементів благоустрою території таких закладів освіти: Одеського дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 145 Одеської міської ради Одеської області по вул. Академіка Воробйова, 20/2; Одеської загальноосвітньої школи № 65 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області по вул. Академіка Корольова, 90; Одеської загальноосвітньої школи № 89 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області по вул. Ільфа і Петрова, 45; Одеської загальноосвітньої школи № 122 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області по вул. Старопортофранківській, 45; Одеської загальноосвітньої школи № 60 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області по вул. Комітетській, 5; Одеського навчально-виховного комплексу «Гімназія № 7 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим                 вивченням англійської мови» Одеської міської ради Одеської області                           по вул. Ростовській, 4А;
- виконано капітальний ремонт приміщень з улаштуванням системи пожежної безпеки Одеської гімназії № 5 Одеської міської ради Одеської області по вул. Маршала Малиновського, 29А, а також приміщень спортивних залів Одеської загальноосвітньої школи № 8 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області по вул. Бреуса, 59 та Одеської загальноосвітньої школи № 28 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області по вул. Академіка  Філатова,  13-в;
- завершено роботи з капітального ремонту стадіонів Одеського ліцею «Фонтанський» Одеської міської ради Одеської області по пров. Дачному, 1, Одеської загальноосвітньої школи № 71 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області по вул. Паустовського, 17а, Одеського ліцею «Гармонія» Одеської міської ради Одеської області по вул. Олександра Невського, 43/2а; виконано капітальний ремонт спортивного майданчика Одеської спеціалізованої школи № 10 І-ІІІ ступенів імені льотчиків-космонавтів                           Г.Т. Добровольського та Г.С. Шоніна Одеської міської ради Одеської області по вул. Десятого квітня, 22 та стадіону для гри у стрітбол Одеської загальноосвітньої школи № 78 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області по Люстдорфській дор., 152, елементів благоустрою території Одеського навчально-виховного комплексу № 84 «Спеціалізована школа              І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Одеської міської ради Одеської області                                 по просп. Академіка Глушка, 1/6;
- виконано частину робіт з капітального ремонту фасадів та покрівель будівель, елементів благоустрою території наступних закладів освіти:                   Одеського дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 278 комбінованого типу Одеської міської ради Одеської області по просп. Небесної Сотні, 16а; Одеського дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 88 комбінованого типу Одеської міської ради Одеської області по вул. Балківській, 42б; Одеської загальноосвітньої школи № 110 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області по вул. Василя Стуса, 10; Одеського навчально-виховного комплексу «Морський ліцей – загальноосвітня школа № 24 І-ІІІ ступенів» Одеської міської ради Одеської області по вул. Академіка Заболотного, 38а; Одеської загальноосвітньої школи № 130 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області по вул. Миколи Аркаса, 56; Одеського навчально-виховного комплексу № 67 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Одеської міської ради Одеської області по вул. Генерала Бочарова, 14-А; Одеської загальноосвітньої школи № 56 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області по вул. Тінистій, 1; а також приміщень санітарних вузлів Одеської загальноосвітньої школи № 120 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області по вул. Дальницькій, 58;
- проводились передпроєктні дослідження та роботи з розробки проєктної документації на будівництво дитячого садка по пров. Пестеля, 4, реконструкцію Одеського дошкільного навчального закладу «Ясла-садок»               № 41 Одеської міської ради Одеської області по вул. Картамишевській, 10, капітальний ремонт будівель та елементів благоустрою території таких закладів освіти: Одеського дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 7 Одеської міської ради Одеської області по вул. Отамана Головатого, 72;                          Одеського дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 269 Одеської міської ради Одеської області по просп. Добровольського, 154 А; Одеського дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 42 по вул. Марсельській, 16а; Одеського дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 307 Одеської міської ради Одеської області по вул. Генерала Бочарова, 38 А; Одеського дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 267 Одеської міської ради Одеської області по вул. Варненській, 4а; Одеського дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 217 Одеської міської ради Одеської області                           по вул. Івана та Юрія Лип, 52; Одеської загальноосвітньої школи № 20                       І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області по вул. Героїв Крут, 48; Одеської спеціалізованої школи № 121 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов Одеської міської ради Одеської області № 121               по вул. Льва Толстого, 1; Одеської гімназії № 1 імені А.П. Бистріної Одеської міської ради Одеської області по просп. Олександрівському, 11; Одеської спеціалізованої школи № 17 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області по вул. Махачкалинській, 7; Одеської загальноосвітньої школи № 22 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області по вул. Махачкалинській, 4; Одеського ліцею «Ланжеронівський» Одеської міської ради Одеської області по просп. Гагаріна, 6; Одеської загальноосвітньої школи № 12 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області по вул. Марсельській, 6; Одеської загальноосвітньої школи № 62                  І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області по вул. Академіка Воробйова, 20/1; Одеської загальноосвітньої школи № 27 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області по Люстдорфській  дор., 33; Одеської загальноосвітньої школи № 51 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області по Люстдорфській дор., 60; а також капітальний ремонт стадіонів  Одеської загальноосвітньої школи № 33 І-ІІІ ступенів Одеської міської           ради Одеської області по вул. Космонавта Комарова, 8 та Одеської загальноосвітньої школи № 78 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області по Люстдорфській дор., 152.
Крім того, з використанням коштів субвенції з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проєктів завершено роботи з капітального ремонту фасаду та покрівлі будівлі та елементів благоустрою прилеглої території Одеської загальноосвітньої школи № 103 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області по вул. Болгарській, 31.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України виконано частину робіт з капітального ремонту будівель таких закладів освіти: Одеської загальноосвітньої школи № 41 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області по пл. Мічуріна, 9; Одеської загальноосвітньої школи № 31 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області по вул. Гастелло, 90-А; Одеського навчально-виховного комплексу  № 49 «Спеціалізована школа – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Одеської міської ради Одеської області по вул. Давида Ойстраха, 12; Одеської загальноосвітньої школи № 39 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області по вул. Успенській, 20.
За рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій виконано частину робіт з капітального ремонту 4-поверхової будівлі Одеської загальноосвітньої школи № 8 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Бреуса, 59.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) заходу – 189 120,7 тис.грн, у т. ч. за рахунок державного бюджету – 22 377,2 тис.грн, обласного бюджету – 1 346,5 тис.грн, бюджету м. Одеси – 165 397,0 тис.грн.
Виконання заходу сприяло покращенню умов отримання дошкільної та загальної середньої освіти дітьми міста Одеси. Завершено комплексний капітальний ремонт фасадів та покрівель будівель з використанням енергоефективних матеріалів та благоустроєм прилеглої території 6 закладів загальної середньої освіти та 1 закладу дошкільної освіти, а також капітальний ремонт 3 шкільних стадіонів та 2 спортивних майданчиків. Всього у 2020 році проводились проєктні та будівельно-монтажні роботи щодо більш ніж 50 об’єктів освіти.
2.2. Реконструкція, капітальний ремонт та реставрація закладів охорони здоров'я міста Одеси, зокрема комунальних некомерційних підприємств:                            
- «Міська клінічна інфекційна лікарня»;
- «Міська клінічна лікарня № 1»;
- «Міська клінічна лікарня № 10»;
- «Міська клінічна лікарня № 11»;
- «Міська клінічна лікарня № 8»;
- «Міська клінічна лікарня № 5»;
- «Міська дитяча лікарня № 2»;
- «Міська дитяча лікарня № 3»;
- інших закладів охорони здоров’я (амбулаторії сімейної медицини, пологові будинки тощо). 
Виконавець заходу – Управління капітального будівництва Одеської міської ради.
За рахунок коштів бюджету м. Одеси в межах заходу виконувалися роботи з проєктування, реконструкції, капітального ремонту, реставрації закладів охорони здоров’я, зокрема комунальних некомерційних підприємств Одеської міської ради:
- «Міська клінічна лікарня № 1» по вул. М’ясоєдовській, 32: виконувалися ремонтно-реставраційні роботи фасаду та приміщень головного корпусу літ. «Б», літ. «В», літ. «Г» (у відновлених приміщеннях відкрито сучасні гінекологічне та реанімаційне відділення, проводилось оздоблення приміщень для приймально-діагностичного та травматологічного відділення), проведено роботи з капітального ремонту елементів благоустрою на території лікарні та інженерних мереж медичних газів, а також роботи з поточного ремонту приміщень для розгортання відділень для госпіталізації хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, проводилась розробка проєктної документації на виконання ремонтно-реставраційних робіт інших корпусів лікарні, що є пам’ятками архітектури; 
- «Міська клінічна інфекційна лікарня» по вул. Пастера, 5/7: завершено капітальний ремонт корпусів літ. «К», літ. «Ж» та елементів благоустрою, продовжувався капітальний ремонт корпусу літ. «З», виконано капітальний ремонт приміщень ПЛР-лабораторії у корпусі літ. «Б», капітальний ремонт інженерних мереж медичних газів, проводилась розробка проєктної документації на виконання ремонтно-реставраційних робіт будівель лікарні, що є пам’ятками архітектури;
- «Міська клінічна лікарня № 10» по вул. Маршала Малиновського, 61А: продовжувався капітальний ремонт корпусу літ. «П» для відділення кардіології;
- «Міська лікарня № 5» по Лідерсівському бул., 11: проводився капітальний ремонт інженерних мереж киснепостачання, виконано частину робіт з поточного ремонту приміщень для розгортання відділень для госпіталізації хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, виконувалось проєктування робіт з капітального ремонту лікарняного корпусу літ. «Б»;  
- «Міська лікарня № 8» по Фонтанській дор., 110: проводилась реконструкція системи киснепостачання, капітальний ремонт вхідної групи та виконано частину робіт з поточного ремонту приміщень для розгортання відділень для госпіталізації хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2; 
- «Міська клінічна лікарня № 11» по вул. Академіка Воробйова, 5: проведено капітальний ремонт системи киснепостачання;
- «Міська дитяча лікарня № 2» по вул. Дача Ковалевського, 81: продовжувались роботи з реконструкції головного лікувального корпусу, виконувалось проєктування робіт з капітального ремонту приміщень для розташування травмпункту;
- «Дитяча міська лікарня № 3» по вул. Академіка Заболотного, 26а: проведено капітальний ремонт ділянки огорожі, завершено проєктування та проведено експертизу розробленої документації  на виконання реконструкції будівлі лікарні;
- «Пологовий будинок № 2» по вул. Старопортофранківській, 24: виконано капітальний ремонт інженерних мереж киснепостачання; 
- «Пологовий будинок № 1» у пров. Слєпньова, 3: виконано капітальний ремонт будівель господарсько-побутового призначення; 
- «Дитяча поліклініка № 5» по вул. Генерала Петрова, 80: проводився капітальний ремонт будівлі;
- «Міський спеціалізований будинок дитини № 1» по пров. Монастирському, 3: розроблено та затверджено проєктно-кошторисну документацію, виконано частину робіт з реконструкції харчоблоку, 
а також:
- Діагностичного центру (раніше – Одеська міська поліклініка № 1)              по вул. Болгарській, 38: завершено капітальний ремонт елементів благоустрою;
- амбулаторії сімейної медицини Центру первинної медико-санітарної допомоги № 10 по вул. Бугаївській, 46: завершено реконструкцію будівлі з прибудовою додаткових приміщень;
- амбулаторії сімейної медицини по Люстдорфській дор., 170: проводився капітальний ремонт приміщень.
Крім того, з використанням коштів субвенції з державного бюджету на реалізацію проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах виконувались роботи з капітального ремонту корпусу для приймального відділення Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 11» Одеської міської ради, розташованого по вул. Академіка Воробйова, 5, та реконструкції корпусу для приймального відділення Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 10» Одеської міської ради, розташованого по вул. Маршала Малиновського, 61А.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України виконано частину робіт з капітального ремонту будівлі поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня             № 8» Одеської міської ради, розташованого по Фонтанській дор., 110.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) заходу –                                   420 221,2  тис.грн, у т. ч. за рахунок коштів державного бюджету –                             17 860,1 тис.грн, коштів бюджету м. Одеси –  402 361,1 тис.грн.
У ході виконання заходу проводились роботи, спрямовані на покращення умов лікувального процесу та перебування пацієнтів у лікарняних закладах. Особлива увага приділялась технічному оснащенню та оновленню приміщень лікарень, в яких розгорнуто відділення для госпіталізації хворих на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19: з метою зберігання та подачі кисню встановлено               5 кріоциліндрів, оновлено мережі киснепостачання та обладнано точки підключення. Всього у 2020 році проводились проєктні та будівельно-монтажні роботи приблизно щодо 40 об’єктів у закладах охорони здоров’я. 

2.3. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів та споруд фізкультури і спорту міста Одеси, зокрема багатофункціонального спортивного комплексу, стадіонів, закладів позашкільної освіти спортивного напряму. 
Виконавець заходу – Управління капітального будівництва Одеської міської ради.
За рахунок коштів бюджету м. Одеси в межах заходу проведено капітальний ремонт: 
	будівлі Комунального позашкільного навчального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 5», розташованої                     по вул. Космонавта Комарова, 4-А;
	елементів благоустрою зі скейт-майданчиком у районі будинку, розташованого по вул. Паустовського, 9;

елементів благоустрою території з біговими доріжками у сквері, розташованому в межах вулиць: Качалова, Полтавської, Профспілкової;
елементів благоустрою території зі стадіоном для гри у стрітбол              по вул. Комітетській, 11/17;
елементів благоустрою території зі стадіоном у районі будинків                     №№ 1а, 3, 5 по вул. Махачкалинській та № 140 по просп. Добровольського;
спортивного майданчика по вул. Академіка Філатова, 47/1.
Також завершено проєктування та проведено експертизу виготовленої документації на будівництво багатофункціонального спортивного комплексу, розташованого по вул. Академіка Корольова, 90-В.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) заходу –                     12 759,8 тис.грн.
Реалізація заходу сприяла розвитку доступної спортивної інфраструктури у місті Одесі, популяризації активного та здорового способу життя.
2.4. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація об'єктів адміністративного та соціально-побутового призначення в м. Одесі.
Виконавець заходу – Управління капітального будівництва Одеської міської ради.
За рахунок коштів бюджету м. Одеси в межах заходу виконувались наступні роботи в адміністративних будівлях, які належать до комунальної власності територіальної громади міста:
- завершено реконструкцію адміністративної будівлі з прибудовою приміщень та відкрито Центр надання адміністративних послуг                               у Суворовському районі м. Одеси по просп. Добровольського, 106,                              а також відновлено роботи з реконструкції будівлі для розміщення               Центру надання адміністративних послуг у Малиновському районі м. Одеси по вул. Дальницькій, 2;
- завершено реконструкцію будівлі по просп. Шевченка, 8а, а також капітальний ремонт наступних об’єктів: покрівлі будівлі по вул. 43-й Лінії, 17А; будівлі по просп. Добровольського, 120а; підвальних приміщень будівлі             по вул. Канатній, 134 (для коворкінгового центру); підвальних приміщень будівлі по вул. Черняховського, 6;
- виконано частину робіт з реконструкції будівлі по вул. Варненській, 3-Б; капітального ремонту будівлі по вул. Мечникова, 102;  покрівлі та приміщень будівлі по вул. Преображенській, 44; приміщень будівлі по вул. Буніна, 37; будівель Комунальної установи «Міський центр гуманітарної допомоги інформаційного та господарчого забезпечення» по вул. Хімічній, 4;
- проводилась розробка проєктної документації на будівництво адміністративних і складських будівель та споруд у районі, обмеженому Тираспольським шосе та пров. 4-м Амурським; у межах заходів щодо забезпечення ведення будівництва та введення об’єктів в експлуатацію розроблено технічні паспорти двох будівель, енергетичні сертифікати чотирьох будівель, створено страховий фонд документації одного об’єкта, проводилась охорона 3 об’єктів незавершеного будівництва, розроблено проєкт землеустрою.
Крім того, з використанням коштів субвенції з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проєктів виконано капітальний ремонт приміщень технічного поверху адміністративної будівлі літ. «В»              по вул. Косовській, 2-Д.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) заходу –                                   88 802,1 тис.грн, у т. ч. за рахунок обласного бюджету – 493,4 тис.грн, коштів бюджету м. Одеси – 88 308,7 тис.грн.
У ході реалізації заходу було забезпечено збереження та оновлення будівель, що знаходяться у комунальній власності Одеської міської територіальної громади адміністративного та соціально-побутового призначення: проводилися проєктні та будівельно-монтажні роботи щодо більш ніж 20 об’єктів. 

3. Розвиток інженерної інфраструктури та території м. Одеси
3.1. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт інженерних споруд, мереж та комунікацій у м. Одесі. 
Виконавець заходу – Управління капітального будівництва Одеської міської ради.
За рахунок коштів бюджету м. Одеси у межах заходу виконувались наступні роботи:
- завершено капітальний ремонт Новоаркадійського колектору (на ділянці від вул. Генуезької, 36 до пров. Шампанського, 11);
- проведено роботи з будівництва кабельних ліній електропостачання 10 кВ у Суворовському районі у м. Одесі;
- розпочато капітальний ремонт Деволанівського узвозу з інженерними мережами;
- у межах реконструкції інженерних мереж Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна інфекційна лікарня» Одеської міської ради по вул. Пастера, 5/7 проведено реконструкцію зовнішніх мереж киснепостачання, продовжувалось улаштування зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж електропостачання;
- проведено капітальний ремонт зовнішніх мереж киснепостачання Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 10» Одеської міської ради по вул. Маршала Малиновського, 61А;
- виконувались роботи з реконструкції інженерних мереж тепло-, водопостачання та каналізації Одеської загальноосвітньої школи № 33                     І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 8 (для енергозабезпечення будівлі нового центру дитячої та юнацької творчості);
- проведено капітальний ремонт інженерних мереж за адресою:                  м. Одеса, Фонтанська дор., 26;
- проведено капітальний ремонт інженерних мереж за адресою:                     м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 1/6;
- проводився капітальний ремонт мереж теплозабезпечення будівель за адресами: м. Одеса, вул. Багрицького, 12 (1 – 3), вул. Бреуса, 5;
- виконувались роботи з приєднання до інженерних мереж газопостачання житлового будинку по вул. Маршала Малиновського, 16Б.
Також у межах заходу проводилася розробка проєктно-кошторисної документації за наступними об’єктами: 
- «Капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж будівлі                                       КПНЗ «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Дивосвіт» за адресою: м. Одеса, вул. Спиридонівська, 10»; 
- «Капітальний ремонт інженерних мереж Міської клінічної лікарні                   № 11 за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Воробйова, 5»;
- «Капітальний ремонт системи зовнішнього освітлення скверу                        ім. Старостіна у м. Одесі»;
- «Будівництво магістральних мереж водопроводу від вул. Багрицького до Французького бульвару у м. Одесі»;
- «Реконструкція зливової каналізації ділянки схилу в районі                            пл. Думської у м. Одесі»;
- «Будівництво інженерних мереж дитячого садка в межах вулиць Маршала Говорова, Сегедської, Зоопаркової, Армійської у м. Одесі»; 
- «Реконструкція підпірної стіни середнього ярусу ділянки схилу в районі пл. Думської у м. Одесі».
За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проєктів проводилась розробка проєктної документації за об’єктами «Першочергові заходи з капітального ремонту та стабілізації стану аварійних ділянок дамби Хаджибейського лиману у                       м. Одесі».
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) заходу –                                       72 546,3 тис.грн, у т. ч. за рахунок обласного бюджету – 1 228,2 тис.грн, коштів бюджету м. Одеси – 71 318,1 тис.грн.
Виконання робіт у межах заходу дозволило створити умови для підвищення надійності функціонування інженерних мереж та споруд у місті Одесі.
3.2. Капітальний ремонт підпірної стінки за адресою: м. Одеса,                        пров. Ламаний, 1.
Виконавець заходу – Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради.
У зв’язку з тим, що в межах заходу не відбулась процедура закупівлі робіт відповідно до вимог чинного законодавства України, роботи на об’єкті не виконувались, фінансування не відбувалось.
3.3. Капітальний ремонт кріплення підземних виробок (катакомб) та ліквідація стволу за адресою: м. Одеса, вул. Бабеля, 6.
Виконавець заходу – Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради.
За рахунок коштів бюджету м. Одеси проведено ліквідацію підземної виробки. Роботи виконувались шляхом подачі піщано-водної пульпи через тампонажний пристрій під тиском по вертикальній свердловині діаметром 108 мм і горизонтальному пульпопроводу. Будівельно-монтажні роботи щодо кріплення та ліквідації катакомб на вказаній території виконані у повному обсязі. 
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) заходу –                                       1 482,4 тис.грн.
3.4. Капітальний ремонт огороджувальної споруди стволу № 9 в районі 10-ї станції Великого Фонтану в м. Одесі.
Виконавець заходу – Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради.
За рахунок коштів бюджету м. Одеси у повному обсязі проведено будівельно-монтажні роботи з капітального ремонту огороджувальної споруди.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) заходу –                                557,3 тис.грн.
3.5. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів вуличної інфраструктури міста Одеси.
Виконавець заходу – Управління капітального будівництва Одеської міської ради.
У межах заходу за рахунок коштів бюджету м. Одеси виконано капітальний ремонт елементів благоустрою території (проведено роботи з улаштування пішохідних зон, у тому числі виконано покриття тротуарною плиткою та асфальтом, а також облаштування місць відпочинку): 
- вздовж пров. 1-го Польового; 
- у районі житлових будинків №№ 22, 20Б, розташованих по вул. Академіка Воробйова; 
- скверу ім. Старостіна; 
- у районі будівлі, розташованої по вул. Балківській, 40; 
- у районі будівлі, розташованої по вул. Торговій, 2; 
- вздовж Фонтанської дороги у районі будівель №№ 22а – 26; 
- у районі будівлі по вул. Богдана Хмельницького, 5; 
- у межах житлового будинку, розташованого № 66 по вул. Кримській, та будівлі Одеського навчально-виховного комплексу № 13 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Одеської міської ради Одеської області; 
- по вул. Святослава Ріхтера, на ділянках вздовж будинків №№ 148, 148/1 та від № 131 до № 125/1;  
- по вул. Лузанівській у районі будинків № 37 – 43 з облаштуванням дитячого простору. 
Також розроблялась проєктна документація на проведення капітального ремонту елементів благоустрою території скверу ім. Плохого, на площі Ярмарковій, скверу «Регенсбург», території в районі вул. Генерала Бочарова, 32 – 34 та вул. Героїв оборони Одеси, 14/1.
Крім того, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій завершено капітальний ремонт елементів благоустрою                                                  території з облаштуванням дитячого спортивно-ігрового майданчика у парку «Ентузіастів» у м. Одесі;
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) заходу –                                           15 924,1 тис.грн, у т. ч. за рахунок державного бюджету – 156,7 тис.грн, бюджету м. Одеси – 15 767,4 тис.грн.
Вказані роботи дозволили покращити стан об’єктів благоустрою та створити сприятливе для життєдіяльності людини середовище.
3.6. Капітальний ремонт вул. Новощіпний ряд у м. Одесі.
Виконавець заходу – Управління  дорожнього господарства Одеської міської ради.
У межах заходу за рахунок коштів бюджету м. Одеси виконані роботи із розбирання покриттів та основ, трамвайних колій, демонтажу контактної мережі, демонтажні та монтажні роботи з улаштування трамвайних колій, інженерних мереж водопроводу, водовідведення, зливової каналізації, електро- та газопостачання, освітлення. Також укладено нижні шари асфальтобетонного покриття проїжджої частини, облаштовано трамвайне полотно, нове тротуарне покриття. Загалом відновлено 1,6 тис. кв.м твердого покриття. 
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) заходу –                                   97 966,2 тис.грн.
3.7. Капітальний ремонт залізобетонних сходів на 10-й станції Великого Фонтану в м. Одесі.
Виконавець заходу – Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради.
У межах заходу за рахунок коштів бюджету м. Одеси виконані роботи з облаштування огороджувальних конструкцій з обох боків сходів із заповненням їх пінобетонними блоками, встановлено перильну огорожу із неіржавної сталі, облаштовано освітлення сходів (встановлено 6 ліхтарів). 
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) заходу –                                   4 060,5 тис.грн.
3.12. Капітальний ремонт вул. Софіївської у м. Одесі.
Виконавець заходу – Управління  дорожнього господарства Одеської міської ради.
У межах заходу за рахунок коштів бюджету м. Одеси виконані монтажні роботи з облаштування трамвайних колій, інженерних мереж водопроводу, водовідведення, зливової каналізації, освітлення, електро-, тепло- та газопостачання, облаштовано нижні та верхні шари асфальтобетонного покриття проїжджої частини, покриття тротуарів з           ФЕМ-плитки, роботи з організації дорожнього руху, озеленення. Площа відновленого твердого покриття складає 6,4 тис. кв.м.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) заходу –                                35 725,0 тис.грн.
3.13. Капітальний ремонт узвозу Маринеско в м. Одесі.
Виконавець заходу – Управління  дорожнього господарства Одеської міської ради.
У межах заходу за рахунок коштів бюджету м. Одеси виконані монтажні роботи з облаштування трамвайних колій, інженерних мереж водопроводу, водовідведення, зливової каналізації, освітлення, електро- та газопостачання, облаштовано нижні та верхні шари асфальтобетонного покриття проїжджої частини, покриття тротуарів із ФЕМ-плитки, роботи з організації дорожнього руху, озеленення. Площа відновленого твердого покриття складає 8,9 тис. кв.м.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) заходу –                                    52 956,6 тис.грн.
3.14. Капітальний ремонт траверсу № 2 третьої черги ПЗС в районі пляжу «Монастирський» у м. Одесі.
Виконавець заходу – Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради.
За рахунок коштів бюджету м. Одеси у повному обсязі виконано капітальний ремонт траверсу.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) заходу –                             1 198,0 тис.грн.
3.15. Проведення робіт з технічного обстеження траверсу № 10 та підводного хвилелому між траверсами № 10 та № 10-а на території пляжу  «Дельфін» першої черги ПЗС в м. Одесі.
Виконавець заходу – Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради.
За рахунок коштів бюджету м. Одеси було проведено технічне обстеження споруди.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) заходу –                                                   210,0 тис.грн.

3.17. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі міста Одеси.
Виконавець заходу – Управління дорожнього господарства Одеської міської ради.
У межах заходу за рахунок коштів бюджету м. Одеси виконано роботи з капітального ремонту  внутрішньоквартальних проїздів та доріг у м. Одесі. У ході проведення робіт були виконані роботи із заміни основ, встановлення нових бортових каменів, бордюрів, улаштування нового твердого покриття тощо. 
У тому числі виконано капітальний ремонт наступних внутрішньоквартальних проїздів:
- по вул. Марсельській, 26, 28;
- по вул. Марсельській, 22, 24 та вул. Кримській, 54, 56, 58;
- по  вул. 40-річчя оборони Одеси, 8 та бул. Десантному, 1;
- по Люстдорфскій дор., 13;
- по вул. Дальницькій, 53, к. 1 – 3;
- від Дальницького шосе до будинків по Тираспольському шосе, 21, 23;
- по вул. Рішельєвській, 35/37 та вул. Успенській, 67/69;
- по просп. Шевченка, 23, 25, 25а, 27, 27а, 27б;
- по просп. Шевченка, 7 та просп. Гагаріна, 10, 10а;
- по вул. Мечникова, 51;
- по вул. Івана Франка, 39а, 45, 45а, 45б, 49;
- по вул. Ільфа і Петрова, 6, 6/1, 8, 8/1;
- по вул. Академіка Вільямса, 44/1, 44/2, 46/1, 46/2, 46/3;
- по вул. Івана Франка, 47, 47/2;
- по вул. Академіка Корольова, 26а. 
Загалом відновлено 39,4 тис. кв.м твердого покриття.
Також проведені роботи з капітального ремонту наступних доріг:
- просп. Небесної сотні ріг Шкільного аеродрому із заміною трамвайної колії переїзду;
- покриття вул. Отамана Чепіги (на ділянці від пров. Миколи Плигуна до вул. Церковної);
- покриття пров. Воронцовського;
- покриття вул. Вишневої та пров. Вишневого;
- покриття вул. Хімічної (на ділянці від пров. 2-го Хімічного                           до вул. Братів Поджіо);
- покриття вул. Скляної;
- покриття вул. Миколи Вороного (на ділянці від вул. Строганова до                  вул. Онезької);
- покриття проїжджої частини вул. Райдужної;
- покриття  вул. Строганова;
- покриття вул. Савранської;
- покриття вул. Студеної;

- покриття від будівлі № 103а по просп. Небесної Сотні до вул. Ільфа і Петрова та до вул. Академіка Вільямса.
Загалом відновлено 41,1 тис. кв.м твердого покриття.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) заходу –                                          130 728,1 тис.грн.

Інформація про хід виконання Програми додається.



В.о. заступника міського голови – 
керуючого справами       			                                	О. Бриндак


Додаток 		
до інформації  до Програми



 ІНФОРМАЦІЯ 
про хід виконання Комплексної програми будівництва  і розвитку 
соціальної та інженерної інфраструктури міста Одеси на 2020-2023 роки, 
затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року № 5644-VІІ,
 за 2020 рік

1. Найменування відповідального виконавця Програми – Управління капітального будівництва Одеської міської ради.
2. Найменування головного розпорядника бюджетних коштів Програми – Управління капітального будівництва Одеської міської ради, Управління дорожнього господарства Одеської міської ради, Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради.
3. Дата і номер рішення Одеської міської ради про затвердження Програми та внесення змін до неї – рішення  Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року № 5644-VІІ «Про затвердження Комплексної програми будівництва  і розвитку соціальної та інженерної інфраструктури міста Одеси на 2020-2023 роки», від 10 червня 2020 року                           № 6049-VII «Про внесення змін до Комплексної програми будівництва і розвитку соціальної та інженерної інфраструктури міста Одеси на 2020-2023 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року № 5644-VІІ», від 22 липня 2020 року № 6231-VII «Про внесення змін до Комплексної програми будівництва і розвитку соціальної та інженерної інфраструктури міста Одеси на 2020-2023 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року № 5644-VІІ», від 24 грудня 2020 року № 26-VIII «Про внесення змін до Комплексної програми будівництва і розвитку соціальної та інженерної інфраструктури міста Одеси на 2020-2023 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року № 5644-VІІ».


№ 
з/п
Перелік заходів Програми
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Обсяги фінансування (передбачено Програмою),
тис.грн
Бюджетні призначення           (з урахуванням змін),
тис.грн
Фактично виконано,
тис.грн
Касові видатки (освоєно), тис.грн
1. Сприяння розвитку житлового будівництва міста Одеси
1.1.
Будівництво (придбання) житла для осіб, які відповідно до чинного законодавства України потребують поліпшення житлових умов, зокрема будівництво житлових будинків:                                                                                                                                                                                                - № 29-Б в мкр. ІІІ-4-2 Суворовського району                 м. Одеси;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - № 45 (21-А) по вул. Генерала Бочарова в мкр. ІІІ-4-3 Суворовського району              м. Одеси
2020 – 2023 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
44 800,0
44 795,6
44 620,5
44 620,5




бюджет м. Одеси

44 800,0
44 795,6
44 620,5
44 620,5

Всього за напрямом діяльності
Усього, у т. ч.:
44 800,0
44 795,6
44 620,5
44 620,5

бюджет м. Одеси
44 800,0
44 795,6
44 620,5
44 620,5
2. Забезпечення надання пільгових довгострокових кредитів
2.1.
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація  закладів освіти комунальної власності територіальної громади                 м. Одеси: 
- новий заклад освіти 
в мкр. ІІІ-4-1 Суворовського району м. Одеси; 
- новий заклад дошкільної освіти в межах вулиць: Маршала Говорова, Сегедської, Зоопаркової, Армійської;  
- новий заклад дошкільної освіти  по  вул. Пестеля, 4;  

- новий центр дитячої та юнацької творчості по           вул. Космонавта Комарова, 8   (ОЗОШ № 33);
- інші заклади освіти (школи, дитячі садки, центри дитячої та юнацької творчості тощо)
2020 –
2023 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
194 213,3
194 200,7
189 120,7
189 120,7




державний бюджет
23 866,8
23 866,8
22 377,2
22 377,2




обласний бюджет
1 346,5
1 346,5
1 346,5
1 346,5




бюджет м. Одеси
169 000,0
168 987,4
165  397,0
165  397,0
2.2.
Реконструкція, капітальний ремонт та реставрація закладів охорони здоров'я  міста Одеси, зокрема комунальних некомерційних підприємств:                            
- «Міська клінічна інфекційна лікарня»;
- «Міська клінічна лікарня № 1»;
- «Міська клінічна лікарня № 10»;
- «Міська клінічна лікарня № 11»;
- «Міська клінічна лікарня № 8»;
- «Міська клінічна лікарня № 5»;
- «Міська дитяча лікарня № 2»;
- «Міська дитяча лікарня № 3»;
- інших закладів охорони здоров’я (амбулаторії сімейної медицини, пологові будинки тощо)
2020 –
2023 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
448 333,3
448 333,2
420 221,2
420 221,2




державний бюджет
18 433,3
18 433,2
17 860,1
17 860,1




бюджет м. Одеси
429 900,0
429 900,0
402 361,1
402 361,1
2.3.
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів та споруд фізкультури і спорту міста Одеси, зокрема багатофункціонального спортивного комплексу, стадіонів, закладів позашкільної освіти спортивного напряму
2020 – 2023 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
14 400,0
14 382,5
12 759,8
12 759,8




бюджет м. Одеси
14 400,0
14 382,5
12 759,8
12 759,8
2.4.
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація об'єктів адміністративного та соціально-побутового призначення в м. Одесі

2020 – 2023 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
90 943,4
90 936,3
88 802,1
88 802,1




обласний бюджет
493,4
493,4
493,4
493,4




бюджет м. Одеси
90 450,0
90 442,9
88 308,7
88 308,7
Всього за напрямом діяльності
Усього, у т. ч.:
747 890,0
747 852,7
710 903,8
710 903,8

державний бюджет
42 300,1
42 300,0
40 237,3
40 237,3

обласний бюджет
1 839,9
1 839,9
1 839,9
1 839,9

бюджет м. Одеси
703 750,0
703 712,8
668 826,6
668 826,6
3. Розвиток інженерної інфраструктури та території м. Одеси
3.1.
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт інженерних споруд, мереж та комунікацій у м. Одесі


2020 – 2023 роки

Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
75 168,3
74 892,0
72 546,3
72 546,3




обласний бюджет
1 228,3
1 228,2
1 228,2
1 228,2




бюджет м. Одеси
73 940,0
73 663,8
71 318,1
71 318,1
3.2.
Капітальний ремонт підпірної стінки за адресою: м. Одеса, 
пров. Ламаний, 1

 
2020 рік

Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
2 900,0
2 900,0
0,0
0,0




бюджет м. Одеси
2 900,0
2 900,0
0,0
0,0
3.3.
Капітальний ремонт кріплення підземних виробок (катакомб) та ліквідація стволу за адресою: м. Одеса,                           вул. Бабеля, 6
2020 рік
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради

Усього, у т. ч.:
1 490,0
1 490,0
1 482,4
1 482,4




бюджет м. Одеси
1 490,0
1 490,0
1 482,4
1 482,4
3.4.
Капітальний ремонт огороджувальної споруди стволу № 9 в районі 
10-ї станції Великого Фонтану 
в м. Одесі
2020 рік
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради

Усього, у т. ч.:
610,0
610,0
557,3
557,3




бюджет м. Одеси
610,0
610,0
557,3
557,3
3.5.
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів вуличної інфраструктури міста Одеси
2020 – 2023 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради

Усього, у т. ч.:
23 156,7
23 146,3
15 924,1
15 924,1




державний бюджет
156,7
156,7
156,7
156,7




бюджет м. Одеси
23 000,0
22 989,6
15 767,4
15 767,4
3.6.
Капітальний ремонт                   вул. Новощіпний ряд 
у м. Одесі
2020 – 2021 роки
Управління дорожнього господарства Одеської міської ради

Усього, у т. ч.:
97 966,2
97 966,2
97 966,2
97 966,2




бюджет м. Одеси
97 966,2
97 966,2
97 966,2
97 966,2


3.7.
Капітальний ремонт залізобетонних сходів 
на 10-й станції Великого Фонтану в м. Одесі
2020 рік
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
4 060,6
4 060,6
4 060,5
4 060,5




бюджет м. Одеси
4 060,6
4 060,6
4 060,5
4 060,5
3.12.
Капітальний ремонт                 вул. Софіївської у м. Одесі
2020 рік
Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
35 725,1
35 725,0
35 725,0
35 725,0




бюджет м. Одеси
35 725,1
35 725,0
35 725,0
35 725,0
3.13.
Капітальний ремонт узвозу Маринеско в м. Одесі
2020 рік
Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
52 956,7
52 956,6
52 956,6
52 956,6




бюджет м. Одеси
52 956,7
52 956,6
52 956,6
52 956,6
3.14.
Капітальний ремонт траверсу № 2 третьої черги ПЗС  в районі пляжу «Монастирський» у м. Одесі
2020 рік
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
1 200,0
1 200,0
1 198,0
1 198,0




бюджет м. Одеси
1 200,0
1 200,0
1 198,0
1 198,0
3.15.
Проведення робіт з технічного обстеження траверсу № 10 та підводного хвилелому між траверсами № 10 та № 10-а на території пляжу  «Дельфін» першої черги ПЗС в м.Одесі
2020 рік
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
210,0
210,0
210,0
210,0




бюджет м. Одеси
210,0
210,0
210,0
210,0
3.17.
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі міста Одеси
2020 рік
Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
130 728,1
130 728,1
130 728,1
130 728,1




бюджет м. Одеси
130 728,1
130 728,1
130 728,1
130 728,1
Всього за напрямом діяльності
Усього, у т. ч.:
426 171,7
425 884,8
413 354,5
413 354,5

державний бюджет
156,7
156,7
156,7
156,7

обласний бюджет
1 228,3
1 228,2
1 228,2
1 228,2

бюджет м. Одеси
424 786,7
424 499,9
411 969,6
411 969,6
Всього за Програмою
Усього, у т. ч.:
1 218 861,7
1 218 533,1
1 168 878,8
1 168 878,8

державний бюджет
42 456,8
42 456,7
40 394,0
40 394,0

обласний бюджет
3 068,2
3 068,1
3 068,1
3 068,1

бюджет м. Одеси
1 173 336,7
1 173 008,3
1 125 416,7
1 125 416,7





































