ПРОЕКТ доопрацьовано 16.03.2017р.

Про затвердження Плану заходів стосовно роботи житлово-комунального господарства у весняно-літній період 2017 року


Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування        в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», з метою приведення території міста Одеси у належний санітарний стан, забезпечення належного утримання доріг, міжквартальних проїздів, зовнішнього освітлення, елементів благоустрою та озеленення, своєчасної підготовки житлово-комунального господарства до роботи у весняно-літній період                          2017 року виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Затвердити План заходів стосовно роботи житлово-комунального господарства у весняно-літній період 2017 року (додається).

2. Районним адміністраціям Одеської міської ради, департаменту міського господарства Одеської міської ради, управлінню дорожнього господарства Одеської міської ради, управлінню інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради забезпечити якісне виконання затверджених заходів стосовно роботи житлово-комунального господарства у весняно-літній період 2017 року.

3. Районним адміністраціям Одеської міської ради, департаменту міського господарства Одеської міської ради, департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради організувати у квітні-травні поточного року двомісячник з благоустрою та приведення території м. Одеси у належний санітарний стан.


4. Районним адміністраціям Одеської міської ради рекомендувати керівникам установ, підприємств та організацій усіх форм власності, що розташовані на території міста, у термін до 01 червня 2017 року виконати необхідні роботи з упорядкування, озеленення і санітарного очищення закріплених територій та постійно підтримувати їх в належному санітарному стані.

5. Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської  міської ради, департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради, районним адміністраціям Одеської міської ради, комунальним підприємствам «Міськзелентрест», «Міські дороги», житлово-комунального сервісу, а також комунальному підприємству «Узбережжя Одеси» посилити контроль за дотриманням належного санітарного та екологічного стану в             м. Одесі та забезпечити притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, згідно з чинним законодавством. 

6. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради  підготувати та через засоби масової інформації оприлюднити звернення до трудових колективів та мешканців міста щодо участі                                у двомісячнику з благоустрою та у роботі із санітарного очищення вулиць, парків, скверів та інших територій загального користування.

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

 
Керуюча справами                                                         			О. Оніщенко


Вик.: Козловський 705-48-60
          (Федорова 705-48-66)
 

Додаток
до рішення  виконавчого комітету
Одеської міської ради
   	від 
	№

ПЛАН
заходів стосовно роботи житлово-комунального господарства
у весняно-літній період 2017 року	

№
з/п
Назва заходу
Одиниця виміру
Кількість,
од.
Термін
виконання
Відповідальний
виконавець

I. Озеленення




1.
Весняна обрізка троянд, у тому числі:
од.
38158
до 01 травня                2017 року
КП «Міськзелентрест»

Приморський район
од.
16886
до 01 травня
2017 року
КП «Міськзелентрест»

Київський район
од.
9220
до 01 травня
2017 року
КП «Міськзелентрест»

Малиновський район
од.
5942
до 01 травня
2017 року
КП «Міськзелентрест»

Суворовський район
од.
6110
до 01 травня
2017 року
КП «Міськзелентрест»
2.






Формовочна обрізка дерев плакучої форми,  у тому числі:
од.
296
до 01 травня
2017 року
КП «Міськзелентрест»


Приморський район
од.
170
до 01 травня
2017 року

КП «Міськзелентрест»

Київський район
од.
53
до 01 травня
2017 року
КП «Міськзелентрест»

Малиновський район
од.
51
до 01 травня
2017 року
КП «Міськзелентрест»

Суворовський район
од.
22
до 01 травня                   2017 року
КП «Міськзелентрест»
3.
Створення квітників:
м²
11819

КП «Міськзелентрест»

- весняники
м²
3678
до 15 травня
2017 року
КП «Міськзелентрест»

- літники, у тому числі:
м²
8141
до 01 липня
2017 року
КП «Міськзелентрест»

Приморський район
м²
6751

КП «Міськзелентрест»

- весняники
м²
2112
до 15 травня
2017 року
КП «Міськзелентрест»

- літники
м²
4639
до 01 липня
2017 року
КП «Міськзелентрест»

Київський район
м²
2011

КП «Міськзелентрест»

- весняники
м²
732
до 15 травня
2017 року
КП «Міськзелентрест»

- літники
м²
1279
до 01 липня                  2017 року
КП «Міськзелентрест»

Малиновський район
м²
1620

КП «Міськзелентрест»

- весняники
м²
459
до 15 травня
2017 року
КП «Міськзелентрест»

- літники
м²
1161
до 01 липня
2017 року
КП «Міськзелентрест»

Суворовський район
м²
1437

КП «Міськзелентрест»


- весняники
м²
375
до 15 травня
2017 року
КП «Міськзелентрест»

- літники
м²
1062
до 01 липня
2017 року
КП «Міськзелентрест»
4.
Підготовка меморіальних об'єктів до святкування 10 квітня та 9 травня,                      у тому числі:
м²



до 01 квітня
2017 року
КП «Міськзелентрест»

- висадка квітів
м²
755
до 01 квітня
2017 року
КП «Міськзелентрест»

- пл. Десятого квітня
м²
540
до 01 квітня
2017 року
КП «Міськзелентрест»

- сквер Героїв-льотчиків
м²
80
до 01 квітня
2017 року
КП «Міськзелентрест»

- Меморіал героїчної оборони Одеси  
  411-ї берегової батареї
м²
135
до 01 квітня
2017 року
КП «Міськзелентрест»
 5.
Обрізка троянд
од.
2150
до 01 квітня
2017 року
КП «Міськзелентрест»

II. Дорожнє господарство, організація дорожнього руху та транспортне обслуговування




1.
Очищення дощоприймачів та колодязів 

од.
730
березень-травень
2017 року
КП «Міські дороги»

2.
Промивка рукавів дощоприймачів

п/м
2600
березень-травень
2017 року
КП «Міські дороги»
 3.
Промивка зливових колекторів автомобілем «MAN», у тому числі:
п/м
4761

КП «Міські дороги»

- Французький бульвар
п/м
520
квітень
2017 року
КП «Міські дороги»

- просп. Адміральський 
п/м
1041
березень
2017 року
КП «Міські дороги»

- вул. Космонавтів
п/м
700
квітень 2017 року
КП «Міські дороги»

- Люстдорфська дор. (від вул. Транспортної              до вул. Толбухіна)
п/м
1600
травень 2017 року

КП «Міські дороги»

- вул. Краснова до просп. Адміральського 
п/м
900
травень 2017 року
КП «Міські дороги»
4.
Очищення зливових лотків та канав,                              у тому числі:
п/м
1076
березень-квітень
2017 року
КП «Міські дороги»

- Хаджибейська дор.
п/м
650
березень-квітень
2017 року
КП «Міські дороги»

- вул. 5-а Пересипська
п/м
160
березень-квітень
2017 року
КП «Міські дороги»

- вул. Церковна
п/м
266
березень-квітень
2017 року
КП «Міські дороги»
5.
Очищення буферного ставка                                 (вул. Балківська)
га
2, 5
березень
2017 року
КП «Міські дороги»
6.
Діагностичне обстеження зливових колекторів, у тому числі:
п/м

2680
квітень-травень
2017 року
КП «Міські дороги»

- вул. Генуезька
п/м
1400
травень 2017 року
КП «Міські дороги»

- вул. Академіка Вільямса
п/м
800
травень 2017 року
КП «Міські дороги»

- вул. Щоглова – вул. Отамана Чепіги

480
квітень 2017 року
КП «Міські дороги»
7.
Заміна та ремонт дощоприймальних колодязів   
од.
18
березень-травень
2017 року
КП «Міські дороги»
8.
Підняття  оглядових колодязів до рівня проїжджої частини
од.
24
березень-травень
2017 року
КП «Міські дороги»
9.
Підняття люків дощоприймачів до рівня проїжджої частини
од.
63
березень-травень
2017 року
КП «Міські дороги»
10.
Профілювання ґрунтових та щебеневих доріг, а також узбіч, у тому числі:
тис.м²
44,8
квітень 2017 року

КП «Міські дороги»

- Тираспольське шосе
тис.м²
16,8
квітень 2017 року
КП «Міські дороги»

- Овідіопольська дор. 
тис.м²
12,0
квітень 2017 року
КП «Міські дороги»

- сел. Ленінське
тис.м²
9,2
квітень 2017 року
КП «Міські дороги»

- вул. Житомирська
тис.м²
6,8
квітень 2017 року
КП «Міські дороги»
11.
Миття та фарбування колесовідбійників та турнікетних огорож мостів та шляхопроводів, у тому числі:
п/м
2240
березень-травень
2017 року
КП «Міські дороги»

 - шляхопровід у районі автовокзалу
п/м
224
березень-травень
2017 року
КП «Міські дороги»

 - шляхопровід  через залізницю
п/м
230
березень-травень
2017 року
КП «Міські дороги»

 - Іванівський шляхопровід
п/м
718
березень-травень
2017 року
КП «Міські дороги»

- Овідіопольський шляхопровід
п/м
1068
березень-травень
2017 року
КП «Міські дороги»
12.
Скошення трави на лотках та канавах:
п/м
4535
травень 2017 року
КП «Міські дороги»

- канал «Лиман-море»
п/м
1999
травень 2017 року
КП «Міські дороги»

- вул. Церковна
п/м
266
травень 2017 року
КП «Міські дороги»

- вул. Вапняна, від будинку № 52 до будинку
  № 54
п/м
470
травень 2017 року
КП «Міські дороги»

- вул.вул. 3-я, 4-а, 5-а, 9-а Пересипські 
п/м
540
травень 2017 року
КП «Міські дороги»

- Балтська дор.
п/м
950
травень 2017 року
КП «Міські дороги»

- вул. Щоглова
п/м
310
травень 2017 року
КП «Міські дороги»

- Буферний ставок 
га
2,5
травень 2017 року
КП «Міські дороги»

13.
Санітарне очищення вулиць міста:
тис.м2
5240,505
березень-травень
2017 року
КП «Міські дороги»

- ручне прибирання
тис.м2
1008,444
березень-травень 2017 року
КП «Міські дороги»

- механічне прибирання
тис.м2
1655,718
березень-травень 2017 року
КП «Міські дороги»

- механічна мийка
тис.м2
2576,343
березень-травень
2017 року
КП «Міські дороги»
14.
Мийка та фарбування зупинкових комплексів
од.
52
квітень-травень
2017 року
КП «Міські дороги»
15.
Ремонт адміністративних споруд підрозділів КП «Міські дороги»
м2
480
квітень-травень
2017 року
КП «Міські дороги»
16.
Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та об’єктів благоустрою комунальної власності та загального користування
тис.м2
45,0

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
17.
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі та об’єктів благоустрою комунальної власності та загального користування
тис.м2
20,0

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
18.
Нанесення дорожньої розмітки

м2
37100,0
квітень-липень
2017 року
КП «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ»
19.
Обслуговування дорожніх знаків, колонок
од.
1400
березень-липень
2017 року
КП «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ»
20.
Обслуговування турнікетних 
огороджень
п/м
4000
березень-липень
2017 року

КП «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ»
21.
Обслуговування світлофорних об’єктів
об’єкт
420
березень-липень 2017 року
КП «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ»
22.
Підготовка рухомого складу:




КП «Одесміськелектро-
транс»

- фарбування, у тому числі:


квітень-травень 2017 року
КП «Одесміськелектро-
транс»

- трамваїв
од.
17
квітень-травень
2017 року
КП «Одесміськелектро-
транс»

- тролейбусів
од.
8
квітень-травень
2017 року
КП «Одесміськелектро-
транс»

- опор  контактної мережі
од.
50
квітень-травень
2017 року
КП «Одесміськелектро-
транс»

- спецчастин контактної мережі
од.
100
квітень-травень
2017 року
КП «Одесміськелектро-
транс»

- кронштейнів контактної мережі
од.
100
квітень-травень
2017 року
КП «Одесміськелектро-
транс»
23.
Ремонт та фарбування фасадів диспетчерських пунктів
од.
2
травень-червень
2017 року
КП «Одесміськелектро-
транс»
24.
Благоустрій фасадів будівель та споруд 
од.
1
травень-червень 2017 року
КП «Одесміськелектро-
транс»
 25.
Підготовка експоната (вагона) на Меморіал героїчної оборони Одеси                  411-ї берегової батареї
од.
1
березень 2017 року
КП «Одесміськелектро-
транс»
 
26.
Забезпечення своєчасного та якісного закриття розкопок на території міста
од.

постійно
Організації, що виконували розкопки, 
департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради,
районні адміністрації Одеської міської ради

III. Обслуговування фонтанів, бюветів та ставків 




1.
Ремонт фонтанів:
од.
10
березень-квітень 2017 року
КП «Сервісний центр»

- пл. Грецька
од.

березень-квітень
2017 року
КП «Сервісний центр»

- Міський сад
од.

березень-квітень
2017 року
КП «Сервісний центр»

- просп. Академіка Глушка
од.

березень-квітень 2017 року
КП «Сервісний центр»

- Меморіал пам’яті жертв германсько-румунських фашистів
од.

березень-квітень
2017 року
КП «Сервісний центр»

- Театральна пл.
од.

березень-квітень 2017 року
КП «Сервісний центр»


- сквер ім. Пушкіна (Привокзальна пл.)
од.

березень-квітень
2017 року
КП «Сервісний центр»


- ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка (центральна алея)
од.

березень-квітень
2017 року
КП «Сервісний центр»


- вул. Кримська
од.

березень-квітень
2017 року
КП «Сервісний центр»


- сквер Пале-Рояль
од.

березень-квітень 2017 року
КП «Сервісний центр»

- «Петро та Гаврик»
од.

березень-квітень 2017 року
КП «Сервісний центр»

2.
Косметичний ремонт фасаду, роздавальні, внутрішнього приміщення будівель бюветних комплексів, у тому числі:
м2

12

КП «Сервісний центр»


 - бювет – сквер  Прохоровський 
м2
80
березень             2017 року
КП «Сервісний центр»

- бювет – вул. Кримська
м2
70
квітень 2017 року
КП «Сервісний центр»

- бювет – сквер ім. Мечникова
м2
30
квітень-травень
2017 року
КП «Сервісний центр»

- бювет – ПКтаВ ім. Горького
м2
100
липень 2017 року

КП «Сервісний центр»

- бювет – сквер Михайлівський
м2
80
червень 2017 року
КП «Сервісний центр»

- бювет – вул. Космонавтів
м2
80
червень 2017 року
КП «Сервісний центр»

- бювет – вул. Іцхака Рабіна
м2
80
червень 2017 року
КП «Сервісний центр»

- бювет – вул. Дальницька, 25
м2
60
червень 2017 року
КП «Сервісний центр»

Фарбування огородження ставків                                  у дендропарку Перемоги
м2

700
червень 2017 року

КП «Сервісний центр»

Фарбування зовнішнього контуру ставків                          у дендропарку Перемоги

м2

1200
квітень 2017 року

КП «Сервісний центр»

ΙV. Зовнішнє освітлення




1.
Обрізання гілок дерев у зоні повітряних мереж
од.
96
до 01 червня                    2017 року
КП електричних мереж зовнішнього освітлення  «Одесміськсвітло»
2.
Фарбування:
од.

до 01 червня
2017 року
КП електричних мереж зовнішнього освітлення  «Одесміськсвітло»

- шаф управління
од.
14
до 01 червня
2017 року
КП електричних мереж зовнішнього освітлення  «Одесміськсвітло»

- опор металевих
од.
6
до 01 червня                   2017 року
«КП електричних мереж зовнішнього освітлення  «Одесміськсвітло»

- кронштейнів
од.
115
до 01 червня                   2017 року
КП електричних мереж зовнішнього освітлення  «Одесміськсвітло»
3.
Заміна повітряної лінії електропередачі на кабельну
км
1,8
до 01 червня
2017 року
КП електричних мереж зовнішнього освітлення  «Одесміськсвітло»
4.
Заміна аварійних опор

од.
5

до 01 червня                 2017 року
КП електричних мереж зовнішнього освітлення  «Одесміськсвітло»
5.
Ремонт світильників
од.
90
до 01 червня                  2017 року
КП електричних мереж зовнішнього освітлення  «Одесміськсвітло»

V. Обслуговування міських кладовищ




1.
Прибирання територій кладовищ
га
500
до 20 квітня 2017 року                      та впродовж                   року
КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»
2.
Ремонт та фарбування туалетів на міських кладовищах 
од.
12
квітень 2017 року
КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»
3.
Санітарне обрізання дерев
     од.
500
до 20 квітня                  2017 року
та впродовж року

КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»
4.
Ремонт та улаштування літніх кранів
од.
60
      до 10 квітня
        2017 року
КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»
5.
Фарбування урн для сміття та лав
од.
30
до 10 квітня
2017 року
КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»
6.
Ремонт колодязів для води
од.
45
до 10 квітня
2017 року
КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»

VΙ. Забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення




1.
Прибирання, благоустрій та приведення у належний санітарний стан територій вздовж залізничної колії та на автомобільних  в'їздах до міста


до 01 квітня
2017 року та                        у подальшому постійно   впродовж року
Районні адміністрації Одеської міської ради,
КП «Міськзелентрест»,
КП «Міські дороги»,
департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради,
управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради
2.
Своєчасне вивезення твердих побутових відходів, недопущення виникнення стихійних звалищ побутового та іншого сміття на території міста, особливо на територіях приватного сектору


постійно
Районні адміністрації Одеської міської ради,
управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради,
підприємства та організації, що спеціалізуються на вивезенні твердих побутових відходів
3.
Відновлення та проведення щорічного технічного огляду парку спецтехніки
од.
3
до 01 червня
2017 року
КП «Одескомунтранс»
4.
Поточний ремонт громадських туалетів
од.
1
квітень 2017 року
КП «Одескомунтранс»
5.
Поточний ремонт автомийки
од.
1
березень-квітень
2017 року
КП «Одескомунтранс»

6.
Контроль за забезпеченням чистоти і порядку в місті, очищення території та об'єктів від безхазяйного майна, покинутих будівельних матеріалів і конструкцій, транспортних засобів, самовільно розміщених тимчасових споруд та елементів благоустрою
од.

постійно
Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради

VIΙ. Інженерний захист узбережжя




1.
Розробка схеми захисту території міста                    від небезпечних геологічних процесів підтоплення (спостереження за динамікою рівня ґрунтових вод в мережі гідрологічних свердловин)
од.
278
протягом року
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради 
2.
Поточний ремонт існуючої мережі гідрологічних свердловин
од.
20
протягом року
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя 
Одеської міської ради
3.
Перевірка готовності громадських пляжів та ділянок орендованих пляжів до роботи                       у курортний сезон 2017 року

од.
35
до 01 травня
2017 року
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради
4.
Проведення заходів з проміру  пляжів для вивчення їх площі 
од.
35
протягом року
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради
5.
Буріння нових спостережливих свердловин 
од.
10
протягом року
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради
6.
Капітальний ремонт залізобетонних сходів                   на схилах Одеського узбережжя
од.
4
протягом року
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради


VIIΙ. Обслуговування насосних станцій та енергообладнання




1.

Ремонт та заміна двигунів насосів                          у підземному переході № 5                                   (просп. Шевченка) 
од.
2
березень                       2017 року
КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство» 
2.
Заміна кабельної мережі на насосній станції по вул. Отамана Головатого, 49/1
м²
150
березень                     2017 року
КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство» 
3.
Заміна кабельної мережі на підземному пішохідному переході по вул. Водопровідній ріг пров. 3-го Водопровідного 
м²
180
червень 2017 року
КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство»
4.
Фарбування розподільних щитів на підземних переходах та насосних станціях
од.
24
травень 2017 року
КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство» 
5.
Очищення від мулу та бруду приймальних решіток у підземних пішохідних переходах
од.
24
квітень 2017 року
КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство»
6.
Очищення від мулу та бруду приймального резервуару на насосних станціях:
- Балтська дор., 78
- № 8 (курортно-пляжний комплекс «Аркадія»)

од.
2
березень, травень
2017 року
КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство» 
7.
Очищення приймальних резервуарів у підземних переходах та насосних станціях
од.
14
липень 2017 року
КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство» 
8.
Очищення приймальних лотків на каналізаційних насосних станціях, розташованих по вул. Отамана                           Головатого, 49/1 та у пров. Газовому, 8/1
од.
4
травень 2017 року
КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство» 
9.
Ремонт та заміна засувок і зворотних клапанів на насосній станції                                    (вул. Самарська, 4)
од.

4
квітень 2017 року
КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство»
10.
Ремонт силових шаф, шаф управління підземних переходів та насосних станцій
од.
12
червень 2017 року
КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство»

ΙХ. Житлове господарство




1.
Ремонт фасадів, у тому числі:
од.
9
до 01 червня
2017 року
Районні адміністрації Одеської міської ради 

Приморський район
од.
3
до 01 червня
2017 року
Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

Малиновський район
од.
6
до 01 червня
2017 року
Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради
2.
Ремонт під'їздів, у тому числі:
од.
34
до 01 червня
2017 року
Районні адміністрації Одеської міської ради


Приморський район
од.
9
до 01 червня
2017 року

Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

Київський район
од.
15
до 01 червня
2017 року
Київська районна адміністрація Одеської міської ради

Малиновський район 
од.
14
до 01 червня
2017 року
Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

Суворовський район
од.
11
до 01 червня
2017 року
Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради
3.
Фарбування парапетів, огорож, приямків, у тому числі:
м²
1568
до 01 травня                   2017 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
м²
660
до 01 травня
2017 року
Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

Київський район
м²
523
до 01 травня
2017 року
Київська районна адміністрація Одеської міської ради

Малиновський район
м²
335
до 01 травня
2017 року
Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

Суворовський район
м²
50
до 01 травня
2017 року
Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради
4.
Ремонт і фарбування прапороутримувачів, у тому числі:
од.
2133
до 01 квітня
2017 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
од.
1410
до 01 квітня
2017 року
Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

Київський район
од.
309
до 01 квітня
2017 року
Київська районна адміністрація Одеської міської ради

Малиновський район
од.
248
до 01 квітня
2017 року
Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

Суворовський район
од.
166
до 01 квітня
2017 року

Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради
5.
Приведення  території дворів у належний санітарний стан, у тому числі:
од.
250
до 01 червня
2017 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
од.
58
до 01 червня
2017 року
Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

Київський район
од.
136
до 01 червня
2017 року
Київська районна адміністрація Одеської міської ради

Малиновський район
од.
64
до 01 червня
2017 року
Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

Суворовський район
од.
12
до 01 червня
2017 року
Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради
6.
Ремонт і фарбування спортивних та дитячих майданчиків, у тому числі:
од.
450
до 01 червня
2017 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
од.
47
до 01 червня
2017 року
Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

Київський район
од.
162
до 01 червня
2017 року
Київська районна адміністрація Одеської міської ради

Малиновський район
од.
119
до 01 червня
2017 року
Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

Суворовський район
од.
122
до 01 червня
2017 року
Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради
7.
Ремонт воріт, у тому числі:

од.
58
до 01 травня
2017 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
од.
31
до 01 травня
2017 року
Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

Малиновський район
од.
22
до 01 травня
2017 року
Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

Суворовський район
од.
5
до 01 травня
2017 року
Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради
8.
Фарбування воріт, у тому числі:
од.
1345
до 01 травня
2017 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
од.
1126
до 01 травня
2017 року
Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

Малиновський район
од.
149
до 01 травня
2017 року
Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

Суворовський район
од.
70
до 01 травня
2017 року
Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради
9.
Фарбування парадних дверей, у тому числі:
од.
729
до 01 травня
2017 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
од.
394
до 01 травня
2017 року
Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

Київський район
од.
243
до 01 травня
2017 року
Київська районна адміністрація Одеської міської ради

Малиновський район
од.
67
до 01 травня
2017 року
Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

Суворовський район
од.
25
до 01 травня
2017 року
Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради
10.
Очищення дощоприймачів, у тому числі:
од.
2283
до 01 квітня
2017 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
од.
1915
до 01 квітня
2017 року
Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

Київський район
од.
106
до 01 квітня
2017 року
Київська районна адміністрація Одеської міської ради

Малиновський район
од.
227
до 01 квітня
2017 року
Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

Суворовський район
од.
35
до 01 квітня
2017 року
Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради
11.
Очищення підвалів, у тому числі:
од.
1145
до 01 травня
2017 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
од.
31
до 01 травня
2017 року
Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

Київський район
од.
474
до 01 травня
2017 року
Київська районна адміністрація Одеської міської ради

Малиновський район
од.
140
до 01 травня
2017 року
Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

Суворовський район

од.
500
до 01 травня
2017 року
Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради
12.
Очищення горищ, у тому числі:
од.
937
до 01 травня
2017 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
од.
24
до 01 травня
2017 року
Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

Київський район
од.
319
до 01 травня
2017 року
Київська районна адміністрація Одеської міської ради

Малиновський район
од.
51
до 01 травня
2017 року
Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

Суворовський район

од.
543
до 01 травня
2017 року
Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради
13.
Встановлення урн, у тому числі:
од.
89
до 01 травня
2017 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
од.
21
до 01 травня
2017 року
Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

Київський район
од.
6
до 01 травня
2017 року
Київська районна адміністрація Одеської міської ради

Малиновський район
од.
27
до 01 травня
2017 року
Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

Суворовський район

од.
35
до 01 травня
2017 року
Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради
14.
Фарбування урн, у тому числі:
од.
690
до 01 травня
2017 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
од.
244
до 01 травня
2017 року
Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

Київський район
од.
271
до 01 травня
2017 року
Київська районна адміністрація Одеської міської ради

Малиновський район
од.
142
до 01 травня
2017 року
Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

Суворовський район

од.
33
до 01 травня
2017 року
Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради
15.
Ремонт огорожі, у тому числі:
п/м
581
до 01 травня
2017 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
п/м
191
до 01 травня
2017 року
Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

Київський район
п/м
281
до 01 травня
2017 року
Київська районна адміністрація Одеської міської ради

Малиновський район
п/м
29
до 01 травня
2017 року
Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

Суворовський район

п/м
80
до 01 травня
2017 року
Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради
16.
Ремонт і фарбування дворових туалетів,                     у тому числі:
од.
23
до 01 травня
2017 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Малиновський район
од.
8
до 01 травня
2017 року
Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

Суворовський район

од.
15
до 01 травня
2017 року
Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради
17.
Переведення дворових колонок на літній режим роботи, у тому числі:
од.
21
до 01 квітня
2017 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Малиновський район
од.
14
до 01 квітня
2017 року
Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

Суворовський район

од.
7
до 01 квітня
2017 року
Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради
18.
Відновлення поливних кранів, 
у тому числі:
од.
1780
до 01 квітня
2017 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
од.
885
до 01 квітня
2017 року
Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

Київський район
од.
278
до 01 квітня
2017 року
Київська районна адміністрація Одеської міської ради

Малиновський район
од.
290
до 01 квітня
2017 року
Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

Суворовський район

од.
327
до 01 квітня
2017 року
Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради
19.
Ремонт та фарбування лавок,                              у тому числі:
од.
718
до 01 травня
2017 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
од.
105
до 01 травня
2017 року
Приморська районна адміністрація Одеської міської ради


Київський район
од.
410
до 01 травня
2017 року
Київська районна адміністрація Одеської міської ради

Малиновський район
од.
83
до 01 травня
2017 року
Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

Суворовський район

од.
120
до 01 травня
2017 року


Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради
20.
Перекопування газонів та посів трави,                    у тому числі:
га
66.61
до 01 квітня
2017 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
га
14,66
до 01 квітня
2017 року
Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

Малиновський район
га
23,05
до 01 квітня
2017 року
Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

Суворовський район
га
16,2
до 01 квітня
2017 року
Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради

Київський район

га
14,7
до 01 квітня
2017 року
Київська районна адміністрація Одеської міської ради
21.
Посадка дерев та кущів,                                                 у тому числі:
од.
1030/982
до 01 травня
2017 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
од.
275/47
до 01 травня
2017 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Київський район
од.
170/45
до 01 травня
2017 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Суворовський район
од.
440/610
до 01 травня
2017 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Малиновський район
од.
145/280
до 01 травня
2017 року
Районні адміністрації Одеської міської ради
    
Х. Благоустрій пляжів




1.
Завершення робіт із зовнішнього освітлення вздовж пішохідної набережної на пляжі «Лузанівка-1»                                                (від пров. Академіка  Векслера до будівлі бару «Ковбой»)


до 01травня
2017 року
КП «Узбережжя Одеси»
2.
Проведення ремонту тіньових навісів на піщаній зоні пляжу «Лузанівка-1»
од.
5
до 01 травня
2017 року
КП «Узбережжя Одеси»
3.
Обладнання приладами:
- гучномовного зв’язку;
- камер відеоспостереження прибережної зони

од.

25
8
до 01 травня
2017 року
КП «Узбережжя Одеси»
4.
Проведення заходів із догляду за зеленою зоною, яка знаходиться на обслуговувані КП «Узбережжя Одеси» (видалення сухостою, обрізання сухих гілок, скошення трави)
га
312
до 01 травня
2017 року
КП «Узбережжя Одеси»
5.
Проведення заходів з ремонту, підготовки елементів благоустрою та пляжного обладнання на території обслуговування КП «Узбережжя Одеси» 


до 01 травня
2017 року
КП «Узбережжя Одеси»







Керуюча справами                                                                             						             О. Оніщенко























Вик.: Козловський 705-48-60
          (Федорова 705-48-66)
 
 


