					Додаток
					до рішення виконавчого комітету
					Одеської міської ради
					Від 31.03.16
					№88

П Л А Н
заходів стосовно роботи житлово-комунального господарства у весняно-літній період 2016 року	

№ 
з/п
Назва заходу
Одиниця виміру
Кількість
Термін
виконання
Відповідальні
підприємства, установи

I. Озеленення




1
Весняна обрізка троянд,  у тому числі:
од.
14377
до 01 травня 2016 року
КП «Міськзелентрест»

Приморський район
од.
7055
до 01 травня 2016 року
КП «Міськзелентрест»

Київський район
од.
3755
до 01 травня 2016 року
КП «Міськзелентрест»

Малиновський район
од.
2062
до 01 травня 2016 року
КП «Міськзелентрест»

Суворовський район
од.
1505
до 01 травня 2016 року
КП «Міськзелентрест»
2
Формувальна обрізка дерев плакучої форми,  у тому числі:
од.
261
до 01 травня 2016 року
КП «Міськзелентрест»


Приморський район
од.
135
до 01 травня 2016 року
КП «Міськзелентрест»

Київський район
од.
53
до 01 травня 2016 року
КП «Міськзелентрест»

Малиновський район
од.
51
до 01 травня 2016 року
КП «Міськзелентрест»

Суворовський район
од.
22
до 01 травня 2016 року
КП «Міськзелентрест»
3
Створення квітників:
м²
12488

КП «Міськзелентрест»

- весняники
м²
3569
до 01 травня 2016 року
КП «Міськзелентрест»

- літники, у тому числі:
м²
8919
до 01 липня 2016 року
КП «Міськзелентрест»

Приморський район
м²
6896

КП «Міськзелентрест»

- весняники
м²
1907
до 01 травня 2016 року
КП «Міськзелентрест»

- літники
м²
4989
до 01 липня 2016 року
КП «Міськзелентрест»

Київський район
м²
2118

КП «Міськзелентрест»

- весняники
м²
758
до 01 травня 2016 року
КП «Міськзелентрест»

- літники
м²
1360
до 01 липня 2016 року
КП «Міськзелентрест»

Малиновський район
м²
1611

КП «Міськзелентрест»

- весняники
м²
503
до 01 травня 2016 року
КП «Міськзелентрест»

- літники
м²
1108
до 01 липня 2016 року
КП «Міськзелентрест»

Суворовський район
м²
1863

КП «Міськзелентрест»

- весняники
м²
401
до 01 травня 2016 року
КП «Міськзелентрест»

- літники
м²
1462
до 01 липня 2016 року
КП «Міськзелентрест»
4
Підготовка меморіальних об'єктів                       до святкування  10 квітня                                      та 9 травня, у тому числі:
м²



до 01 квітня 2016 року
КП «Міськзелентрест»


- посадка квітів
м²
860
до 01 квітня 2016 року
КП «Міськзелентрест»

- пл. Десятого квітня
м²
645
до 01 квітня 2016 року
КП «Міськзелентрест»

- сквер Героїв-льотчикив
м²
80
до 01 квітня 2016 року
КП «Міськзелентрест»

- Меморіал героїчної оборони Одеси  
  411-ї берегової батареї
м²
135
до 01 квітня 2016 року
КП «Міськзелентрест»
5
Обрізка троянд
од.
2150
до 01 квітня 2016 року
КП «Міськзелентрест»
Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка
6
Ремонт паркових лавок та їх фарбування з метою їх подальшого використання
од.
35
березень-квітень
КП «Парки Одеси»

Фарбування дитячих майданчиків
од.
3
березень
КП «Парки Одеси»

Ремонт даху господарського складу парку
м²
70
березень-квітень
КП «Парки Одеси»

Підготовка та обслуговування прилеглої території біля пам'ятників та меморіалів перед днями святкування

м²
5000
квітень-травень
КП «Парки Одеси»
Дендропарк Перемоги
7

Ремонт паркових лавок та їх
фарбування 
од.
45
березень-квітень
КП «Парки Одеси»

Фарбування дитячих майданчиків
од.
2
березень
КП «Парки Одеси»

Підготовка та обслуговування прилеглої території біля входів до парку
м²
4500
березень-квітень
КП «Парки Одеси»
                                                              Парк культури та відпочинку ім. Ленінського комсомолу
8
Ремонт паркових лавок та їх фарбування
од.
30
березень-квітень
КП «Парки Одеси»

Фарбування дитячих майданчиків
од.
2
березень-квітень
КП «Парки Одеси»
  9                                           Парк культури та відпочинку «Преображенський»

Фарбування дитячих майданчиків
од.
2
березень-квітень
КП «Парки Одеси»

Ремонт паркових лавок та їх фарбування
од.
25
березень
КП «Парки Одеси»

II. Дорожнє господарство, організація дорожнього руху та транспортне обслуговування




1
Очищення дощоприймачів та колодязів від мулу
од.
840
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»

2
Промивка рукавів дощоприймачів
п/м
4200
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»
3
Промивка зливових колекторів автомобілем «MAN», у тому числі:
п/м
5934
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»

- Французький бул.
п/м
530
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»

- просп. Адміральський 
п/м
1041
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»

- вул. Космонавтів
п/м
2257
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»

- вул. Середньофонтанська
п/м
1615
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»

- вул. Ростовська
п/м
491
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»
4
Очищення зливових лотків та канав,                      у тому числі:
п/м
4441
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»

- вул. Залізнична
п/м
510
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»

- 3-5-та Пересипська
п/м
804
до 31 травня 2016 року 
КП «Міські дороги»

- вул. Вапняна
п/м
1700
до 31 травня 2016 року 
КП «Міські дороги»

- вул. Отамана Головатого
п/м
361
до 31 травня 2016 року 
КП «Міські дороги»

- вул. Церковна
п/м
456
до 31 травня 2016 року 
КП «Міські дороги»

- вул. Лиманна
п/м
300
до 31 травня 2016 року 
КП «Міські дороги»

- на схилах бул. Жванецького        
   до вул. Приморської
п/м
310
до 31 травня 2016 року 
КП «Міські дороги»
5
Очищення буферного ставка
га
2,5
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»
6
Діагностичне обстеження зливових колекторів, у тому числі:
п/м


9765
до 31 травня 2016 року 
КП «Міські дороги»

- 10-а ст. Великого Фонтану
п/м
3584
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»

- вул. Генуезька

3102
до 31 травня 2016 року 
КП «Міські дороги»

- просп. Маршала Жукова

3079
до 31 травня 2016 року 
КП «Міські дороги»
7
Заміна та ремонт дощоприймальних колодязів   
од.
25
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»
8
Підняття  оглядових колодязів до рівня проїжджої частини
од.
15
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»
9
Підняття люків дощоприймачів до рівня проїжджої частини
од.
30
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»
10
Демонтаж незаконно встановлених засобів з обмеження швидкості (за заявою департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради)
од.

до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»
11
Профілювання ґрунтових узбіч доріг,                     у тому числі:
тис.м²
45,8
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»

- Тираспольське шосе
тис.м²
16,8
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»

- Овідіопольська дор. 
тис.м²
12,0
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»

- Ленінградське шосе
тис.м²
10,2
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»

- вул. Житомирська
тис.м²
6,8
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»
12
Миття та фарбування колесовідбійників, турнікетних огорож мостів та шляхопроводів, у тому числі:
п/м
2240
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»

 - шляхопровід в районі автовокзалу
п/м
224
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»

 - шляхопровід  через залізницю
п/м
230
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»

 - Іванівський шляхопровід
п/м
718
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»

 - Овідіопольський шляхопровід
п/м
1068
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»
13
Скошення трави на схилах в’їзду                             до міста:
п/м
5600
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»

- Ленінградське шосе
п/м
2600
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»

- Овідіопольська дор.
п/м
3000
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»
14
Скошення трави на лотках та канавах:
п/м
4029
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»

- канал лиман-море
п/м
1978
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»

- Балтська дор.
п/м
1360
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»

- вул. Церковна
п/м
1056
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»

- вул. Щоголєва
п/м
235
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»

- Буферний ставок
п/м
2,5
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»
15
Санітарна очистка вулиць міста:
тис.м2
5240,505
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»

- ручне прибирання
тис.м2
1008,444
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»

- механічне прибирання
тис.м2
1655,718
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»

- механічна мийка
тис.м2
2576,343
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»
16
Виробничі бази:
тис.м2

до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»

- вивезення з територій ґрунту та відходів після санітарної очистки міста 
тис.м2
5,0
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»

- ремонт фасадів адмінбудинків
тис.м2
500
до 31 травня 2016 року
КП «Міські дороги»
17
Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та об’єктів благоустрою комунальної власності загального користування
тис.м2
45,0

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
18
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі та об’єктів благоустрою комунальної власності та загального користування
тис.м2
20,0

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
19
Нанесення дорожньої розмітки фарбою

м2
20 000
до 01 вересня 2016 року
КП «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ»
20
Обслуговування дорожніх знаків, колонок
од.
1400
до 01 вересня 2016 року
КП «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ»
21
Обслуговування турнікетних 
огороджень
п/м
2100
до 01 вересня 2016 року

КП «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ»
22
Обслуговування світлофорних об’єктів
об’єкт
420
до 01 вересня 2016 року
КП «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ»
23
Підготовка рухомого складу:
од.

до 01 червня 2016 року
КП «Одесміськелектро-
транспорт»

- депо № 1
од.
120
до 01 червня 2016 року
КП «Одесміськелектро-
транспорт»

- депо № 2
од.
71
до 01 червня 2016 року
КП «Одесміськелектро-
транспорт»

- тролейбусне депо
од.
100
до 01 червня 2016 року
КП «Одесміськелектро-
транспорт»

- автотранспортна служба
од.
83
до 01 червня 2016 року
КП «Одесміськелектро-
транспорт»
24
Підготовка екскурсійних вагонів
од.
2
до 01 квітня 2016 року
КП «Одесміськелектро-транспорт»
25
Підготовка спеціального рухомого складу
од.
9
до 01 червня 2016 року
КП «Одесміськелектро-транспорт»
26
Фарбування рухомого складу:
од.
131
до 01 червня 2016 року
КП «Одесміськелектро-
транспорт

- трамваїв
од.
63
до 01 червня 2016 року
КП «Одесміськелектро-
транспорт

- тролейбусів
од.
68
до 01 червня 2016 року
КП «Одесміськелектро-
транспорт
27
Фарбування струмоприймачів
од.
140
до 01 червня 2016 року
КП «Одесміськелектро-транспорт»
28
Фарбування візків
од.
320
до 01 червня 2016 року 
КП «Одесміськелектро-транспорт»
29
Виготовлення та оновлення показчиків маршрутів:
комп.
185

до 01 травня 2016 року
КП «Одесміськелектро-транспорт»

- депо № 1
комп.
60
до 01 травня 2016 року
КП «Одесміськелектро-транспорт»

- депо № 2
комп.
45
до 01 травня 2016 року
КП «Одесміськелектро-транспорт»

- тролейбусне депо
комп.
80
до 01 травня 2016 року
КП «Одесміськелектро-транспорт»
30
Ревізія мийних машин:
од.

до 01 квітня 2016 року
КП «Одесміськелектро-
транспорт»

- депо № 1
од.
1
до 01 квітня 2016 року
КП «Одесміськелектро-
транспорт»

- депо № 2
од.
1
до 01 квітня 2016 року
КП «Одесміськелектро-
транспорт»

- тролейбусне депо
од.
2
до 01 квітня 2016 року
КП «Одесміськелектро-
транспорт»

- автотранспортна служба
од.
1
до 01 квітня 2016 року
КП «Одесміськелектро-
транспорт»
31
Підготовка трамвайних колій:
од.

до 01 червня 2016 року 
КП «Одесміськелектро-
транспорт»

- регулювання та ремонт температурних компресорів
од.
160
до 01 червня 2016 року 
КП «Одесміськелектро-
транспорт»

- встановлення температурних компресорів
од.
10
до 01 червня 2016 року 
КП «Одесміськелектро-
транспорт»

- відновлення електроз’єднувачів
од.
240
до 01 червня 2016 року 
КП «Одесміськелектро-
транспорт»

- відновлення замощення трамвайних колій:
м2
230
до 01 червня 2016 року
КП «Одесміськелектро-транспорт

- встановлення тяг
од.
380
до 01 червня 2016 року
КП «Одесміськелектро-транспорт

- заміна хрестовин
од.
3
до 01 червня 2016 року
КП «Одесміськелектро-транспорт

- зварювання рейкових стиків
од.
180
до 01 червня 2016 року
КП «Одесміськелектро-транспорт

- заміна рейок Т-62
п/м
160
до 01 червня 2016 року
КП «Одесміськелектро-транспорт

- заміна дерев’яних шпал
од.
150
до 01 червня 2016 року
КП «Одесміськелектро-транспорт
32
Підготовка об’єктів енергопостачання:

км



01 червня 2016 року

КП «Одесміськелектро-транспорт»

- середній ремонт контактної мережі
км
73,8
01 червня 2016 року

КП «Одесміськелектро-транспорт»
33
Профілактичний ремонт контактної мережі:
км


01 червня 2016 року

КП «Одесміськелектро-транспорт

- трамвая
км
203
01 червня 2016 року
КП «Одесміськелектро-транспорт

- тролейбуса
км
150
01 червня 2016 року
КП «Одесміськелектро-транспорт

фарбування:
од.

01 червня 2016 року
КП «Одесміськелектро-транспорт

- опор контактної мережі
од.
33
01 червня 2016 року
КП «Одесміськелектро-транспорт

- спецчастин
од.
100
01 червня 2016 року
КП «Одесміськелектро-транспорт

- кронштейнів
од.
100
01 червня 2016 року
КП «Одесміськелектро-транспорт

- демонтаж опор контактної мережі
од.
20
01 червня 2016 року
КП «Одесміськелектро-транспорт

- заміна опор контактної мережі
од.
25
01 червня 2016 року
КП «Одесміськелектро-транспорт

- миття опор контактної мережі
од.
70

01 червня 2016 року
КП «Одесміськелектро-транспорт

поточний ремонт кабельної мережі:
км

01 червня 2016 року
КП «Одесміськелектро-транспорт

- +600 В
км
15,8
01 червня 2016 року
КП «Одесміськелектро-транспорт

- +610 кВ
км
14,9
01 червня 2016 року
КП «Одесміськелектро-транспорт

- ревізія перехідних з’єднань повітряних фідерів 0,6 кВ
од.
206
01 червня 2016 року
КП «Одесміськелектро-транспорт
34
Організація руху літніх маршрутів:
маршрут
3
травень-червень
КП «Одесміськелектро-
транспорт

- трамвайні:
- № 8 «Лузанівка – Паустовського»
маршрут

травень-червень
КП «Одесміськелектро-
транспорт

- тролейбусні:
- № 13 «25-ї Чапаєвської дивізії – 
 Аркадія»,
- № 7-А «Архітекторська – Аркадія»
маршрут

травень-червень
КП «Одесміськелектро-
транспорт
35
Підготовка спецавтотранспорту
од.
33
до 01 червня 2016 року
КП «Одесміськелектро-транспорт»
36
Укладання договорів балансоутримання місць для паркування 
од.

впродовж року
КП «Одестранспарксервіс»
37
Виготовлення схем розміщення майданчиків для платного паркування транспортних засобів та спеціально відведених стоянок
од.

впродовж року
КП «Одестранспарксервіс»
38
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
КП «Сервісний центр»

- пл. Грецька
од.

березень-квітень
КП «Сервісний центр»

- Міський сад
од.

березень-квітень
КП «Сервісний центр»

- «Викрадення Європи»
од.

березень-квітень
КП «Сервісний центр»

- просп. Академіка Глушка
од.

березень-квітень
КП «Сервісний центр»

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

березень-квітень
КП «Сервісний центр»

- Театральна площа
од.

березень-квітень
КП «Сервісний центр»

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

березень-квітень
КП «Сервісний центр»

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

березень-квітень
КП «Сервісний центр»

- вул. Кримська
од.

березень-квітень
КП «Сервісний центр»

- сквер «Пале-Рояль»
од.

березень-квітень
КП «Сервісний центр»

- «Петро та Гаврик»
од.

березень-квітень
КП «Сервісний центр»
2
Косметичний ремонт фасаду, роздавальної, внутрішнього приміщення будівель бюветних комплексів,                                  у тому числі:
м2

12

КП «Сервісний центр»


- бювет –  сквер  Прохоровський 
м2
50
березень
КП «Сервісний центр»

- бювет – вул. Маршала Говорова
м2
70
квітень
КП «Сервісний центр»

- бювет – 6-а ст. Великого Фонтану
м2
30
квітень-травень 
КП «Сервісний центр»

- бювет – сквер ім. Мечникова
м2
80
травень-червень
КП «Сервісний центр»

- бювет – парк Горького
м2
100
липень
КП «Сервісний центр»
3
- бювет – просп. Маршала Жукова
м2
80
серпень
КП «Сервісний центр»

- бювет – просп. Академіка  Глушка
м2
80
серпень-вересень
КП «Сервісний центр»

- бювет – вул. Геранієва
м2
80
вересень
КП «Сервісний центр»

Ремонт покрівлі, бювет –                                     вул. Дальницька, 25
м2
60
жовтень

КП «Сервісний центр»

Фарбування огородження ставків                          у дендропарку Перемоги
м2

700
травень-червень
 
КП «Сервісний центр»

Фарбування зовнішнього контуру ставків у дендропарку Перемоги
м2

1200
травень-червень

КП «Сервісний центр»

ΙV. Зовнішнє освітлення




1
Обрізання гілок дерев у зоні повітряних мереж
од.
90
до 01 червня 2016 року
КП електричних мереж зовнішнього освітлення  «Одесміськсвітло»
2
Фарбування:
од.

до 01 червня 2016 року
КП електричних мереж зовнішнього освітлення  «Одесміськсвітло»

- шаф управління
од.
15
до 01 червня 2016 року
КП електричних мереж зовнішнього освітлення  «Одесміськсвітло»

- опор металевих
од.
5

до 01 червня 2016 року
«КП електричних мереж зовнішнього освітлення  «Одесміськсвітло»

- кронштейнів
од.



до 01 червня 2016 року
КП електричних мереж зовнішнього освітлення  «Одесміськсвітло»
3
Заміна повітряної лінії електропередачі на кабельну
км
1,5
до 01 червня 2016 року
КП електричних мереж зовнішнього освітлення  «Одесміськсвітло»

4
Заміна аварійних опор

од.
6

до 01 червня 2016 року
КП електричних мереж зовнішнього освітлення  «Одесміськсвітло»
5
Ремонт світильників
од.
75

до 01 червня 2016 року
КП електричних мереж зовнішнього освітлення  «Одесміськсвітло»

V. Обслуговування міських кладовищ




1
Прибирання територій кладовищ
од./га
11/500
до 20 квітня 2016 року
та впродовж року
КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»
2
Ремонт та фарбування туалетів на міських кладовищах 
од.
12
до 20 квітня 2016 року
КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»
3
Санітарна обрізка  дерев
од.
500
до 20 квітня 2016 року та впродовж року
КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»
4
Ремонт та улаштування літніх кранів
од.
60
до 20 квітня 2016 року
КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»
5
Фарбування урн для сміття та лав
од.
30
до 20 квітня 2016 року
КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»

6
Ремонт колодязів для води
од.
45
до 20 квітня 2016 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 2016 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 сектора


постійно
Районні адміністрації Одеської міської ради,
управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради,
підприємства та організації, що займаються вивезенням твердих побутових відходів
3
Відновлення та проведення щорічного технічного огляду парку спецтехніки
од.
3
до 01 червня 2016 року
КП «Одескомунтранс»
4
Проведення косметичного ремонту туалету на Старосінній пл.

од.
1
до 01 травня 2016 року                                              
КП «Одескомунтранс»
5
Впровадження системи роздільного збору побутового сміття
од.

впродовж року
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради 
6
Поточний ремонт автомийки
од.

до 01 травня 2016 року
КП «Одескомунтранс»
7
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
Проведення робіт з поточного ремонту берегозахисних споруд
од.
3
протягом року
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради
2
Розробка схеми захисту території міста від небезпечних геологічних процесів підтоплення (спостереження за динамікою рівня ґрунтових вод у мережі гідрологічних свердловин)
од.
278
протягом року
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради
3
Поточний ремонт існуючої мережі гідрологічних свердловин
од.
25
протягом року
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради
4
Перевірка готовності громадських пляжів та ділянок орендованих пляжів до роботи у курортний сезон 2016 року

од.
35
до 01 травня 2016 року
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради
5
Проведення заходів з проміру  пляжів для вивчення їх площі 
од.
35
протягом року
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради
6
Буріння нових спостережливих  свердловин 
од.
10
протягом року
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради
7
Капітальний ремонт залізобетонних сходів на схилах у районі                                    пров. Каркашадзе 
та пров. Амбулаторного 
од.
2
протягом року
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради
8
Обладнання муніципальних пляжів міста

од.
2
протягом року
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради                   

VIIΙ.  Обслуговування насосних станцій та енергообладнання




1


Фарбування захисних грат у підземних переходах 
од.
30
до 01 травня 2016 року
КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство» 
2
Фарбування  розподільчих щитів                          у підземних переходах
од.
20
до 01 червня 2016 року
КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство» 
3
Ремонт силових шаф та шаф управління підземних переходів та насосних станцій
од.
10
до 01 серпня 2016 року
КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство» 
4
Фарбування металоконструкцій, траверс н/освітлення промислових баз
од.
40
до 01 червня 2016 року
КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство»
5
Ремонт  та заміна повітряних мереж                   0,4 кВ у промислових базах ОСП-3,      ОСП-4
км
0,4
до 01 червня 2016 року
КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство» 
6
Заміна магістральних мереж зовнішнього освітлення, що вийшли з ладу,                             в підземних переходах №№ 1, 2, 3 поблизу залізничного вокзалу
п/м
450
до 01 липня 2016 року
КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство» 
7
Очищення приймальних резервуарів                   в підземних переходах та на насосних станціях
од.
14
до 01 серпня 2016 року
КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство» 
8
Очищення від мулу та бруду приймальних решіток у підземних пішохідних переходах

од.
32
до 01 травня 2016 року
КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство» 
9
Очищення приймальних лотків на каналізаційних насосних станціях, розташованих по вул. Отамана Головатого, 49/1 та пров. Газовому, 8/1
од.
4
до 01 червня 2016 року
КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство»
10
Очищення від мулу та бруду приймального резервуару на каналізаційній насосній станції, розташованій на Балтській дор., 78
од.
1
до 01 червня 2016 року
КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство»
11
Ремонт покрівлі складу та промислових приміщень електропідприємства
м²
150
до 01 червня 2016 року
КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство»
12
Ремонт та заміна світильників                              у підземних переходах
од.
45
до 01 липня 2016 року
КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство»
13
Підготовка автомобільної техніки до роботи у весняно-літній період
од.
11
до 01 квітня 2016 року
КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство»

ΙХ. Житлове господарство




1
Ремонт фасадів, у тому числі:
од.
15
до 01 червня 2016 року 
Районні адміністрації Одеської міської ради 

Приморський район
од.
7
до 01 червня 2016 року
Приморський район

Малиновський район
од.
8
до 01 червня 2016 року
Малиновський район
2
Ремонт під'їздів, у тому числі:
од.
81
до 01 червня 2016 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
од.
18
до 01 червня 2016 року
Приморський район

Київський район
од.
15
до 01 червня 2016 року
Київський район

Малиновський район 
од.
21
до 01 червня 2016 року
Малиновський район 

Суворовський район
од.
27
до 01 червня 2016 року
Суворовський район
3
Фарбування парапетів, огорож, приямків, у тому числі:
м²
1705
до 01 травня 2016 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
м²
650
до 01 травня 2016 року
Приморський район

Київський район
м²
243
до 01 травня 2016 року
Київський район

Малиновський район
м²
732
до 01 травня 2016 року
Малиновський район

Суворовський район
м²
80
до 01 травня 2016 року
Суворовський район
4
Ремонт і фарбування прапороутримувачів, у тому числі:
од.
2395
до 01 квітня 2016 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
од.
1410
до 01 квітня 2016 року
Приморський район

Київський район
од.
309
до 01 квітня 2016 року
Київський район

Малиновський район
од.
414
до 01 квітня 2016 року
Малиновський район

Суворовський район
од.
262
до 01 квітня 2016 року
Суворовський район
5
Приведення  території дворів у належний санітарний стан, у тому числі:
од.
270
до 01 червня 2016 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
од.
58
до 01 червня 2016 року
Приморський район

Київський район
од.
136
до 01 червня 2016 року
Київський район

Малиновський район
од.
64
до 01 червня 2016 року
Малиновський район

Суворовський район
од.
12
до 01 червня 2016 року
Суворовський район
6
Ремонт і фарбування спортивних та дитячих майданчиків, у тому числі:
од.
423
до 01 червня 2016 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
од.
45
до 01 червня 2016 року
Приморський район

Київський район
од.
113
до 01 червня 2016 року
Київський район

Малиновський район
од.
122
до 01 червня 2016 року
Малиновський район

Суворовський район
од.
143
до 01 червня 2016 року
Суворовський район

7
Ремонт воріт, у тому числі:
од.
55
до 01 травня 2016 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
од.
30
до 01 травня 2016 року
Приморський район

Малиновський район
од.
20
до 01 травня 2016 року
Малиновський район

Суворовський район
од.
5
до 01 травня 2016 року
Суворовський район
8
Фарбування воріт, у тому числі:
од.
1434
до 01 травня 2016 року 
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
од.
1214
до 01 травня 2016 року
Приморський район

Малиновський район
од.
150
до 01 травня 2016 року
Малиновський район

Суворовський район
од.
70
до 01 травня 2016 року
Суворовський район
9
Фарбування парадних дверей, у тому числі:
од.
855
до 01 травня 2016 року 
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
од.
443
до 01 травня 2016 року
Приморський район

Київський район
од.
243
до 01 травня 2016 року
Київський район

Малиновський район
од.
110
до 01 травня 2016 року
Малиновський район

Суворовський район
од.
59
до 01 травня 2016 року
Суворовський район
10
Очищення дощоприймачів, у тому числі:
од.
2305
до 01 квітня 2016 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
од.
1915
до 01 квітня 2016 року
Приморський район

Київський район
од.
95
до 01 квітня 2016 року
Київський район

Малиновський район
од.
252
до 01 квітня 2016 року
Малиновський район

Суворовський район
од.
43
до 01 квітня 2016 року
Суворовський район
11
Очищення підвалів, у тому числі:
од.
1211
до 01 травня 2016 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
од.
121
до 01 травня 2016 року
Приморський район

Київський район
од.
375
до 01 травня 2016 року
Київський район

Малиновський район
од.
195
до 01 травня 2016 року
Малиновський район

Суворовський район
од.
520
до 01 травня 2016 року
Суворовський район
12
Очищення горищ, у тому числі:
од.
1130
до 01 травня 2016 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
од.
113
до 01 травня 2016 року
Приморський район

Київський район
од.
321
до 01 травня 2016 року
Київський район

Малиновський район
од.
78
до 01 травня 2016 року
Малиновський район

Суворовський район
од.
618
до 01 травня 2016 року
Суворовський район
13
Встановлення урн, у тому числі:
од.
177
до 01 травня 2016 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
од.
21
до 01 травня 2016 року
Приморський район

Київський район
од.
40
до 01 травня 2016 року
Київський район

Малиновський район
од.
48
до 01 травня 2016 року
Малиновський район

Суворовський район
од.
68
до 01 травня 2016 року
Суворовський район
14
Фарбування урн, у тому числі:
од.
627
до 01 травня 2016 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
од.
244
до 01 травня 2016 року
Приморський район

Київський район
од.
158
до 01 травня 2016 року
Київський район

Малиновський район
од.
166
до 01 травня 2016 року
Малиновський район

Суворовський район
од.
59
до 01 травня 2016 року
Суворовський район
15
Ремонт огорожі, у тому числі:
п/м
478
до 01 травня 2016 року 
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
п/м
172
до 01 травня 2016 року
Приморський район

Київський район
п/м
142
до 01 травня 2016 року
Київський район

Малиновський район
п/м
44
до 01 травня 2016 року
Малиновський район

Суворовський район
п/м
120
до 01 травня 2016 року
Суворовський район
16
Ремонт і фарбування дворових туалетів,  у тому числі:
од.
31
до 01 травня 2016 року 
Районні адміністрації Одеської міської ради

Малиновський район
од.
11
до 01 травня 2016 року
Малиновський район

Суворовський район
од.
20
до 01 травня 2016 року
Суворовський район

17
Переведення дворових колонок на літній режим роботи, у тому числі:
од.
21
до 01 квітня 2016 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Малиновський район
од.
14
до 01 квітня 2016 року
Малиновський район

Суворовський район
од.
7
до 01 квітня 2016 року
Суворовський район
18
Відновлення поливних кранів,                   у тому числі:
од.
2043
до 01 квітня 2016 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
од.
889
до 01 квітня 2016 року
Приморський район

Київський район
од.
269
до 01 квітня 2016 року
Київський район

Малиновський район
од.
333
до 01 квітня 2016 року
Малиновський район

Суворовський район
од.
552
до 01 квітня 2016 року
Суворовський район
19
Ремонт та фарбування лавок, у тому числі:
од.
800
до 01 травня 2016 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
од.
122
до 01 травня 2016 року
Приморський район

Київський район
од.
328
до 01 травня 2016 року
Київський район

Малиновський район
од.
129
до 01 травня 2016 року
Малиновський район

Суворовський район
од.
221
до 01 травня 2016 року
Суворовський район
20
Перекопування газонів та посів трави, у тому числі:
га
68.61
до 01 квітня 2016 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
га
14,66
до 01 квітня 2016 року
Приморський район

Малиновський район
га
23,05
до 01 квітня 2016 року
Малиновський район

Суворовський район
га
16,2
до 01 квітня 2016 року
Суворовський район

Київський район
га
14,7
до 01 квітня 2016 року
Київський район
21
Посадка дерев та кущів, у тому числі:
од.
776/902
до 01 травня 2016 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Приморський район
од.
7/11
до 01 травня 2016 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Київський район


од.
193/45
до 01 травня 2016 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Суворовський район
од.
426/556
до 01 травня 2016 року
Районні адміністрації Одеської міської ради

Малиновський район
од.
150/190
до 01 травня 2016 року
Районні адміністрації Одеської міської ради
      
Х. Благоустрій пляжів




 1
Розширення пішохідної набережної та проведення робіт  з улаштування  тротуарної плитки
кв.м
1200
до 01 червня 2016 року
КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Гідропарк «Лузанівка»)
2
Виготовлення та встановлення нових стовпів та ліхтарів для зовнішнього освітлення від пров. Академіка  Векслера до бару «Ковбой»
од.

до 01 червня 2016 року
КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Гідропарк «Лузанівка»)
3
Буріння водозабірних свердловин
од.
2
до 01 червня 2016 року
КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Гідропарк «Лузанівка»)
4
Ремонт та фарбування лавок
од.
76
до 01 травня 2016  року 
КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Гідропарк «Лузанівка»)
5
Ремонт та фарбування урн
од.
96
до 01 травня 2016 року
КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Гідропарк «Лузанівка»)
6
Ремонт та фарбування тапчанів для осіб пенсійного віку
од.
50
до 01 травня 2016 року 
КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Гідропарк «Лузанівка»)
7
Ремонт та фарбування тіньових навісів
од.
5
до 01 травня 2016 року 
КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Гідропарк «Лузанівка»)
8
Ремонт та фарбування дитячих та спортивних майданчиків
од.
5
до 01 травня 2016 року 
КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Гідропарк «Лузанівка»)
9
Встановлення роздягалень
од.
14
до 01 червня 2016року
КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Гідропарк «Лузанівка»)
10
Виготовлення та встановлення інформаційних стендів
од.
3
до 01 червня 2016року
КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Гідропарк «Лузанівка»)
11
Встановлення контейнерів для збору ТПВ
од.
25
до 01 червня 2016року
КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Гідропарк «Лузанівка»)
  12
Проведення водолазного обстеження та очистка акваторії пляжу
од.
1
до 01 травня 2016 року 
КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Гідропарк «Лузанівка»)
   13
Упорядкування відведених місць для куріння
од.
7
до 01 травня 2016 року 
КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Гідропарк «Лузанівка»)

14
Виготовлення роздягалень
од.
12
до 01 червня 2016року
КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Гідропарк «Лузанівка»)
15
 Поточний ремонт громадських вбиралень
од.
4
до 01 червня 2016року
КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Гідропарк «Лузанівка»)
16
Встановлення нового спортивного майданчика
од.
1
до 01 червня 2016року
КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Гідропарк «Лузанівка»)
17
Підготовка пляжу для осіб з обмеженими фізичними можливостями, а саме:
од.

1

до 01 травня 2016 року

КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Гідропарк «Лузанівка»)

- оновлення та фарбування тіньових навісів
од.

2
до 01 травня 2016 року

КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Гідропарк «Лузанівка»)

- упорядкування душових кабінок
од.
2
до 01 травня 2016 року

КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Гідропарк «Лузанівка»)

- упорядкування роздягалень
од.
2
до 01 травня 2016 року

КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Гідропарк «Лузанівка»)


- ремонт питного фонтанчика
од.
1
до 01 травня 2016 року

КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Гідропарк «Лузанівка»)

- встановлення шезлонгів
од.
100
до 01 травня 2016 року

КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Гідропарк «Лузанівка»)

- ремонт пандуса
од.
1
до 01 травня 2016 року

КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Гідропарк «Лузанівка»)
18
Ремонт та фарбування дитячих майданчиків
од.
3
до 15 квітня 2016 року
КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Прибрежно-експлутаційне об’єднання Київського району»)
19
Ремонт, фарбування урн та лавок
од.
74/144
до 15 квітня 2016 року
КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Прибрежно-експлутаційне об’єднання Київського району»)
20
Встановлення кабінок для переодягання
од.
20
до 20 квітня 2016 року
КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Прибрежно-експлутаційне об’єднання Київського району»)

21
Косметичний ремонт у громадських туалетах
од.
6
до 20 квітня 2016 року
КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Прибрежно-експлутаційне об’єднання Київського району»)
22
Виготовлення інформаційних стендів
од.
20
до 01 квітня 2016 року
КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Прибрежно-експлутаційне об’єднання Київського району»)
23
Виготовлення нових тіньовиків на пляжі «Для інвалідів»

од.

до 15 квітня 2016 року
КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Прибрежно-експлутаційне об’єднання Київського району»)
 24
Встановлення охоронюваного шлагбауму
од.
2
до 01 квітня 2016 року
КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Прибрежно-експлутаційне об’єднання Київського району»)
25
Улаштування тротуарної плитки 
п/м
400
до 01 травня 2016 року
КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Прибрежно-експлутаційне об’єднання Київського району»)
26
Очищення зливних лотків
п/м
1015,6
до 01 червня 2016 року
КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Узберіжжя»)
27
Фарбування лавок
од.
52
до 01 травня 2016 року
КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Узберіжжя»)
28
Побілка дерев
од.
157
до 01 травня 2016 року
КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Узберіжжя»)
29
Ремонт і фарбування спортивних майданчиків
од.
9
до 01 травня 2016 року 
КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Узберіжжя»)
30
Прибирання схилів пляжів
кв.м
1085924
протягом року
КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Узберіжжя»)
31
Упорядкування території пляжу «Ланжерон» відповідно до проекту благоустрою

1
протягом року
КП «Узбережжя Одеси» 
(КП «Ланжерон»)




Керуюча справами                                                                             							О. Оніщенко
														


