Проект доопрацьовано 28.05.2019 р.

Про хід виконання у 2018 році Комплексної програми будівництва і розвитку соціальної та інженерної  інфраструктури міста Одеси на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року № 1338-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 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року № 1338-VІІ, виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Взяти до відома інформацію про хід виконання у 2018 році Комплексної програми будівництва і розвитку соціальної та інженерної  інфраструктури міста Одеси на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року № 1338-VІІ, надану управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Рябоконя П.М. 


Міський голова                                                                     		Г. Труханов 
 
Керуюча справами                                                                		О. Оніщенко 
 
Вик.: Панов 7407280
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ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання у 2018 році Комплексної програми будівництва 
і розвитку соціальної та інженерної інфраструктури міста Одеси 
на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради 
від 07 грудня 2016 року № 1338-VІІ

Комплексна програма будівництва і розвитку соціальної та інженерної  інфраструктури міста Одеси на 2017-2019 роки (далі – Програма) затверджена рішенням Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року                    № 1338-VІІ та спрямована на досягнення сталого розвитку житлового будівництва, забезпечення громадян житлом, підвищення ефективності функціонування інженерних мереж і комунікацій, оновлення соціальної інфраструктури міста.
Відповідальним виконавцем Програми виступає управління капітального будівництва Одеської міської ради, виконавцем – управління дорожнього господарства Одеської міської ради.
На 2018 рік обсяги фінансування, передбачені Програмою, склали   780 630,46 тис.грн, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 7 377,62 тис.грн, обласного бюджету – 1 944,44 тис.грн та бюджету                             м. Одеси – 771 308,40 тис.грн. 
На реалізацію заходів Програми бюджетні призначення (з урахуванням змін) затверджені у загальній сумі 780 444,03 тис.грн, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 7 377,62 тис.грн, обласного                   бюджету – 1 944,44 тис.грн та бюджету м. Одеси – 771 121,97 тис.грн.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 765 958,96 тис.грн, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 7 053,84 тис.грн, обласного бюджету – 1 888,88 тис.грн та бюджету м. Одеси –                  757 016,24 тис.грн.
 У звітному періоді виконання Програми здійснювалось за такими напрямами та заходами: 

1. Сприяння розвитку житлового будівництва міста Одеси
1.1. Будівництво (придбання) житла для осіб, які відповідно до діючого законодавства потребують поліпшення житлових умов. 
На замовлення управління капітального будівництва Одеської міської ради в межах заходу за рахунок коштів бюджету м. Одеси продовжувалось будівництво житлового будинку № 29-б (буд.) у мкр. ІІІ-4-2 жилого району ім. Котовського у м. Одесі для осіб, які відповідно до чинного законодавства України потребують поліпшення житлових умов. Фактичне виконання робіт та касові видатки по об’єкту склали  6 349,14  тис.грн.
1.2. Будівництво житлового будинку № 45 (21-А) по вул. Генерала Бочарова в мкр. ІІІ-4-3 жилого району ім. Котовського у м. Одесі. 
Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради отримано висновок державної експертизи щодо відкоригованої проектно-кошторисної документації; за результатами  проведеної процедури закупівлі укладено договір підряду. За рахунок коштів бюджету м. Одеси на об’єкті виконувались підготовчі роботи, відновлено будівництво. Фактичне виконання робіт та касові видатки по об’єкту склали  1 993,60 тис.грн.

2. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів соціальної інфраструктури міста Одеси
2.1. Будівництво загальноосвітньої школи на 1000 навчальних місць, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 8. 
За рахунок коштів бюджету м. Одеси на замовлення управління капітального будівництва Одеської міської ради у звітному періоді виконано роботи з будівництва будівель школи та майстерень, облаштовано пришкільний стадіон, виконано роботи з благоустрою прилеглої території. Об’єкт введено в експлуатацію. Фактичне виконання робіт та касові видатки склали 67 114,64  тис.грн.
2.2. Будівництво школи у мкр. ІІІ-4-1 жилого району ім. Котовського                у м. Одесі. 
На замовлення управління капітального будівництва Одеської міської ради за рахунок коштів бюджету м. Одеси продовжувалось виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту.  Фактичне виконання робіт та касові видатки склали 29 602,49  тис.грн.
2.3. Будівництво дитячого садка в межах вулиць: Маршала Говорова, Сегедської, Зоопаркової, Армійської в м. Одесі. 
У межах заходу управлінням капітального будівництва Одеської міської ради отримано висновок державної експертизи щодо проектно-кошторисної документації. Касові видатки за рахунок коштів бюджету                    м. Одеси склали 57,10 тис.грн. 
Крім того, відповідно до вимог чинного законодавства України проведено процедуру закупівлі, укладено договір підряду.   
2.5. Капітальний ремонт та реконструкція будівель комунальної установи «Міська клінічна інфекційна лікарня» з інженерними мережами за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 5/7. 
На замовлення управління капітального будівництва Одеської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України проведено процедуру закупівлі  та укладено договір підряду на виконання робіт з капітального ремонту будівлі 4-го відділення лікарні. За рахунок коштів бюджету м. Одеси виконано частину робіт з капітального ремонту будівлі, профінансовано 10 506,99 тис.грн. Також розпочато розробку проектно-кошторисної документації на виконання капітального ремонту корпусів лікарні літ.літ. «К», «Ж», «И», «Н». На виконання проектних робіт профінансовано 1 500,00 тис.грн. Всього у 2018 році по заходу фактичне виконання та касові видатки склали  12 006,99 тис.грн.
2.9.  Капітальний ремонт будівлі та 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,  розташованого за адресою: м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 1/6. 
За рахунок коштів бюджету м. Одеси на замовлення управління капітального будівництва Одеської міської ради виконувались роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації  по об’єкту. Фактичне виконання та касові видатки склали  170,00 тис.грн.
2.10. Капітальний ремонт стадіону та фасаду  Одеської  спеціалізованої школи № 86 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, 79. 
На замовлення управління капітального будівництва Одеської міської ради за рахунок коштів бюджету м. Одеси проведено роботи з утеплення та оздоблення фасаду будівлі школи з використанням сучасних енергоефективних матеріалів та технологій, а також виконано роботи з коригування проектно-кошторисної документації. Фактичне виконання та касові видатки склали 12 647,42 тис.грн. 
2.13. Капітальний ремонт стадіону Одеської спеціалізованої                    школи № 17 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області,  розташованої за адресою: м. Одеса,                                   вул. Махачкалинська, 7. 
За рахунок коштів бюджету м. Одеси на замовлення управління капітального будівництва Одеської міської ради облаштовано футбольні поля та баскетбольний майданчик, виконано роботи з облаштування спортивних майданчиків, бігових доріжок з гумового покриття, нанесена розмітка, змонтований тренажерний комплекс, встановлені глядацькі трибуни. Роботи по об’єкту завершені. Фактичне виконання та касові видатки склали                          4 759,51 тис.грн. 
2.15. Реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти м. Одеси. 
У межах заходу на замовлення управління капітального будівництва Одеської міської ради виконувались роботи з проектування, капітального ремонту та реконструкції будівель шкіл, дитячих садків, територій пришкільних стадіонів, позашкільних закладів освіти. 
За рахунок коштів бюджету м. Одеси завершено капітальний ремонт Одеського дошкільного навчального закладу  «Ясла-садок» № 48 Одеської міської ради Одеської області по вул. Дюківській, 12 (будівля садка тривалий час знаходилась у занедбаному стані та не експлуатувалась). 
Капітально відремонтовано будівлі Одеських дошкільних навчальних закладів №№ 52, 26, 115, 147 та виконано роботи з благоустрою території навколо них. 
Завершено капітальний ремонт будівель з утепленням дахів і фасадів, благоустроєм прилеглої території Одеських загальноосвітніх шкіл                            І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області № 55 та № 15. Проведено капітальний ремонт спортивного залу ОЗОШ № 37, покрівлі будівлі ОЗОШ № 122, елементів благоустрою території ОЗОШ № 1, будівель шкіл №№ 51, 66, 58 та ліцею «Приморський». Завершено капітальний ремонт будівлі та встановлено системи протипожежної сигналізації в ОЗОШ № 125 та в ОДНЗ № 15.
Завершено реконструкцію Одеської гімназії № 4: збудовано корпус з актовим залом, спортивним залом та майстернями, також оздоблено фасад будівлі гімназії та облаштовано стадіон.
Проведено реконструкцію пожежного резервуару на території                  ОЗОШ № 30.
Завершено капітальний ремонт стадіонів ОЗОШ № 27, ОЗОШ № 15, виконано капітальний ремонт спортивних майданчиків ОЗОШ № 31 та  ОЗОШ № 110. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та коштів бюджету м. Одеси виконано капітальний ремонт стадіонів ОЗОШ №№ 30, 40 ,41.
За рахунок субвенції з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проектів завершено капітальний ремонт                         ОДНЗ № 171.
За рахунок коштів бюджету м. Одеси продовжувалось виконання робіт з капітального ремонту у дитячих садках №№ 88, 145, 267, 278. Виконувались роботи з капітального ремонту Одеських загальноосвітніх шкіл №№ 24, 65, 89, 81, ОНВК «Гімназія № 7», а також стадіонів шкіл № 5 та № 100, виконано частину ремонтно-реставраційних робіт фасаду та покрівлі будівлі ОЗОШ № 26, яка є пам’яткою архітектури. 
За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проектів та бюджету м. Одеси продовжувався капітальний ремонт ОЗОШ № 103.
За рахунок коштів бюджету м. Одеси проведено капітальний ремонт приміщень навчальних закладів у м. Одесі: реалізовано заходи щодо забезпечення пожежної безпеки (приміщення ОДНЗ №№ 3, 57, 125, 174, ОНВК № 90  ім. О.С. Пушкіна, ОНВК №№  4, 53, Одеських гімназії №№ 2, 8,   ОСШ № 117, ОЗОШ №№ 10, 14, 15, 18, 19, 20, 31, 46, 60, 62, 69, 100, 110, 120, КПНЗ «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Самоцвіт»).
Крім того, в межах заходу виконувались проектно-вишукувальні роботи з капітального ремонту будівель ОДНЗ № 217, ОЗОШ №№ 8, 31, 39, 61, 110, ОСШ №№ 119, 121, Одеської гімназії № 5, КПНЗ «Промінь», стадіонів ОСШ № 32, Одеської гімназії № 8, ОНВК «Гармонія» гімназія № 6, а також  з реконструкції будівель ОДНЗ № 39, ОНВК № 4.
Всього за заходом у 2018 році фактичне виконання та касові видатки склали 238 323,45 тис.грн, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 6 664,57 тис.грн, обласного бюджету – 1 044,05 тис.грн, бюджету м. Одеси – 230 614,83 тис.грн.
2.16. Реконструкція та капітальний ремонт закладів охорони здоров’я   м. Одеси. 
У межах заходу на замовлення управління капітального будівництва Одеської міської ради за рахунок коштів бюджету м. Одеси виконувались роботи з проектування, капітального ремонту та реконструкції будівель медичних закладів у м. Одесі.
Виконано роботи з капітального ремонту приміщень амбулаторій сімейної медицини за адресами: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 7А (ЦПМСД № 4), вул. Маршала Говорова, 26 та вул. Сегедська, 16                               (ЦПМСД № 2). Завершено капітальний ремонт приміщень гінекологічного відділення комунальної установи «Міська клінічна лікарня № 11». Виконано капітальний ремонт зовнішнього освітлення, елементів благоустрою та конструкцій на об’єкті очисних споруд комунальної установи «Міська клінічна інфекційна лікарня».
Виконувались роботи з капітального ремонту будівлі комунальної установи «Пологовий будинок № 1», будівлі та елементів благоустрою прилеглої території комунальної установи «Пологовий будинок № 7», будівель комунальних установ «Міська поліклініка № 1», «Міська поліклініка № 6», приміщень комунальної установи «Міська клінічна   лікарня № 8», інженерних мереж комунальної установи «Міська клінічна лікарня № 1». Проводився капітальний ремонт приміщень, в яких розташовано амбулаторії сімейної медицини по вул. Житомирській, 2 (ЦПСМ № 10), по вул. Давида Ойстраха, 7 (ЦПСМ № 28), по Фонтанській дорозі, 30/32 (ЦПСМ № 3) та приміщень для розташування амбулаторії по Люстдорфській дорозі, 170.
Розроблялася проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт приміщень амбулаторії сімейної медицини по                                            пров. Обсерваторному, 8 (ЦПМСД № 2), 	реконструкцію корпусу літ. «П»              комунальної установи «Міська клінічна лікарня № 10», ремонтно-реставраційні роботи будівель комунальної установи «Міська клінічна лікарня  № 1». 
Всього за заходом у 2018 році за рахунок коштів бюджету м. Одеси фактичне виконання та касові видатки склали 85 295,21 тис.грн.
2.17. Проектування та реконструкція Одеської загальноосвітньої школи № 33 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області з будівництвом Центру дитячої творчості за адресою: м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 8.
За рахунок коштів бюджету м. Одеси на замовлення управління капітального будівництва Одеської міської ради виконано роботи з розробки проектно-кошторисної документації, отримано висновок експертизи, проведено процедуру закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства та укладено договір підряду.  Фактичне виконання та касові видатки склали               1 388,98 тис.грн.
2.18. Проектування та реконструкція будівель комунальної власності по вул. Мечникова, 2а у м. Одесі для створення інклюзивного ресурсного центру.
На замовлення управління капітального будівництва Одеської міської ради за рахунок коштів бюджету м. Одеси виконано роботи з розробки проектно-кошторисної документації, отримано висновок експертизи, проведено процедуру закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства України та укладено договір підряду. На об’єкті розпочато роботи                            з реконструкції. Фактичне виконання та касові видатки склали                                       1 625,18 тис.грн. 

3. Розвиток об’єктів благоустрою та інженерної інфраструктури міста Одеси
3.1. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт інженерних мереж міста Одеси. 
У межах заходу на замовлення управління капітального будівництва Одеської міської ради за рахунок коштів бюджету м. Одеси виконувалися роботи з проектування, будівництва, капітального ремонту та реконструкції інженерних мереж електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення для забезпечення надійного функціонування об’єктів соціально-побутової інфраструктури міста та житлових будинків.
У межах заходу здійснено наступні роботи:
	реконструкцію будівлі ЦТП-8 ЕРР-1 КП «Теплопостачання міста Одеси» по вул. Паустовського, 5;

будівництво інженерних мереж зовнішнього електропостачання адміністративної будівлі по вул. Косовській, 2-Д;
будівництво інженерних мереж зовнішнього електропостачання, а також мереж зливової каналізації загальноосвітньої школи по                    вул. Маршала Говорова, 8; 
будівництво інженерних мереж для енергозабезпечення Одеської гімназії № 4 по вул. Болгарській, 88;
капітальний ремонт зливового колектора по пров. Павла Кравцова, від вул. Отамана Головатого до урізу Чорного моря; 
капітальний ремонт зливового колектора по пров. Миколи Плигуна, від вул. Отамана Головатого до урізу Чорного моря; 
реконструкцію інженерних мереж водопостачання, електропостачання, газопостачання будівлі комунальної власності по Хаджибейській дорозі, 32, літ. «І»;
капітальний ремонт інженерних мереж водопостачання та електропостачання будівлі по Хаджибейській дорозі, 32;
будівництво інженерних мереж госппобутової каналізації по                            вул. Хутірській, на ділянці від пров. Хутірського до вул. Кругової (Цементний провулок та вулиця Хутірська).
Проведено капітальний ремонт зливової системи в районі                   вул. Академіка Вільямса ріг просп. Небесної Сотні та будівництво кабельних ліній електропостачання 10кВ мкр. ІІІ-4-1  жилого району ім. Котовського.
Розроблялася проектно-кошторисна документація з будівництва водоводу від вул. Багрицького до Французького бул., реконструкції системи теплопостачання в районі вулиць Маршала Малиновського, Багрицького, Кропивницького, Цегельнозаводської, будівництва інженерних мереж водовідведення в межах вулиць Аграрної, Бахчевої, Сосюри, Ризької, Самарської, Тираспольського шосе, Учнівської, Чумацької, а також території в районі пл. Думської. 
Всього за заходом у 2018 році фактичне виконання та касові видатки склали  56 768,44 тис.грн.
3.2. Будівництво та капітальний ремонт об’єктів благоустрою міста Одеси. 
У межах заходу на замовлення управління капітального будівництва Одеської міської ради за рахунок коштів бюджету м. Одеси виконувались роботи з благоустрою території міста, у тому числі:
- завершено капітальний ремонт парку культури та відпочинку «Преображенський»; 
- капітально відремонтовано пішохідні зони та інші елементи благоустрою території: в межах будівель № 10б по вул. Ільфа і Петрова та                № 30/2 по просп. Академіка Глушка; по вул. Космонавтів, у районі будинку № 27/1; в межах будинків по вул. Академіка Корольова, 50 та                            просп. Академіка Глушка, 20; в районі житлового будинку № 5 по                       вул. Академіка Воробйова; в районі будинку № 61Г по вул. Маршала Малиновського; в межах будинків по вул. Академіка Корольова, 50 та               просп. Академіка Глушка, 20; в межах будинків по вул. Ільфа і Петрова, 6/3 та вул. Ільфа і Петрова, 8; в районі будинку № 30/1по просп. Академіка                      Глушка; між житловими будинками по вул. Генерала  Петрова, 2а та вул. Сибірській, 3е;
- виконано капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду між будинками № 65 по вул. Маршала Малиновського та № 76 по                                  вул. Академіка Філатова;
- капітально відремонтовані дитячі гральні майданчики за адресами:               м. Одеса, вул. Заславського, 2, вул. Новосельського, 94, вул. Спиридонівська, 14; розпочато капітальний ремонт гральних майданчиків по вул. Івана                           Франка, 41 та по вул. Аграрній ріг вул. Лютневої.
Розроблялася проектно-кошторисна документація на виконання капітального ремонту елементів благоустрою території за адресою: м. Одеса, пров. Воронцовський, 2.
За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проектів виконано капітальний ремонт елементів благоустрою на пл. Молоді, 17б.
Всього за заходом у 2018 році фактичне виконання та касові видатки  склали 20 933,48 тис.грн, у тому числі за рахунок коштів обласного              бюджету – 644,94 тис.грн, бюджету м. Одеси –  20 288,54 тис.грн. 
3.3. Проектування та капітальний ремонт Новоаркадійського колектору у м. Одесі. 
У межах заходу за рахунок коштів бюджету м. Одеси на замовлення управління капітального будівництва Одеської міської ради завершено роботи з капітального ремонту колектора на ділянці від вул. Генуезьської до кінцевого випуску, а також розроблено та затверджено проектно-кошторисну документацію на виконання капітального ремонту колектора на ділянці від вул. Генуезької, 36 до пров. Шампанського, 11. За рахунок коштів бюджету м. Одеси фактичне виконання та касові видатки склали 9 998,32 тис.грн. 
3.5. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Рішельєвській (на ділянці від вул. Ланжеронівської до вул. Успенської) у м. Одесі. 
У межах заходу на замовлення управління дорожнього господарства Одеської міської ради за рахунок коштів бюджету м. Одеси виконані роботи з улаштування тротуарної плитки, паркувальних кишень, пандусів, металевих перильних огороджень, нової кабельної каналізації, нових опор освітлення та контактної мережі. Загалом відновлено 17,16 тис.м2 твердого покриття. Фактичне виконання та касові видатки склали 56 273,97 тис.грн.
3.6. Капітальний ремонт вул. Преображенської (на ділянці від                  вул. Жуковського до вул. Садової) у м. Одесі. 
У межах заходу на замовлення управління дорожнього господарства Одеської міської ради за рахунок коштів бюджету м. Одеси виконані роботи зі встановлення посилених опор по вул. Преображенській ріг вул. Буніна, вул. Преображенській ріг вул. Дерибасівської. Встановлено металеву огорожу для запобігання випадковому виходу пішоходів на проїжджу частину, а також боларди – для запобігання виїзду транспортних засобів на тротуар. Завершено роботи з організації дорожнього руху (встановлені світлофори, дорожні знаки, нанесена дорожня розмітка). Роботи виконані на площі 6,12 тис.м2. Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) –                  5 093,10 тис.грн. 
3.7. Капітальний ремонт вул. Преображенської (на ділянці від           вул. Садової до вул. Софіївської) у м. Одесі. 
У межах заходу на замовлення управління дорожнього господарства Одеської міської ради за рахунок коштів бюджету м. Одеси виконані роботи з улаштування мереж водопроводу та газопроводу, влаштовано нове покриття з асфальтобетону та трамвайних плит на проїжджій частині, демонтовані старі та встановлені нові опори контактної мережі та освітлення, виконані роботи з улаштування тротуарів тротуарною плиткою, встановлено металеву огорожу для запобігання випадковому виходу пішоходів на проїжджу частину, встановлені боларди для запобігання виїзду транспортних засобів на тротуар, завершені роботи з організації дорожнього руху (встановлені світлофори, дорожні знаки, нанесена дорожня розмітка). Роботи виконанні на площі 22,14 тис.м2. Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 55 456,80 тис.грн. 

4. Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція об’єктів комунальної власності у місті Одесі
4.1. Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція об'єктів соціально-побутового призначення, включених до комунальної власності          м. Одеси. 
На замовлення управління капітального будівництва Одеської міської ради за рахунок коштів бюджету м. Одеси виконувались роботи з проектування, реконструкції та капітального ремонту будівель, в яких розташовані заклади культури, спорту, соціального захисту тощо, а також адміністративних будівель, що знаходяться у комунальній власності територіальної громади міста Одеси. 
У межах заходу завершено капітальний ремонт стадіону, розташованого на Хаджибейській дорозі; виконувались роботи з капітального ремонту будівлі комунального позашкільного навчального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 5» по                           вул. Космонавта Комарова, 4-А; реконструювався корпус спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Дача Ковалевського, 93, а також здійснювалось проектування будівництва багатофункціонального спортивного комплексу у Київському районі та реконструкції стадіону «Спартак». 
З метою створення центрів надання адміністративних та соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс» виконувався капітальний ремонт приміщень будівлі по вул. Армійській, 9, проводилась  реконструкція будівлі по вул. Дальницькій, 2 та адміністративної будівлі по                                          просп. Добровольського, 106.
Для створення Центру допомоги жінкам (жінкам з дітьми), постраждалим від насильства, проведено капітальний ремонт квартир                           №№ 5, 60, 30, 33, а також фасаду та приміщень загального користування будинку № 24 по вул. Педагогічній.
Виконувався капітальний ремонт будівлі за адресою:                                  м. Одеса, просп. Добровольського, 120а, в якій розташовано територіальний центр соціального обслуговування та управління соціального захисту Суворовського району. Також капітально відремонтовано приміщення територіального центру соціального обслуговування Малиновського району за адресою: м. Одеса,  вул. Богдана Хмельницького, 62.
У комунальній установі «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку» проводились роботи з капітального ремонту приміщень з облаштуванням системи пожежної сигналізації по                              вул. Космонавтів, 27/1, також здійснено капітальний ремонт системи опалення будівлі по вул. Академіка Сахарова, 30/1. 
Виконувались роботи з капітального ремонту будівель та приміщень комунальної власності за адресами: м. Одеса, вул. Єлісаветинська, 15, вул. Катерининська, 48, вул. 43-я Лінія, 17А, вул. Заньковецької, 7/7,                                 вул. Преображенська, 44, 64, Французький бульвар, 7, вул. Мечникова, 59, 102, вул. Академіка Філатова, 15А, вул. Жуковського, 13, вул. Хімічна, 3, вул. Розкидайлівська, 67-А.
Завершено реконструкцію будівлі за адресою: м. Одеса,                                  вул. Головківська, 1. 
Виконано ремонтно-реставраційні роботи дворової частини будівлі по вул. Рішельєвській, 4. Виконувалось проектування робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 134  та реконструкції адміністративної будівлі за адресою: м. Одеса,  вул. Маршала  Малиновського, 67а.
Крім того, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та коштів бюджету м. Одеси виконано капітальний ремонт приміщень, в яких розташоване Об’єднання шахово-шашкових клубів Одеської області, за адресою: м. Одеса,  вул. Канатна, 95. 
За рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету Одеської області виконано роботи з капітального ремонту каналізаційної системи приміщень будівлі, в якій розташований Малиновський ВП в м. Одесі                    ГУНП в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Академіка                        Філатова, 23В. 
Всього за заходом у 2018 році фактичне виконання та касові видатки  склали 85 811,47 тис.грн, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 389,27 тис.грн, обласного бюджету – 199,89 тис.грн, бюджету               м. Одеси – 85 222,31 тис.грн. 
4.2. Проведення робіт, пов’язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» – проектування та капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 9.
На замовлення управління капітального будівництва Одеської міської ради за рахунок коштів бюджету м. Одеси завершено капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі, встановлено ліфт. В адміністративній будівлі по вул. Академіка Корольова, 9 розпочав роботу центр надання соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс». 
Всього за заходом у 2018 році фактичне виконання та касові видатки склали 14 289,67 тис.грн.
Інформація про виконання Програми додається.




Керуюча справами                                                                              О. Оніщенко



Додаток 		
до інформації  до Програми


 ІНФОРМАЦІЯ 
про виконання Комплексної програми будівництва і розвитку соціальної та інженерної  інфраструктури  міста Одеси                      на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року № 1338-VІІ, 
за 2018 рік

	Найменування відповідального виконавця Програми – управління капітального будівництва Одеської міської ради.

Найменування головного розпорядника бюджетних коштів Програми – управління капітального будівництва Одеської міської ради, управління дорожнього господарства Одеської міської ради.
	Дата і номер рішення Одеської міської ради про затвердження Програми та внесення змін до неї – рішення  Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року № 1338-VІІ «Про затвердження Комплексної програми будівництва і розвитку соціальної та інженерної інфраструктури міста Одеси на 2017-2019 роки», від 08 листопада 2017 року № 2591-VII                 «Про внесення змін до Комплексної програми будівництва і розвитку соціальної та інженерної інфраструктури міста Одеси на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року № 1338-VІІ»,                           від 06 червня 2018 року № 3312-VII «Про внесення змін до Комплексної програми будівництва і розвитку соціальної та інженерної інфраструктури міста Одеси на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року № 1338-VІІ», від 30 січня 2019 року № 4196-VII «Про внесення змін до Комплексної програми будівництва і розвитку соціальної та інженерної інфраструктури міста Одеси на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року № 1338-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 діючого законодавства потребують поліпшення житлових умов
2017-2019 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
6 350,00
6 349,14
6 349,14
6 349,14




бюджет м. Одеси
6 350,00
6 349,14
6 349,14
6 349,14
1.2.
Завершення будівництва житлового будинку № 45 (21-А) по вул. Генерала Бочарова                           в мкр. ІІІ-4-3 жилого району                     ім. Котовського у м. Одесі
2018-2019 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
1 994,00
1 993,70
1 993,60
1 993,60




бюджет м. Одеси
1 994,00
1 993,70
1 993,60
1 993,60
Всього за напрямом діяльності
Усього, у т.ч.:
8 344,00
8 342,84
8 342,74
8 342,74

бюджет м. Одеси
8 344,00
8 342,84
8 342,74
8 342,74
2. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів соціальної інфраструктури міста Одеси
2.1.
Будівництво загальноосвітньої школи на 1000 навчальних місць, розташованої за адресою:               м. Одеса, вул. Маршала 
Говорова, 8  
2017-2018 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
67 115,00
67 114,64
67 114,64
67 114,64




бюджет м. Одеси
67 115,00
67 114,64
67 114,64
67 114,64
2.2.
Будівництво школи у мкр. ІІІ-4-1 жилого району ім. Котовського  в м. Одесі
2017-2019 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
29 615,00
29 615,00
29 602,49
29 602,49




бюджет м. Одеси
29 615,00
29 615,00
29 602,49
29 602,49
2.3.
Будівництво дитячого садка в межах вулиць: Маршала Говорова, Сегедської, Зоопаркової, Армійської  в м. Одесі
2018-2019 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
58,00
57,10
57,10
57,10




бюджет м. Одеси
58,00
57,10
57,10
57,10
2.4.
Будівництво дитячого садка у  мкр. ІІІ-4-2 жилого району                ім. Котовського у м. Одесі
2017, 2019 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
0,00
0,00
0,00
0,00




бюджет м. Одеси
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.
Капітальний ремонт та реконструкція будівель комунальної установи «Міська клінічна інфекційна лікарня» з інженерними мережами за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 5/7 
2017-2019 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
16 232,00
16 231,60
12 006,99
12 006,99




бюджет м. Одеси
16 232,00
16 231,60
12 006,99
12 006,99
2.6.
Капітальний ремонт будівлі комунальної установи «Міська дитяча поліклініка № 6» за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 7 А
2017 рік
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
0,00
0,00
0,00
0,00




бюджет м. Одеси
0,00
0,00
0,00
0,00
2.7.
Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою прилеглої території Одеського дошкільного навчального закладу «Ясла-
садок» № 237 Одеської міської ради Одеської області, розташованого за адресою: 
м. Одеса, пров. Прохоровський, 4
2017 рік
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
0,00
0,00
0,00
0,00




бюджет м. Одеси
0,00
0,00
0,00
0,00
2.8.
Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою прилеглої території Одеського дошкільного навчального закладу «Ясла-
садок» № 15 комбінованого типу Одеської міської ради Одеської області, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка  Вільямса, 48/4
2017 рік
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
0,00
0,00
0,00
0,00




бюджет м. Одеси
0,00
0,00
0,00
0,00
2.9.
Капітальний ремонт будівлі та 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, розташованого за адресою: м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 1/6
2017-2019 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
200,00
200,00
170,00
170,00




бюджет м. Одеси
200,00
200,00
170,00
170,00
2.10.
Капітальний ремонт  стадіону та фасаду Одеської спеціалізованої школи № 86  І-ІІІ ступенів з  поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області, розташованої за адресою:                        м. Одеса,  вул. Академіка Вільямса,79
2017-2019 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
12 650,00
12 650,00
12 647,42
12 647,42




бюджет м. Одеси
12 650,00
12 650,00
12 647,42
12 647,42
2.11.
Капітальний ремонт  будівлі Одеської загальноосвітньої школи № 45 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, розташованої  за адресою:                       м. Одеса,  вул. Літакова, 5 
2017 рік
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
0,00
0,00
0,00
0,00




бюджет м. Одеси
0,00
0,00
0,00
0,00
2.12.
Капітальний ремонт  будівлі та елементів благоустрою прилеглої території Одеського навчально-виховного комплексу № 263 «Спеціалізована школа І ступеня з  поглибленим вивченням англійської мови – дошкільний заклад» Одеської міської ради Одеської області, розташованого за адресою: м. Одеса,                       вул. Академіка Вільямса, 54
2017 рік
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
0,00
0,00
0,00
0,00




бюджет м. Одеси
0,00
0,00
0,00
0,00
2.13.
Капітальний ремонт стадіону Одеської спеціалізованої школи  № 17  I-III ступенів з поглибленим вивченням англійської мови  Одеської міської ради Одеської області, розташованої за адресою: м. Одеса, вул.  Махачкалинська, 7
2017-2018 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
4 940,00
4 760,00
4 759,51
4 759,51




бюджет м. Одеси
4 940,00
4 760,00
4 759,51
4 759,51
2.14.
Капітальний ремонт стадіону Одеської загальноосвітньої школи № 22 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, розташованої за адресою:                      м. Одеса, вул. Махачкалинська, 4
2017 рік
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
0,00
0,00
0,00
0,00




бюджет м. Одеси
0,00
0,00
0,00
0,00
2.15.
Реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти м. Одеси
2017-2019 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
238 699,06
238 698,85
238 323,45
238 323,45




державний бюджет
6 977,62
6 977,62
6 664,57
6 664,57




обласний бюджет
1 044,44
1 044,44
1 044,05
1 044,05




бюджет м. Одеси
230 677,00
230 676,79
230 614,83
230 614,83
2.16.
Реконструкція та капітальний ремонт закладів охорони здоров'я  м. Одеси
2017-2019 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
85 323,00
85 322,10
85 295,21
85 295,21




бюджет м. Одеси
85 323,00
85 322,10
85 295,21
85 295,21
2.17.
Проектування та реконструкція Одеської загальноосвітньої школи № 33 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області з будівництвом Центру дитячої творчості за адресою: м. Одеса вул. Космонавта Комарова, 8
2018-2019 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
6 389,00
6 389,00
1 388,98
1 388,98




бюджет м. Одеси
6 389,00
6 389,00
1 388,98
1 388,98
2.18.
Проектування та реконструкція будівель комунальної власності по вул. Мечникова, 2а у м. Одесі для створення інклюзивного ресурсного центру
2018-2019 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
1 650,00
1 650,00
1 625,18
1 625,18




бюджет м. Одеси
1 650,00
1 650,00
1 625,18
1 625,18
Всього за напрямом діяльності
Усього, у т.ч.:
462 871,06
462 688,29
452 990,97
452 990,97

державний бюджет
6 977,62
6 977,62
6 664,57
6 664,57

обласний бюджет
1 044,44
1 044,44
1 044,05
1 044,05

бюджет м. Одеси
454 849,00
454 666,23
445 282,35
445 282,35
3. Розвиток об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури міста Одеси
3.1.
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт інженерних мереж міста Одеси  
2017-2019 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
56 775,00
56 775,00
56 768,44
56 768,44




бюджет м. Одеси
56 775,00
56 775,00
56 768,44
56 768,44
3.2.
Будівництво та капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста Одеси  
2017-2019 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
20 995,00
20 994,40
20 933,48
20 933,48




обласний бюджет
700,00
700,00
644,94
644,94




бюджет м. Одеси
20 295,00
20 294,40
20 288,54
20 288,54
3.3.
Проектування та капітальний ремонт Новоаркадійського колектору у м. Одесі
2017-2019 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
10 000,00
9 998,40
9 998,32
9 998,32




бюджет м. Одеси
10 000,00
9 998,40
9 998,32
9 998,32
3.4.
Проектування та будівництво зливової каналізації житлового масиву ім. Котовського у м. Одесі
2017 рік
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
0,00
0,00
0,00
0,00




бюджет м. Одеси
0,00
0,00
0,00
0,00
3.5.
Капітальний ремонт тротуарів по вул. Рішельєвській (на ділянці від вул. Ланжеронівської до                      вул. Успенської)  у м. Одесі
2017-2019 роки
Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
60 972,50
60 972,50
56 273,97
56 273,97




бюджет м. Одеси
60 972,50
60 972,50
56 273,97
56 273,97
3.6.
Капітальний ремонт                            вул. Преображенської (на ділянці від вул. Жуковського до                   вул. Садової) у м. Одесі
2017-2018 роки
Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
5 093,10
5 093,10
5 093,10
5 093,10




бюджет м. Одеси
5 093,10
5 093,10
5 093,10
5 093,10
3.7.
Капітальний ремонт                            вул. Преображенської (на ділянці від вул. Садової до                             вул. Софіївської) у м. Одесі
2017-2018 роки
Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
55 456,80
55 456,80
55 456,80
55 456,80




бюджет м. Одеси
55 456,80
55 456,80
55 456,80
55 456,80
3.8.
Капітальний ремонт                             вул. Софіївської в м. Одесі
2019 рік
Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
0,00
0,00
0,00
0,00




бюджет м. Одеси
0,00
0,00
0,00
0,00
Всього за напрямом діяльності
Усього, у т.ч.:
209 292,40
209 290,20
204 524,11
204 524,11

обласний бюджет
700,00
700,00
644,94
644,94

бюджет м. Одеси
208 592,40
208 590,20
203 879,17
203 879,17
4. Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція об'єктів комунальної власності у місті Одесі
4.1.
Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція об’єктів соціально-побутового призначення, включених до комунальної власності  м. Одеси   
2017-2019 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
85 833,00
85 833,00
85 811,47
85 811,47




державний бюджет
400,00
400,00
389,27
389,27




обласний бюджет
200,00
200,00
199,89
199,89




бюджет м. Одеси
85 233,00
85 233,00
85 222,31
85 222,31
4.2.
Проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» – проектування та капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 9
2017-2018 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
14 290,00
14 289,70
14 289,67
14 289,67




бюджет м. Одеси
14 290,00
14 289,70
14 289,67
14 289,67
Всього за напрямом діяльності
Усього, у т.ч.:
100 123,00
100 122,70
100 101,14
100 101,14

державний бюджет
400,00
400,00
389,27
389,27

обласний бюджет
200,00
200,00
199,89
199,89

бюджет м. Одеси
99 523,00
99 522,70
99 511,98
99 511,98
Всього за Програмою
Усього, у т.ч.:
780 630,46
780 444,03
765 958,96
765 958,96

державний бюджет
7 377,62
7 377,62
7 053,84
7 053,84

обласний бюджет
1 944,44
1 944,44
1 888,88
1 888,88

бюджет м. Одеси
771 308,40
771 121,97
757 016,24
757 016,24
 

