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Про хід виконання у 2019 році Міської цільової програми благоустрою м. Одеси на 2018-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради              від 12 грудня 2018 року № 4004-VII
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Додаток
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
№ 176 від 28.05.2020 р.

ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання у 2019 році Міської цільової програми благоустрою         м. Одеси на 2018-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради
від 12 грудня 2018 року № 4004-VII

Міська цільова програма благоустрою м. Одеси на 2018-2021 роки затверджена рішенням Одеської міської ради від 12 грудня 2018 року           № 4004-VII (далі – Програма).
Програма розроблена з метою здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території міста в належному санітарному стані, поліпшення його естетичного вигляду, збереження об’єктів благоустрою та забезпечення безпечних умов життєдіяльності в місті Одесі.
Координацію та контроль виконання Програми здійснює департамент міського господарства Одеської міської ради. Виконавцями Програми є комунальне підприємство «Міські дороги», комунальне підприємство «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство», комунальне підприємство «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування», комунальне підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло», комунальне підприємство «Сервісний центр».
На 2019 рік обсяги фінансування, передбачені Програмою, складають                     688 191,7 тис.грн. За рахунок коштів бюджету м. Одеси передбачено фінансування заходів програми у сумі 381 198,5 тис.грн. Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 380 091,7 тис.грн.
У звітному періоді виконання заходів Програми здійснювалось                         за наступними напрямами та заходами.
1. Утримання та експлуатація об’єктів дорожнього господарства.
1.1. Організація та проведення паспортизації вулиць міста комунальним підприємством «Міські дороги». 
У звітному періоді виконання заходу Програми не здійснювалось.
1.2. Поточне утримання дорожніх мереж міста (освоєно 154 206,5 тис.грн).
Для забезпечення зовнішнього благоустрою та збереження дорожньої інфраструктури міста за звітний період комунальним підприємством           «Міські  дороги» здійснювалося поточне утримання 891,4 км магістральних доріг міста та інженерних споруд, а саме:
- зимове утримання магістральних доріг міста протяжністю 3 590,4 тис.кв.м;
- механізоване прибирання магістральних доріг міста протяжністю        1 817,8 тис.кв.м; 
- механізована мийка магістральних доріг міста протяжністю 1 714,4 тис.кв.м;
- ручне прибирання магістральних доріг міста протяжністю 988,1 тис.кв.м;
- очищення дощоприймачів – 2017 од.;
- промивка рукавів дощоприймачів – 10 823 п/м;
- очищення колекторів – 3 528 п/м;
- очищення лотків, канав – 9 509 п/м/10 куб.м;
- встановлення оглядових колодязів – 29 од.;
- ремонт оглядових колодязів із заміною лиття – 39 од.;
- встановлення кришок оглядових колодязів – 36 од.;
- встановлення дощоприймачів – 130 од.;
- ремонт дощоприймачів із заміною лиття – 3 од.;
- встановлення кришок дощоприймачів – 338 од.;
- ручне прибирання та механізована мийка мостів та шляхопроводів у кількості 11 од. площею 17 376,9 кв.м;
- ручне прибирання, механізована мийка, заміна скла, встановлення збірників сміття та фарбування на зупинкових комплексах у кількості 799 од.
1.3. Поточний та капітальний ремонт споруд дорожнього водовідводу. 
У звітному періоді виконання заходу Програми не здійснювалось.
1.4. Поточний та капітальний ремонт майна комунального підприємства «Міські дороги» (освоєно 6 106,5 тис.грн).
У звітному періоді виконувався капітальний ремонт нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Розкидайлівська, 67,                  під літерами «Г» (адміністративна будівля комунального підприємства «Міські дороги») та «Д» (бокси для зберігання матеріального резерву). 
Проведено монтаж дверних блоків, штукатурення та шпаклювання внутрішніх стін, монтаж систем вентиляції та кондиціювання, встановлено пристрої обігріву будівлі, облаштовано підлогу керамічною плиткою, виконано роботи з утеплення фасаду тощо.
1.5. Технічне переоснащення комунального підприємства «Міські дороги» шляхом придбання спецтехніки, механізмів, засобів малої механізації, інвентарю тощо (освоєно 25 015,0 тис.грн).
Для розвитку матеріально-технічної бази підприємства придбано                  3 одиниці спецтехніки, 18 одиниць засобів малої механізації.
2. Утримання та експлуатація об’єктів енергогосподарства.
2.1. Поточне утримання підземних пішохідних переходів, каналізаційно-насосних станцій та інше, що перебувають на балансі комунального підприємства «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство» (освоєно 14 508,6 тис.грн).
За звітний період здійснювалось поточне утримання та експлуатація            12 підземних пішохідних переходів, 6 промислових баз, 10 зливових насосних станцій, 14 дощових насосних станцій, 49 комірок ЩО-70 у трансформаторних підстанціях, 70 розподільних щитків.
2.2. Капітальний ремонт підземних пішохідних переходів, каналізаційно-насосних станцій та інших об’єктів, які перебувають на балансі комунального підприємства «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство» (освоєно 3 445,4 тис.грн).
Для забезпечення належного технічного та санітарного стану об’єктів благоустрою проведено роботи з капітального ремонту:
- із заміною 2 насосів з автоматичною системою управління у підземному пішохідному переході (просп. Шевченка ріг пров. Олександра Матросова);
- трансформатора ТМ-400, прокладки кабельної лінії (вул. Самарська, 4);
- у підземному пішохідному переході із заміною 2 занурювальних насосів та шафи для управління насосними агрегатами (вул. Приморська, 6);
- у підземному пішохідному переході (3-й Водопровідний пров.).
3. Утримання та експлуатація об’єктів зовнішнього освітлення.
3.1. Поточне утримання мереж зовнішнього освітлення та мереж зовнішнього електрозабезпечення (освоєно 86 150,0 тис.грн).
Впродовж звітного періоду комунальним підприємством електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» здійснювалося поточне утримання зовнішнього освітлення міста – 1 451 км, 128,2 км мереж електропостачання, 48,9 тис. світильників, 89 трансформаторних підстанцій та 3 розподільчих пункти.
Замінено: 30,97 км мереж зовнішнього освітлення, 180 прольотів кабельних ліній, 3 080 одиниць світильників, 133 трансформаторні підстанції, 119 пунктів включення зовнішнього освітлення. Протягом             2019 року на освітлення міста використано 21 825,4 тис.кВт/год електроенергії.
3.2. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення та мереж зовнішнього електрозабезпечення (освоєно 7 342,6 тис.грн). 
Виконано монтаж 218 світильників, прокладено 11 000 м кабельної лінії, встановлено 110 опор, 5 шаф, 11 лічильників у межах вулиць Отамана Чепіги, Зоопаркової, Градоначальницької, Дідріхсона, Головної, Восьмого березня, Бабеля, Хімічної, Балтської дороги. Виконано капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Леонова, вул. Смоленській (від вул. Самарської до вул. Умова), вул. Юхима Фесенка.
У межах впровадження інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери м. Одеси та реконструкція системи вуличного освітлення м. Одеси» виконано реконструкцію системи вуличного освітлення у складі вулиці Святослава Ріхтера з прилеглою площею Бориса Дерев’янка, Миколаївської дороги, Південної дороги, вулиці Семена Палія. Проведено монтаж 2 761 м кабельної лінії, встановлено 9 опор та 438 світильників.
3.3. Забезпечення функціонування святкової (новорічної) ілюмінації та Казкового містечка на Думській площі комунальним підприємством електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло»                      (освоєно 1 496,0 тис.грн).
Відремонтовано 4 300 м світлової ілюмінації, змонтовано 10 000 м світлової ілюмінації та 246 світильників, встановлено 38 світлових конструкцій.
3.4. Технічне переоснащення комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» шляхом придбання спецтехніки, механізмів, обладнання тощо (освоєно 4 833,2 тис.грн).
Придбано комп’ютерне обладнання та приладдя, програмне забезпечення та послуги з проєктування для впровадження автоматичної системи контролю і обліку електроенергії (АСКОЕ). Придбано сідловий тягач на базі шасі МАЗ з напівпричепом та краном-маніпулятором. 
4. Утримання та благоустрій кладовищ, надання ритуальних послуг.
4.1. Поточне утримання кладовищ (освоєно 17 416,5 тис.грн).
Впродовж звітного періоду комунальним підприємством «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» здійснювалося поточне утримання та експлуатація 11 кладовищ та крематорію. 
4.2. Розробка проектів землеустрою кладовищ.
У звітному періоді виконання заходу Програми не здійснювалось.
4.3. Поточний та капітальний ремонт елементів (будівництво доріг кладовищ, капітальний ремонт огорож, доріг кладовищ) (освоєно 12 520,5 тис.грн).
З метою благоустрою кладовищ виконано:
- на кладовищі «Західне» (м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-Д): будівництво 10 407 кв.м дорожнього покриття, укладання бордюрного каменю – 3 206 п/м, будівництво першої черги забору – 424,4 п/м, будівництво громадської вбиральні;
- на кладовищі «Ново-міське» (м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 33): капітальний ремонт 199 кв.м дорожнього покриття, укладання бордюрного каменю – 17 п/м, ямковий ремонт – 121 кв.м.
4.4. Організація поховання одиноких громадян (освоєно 2 414,0 тис.грн).
	Відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу» протягом року за рахунок коштів бюджету поховано безрідних у кількості 592 особи. Крім того, службою з транспортування трупів вивезено з місць виявлення до судово-медичного моргу 848 осіб.
5. Утримання та експлуатація інших об’єктів благоустрою.
5.1. Поточне утримання бюветних комплексів, фонтанів, об'єктів монументального мистецтва, які не є культурною спадщиною, ставків, розташованих в дендропарку Перемоги, громадських вбиралень, які перебувають на балансі комунального підприємства «Сервісний центр» (освоєно 23 450,3 тис.грн). 
За звітний період комунальним підприємством «Сервісний центр» здійснювалось поточне утримання та експлуатація:
- 16 бюветних комплексів;
- 25 фонтанів;
- гідротехнічного комплексу, який складається з 4 ставків на території дендропарку Перемоги;
- 21 громадської вбиральні, що пристосовані, зокрема, для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями;
- 38 об’єктів монументального мистецтва, розташованих на території міста Одеси, які не є об’єктами культурної спадщини.
5.2. Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція об’єктів/елементів благоустрою, які перебувають на балансі комунального  підприємства «Сервісний центр» (освоєно 5 799,3 тис.грн).
Виконано роботи з капітального ремонту (відновлення) декоративного облицювального покриття вертикальних поверхонь об’єкта «Обеліск місту-герою Одесі «Крила Перемоги»; меморіальних дощок з іменами Героїв Радянського Союзу, розташованих на площі Десятого квітня у  Приморському районі м. Одеси; фонтанів «Петя та Гаврик» на Театральній площі; будівництво моста на ставках у дендропарку Перемоги; розроблено проєктно-кошторисну документацію та здійснено капітальний ремонт Фонтана на Театральній площі (заміну вхідного силового кабелю від ТП-144 до насосної); здійснено капітальний ремонт (модернізацію) панорамного ліфта, розташованого за адресою: м. Одеса, Приморський бул., 1                           (парк «Грецький»), встановлення диспетчерського зв’язку та відеонагляду.
	5.3. Організація громадських вбиралень. 
У звітному періоді виконання заходу Програми не здійснювалось.
5.4. Технічне переоснащення комунального підприємства «Сервісний центр» шляхом придбання техніки, обладнання, інвентарю тощо                        (освоєно 60,1 тис.грн).
Придбано два насоси для дільниці з поточного обслуговування фонтанів.
7. Організація благоустрою у сфері розміщення  зовнішньої реклами.
7.1. Друк соціальної реклами та інформації соціальної спрямованості (освоєно 565,7 тис.грн).
Згідно з дорученнями Одеської міської ради була надрукована інформація соціальної спрямованості та сплачено дизайнерські послуги для сюжетів соціальної направленості.
7.2. Забезпечення функціонування комунальної установи «Одесреклама» Одеської міської ради (освоєно 7 162,8 тис.грн).
Витрати були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, телекомунікаційні послуги, оренду складів, де зберігаються демонтовані рекламні конструкції, банківські послуги, консультаційні послуги з програмного забезпечення, придбання канцелярського приладдя, запчастин для автомобілів та бензину. 
8. Організація благоустрою населених пунктів у сфері розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та елементів вуличної торгівлі.
8.1. Організація та проведення демонтажу тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі, їх транспортування та зберігання (освоєно 814,4 тис.грн).
Для забезпечення благоустрою та покращення естетичного стану міста демонтовано 496 об’єктів на загальну суму 814,4 тис.грн.
8.2. Забезпечення функціонування комунальної установи «Муніципальна служба розвитку торгівлі Одеської міської ради» (освоєно 6 784,3 тис.грн).

Інформація про хід виконання Програми додається.

Керуюча справами						                 О. Оніщенко
Додаток 
до інформації до Програми

ІНФОРМАЦІЯ 
про хід виконання Міської цільової програми благоустрою м. Одеси на 2018-2021 роки, 
затвердженої рішенням Одеської міської ради від 12 грудня 2018 року № 4004-VII,
у 2019 році 

1. Найменування відповідального виконавця Програми – департамент міського господарства Одеської міської ради. 
2. Найменування головних розпорядників бюджетних коштів Програми – департамент міського господарства Одеської міської ради, управління реклами Одеської міської ради, управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.
3. Дата і номер рішення Одеської міської ради про затвердження Програми та внесення змін до неї –                      від 12 грудня 2018 року № 4004-VІI «Про затвердження Міської цільової програми благоустрою м. Одеси                           на 2018-2021 роки», від 30 січня 2019 року № 4200-VII «Про внесення змін до Міської цільової програми благоустрою м. Одеси на 2018-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 12 грудня 2018 року                № 4004-VІI», від 24 квітня 2019 року № 4535-VII «Про внесення змін до Міської цільової програми благоустрою             м. Одеси на 2018-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 12 грудня 2018 року № 4004-VІI»,              від 18 вересня 2019 року № 5082-VII «Про внесення змін до Міської цільової програми благоустрою м. Одеси                  на 2018-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 12 грудня 2018 року № 4004-VІI».

№ 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

Утримання та експлуатація об’єктів дорожнього господарства 

1.1.
Організація та проведення паспортизації вулиць міста комунальним підприємством «Міські дороги»
2019-2021 роки
Департамент міського господарства 
Одеської міської ради, комунальне підприємство 
«Міські дороги»
Усього, у т.ч.:
750,0
0,0
0,0
0,0

























бюджет м. Одеси
750,0
0,0
0,0
0,0











1.2.
Поточне утримання дорожніх мереж міста 
2018-2021 роки
Департамент міського господарства 
Одеської міської ради, комунальне підприємство 
«Міські дороги»
Усього, у т.ч.:
227 872,0


154 280,3


154 206,5


154 206,5



























бюджет м. Одеси
227 872,0

154 280,3

154 206,5

154 206,5












1.3.
Поточний та капітальний ремонт споруд дорожнього водовідводу
2018-2021 роки
Департамент міського господарства 
Одеської міської ради, комунальне підприємство 
«Міські дороги»
Усього, у т.ч.:
97 000,0
0,0
0,0
0,0

























бюджет м. Одеси
97 000,0

0,0

0,0

0,0












1.4.
Поточний та капітальний ремонт майна комунального підприємства «Міські дороги» 
2018-2020 роки
Департамент міського господарства 
Одеської міської ради, комунальне підприємство 
«Міські дороги»
Усього, у т.ч.:
13 350,0
 
 
6 114,4
 
 
6 106,5
 
 
6 106,5
 
 

























бюджет м. Одеси
13 350,0
 
6 114,4
 
6 106,5
 
6 106,5
 











1.5.
Технічне переоснащення комунального підприємства «Міські дороги» шляхом придбання спецтехніки, механізмів, засобів малої механізації, інвентарю тощо 
2018-2021 роки
Департамент міського господарства 
Одеської міської ради, комунальне підприємство 
 «Міські дороги»
Усього, у т.ч.:
116 499,0


25 615,0


25 015,0


25 015,0



























бюджет м. Одеси
116 499,0

25 615,0

25 015,0

25 015,0












Всього за напрямом діяльності
Усього, у т.ч.:
455 471,0
186 009,7
185 328,0
185 328,0
















бюджет м. Одеси
455 471,0

186 009,7

185 328,0

185 328,0









2. Утримання та експлуатація об’єктів енергогосподарства 

2.1.
Поточне утримання  підземних пішохідних переходів, каналізаційно-насосних станцій та інше, що перебувають на балансі  комунального підприємства «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство» 
2018-2021 роки
Департамент міського господарства 
Одеської міської ради, комунальне підприємство «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство»
Усього, у т.ч.:
14 850,0


14 508,6


14 508,6


14 508,6



























бюджет м. Одеси
14 850,0

14 508,6

14 508,6

14 508,6












2.2.
Капітальний ремонт підземних пішохідних переходів, каналізаційно-насосних станцій та інших об’єктів, які перебувають на балансі комунального підприємства «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство» 
2018-2021 роки
Департамент міського господарства Одеської міської ради, комунальне підприємство
 «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство»
Усього, у т.ч.:
3 500,0


3 500,0


3 445,4


3 445,4



























бюджет м. Одеси
3 500,0

3 500,0

3 445,4

3 445,4












Всього за напрямом діяльності
Усього, у т.ч.:
18 350,0


18 008,6


17 954,0


17 954,0


















бюджет м. Одеси
18 350,0

18 008,6

17 954,0

17 954,0









3. Утримання та експлуатація об’єктів зовнішнього освітлення 

3.1.
Поточне утримання мереж зовнішнього освітлення та мереж зовнішнього електрозабезпечення 
2018-2021 роки
Департамент міського господарства 
Одеської міської ради, комунальне підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення  «Одесміськсвітло»
Усього, у т.ч.:
89 650,0
86 150,0
86 150,0
86 150,0





бюджет м. Одеси
89 650,0


86 150,0


86 150,0


86 150,0

































3.2.
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення  та мереж зовнішнього електрозабезпечення 
2018-2021 роки
Департамент міського господарства 
Одеської міської ради, комунальне підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення  «Одесміськсвітло»
Усього, у т.ч.:
20 000,0
7 343,0
7 342,6
7 342,6





бюджет м. Одеси
20 000,0


7 343,0


7 342,6


7 342,6

































3.3.
Забезпечення функціонування святкової (новорічної) ілюмінації та Казкового містечка на Думській площі комунальним підприємством електричних мереж зовнішнього освітлення  «Одесміськсвітло»
2018-2021 роки
Департамент міського господарства 
Одеської міської ради, комунальне підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення  «Одесміськсвітло»
Усього, у т.ч.:
1 500,0
1 500,0
1 496,0
1 496,0





бюджет м. Одеси
1 500,0


1 500,0


1 496,0


1 496,0

































3.4.
Технічне переоснащення комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення  «Одесміськсвітло» 
2018-2021 роки
Департамент міського господарства 
Одеської міської ради, комунальне підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення  «Одесміськсвітло»
Усього, у т.ч.:
10 000,0
4 836,0
4 833,2
4 833,2





бюджет м. Одеси
10 000,0


4 836,0


4 833,2


4 833,2

































Всього за напрямом діяльності
Усього, у т.ч.:
121 150,0
99 829,0
99 821,8
99 821,8


бюджет м. Одеси
121 150,0


99 829,0


99 821,8


99 821,8
























4. Утримання та благоустрій кладовищ, надання ритуальних послуг 

4.1.
Поточне утримання кладовищ 
2018-2021 роки
Департамент міського господарства 
Одеської міської ради, комунальне підприємство «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»
Усього, у т.ч.:
19 925,0
17 416,5
17 416,5
17 416,5





бюджет м. Одеси
19 925,0


17 416,5


17 416,5


17 416,5

































4.2.
Розробка проектів  землеустрою кладовищ 
2018-2019 роки
Департамент міського господарства 
Одеської міської ради, комунальне підприємство «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»
Усього, у т.ч.:
500,0
0,0
0,0
0,0





бюджет м. Одеси
500,0


0,0


0,0


0,0

































4.3.
Поточний та капітальний ремонт елементів  (будівництво доріг кладовищ, капітальний ремонт огорож, доріг кладовищ) 
2018-2021 роки
Департамент міського господарства 
Одеської міської ради, комунальне підприємство «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»
Усього, у т.ч.:
16 500,0
12 520,6
12 520,5
12 520,5





бюджет м. Одеси
16 500,0


12 520,6


12 520,5


12 520,5

































4.4.
Організація поховання одиноких громадян 
2018-2021 роки
Департамент міського господарства 
Одеської міської ради, комунальне підприємство «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»


Усього, у т.ч.:
2 705,4
2 414,0
2 414,0
2 414,0





бюджет м. Одеси
2705,4


2 414,0


2 414,0


2 414,0

































Всього за напрямом діяльності
Усього, у т.ч.:
39 630,4
32 351,1
32 351,0
32 351,0


бюджет м. Одеси
39 630,4


32 351,1


32 351,0


32 351,0
























           5. Утримання та експлуатація інших об’єктів благоустрою

5.1.
Поточне утримання бюветних комплексів, фонтанів, об’єктів монументального мистецтва, які не є культурною спадщиною, ставків, розташованих в дендропарку Перемоги, громадських вбиралень, які перебувають на балансі комунального  підприємства «Сервісний центр» 

2018-2021 роки
Департамент міського господарства 
Одеської міської ради, комунальне підприємство «Сервісний центр»
Усього, у т.ч.:
28 215,0
23 450,3
23 450,3
23 450,3





бюджет м. Одеси
28 215,0


23 450,3


23 450,3


23 450,3

































5.2.
Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція об’єктів/елементів благоустрою, які  перебувають на балансі комунального  підприємства «Сервісний центр» 
2018-2021 роки
Департамент міського господарства 
Одеської міської ради, комунальне підприємство «Сервісний центр»
Усього, у т.ч.:
7 063,0
5 799,4
5 799,3
5 799,3





бюджет м. Одеси
7 063,0


5 799,4


5 799,3


5 799,3

































5.3.
Організація громадських вбиралень 
2018-2021 роки
Департамент міського господарства Одеської міської ради, комунальне підприємство «Сервісний центр»
Усього, у т.ч.:
1 800,0
0,0
0,0
0,0





бюджет м. Одеси
1 800,0


0,0


0,0


0,0

































5.4.
Технічне переоснащення комунального підприємства «Сервісний центр» шляхом придбання техніки, обладнання, інвентарю тощо 
2018-2021 роки
Департамент міського господарства 
Одеської міської ради, комунальне підприємство «Сервісний центр»
Усього, у т.ч.:
227,0
60,1
60,1
60,1





бюджет м. Одеси
227,0


60,1


60,1


60,1

































Всього за напрямом діяльності
Усього, у т.ч.:
37 305,0
29 309,8
29 309,7
29 309,7


бюджет м. Одеси
37 305,0


29 309,8


29 309,7


29 309,7
























7. Організація благоустрою у сфері розміщення  зовнішньої реклами

7.1.
Друк соціальної реклами та інформації соціальної спрямованості
2019-2021 роки

Управління реклами Одеської міської ради, комунальна установа  «Одесреклама» 
Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
579,2
579,2
565,7
565,7





бюджет м. Одеси
579,2


579,2


565,7


565,7

































7.2.
Забезпечення функціонування комунальної установи «Одесреклама» Одеської міської ради
2019-2021 роки
Управління реклами Одеської міської ради, комунальна установа  «Одесреклама» 
Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
7 994,2
7 444,2
7 162,8
7 162,8





бюджет м. Одеси
7994,2


7 444,2


7 162,8


7 162,8

































Всього за напрямом діяльності
Усього, у т.ч.:
8 573,4
8 023,4
7 728,5
7 728,5


бюджет м. Одеси
8 573,4


8 023,4


7 728,5


7 728,5
























8. Організація благоустрою населених пунктів у сфері розміщення тимчасових споруд  для здійснення підприємницької діяльності 
та елементів вуличної торгівлі

8.1.
Організація та проведення демонтажу тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі, їх транспортування та зберігання
2019-2021 роки
Управління розвитку  споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради,
комунальна установа «Муніципальна служба розвитку торгівлі Одеської міської ради»
Усього, у т.ч.:
814,4
814,4
814,4
814,4





бюджет м. Одеси
814,4


814,4


814,4


814,4

































8.2.
Забезпечення функціонування комунальної установи «Муніципальна служба розвитку торгівлі Одеської міської ради» 
2019-2021 роки

Управління розвитку  споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради,
комунальна установа «Муніципальна служба розвитку торгівлі Одеської міської ради»
Усього, у т.ч.:
6 897,5
6 852,5
6 784,3
6 784,3





бюджет м. Одеси
6 897,5


6 852,5


6 784,3


6 784,3

































Всього за напрямом діяльності
Усього, у т.ч.:
7 711,9
7 666,9
7 598,7
7 598,7


бюджет м. Одеси
7 711,9


7 666,9


7 598,7


7 598,7
























Всього за програмою
Усього, у т.ч.:
688 191,7
381 198,5
380 091,7
380 091,7


бюджет м. Одеси
688 191,7


381 198,5


380 091,7


380 091,7




























