ЗВІТ
про виконання міського бюджету у 2016 році
адміністрацією Заводського району
Aдміністрації Заводського району на 2016 рік з міського бюджету було виділено 46 327,2 тис.грн., у тому
рахунку з загального фонду – 19 934,6 тис.грн., з спеціального фонду 26 392,6 тис.грн. Протягом 2016 року
було освоєно 35 059,1 тис.грн., у тому рахунку по загальному фонду 16 925,4 тис.грн., по спеціальному фонду
18 133,7 тис.грн.
Виділено на 2016 рік

Освоєно за 2016 рік

Протягом 2016 року на території району виконано санітарне прибирання від сміття та снігу доріг і
зупинок громадського транспорту площею 1523027,3 м2 на суму 1194,1 тис.грн.
Виконано капітальний ремонт доріг по 30 об'єктах Заводського району площею 41335,5 м2 на загальну
суму 16986,9 тис.грн. за наступними адресами: вул. Бориса Фармаковського, Млинна, вул. Покровська від
вул. Бориса Фармаковського до мостового переходу, вул. Бориса Фармаковського від будинку № 10 до вул.
Покровська мкр. Велика Корениха, вул. 1, 2 Наскрізна, вул. 1 Ялтинська, вул. Миру від вул. Набережна до
вул. Молдавська, вул. Миру від вул. Ольшанців до вул. Віктора Скаржинського, вул. Віктора Скаржинського
від вул. Миру до дошкільного навчального закладу мкр. Мала Корениха, вул. Млинна від вул. Садової до вул.
1 Слобідської, та від вул. 3 Слобідської до вул. 4 Слобідської, вул. Левадівська від будинку № 30/1 до вул.
Лєскова, пров. Світлий, вул. Світла, вул. Біла від вул. Генерала Карпенка до вул. Крилова, пров. Дачний та
інші.

Проведено поточний ремонт 7 контейнерних майданчиків на суму 89,8тис. грн. і капітальний ремонт 11
контейнерних майданчиків для ТПВ на суму 355,3 тис.грн.
Відремонтовано мережі зовнішнього освітлення приватного сектору Заводського району, встановлено
130 світлоточок на суму 518,4 тис.грн.
Капітальні та поточні ремонти

Проводилось механізоване прибирання та миття доріг спеціалізованою технікою по проспекту
Центральному, вулицях Погранична, Генерала Карпенка, Крилова, Курортна, Озерна, Московська та інших
протяжністю 5183,97 км на суму 3656,3 тис.грн.

Виконано роботи з санітарного прибирання зелених зон, скверів району та прибирання берегової зони
мкр. Намив площею 2534549,0 м2 на суму 168,2 тис.грн.
Кроновано 176 дерев, здійснено санітарну обрізку 958 дерев, знесено 233 аварійних дерева на загальну
суму 712,1 тис.грн.
Виконано покіс трави на зелених зонах, газонах і сквері біля річкового вокзалу в Заводському районі
площею 2233331,98 м2 на суму 195,0 тис.грн.
Придбано 316 аншлагів, які передані за актами для розміщення на фасадах будинків Заводського району
на суму 39,8 тис.грн.
З метою поліпшення благоустрою території Заводського району придбано та встановлено 39 лавок і 740
контейнерів на загальну суму 727,3 тис.грн.
Виконано поточний ремонт 29 дитячих ігрових та спортивних майданчиків на суму 1517,5 тис.грн.
Другий рік поспіль в Заводському районі триває проведення пілотного проекту з вивезення ТПВ у
приватному секторі. За цей час мешканцям приватного сектору на договірній основі роздано у користування
89 контейнерів для збору побутового сміття.

Освоєно за 2016 рік

Протягом березня-листопада 2016 року залучено до виконання громадських робіт 191 особа,
направлена Заводським центром зайнятості, для виконання наступних робіт: очищення електроопор, зупинок
громадського транспорту, дерев від несанкціоновано розміщених оголошень, афіш, листівок по вулицях
Погранична, Генерала Карпенка, Пушкінська, Московська, Озерна, Декабристів, Сінна, Лягіна, Шосейна;

очищення від випадкового сміття безгосподарних зелених зон: берегові зони мкр. Леваневців, мкр. Намив,
вул. Терасна, 7-9, вул. Водопровідна, 9, вул. Поперечна та інші.
До всіх державних та професійних свят протягом року в районі організовано та проведено 160
культурно-масових заходів, в яких взяли участь понад 20 тис. мешканців району. На
організацію
та
проведення культурно-масових заходів з міського бюджету витрачено 175,3 тис.грн.
Постійно вживаються заходи реагування щодо розміщення на території району тимчасових пересувних
споруд та рекламних засобів. Протягом 2016 року на території району демонтовано 55 тимчасових споруд та
70 рекламних конструкцій на загальну суму 189,8 тис.грн.
До Дня Святого Миколая, новорічних та Різдвяних свят організовано та проведено 16 заходів, в яких
взяли участь понад 4000 дітей. Солодкі подарунки отримали 3112 дітей Заводського району.
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М.П.Мищишен

