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Про розгляд Інформаційного запиту

Розглянувши інформаційний запит від 30.05.201 8 № 37/І 758 щодо
наданих адміністрацією запитів, запланованих ремонтів та фактично виділених 
коштів на ремонтні роботи у Комунальному закладі освіти «Навчально-виховний 
комплекс № П8» «Загальноосвітній навчальний заклад 1 ступеня -  гімназія» 
Дніпрове ької міської ради (далі -  ІІВ К № 138) за 2017-2018 роки, д е п а ртам е нт 
гуманітарної політики Дніпровської міської ради повідомляє.

У 2017 році до відділу технічного нагляду департаменту гуманітарної 
політики Дніпровської міської ради надійшло клопотання від І 5.03.2017 № 116 
адміністрації та батьківського комітету НВК № 138 щодо виділення коштів на 
капітальний ремонт будівлі, а саме: покрівлі, спортивної зали № 2 та роздягалень, 
сходових клітин, кабінету №6, санвузлів, коридора ПІ поверху, фасаду будівлі.

У тому ж році було розроблено проект з капітального ремонту будівлі та 
огорожі Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс АГ» 138» 
«Загальноосвітній навчальний заклад 1 ступеня -  гімназія» Дніпровської міської 
ради, розташованого за адресою: вул. Березинська, 29, який було передано до 
департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради згідно з 
рішенням Дніпровської міської ради від 25.05.2017 №358 «Про надання 
департаменту благоустрою та Інфраструктури Дніпровської міської ради функцій 
замовника та виконання капітального ремонту об'єктів закладів освіти міста».

Згідно з листом департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської 
міської ради від 13.06.2018 № 2/2-288 на теперішній час проектно-кошторисна 
документація по вищезазначеному об'єкту потребує коригування. У разі 
виділення коштів на цей об'єкт, буде викопано коригування проектно- 
кошторисної документації, проведено експертизу та за результатами проведення 
конкурсних торгів визначено підрядну організацію на виконання робіт.

Крім то то, у 2 017 роді в 1 ТВ К № 138 було виконано:
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на суму 83 431,18 грн.;
капітальний ремонт із заміни вікон на металопластикові на суму 

277015,18 грн.
У 2018 році ад м і н і страці єю НІЖ № 13 8 до д епартам е н ту гум а н і тар 11 ої 

політики Дніпровської міської ради було надано клопотання від 24.04.2018 № 178 
щодо заміни пошкоджених-тротуарних залізобетонних плит перед центральним 
входом до навчального закладу площею 1416,6 м2 та клопотання № 179 від 
24.04.2018 щодо капітального ремонту покрівлі над спортивною залою та 
переходом площею 544,2 м ’.

К о ш т о рисом де 11 а ртамеиту і у мані тарної політики Д11 іпро в с ь кої м і ської 
ради на 2018 рік не передбачено кошти на виконання ремонтних робІтуН В К

Виділення коштів на зазначені в клопотаннях роботи можливе при 
формуванні бюджету на 2019 рік.
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