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М іська рада

На інформаційний запит щодо використання коштів міського бюджету на 
вирішення житлово-комунальних проблем (ремонти вулиць, міжбудинкових 
проїздів, житлового фонду, загальноосвітніх і дош кільних навчальних 
закладів), що знаходяться на території виборчого округу № 23 м.Чернівці за 
період з 1 січня 2016р. по 1 квітня 2019р., повідомляємо наступне.

Станом на 01.04.2019 р. в місті тривають роботи з поточного ремонту 
проїзних частин вулиць, по яких рухається громадський транспорт.

У 2018 році було проведено поточний ремонт проїзних частин вулиць 
(ліквідація глибокої ямковості) на суму 501,692 тис.грн.: 
вул. І.Гончарова -  45,712 тис.грн.
вул. О.Гузар (від вул.Головної до вул.Ю .Федьковича) - 30,192 тис.грн.
вул. М .Катукова — 177,930 тис.грн.
вул. М .Кутузова -  66,482 тис.грн.
вул. К .С тец ен к а- 59,986 тис.грн.
вул.О .Щ ербанюка - 121,390 тис.грн.

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць на суму 
6337,914 тис.грн.:
вул. О .Щ ербанюка від вул.Небесної Сотні до будинку № 51-1489,801 тис.грн. 
вул. О .Суворова (від вул.О.Невського до вул.О.Щ ербанюка) (проектні роботи 
оплачено в 2017 р.) -  4848,113 тис.грн.

У 2017 році проведено поточний ремонт проїзних частин вулиць на суму 
320,400 тис.грн.:
вул. І.Гончарова -  18,948 тис.грн.
вул. О.Гузар (від вул.Головної до вул.Ю .Федьковича) -  37,873 тис.грн.
вул. М .Коперніка -  35,003 тис.грн.
вул. М .Кутузова (бруківка) -  12,324 тис.грн.
вул. Ю .Словацького -  45,053 тис.грн.
вул. М .Ткача (Г.Ж укова) - 45,124 тис.грн.
вул. К .Стеценка -  49,986 тис.грн.
вул. О .Щ ербанюка - 70,982 тис.грн.
вул. Оренбурзька - 5,107 тис.грн.
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Капітальний ремонт 2 міжбудинкових проїздів на суму 656,494 тис.грн.: 
на вул.М .Коперніка,9А і 13-Б (291,9408/564,5532 тис.грн.)

У 2016 році проведено поточний ремонт проїзних частин вулиць на суму 
320,023 тис.грн.:
вул. О.Гузар (вся) -  166,991 тис.грн. 
вул:’ М .К атукова- 5,284 тис.грн. 
вул. М .Ткача (Г.Ж укова) -  49,992 тис.грн. 
вул. О .Щ ербанюка - 97,756 тис.грн.

Капітальний ремонт 3-х міжбудинкових проїздів на суму 893,347 тис.грн.: 
проїзд від вул.М .Коперніка до буд №21 на вул.О .Щ ербанюка -591,902 тис.грн 
на вул. О.Щ ербанюка, 21-А і 21-Б (194,0276/107,41755 тис.грн).

За інформацією управління освіти Чернівецької міської ради, на 
виборчому окрузі №  23 знаходяться три заклади освіти, підпорядкованих 
управлінню освіти Чернівецької міської ради, а саме ДНЗ №15 по 
вул. О.Гузар, 12, ДНЗ № 17 по вул. Коперніка, 19 та ЗОШ  № 30 по 
вул. Чапаева, 4.

В період з 1 січня 2016 року по 1 квітня 2019 з міського бюджету на 
проведення поточних ремонтів виділено:

ДНЗ №  15 по вул. О.Гузар , 12.
1. 2016 рік -  0,00грн.
2. 2017 рік -  0,00 грн.
3. 2018 рік -  0,00 грн.
4. 2019 рік - 135000,00 грн. кошти виділені на проведення ремонтних

робіт поточного характеру внутрішніх електричних мереж. На даний момент 
виготовлено проектно-кош торисну документацію, сформовано технічне 
завдання та оприлюднено через систему електронних торгів Ргогогто.

ДНЗ № 17 по вул.Коперніка, 19.
1. 2016 рік -  0,00 грн.
2. 2017 р ік -5 1 7 7 7 ,0 0  грн.
3. 2018 рік -  126362,00 грн.
4. 2019 рік -  12000,00 грн.
Кошти виділені у вище зазначених роках освоєні закладом на проведення 

ремонтних робіт поточного характеру внутрішніх приміщень, електричних, 
теплових, водопровідних та каналізаційних мереж, що забезпечують 
життєдіяльність закладу.

ЗОШ  №  ЗО по вул. Чапаева, 4.
1. 2016 рік -  0,00 грн.
2. 2017 р ік -2 4 5 2 2 3 ,2 0  грн.
3. 2018 рік -  52952,00 грн.
4. 2019 рік -  45200,00 грн.
Кошти виділені у вище зазначених роках освоєні закладом на проведення 

ремонтних робіт поточного характеру внутрішніх приміщень спортивного залу, 
вуличних сходів, електричних, та теплових мереж що забезпечують 
життєдіяльність закладу. Кошти виділені у 2019 році передбачено на 
проведення поточного ремонту чоловічих та жіночих роздягалень у 
спортивному залі. На даний момент виготовляється проектно-кошторисна



документація для проведення даної закупівлі через систему електронних 
закупівель Ргогогго.
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