Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку
м. Києва в Оболонському районі, в частині капітальних вкладень та
проведення капітальних ремонтів за 8 місяців 2018 року
Показники Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018
рік були затверджені розпорядженням Київської міської державної адміністрації
від 05.01.2018 № 8.
Виконання капітальних ремонтів по Оболонському району було визначено
розпорядженням Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації №292
від 18.06.2018.
Згідно цих розпоряджень передбачається освоїти по Оболонському району
208681,6 тис. грн. (в тому числі 50 млн. 400 тис. грн. на фінансування капітальних
вкладень та 158 млн. 282 тис. грн. на капітальні ремонти). Загалом по Оболонській
районній в місті Києві державній адміністрації на капітальні вкладення
передбачено асигнування з міського бюджету у 1,2 рази більше ніж у 2017 році та у
2,9 рази більше ніж у 2016 році

Обсяг освоєння капітальних видатків, передбачених на проведення робіт з капітальних
ремонтів та капітального будівництва за 2016-2018 роки
тис.грн
120000
104986

104771
93988

100000

80000
59641

60000

47733

46445

31610

40000

16122

20000

10783

0
Капітальні вкладення

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Капітальний ремонт
Всього

За 8 місяців 2018 року по цим роботам освоєно 104 млн. 750 тис. грн., що по
обсягам відповідає показникам минулого року, а саме: 104 млн. 986 тис. грн.
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в тому числі:
93 млн. 988 тис. грн. на здійснення капітальних ремонтів,
10 млн. 783 тис. грн. на проведення реконструкції об’єктів.
Зазначені цифри свідчать про те, що в поточному році з бюджету міста по
Оболонському району виділено на капітальні ремонти коштів у 1,5 рази більше
ніж у 2017 році, а виконання робіт по їх освоєнню розпорядниками коштів по
району збільшилась в порівнянні з минулим роком у 1,6 рази.
Питома вага у відсотках фінансування виділеного містом у розрізі галузей
приведена у графіку №3 і складає для освіти 55,3%, житлово-комунального
господарства 40,6%, соціальний захист 2,1 %, по інших галузях 2,0 %.
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Найбільший обсяг робіт в Оболонському районі у відповідності до Програми
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 рік заплановано виконати по
галузі «освіта» 113 млн. 792 тис. грн. В рамках реконструкції об’єктів освіти на
даний час освоєно коштів на суму 7 млн. 205 тис. грн. Так на замовлення
управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
закінчено роботи по загальноосвітньому навчальному закладу № 260 по просп.
Оболонському, 12б. Крім того виконуються капітальні ремонти на інших об’єктах,
які включають роботи по заміні вікон, ремонту дахів, внутрішніх інженерних
мереж, приміщень закладів, огорож та інших робіт по закладам освіти . За 8 місяців
по цих роботах освоєно 53 млн. 796 тис. грн.
По галузі «житлове господарство» за цей період було освоєно коштів на суму
38 млн. 341 тис. грн.
По галузі «охорона здоров’я» було освоєно коштів на реконструкцію на суму
4 млн. 100 тис. грн.
Загалом за рейтинговим показником освоєння капітальних вкладень та робіт з
капітальних ремонтів по результатам першого півріччя 2018 року Оболонський
район посів 4 місце, з результатом 50.2 %.

