Додаток 3

ПРОПОЗИЦІЇ
до переліку найважливіших будов (об’єктів) до Програми економічного і соціального

Рік початку і закінчення

розвитку Свалявського району на 2017 рік за рахунок бюджетів усіх рівнів
Кошторисна вартість обєкта, (тис.
грн.).

Прогноз на 2017 рік

Усього

Залишок на
1 січня 2017 р.

Проектна
потужність
(відповідних
одиниць)

3

4

5

6

Капітальний ремонт (заміна
вікон та дверей) Сасівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів

2017

696,394

696,394

„Капітальний ремонт
Свалявської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1
(капітальний ремонт даху) по
вул.Визволення, 21 в
м.Свалява”

2017

1544,588

1544,588

Найменування об’єкта та
його місцезнаходження

2

Наявність
Рішення
дозволу на
про
Введення в
Наявність висновку виконання виділен-ня експлуадержавної
будівель- земель-ної тацію у
Назва та дата
експертизи (дата
них робіт ділянки під 2017 році затвердження програми,
видачі та номер
(дата
забудову (відповід- якою передбачено об’єкт
висновку)
видачі,
(дата
них
номер,
видачі,
одиниць)
термін дії)
номер)

державного
бюджету

обласного,
районного
бюджету

міського
(селищного,
сільського)
бюджету

інших джерел
фінансування

Наявність
проектнокошторисної
документації
(коли і ким
затверджена)

7

8

9

10

11

12

Наказ відділу
освіти РДА
15.04.2016 №80

Експертний звіт
державної експертизи
№ 07-0409-16 від
06.04.2016

не потребує

Наказ відділу
освіти РДА
12.10.2016 №174

Експертний звіт
державної експертизи
№ 07-0969-16 від
10.06.2016

не потребує

Наказ управління
капітального
Експертний звіт
будівництва
державної експертизи
Закарпатської
№ 07-0406-14 від
облдержадміністр
29.04.2014
ації 04.06.2014
№19

не потребує

Експертний звіт
державної експертизи
№ 07-1098-16 від
22.07.2016

не потребує

Експертний звіт
державної експертизи
від 20.09.2013

не потребує

обсяг фінансування за рахунок коштів (тис. грн.).

13

14

15

16

Об'єкти освіти

620,000

76,394

1004,000

Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
(блоки Б, В, Г) с.Неліпино
Свалявського району завершення будівництва
(співфінансування завершення
будівництва спортивного
залу)

2017

4640,989

1444,300

250,00

Капітальний ремонт
Росошанської ЗОШ І-ІІ ст.
Свалявського району

2017

3402,326

2552,000

2552,00

2017

341,376

341,376

341,376

2017

50,000

50,000

50,000

540,60

Наказ відділу
освіти РДА
12.10.2016 №171

Об'єкти охорони здоров'я
Реконструкція приймального
відділення ЦРЛ м.Свалява,
вул.Визволення, 23

Об'єкти культури
Виготовлення проектнокошторисної документації
„Капітальний ремонт дитячої
районної бібліотеки”

Розробка ПКД

не потребує

1

2

Рік початку і закінчення

Найменування об’єкта та
його місцезнаходження

3

Кошторисна вартість обєкта, (тис.
грн.).

Прогноз на 2017 рік

Усього

Залишок на
1 січня 2017 р.

Проектна
потужність
(відповідних
одиниць)

4

5

6

державного
бюджету

обласного,
районного
бюджету

міського
(селищного,
сільського)
бюджету

інших джерел
фінансування

Наявність
проектнокошторисної
документації
(коли і ким
затверджена)

7

8

9

10

11

обсяг фінансування за рахунок коштів (тис. грн.).

Наявність
Рішення
дозволу на
про
Введення в
Наявність висновку виконання виділен-ня експлуадержавної
будівель- земель-ної тацію у
Назва та дата
експертизи (дата
них робіт ділянки під 2017 році затвердження програми,
видачі та номер
(дата
забудову (відповід- якою передбачено об’єкт
висновку)
видачі,
(дата
них
номер,
видачі,
одиниць)
термін дії)
номер)
12

13

14

15

16

Об'єкти житловокомунального
господарства
Виготовлення проектнокошторисної документації
„Реконструкція водозабору на
р. Вича з комплексом
водоочисних споруд для
м.Свалява Закарпатської
області”

Рішення
Закарпатсь
кої обласної
ради від
31.10.1991
року

2017

597,000

197,000

6000
м3/добу

Реконструкція існуючої
польової дороги з
влаштуванням вулиці
с.Солочин від буд. 247 до
буд.233

2017

465,247

465,247

147,5 м

400,000

65,247

Рішення четвертої
Експертний звіт
сесії п’ятого
державної експертизи
№ 07-2641-15 від
скликання від
30.11.2015
15.12.2015

не потребує

147,5 м

Капітальний ремонт ділянки
вулиці від буд.№226 до
буд.271 в с.Пасіка

2017

625,711

625,711

0,350 км

563,140

62,571

Рішення
Експертний звіт
тринадцятої сесії 7 державної експертизи
скликання від
№ 07-0530-16 від
21.11.2016
28.03.2016

не потребує

0,350 км

Капітальний ремонт вулиці
Зоряна (від км 0+000 до км
0+800) у с.Дусино
Свалявського району

2017

1385,053

1385,053

0,800 км

1200,000

185,053

Рішення шостої
сесії 7 скликання
від 07.04.2016

Експертний звіт
державної експертизи
№ 07-0232-16 від
21.03.2016

не потребує

0,800 км

Капітальний ремонт вулиці
від початку села до буд. №126
у с.Ганьковиця, Свалявського
району

2017

924,620

924,620

642 м

832,158

92,462

Рішення
виконавчого
комітету від
13.04.2016 №14

Експертний звіт
державної експертизи
№ 07-0662-16 від
11.04.2016

не потребує

642 м

Капітальний ремонт вул.
Гірська в м.Свалява

2017

1141,703

1141,703

690 м

1004,699

137,004

Експертний звіт
Рішення другої сесії
державної експертизи
сьомого скликання
№ 07-0392-16 від
від 08.04.2016 №88
21.03.2016

не потребує

690 м

Капітальний ремонт вулиці
Достоєвського в м.Свалява

2017

1024,532

1024,532

600,0 м

901,588

122,944

Експертний звіт
Рішення другої сесії
державної експертизи
сьомого скликання
№ 07-0389-16 від
від 08.04.2016 №89
21.03.2016

не потребує

600,0 м

Капітальний ремонт тротуару
по вул.Визволення (від
вул.Митрака до
вул.Менделеєва) у м.Свалява

2017

1446,084

1446,084

1,192 км

1301,484

144,600

не потребує

1,192 км

Розробка ПКД

197,00

6000
м3/добу

Інші

Рішення третьої
сесії сьомого
скликання від
16.09.2016 №201

Експертний звіт
державної експертизи
№ 07-1542-16 від
29.08.2016

2

2
Капітальний ремонт дороги на
вул.Шевченка в с.Неліпино,
Свалявського району
Будівництво берегоукріплення
на р.Боржава в с.Березники,
Свалявського району

ВСЬОГО

Рік початку і закінчення

Найменування об’єкта та
його місцезнаходження

3
2017

2017

Кошторисна вартість обєкта, (тис.
грн.).

Прогноз на 2017 рік

Усього

Залишок на
1 січня 2017 р.

Проектна
потужність
(відповідних
одиниць)

4

5

6

565,034

565,034

363,42

363,42

19214,077

14767,062

0,240 км

40,0 м

обсяг фінансування за рахунок коштів (тис. грн.).

державного
бюджету

обласного,
районного
бюджету

міського
(селищного,
сільського)
бюджету

інших джерел
фінансування

7

8

9

10

508,000

57,034

320,000

7651,07

43,420

4394,38

986,73

Наявність
проектнокошторисної
документації
(коли і ким
затверджена)

Наявність
Рішення
дозволу на
про
Введення в
Наявність висновку виконання виділен-ня експлуадержавної
будівель- земель-ної тацію у
Назва та дата
експертизи (дата
них робіт ділянки під 2017 році затвердження програми,
видачі та номер
(дата
забудову (відповід- якою передбачено об’єкт
висновку)
видачі,
(дата
них
номер,
видачі,
одиниць)
термін дії)
номер)

11

12

14

15

Рішення сьомої
сесії сьомого
скликання від
18.03.2016 №71

Експертний звіт
державної експертизи
№ 07-0102-16 від
09.03.2016

13

не потребує

0,240 км

Рішення восьмої
Експертний звіт
сесії сьомого
державної експертизи
скликання від
№ 07-0742-16 від
26.06.2016 №53/807.06.2016
16

не потребує

40,0 м

16

540,60

3

