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Вступ

Програма соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2011 рік                   (далі - Програма) розроблена відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні” та  „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку в Україні”.

Програму розроблено з урахуванням: Програми економічних реформ на 2010-2014 роки, Програми комплексного соціально-економічного розвитку  м. Одеси на 2005-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 р. № 1604, Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області на 2011 рік. Програма враховує цілі та завдання, визначені в Концепції соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2012 року. 

       	 Основні показники Програми розроблені виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-технічних ресурсів та фінансових  можливостей. Враховано пропозиції, надані виконавчими органами Одеської міської ради, районними адміністраціями, постійними комісіями та депутатами ради, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності.

Фінансове забезпечення Програми закладено у бюджеті міста на                2011 рік.

Додатки до Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2011 рік є її невід’ємною частиною.


















Головні цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку
 м. Одеси на 2011 рік

Основна мета Програми - підвищення рівня та поліпшення якості життя населення шляхом забезпечення комплексного і збалансованого розвитку міста.  

	Пріоритетними завданнями розвитку народногосподарського комплексу    м. Одеси на 2011 рік  вважати:

- підвищення доходів населення;

- сприяння залученню  інвестицій  в економіку та соціальну інфраструктуру міста;

- створення  сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності, усунення зайвих регуляторних бар’єрів на шляху розвитку підприємництва;

- забезпечення стабільної роботи житлово-комунального господарства; 

- підвищення ефективності використання комунальної власності, діяльності комунальних підприємств, використання земельних ресурсів;

- економію паливно-енергетичних ресурсів, впровадження енергозберігаючих технологій;

- поліпшення стану довкілля, забезпечення  раціонального використання узбережжя; 

- забезпечення соціальних гарантій для підтримки й захисту найбільш незахищених верств населення.













Основні напрямки розвитку народногосподарського комплексу 
м. Одеси  у  2011 році 

Розділ 1. Промисловість

	Основні завдання:
		- сприяння налагодженню стабільної роботи промислових підприємств;
		- зростання конкурентоспроможності виробництва шляхом розвитку наукоємних і високотехнологічних видів промислової діяльності;
		- впровадження енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій у виробництві;
		- розвиток внутрішнього ринку та сприяння просуванню вітчизняної  продукції на світові ринки.
	Цільові індикатори:
 			- приріст обсягу промислового виробництва (без врахування виробництва продуктів нафтоперероблення)  на 8  %; 
 		- збільшення виробництва основних видів продукції.
  
В умовах пожвавлення світової економіки та економіки України у     2011 році очікується поступове відновлення позитивної динаміки економічного зростання у більшості галузей. 
Прогнозується зростання обсягів виробництва на підприємствах харчової промисловості на 11,0 %, хімічної та нафтохімічної промисловості на 7,5 %, машинобудування на 8,0 %, металургійного виробництва на 4 %. 
Водночас ПАТ «Лукойл-ОНПЗ», питома вага якого в обсязі промислового виробництва  минулими роками склала близько половини, не працює з жовтня 2010 року. У випадку, якщо це підприємство не буде працювати й надалі, загальний обсяг промислового виробництва порівняно з 2010 роком зменшиться приблизно на 40 %.
 У харчовій промисловості збільшиться виробництво якісних продуктів насамперед для внутрішнього ринку. 
На ВАТ «Одесхарчокомбінат» планується випуск продукції без глютамату, а також інших продуктів здорового харчування. На                         ВКФ «Агромарін» планується будівництво цеху з виробництва твердих сирів. У виноробстві, відповідно до вимог і стандартів ЄС, передбачається розширення асортименту та випуск нових видів продукції (вина виноградного, шампанських вин, бренді) на ЗАТ «Одесавинпром», ЗАТ «Одеський коньячний завод», ПАТ «Одеський завод шампанських вин». Стабільний зовнішній та внутрішній попит на вітчизняну соняшникову олію буде сприяти зростанню випуску продукції в олійножирновій галузі                                 (ТОВ «Одеський олійно-екстракційний завод»). 
Зростання виробництва у хімічній і нафтохімічній промисловості на 7,5 % відбуватиметься насамперед за рахунок введення в дію нових виробничих дільниць та лабораторно-виробничого корпусу                                          ВАТ СП «Інтерхім» з виробництва субстанцій та готових лікарських    засобів.
У машинобудуванні приріст обсягів виробництва на 8 % планується за рахунок розвитку виробництв телекомунікаційних технологій та засобів зв’язку (електронних лічильників, устаткування для будівництва локальних обчислювальних мереж), металорізального обладнання (термічного і лазерного різання з програмами оптимального розкрою прокату, повітряно-розподільчого устаткування), виробництва транспортних засобів (запчастин до легкових автомобілів, причепів) та побутової техніки. 
У верстатобудуванні  планується збільшити виробництво довгомірних кульково-гвинтових передач та передач прецизійного класу                       ТОВ «ХК «Мікрон». На ВАТ «ЗОНТ» здійснюватиметься виробництво нових систем підготовки програми оптимального розкрою прокату - лазерного комплексу з використанням оптоволоконного лазера. 
У виробництві машин та устаткування збільшення обсягів відбуватиметься за рахунок виробництва ТОВ «Кисеньмаш» промислового холодильного та вентиляційного устаткування.                        На ВАТ “Завод будівельно-обробних машин” планується серійне виробництво машин горизонтального спрямованого буріння для заміни та прокладки підземних комунікацій безтраншейним методом без використання бетонітів та інших бурильних розчинів.                Передбачається нарощування виробництва поршневих кілець для двигунів тракторів, комбайнів та автомобілів на ВАТ «Одеський завод поршневих кілець».
Зростання у галузі виробництва електронного та електричного устаткування відбуватиметься завдяки впровадженню                                     ВАТ «Одескабель» лінії Davis-Standart для виготовлення                        ізольованих силових кабелів та лінії з виробництва нагрівальних кабелів; розробки та впровадження ТОВ «Телекарт-Прилад» устаткування                       для будівництва локальних обчислювальних мереж, системних рішень у                 галузі енергетики, комунікаційних і програмних забезпечень для енергопостачальних компаній. 
       	У металургійному виробництві прогнозується збільшення                      обсягів на 4 %. На ПАТ “ВО Стальканат-Сілур” передбачено                     проведення технічного переоснащення підприємства, розширення асортименту продукції.
У промисловості будівельних матеріалів буде збільшено виробництво готових бетонних сумішей, цегли. На ТОВ «Цемент» планується введення в експлуатацію лінії з палетизації тарированого цементу. 
У легкій промисловості будуть освоєні нові види товарів швейної промисловості із застосуванням новітніх технологій. Відбудеться розширення асортименту продукції на ТОВ «ВВ», ТОВ «Фабрика «Акація». 
           
Розділ 2. Роздрібний товарообіг та послуги
	Основні завдання:
		- розширення мережі підприємств роздрібної торгівлі та сфери послуг; 
		- збільшення обороту роздрібної торгівлі та  роздрібного товарообороту; 
		- покращення діяльності підприємств роздрібної торгівлі та сфери послуг.
Цільові індикатори:
			- розширення мережі закладів  торгівлі та послуг не менше ніж на 70 об`єктів;
			- зростання роздрібного товарообороту на 10 %. 
		
У 2011 році прогнозується зростання обсягів роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства на 10%.
Очікується розширення мережі продовольчих супермаркетів та гіпермаркетів побутової техніки, меблів та будівельних матеріалів, а також мережі підприємств роздрібної торгівлі та громадського харчування. 
Планується збільшення кількості підприємств побутового обслуговування, які надають соціально значущі види послуг (ремонт одягу, взуття, аудіо- та відеотехніки тощо).
Продовжуватиметься практика проведення ярмарків. 


Розділ 3.  Будівельний  комплекс

	Основні завдання:
		- створення умов для будівництва або придбання житла громадянами, які потребують поліпшення житлових умов; 
		- продовження будівництва об’єктів соціальної сфери;
		- реставрація будівель історичної забудови міста;
		- реставрація пам’яток монументального мистецтва. 
	Цільові індикатори:
			- збільшення обсягів введення в експлуатацію житла на 10 %;
			- зростання обсягів виконаних будівельних робіт на  7 %;
			- введення об’єктів соціальної інфраструктури;
		- реставраційні роботи  пам’яток монументального мистецтва.

		Протягом останніх років відбувалося скорочення обсягів будівництва за основними видами будівельної діяльності, що стало наслідком негативного впливу фінансово-економічної кризи. 
		Однак, у 2011 році прогнозується зростання обсягів виконаних будівельних робіт на 7% та збільшення обсягів введення в експлуатацію житла на 10 %.
Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради у                       2011 році планується освоїти кошти за рахунок усіх джерел фінансування  на суму 24 904,2 тис.грн. 
Продовжуватимуться роботи з реставрації об’єктів соціальної спрямованості, які потребують першочергового вирішення. На виконання ремонту та реставрації будівлі спеціалізованого дошкільного закладу № 50 за адресою: м. Одеса, вул. Гоголя, 15, яка є пам’ятником містобудування і архітектури місцевого значення, буде спрямовано з бюджету міста                        296,0 тис.грн. 
На реконструкцію будівель КУ «Міська клінічна інфекційна лікарня» з інженерними мережами за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 5/7 (І пусковий комплекс) з бюджету міста передбачено 1 486,2 тис.грн. 
Крім того, за рахунок коштів інвесторів передбачається продовжити будівництво 2-х  загальноосвітніх шкіл, 5-ти  дошкільних  навчальних  закладів та  паркінгу. 
На консервацію та поточний ремонт фасадів будівель, розташованих у місті Одесі, планується спрямувати 1 400,0 тис.грн.
На проведення заходів зі збереження історичної забудови міста планується виконати робіт на суму 1 225,3 тис.грн. Проводитиметься поточний ремонт об’єктів монументального мистецтва, меморіальних та пам`ятних дошок для збереження  їх у належному стані. 
	Таблиці  № 1 та № 2  до розділу надані у додатку до Програми.

Розділ 4. Земельна реформа. Розвиток ринку землі

	Основні завдання:
- інвентаризація земель міста;
- забезпечення ефективного використання земельних ресурсів;
		- посилення контролю за дотриманням вимог земельного законодавства  у  межах  міста.
	Цільові індикатори: 
			- збільшення частки орендованих земель за рахунок  договорів оренди землі;
		 - застосування договірної орендної плати;
        - збільшення надходжень від  продажу земельних ділянок на 10,7 %;
		- збільшення надходжень від плати за землю у 1,5  рази  порівняно з 2010  р.

 
Планується продовжити землевпорядні роботи з виготовлення проектної та технічної документації щодо встановлення меж і                        винесення в натуру меж територій об’єктів природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення; нанесення таких меж на планово-картографічні матеріали районів міста Одеси. 
Рішенням Одеської міської ради від 28.12.2010 року № 41-VІ  затверджена технічна документація з нової нормативної грошової                      оцінки земель міста Одеси.  З 1 січня 2011 року зазначена нормативна грошова оцінка земель буде застосовуватися органами податкової служби міста для розрахунку земельного податку. На 2011 рік встановлено завдання щодо надходжень від сплати земельного податку на суму 170,0 млн.грн.
	Збільшення надходжень від орендної плати і зростання її долі у загальній сумі плати за землю здійснюватиметься шляхом розширення                      кола орендаторів за рахунок укладення нових договорів оренди                         землі, застосування договірної орендної плати, посилення контролю за виконанням умов договорів оренди.  За прогнозом у 2011 році надходження від орендної плати за землю до бюджету міста складуть 142,0 млн.грн.
	Для врегулювання питань здійснення розрахунків ставки                           річної орендної плати за землю планується розробити та затвердити фіксовані відсотки до нормативної грошової оцінки землі з урахуванням цільового використання земельної  ділянки, а також затвердити                  Положення про визначення розміру оплати за дольову участь у землекористуванні власниками вбудованих та вбудовано-прибудованих будівель, що використовуються для ведення підприємницької діяльності.
	З метою встановлення єдиного механізму набуття та реалізації                         прав на земельні ділянки планується розробити і затвердити                       Положення з врегулювання земельних відносин, організації землеустрою у місті Одесі.
Проводитиметься робота з посилення самоврядного контролю за охороною та використанням земель у межах міста, що сприятиме дотриманню вимог земельного законодавства.
Таблиця  № 3  до розділу надана у додатку до Програми.


Розділ  5.  Житлово-комунальне та дорожнє господарство 

	Основні завдання:
		- забезпечення стабільної роботи житлово-комунального господарства;
	- поліпшення якості житлово-комунальних послуг;
- проведення реконструкції та капітального ремонту доріг, тротуарів, внутрішньоквартальних  проїздів, прибудинкових територій;
 - підвищення безпеки на дорогах міста.

	Цільові індикатори: 
- рівень оплати послуг житлово-комунального господарства населенням – не менше 100 %;
- збільшення кількості об`єднань співласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на 10 %.

У 2011 році на заходи у галузі житлово-комунального комплексу міста планується спрямувати 60 590,0 тис.грн.
На капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності планується спрямувати 15 830,0 тис.грн.
Для проведення капітального ремонту ліфтів передбачено                           8 000,0 тис.грн.
Обсяг робіт з поточного утримання об'єктів благоустрою складатиме                              34 700,0 тис.грн. 
На виконання робіт з експлуатації мереж зовнішнього освітлення міста передбачено 12 000,0 тис.грн. Це дасть змогу провести монтаж та заміну світильників і газорозрядних ламп, здійснити ремонт кабельних ліній, встановити опори.
Для належного функціонування 21 фонтана та поточного утримання гідротехнічного комплексу ставків у парку Перемоги з бюджету міста буде  використано 2 730,0 тис.грн. Для забезпечення  мешканців міста альтернативним джерелом питної води на утримання 15-ти бюветних комплексів з бюджету міста передбачено 3 270,0 тис.грн. 
Поточне утримання та благоустрій зеленої  зони  міста відбуватиметься в рамках Програми розвитку, збереження і поновлення зелених насаджень у м. Одесі на 2009-2013 роки. На виконання робіт з благоустрою та утримання у належному стані зеленої зони міста у 2011 році передбачено 10 000,0 тис.грн. 
На розвиток вулично-шляхових мереж міста Одеси у 2011 році заплановані витрати на суму 138 706,63 тис.грн. Планується провести роботи з поточного ремонту та утримання доріг, реконструкції доріг та тротуарів, придбання обладнання та технічного оснащення. 
Проводитиметься обслуговування світлофорних об’єктів,  дорожніх знаків, турнікетних огороджень, розмітка доріг та встановлення бар’єрного огородження одностороннього типу. 
 	За рахунок субвенції з державного бюджету на суму 50,0 млн  .грн виконуватимуться роботи з будівництва та реконструкції швидкісної автомагістралі «Північ-Південь» (І черга), у т.ч. будівництво та реконструкція вул. Балківської на ділянці від вул. Мельницької до автовокзалу (вул. Разумовська); шляхопроводу «Поїзний»; вулиць Туристської та Щорса (у т.ч.  пл. Незалежності).
Виконання запланованих робіт сприятиме підвищенню транспортно-експлуатаційного стану доріг, проведенню реконструкції найбільш напружених автомагістралей, підвищенню безпеки на дорогах міста, зниженню ДТП тощо. 
Таблиці  №№  4, 5, 6  до розділу надані у додатку до Програми.



Розділ 6. Енергозбереження та водопостачання 

	Основні завдання:
	- забезпечення безперебійного енерго-, газо- та водопостачання підприємствами;  
		- розвиток  систем водопостачання та водовідведення;
		- покращення якості питної води;
	- реконструкція та модернізація насосних станцій;
		- перекладка магістральних та вуличних мереж;
- реорганізація теплоенергетичного господарства шляхом будівництва нових та модернізації існуючих енергогенеруючих потужностей, оптимізації  схем  енергопостачання;
		- розвиток, модернізація та будівництво електричних і газових мереж.
	Цільові індикатори: 
			- зміцнення енергетичної самодостатності міста; 
- зменшення споживання енергоресурсів на 2 %;
- зменшення споживання води на 2 %.

	У 2011 році філією «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс» в рамках Плану розвитку та реформування систем водопостачання та водовідведення                     м. Одеси на період 2006-2020 років за рахунок фінансових ресурсів                     ТОВ «Інфокс» передбачається виконати роботи на магістральних та вуличних мережах, заміну обладнання, проведення заходів з енергозбереження тощо на  суму  27 015,0 тис.грн.
Продовжуватиметься розвиток та модернізація мереж електро- та газопостачання. ВАТ «Енергетична компанія Одесаобленерго» заплановані роботи з удосконалення схем, розвитку, реконструкції та модернізації міських мереж електропостачання. Планується виконати реконструкцію та будівництво повітряних ліній електропередач із застосуванням самоутримуючого ізольованого дроту, влаштування  розвантажувальних підстанцій. На ці цілі планується спрямувати 57 794,9 тис.грн.               
ВАТ «Одесагаз» проводитимуться заходи щодо розвитку  та модернізації газових мереж, прокладки газопроводу, встановлення шафових  газорегуляторних  пунктів  та  відключаючих  пристроїв. На ці цілі буде спрямовано 2 550,0тис.грн.
Таблиця  № 7  до розділу надана у додатку до Програми.






Розділ 7. Транспортний комплекс
	Основні завдання:
		- поліпшення використання  транспортного потенціалу міста;
		- розвиток мережі громадського транспорту міста;
		-  модернізація та розвиток порту та аеропорту.

	Цільові індикатори: 
		  - збільшення обсягу вантажообігу на 5 %;
		  - збільшення обсягу пасажирообігу на 2 %.

Маршрутна мережа громадського транспорту міста у 2011 році складатиме 133 маршрути (автобусних - 103, електротранспорту - 30). Для обслуговування міських маршрутів будуть задіяні 12 підприємств-автоперевізників та КП «Одесміськелектротранс». Протягом року щоденно планується задіяти 1491 автобус, з них - 23 «Інватаксі», 89 тролейбусів                      та  118 трамваїв.
З метою відновлення роботи тролейбусного маршруту № 12                «Застава-1 – площа Бориса Дерев’янка». Для проведення капітального ремонту тролейбусної контактної мережі по вул. Щорса від площі Незалежності до вул. Гастелло передбачено 1 641,0 тис.грн. Це дозволить значно покращити транспортне сполучення між районами міста: Застава-1, Південно-Західний масив, ж/м Таїрова, та збільшить обсяги пасажирських перевезень.
У 2011 році прогнозується збільшення обсягу переробки вантажів                    ДП «Одеський морський торговельний порт» на 17,6 %.
Проводитимуться роботи з реконструкції порту, а саме будівництво спеціального контейнерного терміналу в районі Карантинного молу та універсального причалу в районі Андросівського молу. 
Реконструкція та модернізація аеропорту   відбуватиметься в рамках Плану стратегічного розвитку КП "Міжнародний аеропорт Одеса"                          до 2020 року. Планується виконання робіт з реконструкції та модернізації аеродромного та аеровокзального комплексів: модернізація та  оновлення наземної спецтехніки, технологічного обладнання. Згідно з фінансовим планом підприємством заплановано отримати прибуток у розмірі                       20,4 млн.грн. 
Планується проведення сертифікації аеропорту згідно з Правилами сертифікації аеропортів. Продовжуватиметься робота, спрямована на  підвищення рівня авіаційної безпеки та якості обслуговування пасажирів, підвищення привабливості аеропорту.
Таблиця  №  8  до розділу надана у додатку до Програми.




Розділ  8. Розвиток  підприємництва
	Основні завдання:
		- створення сприятливих умов для підприємницької діяльності;
		- спрощення процедур входження у бізнес, усунення зайвих регуляторних бар’єрів на шляху розвитку підприємництва.
	Цільові індикатори:
			- зростання кількості зареєстрованих суб’єктів господарської діяльності - юридичних осіб до 41,5 тис. одиниць, фізичних осіб-підприємців до 101,2  тис. одиниць;

		- збільшення кількості малих підприємств до 13,4 тис. одиниць.
	
	    	У 2011 році планується зареєструвати 5,9 тис. суб’єктів              господарської  діяльності. Разом з тим, протягом року очікується припинення державної реєстрації у майже 3,0 тис. суб’єктів господарської діяльності. Прогнозується, що на кінець 2011 року кількість суб’єктів господарської діяльності становитиме 142,7 тис. одиниць (юридичних осіб – 41,5 тис. одиниць, фізичних осіб-підприємців – 101,2 тис. одиниць).  Кількість малих підприємств зросте на 5% та становитиме 13,4 тис. одиниць
У 2011 році буде  удосконалена дозвільна система у сфері господарської діяльності, усунуті зайві регуляторні бар’єри на шляху розвитку підприємництва.
		У зв`язку з цим очікується зменшення кількості справ, які надходитимуть до дозвільного центру управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради. Фахівцями дозвільного центру протягом 2011 року буде надано 20 тис. консультацій. 
        	Продовжуватиметься робота постійно діючої комісії з перевірки дозвільних органів, підприємств, установ та організацій, уповноважених видавати довідки, необхідні для отримання документів дозвільного характеру. 
        Навчання основам підприємницької діяльності та за професіями, зорієнтованими на подальшу самозайнятість, пройдуть 700 безробітних громадян. 

Розділ 9. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

	Основні завдання:
- залучення інвестицій в економіку міста;
		- випередження темпів зростання експорту товарів та послуг над імпортом.
	Цільові індикатори:
		- зростання обсягу інвестицій у  основний капітал  міста  на 5 %;
	  - зростання обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку міста                        на 7 %;
		- зростання обсягу експорту товарів та послуг на 8 %.

	 Основним джерелом інвестицій в основний капітал у 2011 році залишатимуться власні кошти підприємств та організацій.
В умовах гострої нестачі інвестиційних ресурсів у підприємств одним з ключових завдань є залучення додаткових інвестицій у реальний сектор економіки. Створюватимуться максимально сприятливі умови інвесторам для реалізації ключових проектів розвитку міста, що, у свою чергу, забезпечуватиме вжиття своєчасних і більш ефективних заходів щодо стимулювання інвестиційної привабливості міста.
З метою сприяння залученню інвестицій у економіку та соціальну сферу міста буде оприлюднено паспорт міста Одеси. Основне завдання цього документа – надати інвестору інформацію щодо нашого міста, його інвестиційного потенціалу. Інвестор зможе отримати дані щодо вільних земельних ділянок та приміщень об`єктів незавершеного будівництва, які потребують інвестицій, інвестиційних проектів тощо.
Протягом 2011 року передбачається зростання експорту товарів та послуг внаслідок оздоровлення світової економіки та збільшення попиту на продукцію основних підприємств на зовнішніх ринках на товари металургійної, хімічної, нафтохімічної галузей.
Участь міста у виставках, ярмарках та форумах, як і у попередні роки, залишатиметься ефективним інструментом зміцнення іміджу міста, сприяння міжнародному економічному співробітництву, залучення інвестицій.

Розділ 10. Охорона довкілля

	Основні завдання:
		- зниження антропогенного навантаження шляхом впровадження                  очисного обладнання на підприємствах міста та проведення заходів із скорочення обсягів викидів автомобільного транспорту;
		- збереження курортно-рекреаційного потенціалу міста;
		- виконання комплексу заходів, спрямованих на поліпшення екологічного стану Чорного моря;
		- моніторинг атмосферного повітря в усіх районах міста. 
	 
Проводитиметься комплекс заходів, спрямованих на поліпшення стану атмосферного повітря, реалізація яких зменшить екологічне навантаження повітряного басейну. На здійснення природоохоронних заходів планується спрямувати  з бюджету міста 8 220,6 тис.грн. 
У рамках Програми охорони та поліпшення стану довкілля м. Одеси на 2009-2012 роки проводитиметься комплекс природоохоронних заходів, спрямованих на поліпшення екологічного стану міста, прибережної зони, водних ресурсів, обмеження впливу негативних факторів на довкілля і здоров`я  населення тощо. З метою запобігання забрудненню підземних вод та ґрунту планується створення комплексу для термічного знешкодження небезпечних  біологічних та медичних відходів.
Продовжуватимуться роботи з реконструкції очисних споруд міської клінічної інфекційної лікарні, що обумовлено їхнім незадовільним технічним станом.
Проводитиметься інвентаризація зелених насаджень на території міста, що дасть змогу визначити їх статус та запас природних рослинних ресурсів.  
На реалізацію Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2007-2015 роки буде спрямовано 1890,0 тис.грн. 
Таблиця  № 9 до розділу надана у додатку до Програми.
Розділ 11. Освіта
 Основні завдання:
		- оптимізація мережі освітніх закладів;
		- підвищення якості та доступності освітніх послуг;
		- оптимізація навчально-матеріальної бази загальноосвітніх навчальних закладів. 
	Цільові індикатори:
			- забезпечення охоплення дошкільною освітою 100 % дітей дошкільного віку;
- збільшення кількості дітей, які пройшли оздоровлення у літній період.

	Відповідно до Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» здійснено перехід на 11-річний термін навчання у загальноосвітніх закладах та введено обов`язкову дошкільну освіту для дітей   5-річного віку. У зв’язку з цим, одним із головних завдань на 2011 рік стане забезпечення стовідсоткового охоплення усіх дітей п`ятирічного віку дошкільною освітою шляхом відкриття дошкільних груп короткотривалого перебування дітей на базі дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Здійснюватимуться заходи, спрямовані на удосконалення мережі позашкільних загальноосвітніх навчальних закладів і збільшення кількості дошкільних навчальних закладів. 
	Для забезпечення літнього відпочинку та оздоровлення учнів пільгового контингенту, обдарованих дітей та дітей з девіантною поведінкою передбачається 1 693,4 тис.грн. 
	Для навчання дітей шкільного віку, які перебувають у дитячих притулках та центрі соціально-психологічної реабілітації, планується спрямувати 180,8 тис.грн. Відбуватиметься перевезення дітей-інвалідів до спеціальної школи № 75. На ці цілі буде спрямовано 150,0 тис.грн.
	За рахунок коштів бюджету міста планується проведення ремонтних робіт в ОДНЗ «Ясла-садок» № 29 та робіт з підключення  ОДНЗ «Ясла-садок» № 237 до магістральних теплових мереж на загальну суму                     1 000,0 тис.грн.  
Таблиці  № 10 та № 11 до розділу надані у додатку до Програми.

Розділ 12. Охорона здоров`я

 Основні завдання:
		- поліпшення якості  медичної допомоги населенню міста;
 		- оптимізація  мережі закладів охорони здоров’я;
		- зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;
		- забезпечення виконання заходів з протидії  захворюванню  на туберкульоз.

Медичну допомогу населенню міста надаватимуть 59 лікувальних закладів охорони здоров`я, які фінансуються з бюджету міста, а також                     КП «Міська  госпрозрахункова поліклініка». Крім того, з бюджету міста фінансуються інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та міський Центр здоров`я. Управлінню охорони здоров`я Одеської міської ради підпорядковані також комунальні підприємства КП «Одесфарм» та                 КП  санітарного  автотранспорту.  
Особливу увагу буде приділено наданню медичної допомоги хворим за життєвими показниками.
На придбання інсулінів для хворих на цукровий діабет та препаратів для лікування хворих на нецукровий діабет з бюджету міста планується спрямувати 6,0 млн.грн; на придбання гентропіну для дітей, хворих на гепофізарний нонізм - 2,4 млн.грн; медичних  препаратів  для  дітей,  хворих  на  гемофілію  - 1,8 млн.грн.
На забезпечення пільговими та безоплатними медикаментами хворих, згідно з їхніми захворюваннями або статусом, при амбулаторному лікуванні планується  спрямувати  2,6 млн.грн. 
Для харчування хворих в лікувальних закладах передбачено                  8 861,7 тис.грн. 
Передбачається введення в експлуатацію харчоблоків пологового будинку № 5 та Міської клінічної лікарні № 9, що дасть можливість забезпечити харчуванням хворих, які знаходяться на лікуванні в міських клінічних лікарнях № 4, № 9 та дитячих відділеннях міської дитячої  лікарні № 1 ім. Б.Я. Резніка.
У 2011 році за рахунок коштів бюджету міста планується придбати реанімобіль, оснащений сучасною медичною технікою на суму                      1 000,0 тис.грн.
Для проведення комплексної діагностики на виконання заходів Міської цільової програми  протидії захворюванню на туберкульоз на                 2009-2011 роки  планується спрямувати  1 951,7 тис.грн.
Таблиці  № 12 та № 13 до  підрозділу надані у додатку до Програми.



Розділ 13. Фізична культура та спорт

 Основні завдання:
 	- збереження мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
	- підготовка збірних команд міста та забезпечення їх участі у регіональних та міжнародних змаганнях;
		- створення умов для занять фізичною культурою і спортом широких верств населення.

	З метою розвитку дитячо-юнацького спорту в м. Одесі, збереження і зміцнення здоров`я різних вікових  груп населення,  організації  змістовного  дозвілля здійснюватимуться заходи, на виконання яких з бюджету міста планується спрямувати 12 662,5 тис.грн. 
	Діятимуть 12 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 3 спеціалізовані дитячо-юнацькі школи олімпійського резерву, 14 дитячих та підліткових клубів, які надають спортивні послуги населенню за місцем проживання.
	Надаватимуться муніципальні виплати спортсменам-олімпійцям, видатним спортсменам та їх тренерам, ветеранам спорту на суму                     1 219,2 тис.грн.  За участю спортсменів міста проводитимуться чемпіонати та першості України, Міжнародні та Всеукраїнські змагання та змагання на Кубки України, Кубки (губернатора та) міського голови, естафети та пробіги.
Надаватиметься фінансова підтримка на придбання спортивних споруд на суму 101,3 тис.грн.
На капітальний ремонт закладів фізичної культури та спорту із спеціального фонду бюджету розвитку передбачено 500,0 тис.грн, які будуть спрямовані на: капітальний ремонт даху комунального позашкільного навчального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3» (160,0 тис.грн) та  комунального позашкільного навчального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 4» (150,0 тис.грн); капітальний ремонт спортивної зали  комунального позашкільного навчального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 8» (152,0 тис.грн); капітальний ремонт підлоги  комунального позашкільного навчального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа                    №  12» (38,0 тис.грн).
 Таблиці  № 14 та № 15 до розділу надані у додатку до Програми.










Розділ 14. Культура

 	Основні завдання:
		- збереження мережі закладів культури міста;
		- підтримка обдарованих і талановитих дітей;
		- сприяння розвитку мистецтва, традиційної та масової культури і задоволення культурних потреб мешканців міста.
	
	У 2011 році буде збережено мережу закладів культури міста, масових бібліотек, музичних шкіл та шкіл естетичного виховання. Надаватиметься підтримка обдарованим і талановитим дітям, молоді, будуть здійснюватися заходи з популяризації кращих надбань класичного і сучасного мистецтва, налагодження та поширення  міжнародних  зв'язків у сфері  культури та мистецтва, розвитку Одеського муніципального музею особистих колекцій ім. О.В. Блещунова (планується спрямувати з бюджету міста 57,0 тис.грн).
	У місті функціонує 21 школа естетичного виховання дітей, серед яких: 11 музичних, 5 шкіл мистецтв, хореографічна, 2 художні школи, хорового мистецтва та театральна. У цих закладах протягом 2011 року навчатимуться 7 890 учнів, у тому числі 2028 учнів пільгового контингенту. 


У 2011 році витрати на фінансову підтримку комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» з бюджету міста складуть  4 313,7 тис.грн (з урахуванням коштів фонду охорони навколишнього природного середовища).
Проводитимуться заходи, спрямовані на задоволення культурних потреб мешканців. Відбудуться міжнародні, всеукраїнські та міські виставки, фестивалі, конкурси дитячої та юнацької творчості: «Твої імена, Одесо!», «Два дні і дві ночі нової музики» тощо. Планується провести  традиційний  щорічний  літературний  конкурс ім.  К.Г.  Паустовського та муніципальний літературний конкурс  ім. М.М. Жванецького. На проведення заходів планується спрямувати 111,7 тис.грн.
Надаватиметься фінансова підтримка КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка» для розрахунків за газ, що споживає меморіальний об’єкт «Вічний вогонь», на суму 60,0 тис.грн. 
	Таблиці  № 16 та № 17 до розділу надані у додатку до Програми.

Розділ 15. Розвиток рекреаційного комплексу та туризму

	Основні завдання:
	- ефективне використання туристичних ресурсів міста; 
	- просування місцевого туристичного продукту на ринки  туристичних послуг;
- покращення стану зон відпочинку на морському узбережжі.
	Цільові індикатори:
	- зростання обсягу наданих туристичних послуг на 7 %;
	- збільшення кількості обслуговуваних туристів і відпочиваючих  на 6 %.

        	 Розвиток туристично-рекреаційної сфери у 2011 році спрямований на забезпечення пріоритетності в`їзного (вітчизняного та іноземного) туризму на основі використання потенційних можливостей міста.
         	У 2011 році планується подальше залучення підприємств і організацій всіх форм власності для вирішення проблем розвитку туризму в місті і підтримки туристичних ресурсів, зокрема організація парковок для туристичних автобусів у районі Катерининської площі, Алеї Слави, Лідерсівського бульвару, вул. Ланжеронівської, Спасо-Преображенського собору. 
        	Відбуватиметься подальше наповнення туристичного сайт-порталу міста, який функціонує на 4-х мовах і активно просуває Одесу як європейський туристичний центр.
        	З метою розвитку на території міста лікувального і паломницького туризму будуть організовані прес-тури для представників ЗМІ. 
   	Планується брати участь в організації та проведенні вітчизняних і міжнародних туристичних виставок, науково-практичних семінарів, конференцій. У рамках програми Асоціації Дунайського центру впливу планується участь у виставках у Брюсселі (Бельгія), Берліні (Німеччина), а також в ІХ Міжнародній туристичній Асамблеї в м. Одесі.
     Здійснюватиметься рекламна і видавнича діяльність, направлена на популяризацію місцевого туристичного продукту. Планується видання брошур англійською мовою про туристичні ресурси м. Одеси і інформаційні мапи центральної частини міста. Продовжуватиметься співпраця з Центром міжнародної міграції та розвитку і німецькою Спілкою технічної співдружності у сфері формування стійкого розвитку туризму  в м. Одесі. 

Розділ 16. Молодіжна  та сімейна політика

	Основні завдання:
		- поліпшення  допомоги багатодітним родинам;
		- запобігання бездоглядності та безпритульності серед дітей;
		- реалізація права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання в сімейному оточенні;
		- створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;
- подолання   негативних  явищ  у  молодіжному   середовищі   шляхом активного пропагування переваг здорового способу життя;
- освітньо-інформаційна діяльність щодо профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та з питань соціального захисту дітей.
	Цільові індикатори:
- створення 4-х прийомних  сімей; 
- збільшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сім`ї громадян України шляхом передачі дітей під опіку, піклування.

У 2011 році молодіжна та сімейна політика спрямовуватиметься на створення сприятливих умов для повноцінного соціального, культурного, морально-психологічного і духовного розвитку сім`ї, підтримку багатодітних сімей. На це планується спрямувати 2 207,0 тис.грн.
Продовжуватиметься практика виявлення на ранній стадії сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах та не забезпечують належних умов утримання та виховання дітей. Важливим напрямком роботи залишатиметься своєчасне виявлення дітей, які потрапили у кризові умови, профілактика правопорушень, запобігання бездоглядності та безпритульності через проведення рейдів та профілактичних операцій. Значна увага приділятиметься проведенню роботи щодо збереження житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Службою у справах дітей Одеської міської ради продовжуватиметься поповнення єдиного електронного банку даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
У 2011 році службою у справах дітей Одеської міської ради планується створити 4 прийомні  сім'ї з влаштуванням 6-ти дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
               Таблиця  №  18  до розділу надана у додатку до Програми.


Розділ 17. Самоорганізація населення

	Основні завдання:
- розширення  можливості участі громадян у  вирішенні проблем місцевого  самоврядування,  захисту  їхніх  прав  та  інтересів;
- встановлення конструктивного співробітництва між органами місцевого  самоврядування  і  міською  територіальною  громадою;
- сприяння у вирішенні питань соціально-економічного та культурного розвитку міста;
- надання методичної допомоги органам самоорганізації населення;
- задоволення  потреби  мешканців міста у соціальних  послугах.

	Цільові індикатори:
			- збільшення кількості зареєстрованих органів СОН у місті Одесі                 на 10 %.

Однією з форм участі членів територіальної громади міста у вирішенні проблем соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території міста є самоорганізація  населення (СОН). 
	Участь СОН у вирішенні питань соціально-економічного та культурного розвитку міста здійснюватиметься в рамках Програми розвитку органів самоорганізації населення у м. Одесі на 2008-2011 роки. На ці цілі у 2011 році з бюджету міста планується спрямувати  792,8 тис.грн. Програмою передбачається впровадження найбільш  ефективних механізмів взаємодії органів СОН з органами місцевого самоврядування міста, наділення органів СОН делегованими повноваженнями,  створення  системи  професійного  навчання.
	Проводитиметься робота із залучення на договірних засадах осіб, що надаватимуть послуги з оформлення та передачі відповідним органам                       МВС України документів для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання (перебування) громадян, що проживають в приватних будинках на територіях, у межах яких діють органи самоорганізації населення, і які не обслуговуються міськими житлово-комунальними службами.
          Таблиця  №  19  до розділу надана у додатку до Програми.





Розділ 18. Демографічна ситуація. Ринок праці. 
Соціальне  забезпечення  населення

	Основні завдання:
	- сприяння продуктивній  зайнятості працездатного населення;
	- зростання реальних доходів населення;
	- легалізація заробітної плати та належне оформлення трудових відносин робочої сили;
	- надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста;
	- підтримка ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, учасників бойових дій в Республіці Афганістан та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
	- забезпечення соціальної захищеності осіб з обмеженими фізичними можливостями;
	- створення умов для подолання бар’єрів, які обмежують права і свободи інвалідів.
	Цільові індикатори:
			- створення 15,0  тис. нових робочих місць в усіх сферах економіки;
		 - зростання середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників на 25 %.
		
Демографічна ситуація. Основними напрямками поліпшення демографічної ситуації стане цілеспрямована соціально-економічна політика міської влади щодо забезпечення якості життя та створення сприятливого середовища для відтворення населення. Враховуючи позитивне міграційне сальдо, чисельність населення міста  на кінець 2011 року збільшиться на 700 осіб і становитиме 1 009,8 тис. осіб.
Ринок праці. Прогнозується, що у 2011 році номінальна середньомісячна заробітна плата у місті зросте на 25 %  і  становитиме                            на кінець року 2 610,0 грн. 
Це буде досягнуто завдяки реалізації заходів щодо розвитку реального сектору економіки та легалізації заробітної плати, належного оформлення трудових відносин на підприємствах міста.
У 2011 році планується створити 15 тис. нових робочих місць за різними видами економічної діяльності. З них буде створено суб`єктами малого підприємництва 93 %.
У рамках Програми зайнятості населення міста Одеси на                                2010-2011 роки будуть спрямовані кошти з бюджету міста на суму                       150,0 тис.грн на проведення заходів із забезпечення тимчасової зайнятості та фінансової підтримки у період пошуку роботи незайнятих громадян шляхом залучення до участі у громадських оплачуваних роботах.


Соціальне  забезпечення  населення. На обліку в структурних підрозділах департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради перебуває 21 тис. осіб, які знаходяться у складній життєвій ситуації у зв`язку із самотністю, інвалідністю, сирітством тощо та потребують різних видів соціальної допомоги, з них: 3,6 тис. інвалідів та 11,8 тис. учасників Великої Вітчизняної війни; 1,7 тис. пенсіонерів та ветеранів праці;                       3,9 тис. дітей-сиріт та дітей під опікою, дітей інвалідів, дітей з багатодітних та неповних сімей. 
У рамках Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на       2011 рік за рахунок коштів бюджету міста Одеси планується здійснити  заходи на загальну  суму 58 857,7 тис.грн,  у тому числі:
         	У місті Одесі проживає майже 50 тис. осіб з обмеженими фізичними можливостями. У рамках Міської програми “Рівність” на реалізацію заходів зі створення безбар’єрного середовища для таких осіб заплановано                         1 441,4 тис.грн. 
	Для безпечного та безперешкодного пересування інвалідів по зору через проїжджу частину вулиць продовжуватиметься робота із встановлення та технічного обслуговування мовних акустичних приладів у діючі світлофори на перехрестях доріг. На ці цілі буде спрямовано 199,4 тис.грн.
	Крім цього, для реабілітації і оздоровлення інвалідів та дітей-інвалідів заплановано 391,2 тис.грн, а саме на будівництво пологого пандусу в море, на відновлювальні та монтажні роботи на міських пляжах «Гідропарк «Лузанівка», «Дельфін» та «7 траверс» в районі 11-ї ст. Великого Фонтану;                       на оздоровлення вихованців КУ «Центр реабілітації осіб з вадами психологічного розвитку».
	Планується продовжити роботи щодо створення терапевтичного відділення на базі комунальної установи «Міська лікарня № 8» для маломобільних груп населення. Заплановано придбати матеріали, обладнання та інвентар на суму 82,4 тис.грн.
У 2011 році на заходи Програми розв’язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси з використанням механізму соціального замовлення передбачено фінансування на суму 350,0 тис.грн.
Також, з бюджету міста Одеси у 2011 році буде надаватися фінансова підтримка Одеському обласному благодійному фонду реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє» на суму 3 000,0 тис.грн та Благодійному фонду «Медичний центр «Надія, Добро і Добробут» на суму 1 000,0 тис.грн.
        	 Таблиці №№  20, 21, 22  до розділу надані у додатку до Програми.







Розділ  19. Розвиток інформаційного забезпечення
	
	Основні завдання:
	- підвищення повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста, області, країни; 
	- забезпечення відкритості діяльності органів місцевої влади, прозорість прийняття та виконання рішень міської ради; 
	- забезпечення участі членів територіальної громади в процесі обговорення та прийняття  проектів регуляторних актів міської влади.

        	Відбуватиметься розвиток інформаційної сфери. На розвиток інформаційної сфери буде спрямовано 3 600,0 тис.грн. Здійснюватимуться заходи, спрямовані на формування та підтримку іміджу міста Одеси в Україні та за кордоном з використанням високих інформаційних технологій. 
У зв’язку із зростаючим попитом до розділу «Веб-камери» на офіційному сайті Одеси продовжуватиметься підтримка існуючих камер та планується встановлення додаткових камер, які в режимі «on-line» транслюватимуть події, що відбуваються в місті. Розпочнуться роботи з розробки та підключення мапи «Космічний знімок Одеси - 2011».
Постійне поповнення бази офіційного сайту Одеси (документів, рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету, регуляторних актів) забезпечує відкритість схвалюваних рішень, які стосуються інтересів територіальної громади.
Проводитимуться навчальні семінари, конференції з актуальних питань інформаційної сфери; консультації із соціально значущих проблем міста.
      	Таблиця  №  23 до розділу надана у додатку до Програми.



Розділ 20. Інші  програми та заходи

Одним з головних шляхів до формування громадянського суспільства є взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування з громадянами на основі порозуміння та поєднання спільних громадянських інтересів.
У 2011 році надаватиметься сприяння розвитку громадських організацій  як  інституцій  громадянського  суспільства, консолідація зусиль яких спрямована на вирішення проблем територіальної громади шляхом формування громадянського суспільства та його демократизації. 
Проводитимуться заходи щодо впровадження систем прийому та обліку платежів по збору за першу реєстрацію транспортного засобу, на що планується спрямувати 300,0 тис.грн.
Таблиця №  24  до розділу надана у додатку до Програми.




Секретар ради                                                    				О. Бриндак
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Додатки до Розділу 3.  Будівельний  комплекс

                                                                                                                                                                                                                                                                           Таблиця  № 1
№  з/п
Найменування  програми або зміст заходу
Головний розпорядник
коштів
Джерела фінансування
Усього витрати, 
тис.грн
1. Управління  капітального  будівництва Одеської  міської  ради  



Разом
24 904,2



Державний бюджет
20 722,0



Бюджет  міста
4 182,2



Інші джерела 
-
1.1.
Будівництво  об’єктів, усього, у тому числі:
Управління капітального будівництва Одеської    міської  ради


Усього


21 722,0



Державний бюджет
20 722,0



Бюджет  міста
1 000,0



Інші джерела 
-
1.1.1.
Будівництво шляхопроводу «Поїзний» та витрати на відселення громадян



Бюджет  міста

1 000,0
1.1.2.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - швидкісної автомагістралі «Північ-Південь» (І черга), у т.ч. будівництво та реконструкція вул. Балківської  на ділянці від                        вул. Мельницької до автовокзалу (вул. Разумовська); шляхопроводу «Поїзний»; вул. Туристської та вул. Щорса                      (у т.ч. пл. Незалежності), у тому числі:
 






Усього






20 722,0



Державний бюджет
20 722,0



Бюджет  міста
-



Інші джерела 

-
-
будівництво шляхопроводу «Поїзний». Під'їзні шляхи. І черга в межах вулиць Балківської, Мельницької, Ціолковського до шляхопроводу «Поїзний»;




Державний бюджет


10 222,0
-
будівництво шляхопроводу «Поїзний». Під'їзні шляхи.  І черга в межах вулиць Балківської, Мельницької, Ціолковського до шляхопроводу «Поїзний». Контактна мережа. Шляхова частина (додаткова смуга)




Державний бюджет



10 500,0

1.2.
Реставрація об’єктів, усього, у тому числі:

Усього
296,0



Бюджет  міста
296,0



Інші джерела 
-

Ремонт та реставрація будівлі спеціалізованого дошкільного закладу № 50 за адресою: м. Одеса, вул. Гоголя, 15


Бюджет  міста

296,0
1.3.
Реконструкція будівель комунальної установи «Міська клінічна інфекційна лікарня» з інженерними мережами за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 5/7  (І пусковий комплекс)



Усього


1 486,2



Бюджет  міста
1 486,2



Інші джерела 
-
1.4.
Поточний ремонт та консервація фасадів та покрівель будівель, розташованих у місті Одесі


Усього

1 400,0



Бюджет  міста
1 400,0



Інші джерела 
-
1.5.
Будівництво об’єктів соціальної спрямованості за рахунок коштів інвесторів, у тому числі:

Інвестори 


1.5.1.
Будівництво школи № 8 на 1 000 місць за адресою:  м. Одеса,                 вул. Маршала Говорова
ПП ПКФ «Мікромегас»
Інші джерела 
кошти інвестора
1.5.2.
Будівництво школи на 1 000 місць у мкр. ІІІ-4-1 ж/м Котовського
ПБГ «Інтобуд»
Інші джерела 
кошти інвестора
1.5.3.
Будівництво дошкільного навчального закладу у мкр. ІІІ-4-1 (будівля № 43) ж/м Котовського 

ПБГ «Інтобуд»

Інші джерела 

кошти інвестора
1.5.4.
Будівництво дошкільного навчального закладу у мкр. ІІІ-4-2 (будівля № 19-а) ж/м Котовського 
БУ-2 ВАТ «Одестрансбуд»

Інші джерела 

кошти інвестора
1.5.5.
Будівництво дошкільного навчального закладу у мкр. ІІІ-4-2 (будівля № 30-а) ж/м Котовського 
ТОВ «Альянс-висотбуд»

Інші джерела 

кошти інвестора
1.5.6.
Будівництво дошкільного навчального закладу у мкр. ІІІ-4-2 (будівля № 28-а) ж/м Котовського 
ТОВ «Альянс-висотбуд»

Інші джерела 

кошти інвестора
1.5.7.
Будівництво дошкільного навчального закладу у мкр. «В»                       ж/м Таїрова (будівля  № 14-а)                          
ТОВ «Цивільжитлобуд»

Інші джерела 

кошти інвестора
1.5.8.
Будівництво  паркінгу   на  280  машино/місць  по  вул. Ільфа і Петрова  у мкр. «А»  (№  68)
ТОВ «Інвестбуд»
Інші джерела 
кошти інвестора
                                                                                 



                                                                                                                                                                                                                                                                            

                 Таблиця   №  2
№
з/п
Найменування  програми або зміст заходу
Головний розпорядник
коштів
Джерела фінансування
Усього витрати, 
тис.грн
1.
Заходи  із збереження  історичної забудови міста, усього,  у тому числі: 


Разом

1 225,3



Бюджет  міста
1 225,3



Інші джерела 
-

Управління  з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської  міської  ради

Бюджет  міста
1152,8

Управління капітального будівництва Одеської  міської  ради

Бюджет  міста
72,5

1.1.
Поточний ремонт об’єктів монументального мистецтва, меморіальних та пам’ятних дошок, які не є об’єктами культурної спадщини
Управління  з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської  міської  ради


Усього


300,0



Бюджет  міста
300,0



Інші джерела 
-
1.2.
Реставрація будівлі Старої біржі на пл. Думській,1 
Управління капітального будівництва Одеської  міської  ради
Усього
72,5



Бюджет  міста
72,5




Інші джерела 

-
1.3.
Охорона та страховка скульптурної групи пам’ятника  засновникам               м. Одеси
Управління  з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської  міської  ради
Усього
852,8



Бюджет  міста
852,8



Інші джерела 
-









Додаток до Розділу 4. Земельна реформа. Розвиток ринку землі

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Таблиця   №  3
№
з/п
Найменування  програми або зміст заходу
Головний розпорядник коштів
Джерела фінансування
Усього витрати,
тис.грн
 1. Одеське  міське  управління  земельних  ресурсів  Одеської  міської  ради



Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської     міської ради



Разом



500,0



Бюджет міста
500,0



Інші джерела
-

Розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення та виготовлення технічної документації із встановлення їх меж на місцевості





Бюджет міста




500,0

                                                                                    Додатки до Розділу  5. Житлово-комунальне та дорожнє господарство 

                                                                                                                                                                                                                                                   Таблиця №  4
№
з/п
Найменування  програми або зміст заходу
Головний розпорядник
коштів
Джерела фінансування
Усього витрати, 
тис.грн
1. Житлово-комунальне  господарство  



Разом
60 590,0



Бюджет міста
60 590,0



Інші джерела
-
1.1.
Капітальний ремонт житлового фонду, усього, у тому числі:

Усього
15 830,0



Бюджет міста
15 830,0



Інші джерела
-


Департамент міського господарства Одеської міської ради

Бюджет міста

10 000,0


Київська районна адміністрація Одеської міської ради

Бюджет міста

1 000,0


Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

Бюджет міста


1 000,0


Приморська районна адміністрація Одеської міської ради

Бюджет міста

2 830,0


Суворовська районна адміністрація Одеської  міської ради

Бюджет міста

1 000,0
1.2.
Капітальний ремонт ліфтів
Департамент міського господарства Одеської міської ради

Бюджет міста

8 000,0





1.3.
Впровадження приладів обліку споживання води

Бюджет міста
2 000,0
1.4.
Поточне утримання  об'єктів благоустрою, усього, 

Усього
34 700,0

у тому числі:

Бюджет міста
34 700,0



Інші джерела
-
-
поточне утримання зовнішнього освітлення;

Бюджет міста
12 000,0
-
поточне утримання та благоустрій  зеленої  зони  міста (Програма розвитку, збереження і поновлення зелених насаджень у м. Одесі  на 2009-2013 роки); 



Бюджет міста


10 000,0
-
поточне утримання бюветних комплексів;

Бюджет міста
3 461,0
-
поточне  утримання  фонтанів;

Бюджет міста
1 605,4
-
поточне  утримання  ставків;

Бюджет міста
933,6
-
поточне  утримання  кладовищ;

Бюджет міста
6 000,0
-
поточне утримання та ремонт громадських туалетів

Бюджет міста
700,0
1.5. 
Капітальний ремонт системи гарячого водопостачання в жилих будинках за адресою: м. Одеса,


Усього

60,0



Бюджет міста
60,0



Інші джерела
-
-
вул. Академіка  Корольова, 58;

Бюджет міста
30,0
-
вул. Академіка Корольова, 64

Бюджет міста
30,0
                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                       Таблиця №  5
№
з/п
Найменування  програми або зміст заходу                      
Головний розпорядник
коштів
Джерела фінансування
Усього витрати, 
тис.грн

1.  Заходи з розвитку вулично-шляхових мереж міста



Управління дорожнього господарства  Одеської  міської  ради
Разом
138 706,63




Державний бюджет
29 278,0




Бюджет міста
109 428,63




Інші джерела	
-

1.1.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - швидкісної автомагістралі «Північ-Південь» (І черга), у т.ч. будівництво та реконструкція вул. Балківської  на ділянці від                     вул. Мельницької до автовокзалу (вул. Разумовська); шляхопроводу «Поїзний»; вул. Туристської та вул. Щорса (у т.ч. пл. Незалежності), у тому числі:

Усього
29 278,0




Державний бюджет
29 278,0




Бюджет  міста
-




Інші джерела	
-

-
реконструкція вул. Балківської на ділянці від  вул. Мельницької до автовокзалу (вул. Разумовська); 

Державний бюджет
9 278,0

-
реконструкція вулиці Щорса (у т.ч. пл. Незалежності)  

Державний бюджет
20 000,0

1.2.
Поточний ремонт доріг, реконструкція доріг та тротуарів, усього,           у тому числі:

Усього
51 547,93




Бюджет  міста
51 547,93




Інші джерела	
-

-
поточний ремонт доріг;

Бюджет  міста
25 014,4

-
ремонт та реконструкція доріг і тротуарів

Бюджет  міста
26 533,53


1.3.
Поточне утримання доріг, придбання обладнання та технічне оснащення, усього, у тому числі:


Усього

40 100,7




Бюджет  міста
40 100,7




Інші джерела	
-

-
поточне утримання доріг;

Бюджет  міста
40 000,0

-
придбання обладнання та технічне оснащення КП «Міські дороги»

Бюджет  міста
100,7

1.4.
Поточне утримання та ремонт електрообладнання (підземні переходи, насосні станції та промислові бази)


Усього

4 500,0




Бюджет  міста
4 500,0




Інші джерела	
-

1.5.
Заходи з безпеки дорожнього руху, усього, у тому числі:

Усього
13 200,0




Бюджет  міста
13 200,0




Інші джерела	
-

-
підвищення безпеки дорожнього руху (дорожні знаки, світлофори, розмітка доріг, турнікетне огородження);


Бюджет  міста

9 200,0

-
придбання обладнання та технічне оснащення;

Бюджет  міста
3 000,0

-
встановлення бар`єрного огородження одностороннього типу   

Бюджет  міста
1 000,0


1.6. 
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття    міжквартального проїзду за адресою: м. Одеса вул. Академіка Корольова, 102

Усього
80,0




Бюджет  міста
80,0




Інші джерела	
-



   За участю підприємств та організацій різних форм власності міста заплановано виконання  заходів:

                                                                                                                                                                                                                                                          Таблиця   №  6
№
з/п

Зміст  заходу

Виконавець заходу
Джерела фінансування
Усього витрати, 
тис.грн
1.  Київський  район   



  Усього
185,0



Бюджет міста
-



Інші
185,0
1.1.
Улаштування дитячих  майданчиків  за  адресами: (м. Одеса),  всього,  у  тому  числі: 
КП  «ЖКС  «Чорноморський»
Інші
150,0
-
просп.  Академіка Глушка, 19; 

Інші
25,0
-
вул. Академіка Корольова, 80 а/б;

Інші
3,0
-
вул. Академіка Корольова, 114-116;

Інші
45,0
-
вул. Академіка Вільямса, 68-а, 68-б; 

Інші
20,0
-
вул. Академіка Вільямса, 87;

Інші
32,0
-
вул. Левітана, 105

Інші
25,0
1.2.
Реконструкція зупиночних комплексів за
 адресами:                              (м. Одеса), всього, у тому числі:

Інші
40,0
-
Люстдорфська дорога, 56;
Фізична особа-підприємець
Інші
10,0
-
3-я станція  Люстдорфської дороги;
Фізична особа-підприємець
Інші
10,0
-
5-а станція  Люстдорфської дороги;
Фізична особа-підприємець
Інші
10,0
-
вул. 25-ї Чапаєвської  дивізії, 2
Фізична особа-підприємець
Інші
10,0
2. Малиновський  район    



  Усього
405,5



Бюджет міста
-



Інші
405,5
2.1.
Благоустрій зеленої зони на наступних вулицях  міста, всього, у тому числі: 


Інші
62,0
-
вул. Варненська, вул. Гайдара, вул. Генерала Петрова, вул. Іцхака Рабіна,  вул. 25-ї Чапаєвської  дивізії, вул. Академіка Філатова, вул. Валентини Терешкової, вул. Щорса,  просп.  Адміральський;

КП « ЖКС «Черьомушки»
   
  Інші

57,7 
-
вул.  М`ясоєдовська, вул. Мечникова, вул. Степова, вул. Дальницька,              вул. Головківська, вул. Генерала Ватутіна, вул. Комітетська,                    вул. Болгарська,  вул. Адмірала Лазарева, вул. Середня 

КП  «ЖКС «Хмельницький»

  Інші

4,3
2.2.
Ремонт та фарбування дитячих майданчиків на наступних вулицях, всього, у тому числі:

  Інші
61,1
-
вул. Гайдара, 16-18, 24, 30, 38, вул. Генерала Петрова, 13,  35, 41, 42, 46, 50, 76, вул. Щорса, 2-б, 148/3, вул. Палубна, 9, вул. Маршала Малиновського, 16, 71/1, вул. Радісна, 19, 25, вул. Іцхака Рабіна, 6,  7, 7/1, 39-а, 59, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 10/2,  вул. Фабрична, 1/1,                     вул. Космонавтів, 21/2-21/3, 25/1, 25/4, вул. Академіка Філатова, 29-б, 32, 35, 60,  вул. Полтавська, 10,  просп. Адміральський, 22/1, 34; вул. Центральний аеропорт, 5, 15, 23, вул. Качалова, 31-а, Овідіопольська дорога, 4, 8, вул. Мельницька, 3, вул. Валентини Терешкової, 20-в, 32-а, 49,  54,  вул. Гастелло, 92, Фонтанська  дорога, 8/6,  Люстдорфська  дорога, 13;  








КП «ЖКС «Черьомушки»








Інші








53,2
-
вул. Балківська, 193, 199, вул. Бабеля, 6, пров. Картамишевський, 2, вул. Скісна, 74/76, вул. Середня, 61, вул. Комітетська, 11/17,                                     вул. Бугаївська, 46/5, вул. Богдана Хмельницького, 37, 40-42, Тираспольське шосе, 31 


КП  «ЖКС «Хмельницький»

 

  Інші



7,8
2.3.
Ремонт та фарбування  лавок
КП «ЖКС «Черьомушки»,
КП  «ЖКС «Хмельницький»


   Інші


39,0
2.4.
Ремонт та фарбування  прапородержачів біля жилих будинків 
КП «ЖКС «Черьомушки»,
КП  «ЖКС «Хмельницький»

   Інші

4,3
2.5.
Фарбування воріт біля жилих будинків наступних вулиць, всього,              у тому числі:  

Інші
18,1
-
вул. Богдана Хмельницького, вул. Степова, вул. Дальницька,               вул. Прохоровська, вул. Михайлівська, вул. Генерала Ватутіна,             вул. Болгарська, вул. Адмірала Лазарева, вул. Скісна,                     вул. Мельницька, вул. Генерала Цвєтаєва, вул. Олексіївська,                 вул. М`ясоєдовська, вул. Мечникова, вул. Запорізька,                            вул. Головківська, вул. Стовпова, площа Михайлівська,                      вул. Балківська, вул. Середня, вул. Разумовська,                              вул. Картамишевська, пров. Високий,  пров. 1-й Разумовський;



КП   «ЖКС «Хмельницький»



  



Інші 







10,2
-
вул. Балківська, вул. Бреуса,  вул. Єфімова, сквер Гамова,                     вул. 3-я Заводська, вул. 4-а Заводська,  вул. Заньковецької,                        вул. Івана і Юрія Лип, вул. Литовська, вул. Мельницька,                        вул. Михайлівська, вул. Райдужна, вул. Шота Руставелі, вул. Скворцова, вул. Степова,  вул. Строганова, вул. Чернишевського,  вул. Василя Стуса,  пров. Товарний,  пров. Інтернаціональний,  Люстдорфська  дорога





КП  «ЖКС «Черьомушки»





Інші 





7,9
2.6.
Фарбування урн на вулицях міста 

  Інші
5,4


КП «ЖКС «Черьомушки»
Інші
2,9


КП  «ЖКС «Хмельницький»

Інші

2,5
2.7.
Фарбування вхідних дверей парадних жилих будинків 
КП «ЖКС «Черьомушки»,
КП  «ЖКС «Хмельницький»

  
 Інші


20,4
2.8. 
Виготовлення та встановлення лавок
КП «ЖКС «Черьомушки»
Інші
71,7
2.9.
Благоустрій вул. Генерала Петрова, вул. Космонавтів,  вул. Академіка Філатова (встановлення поребриків, виготовлення та встановлення огороджень тощо)
КП «ЖКС «Черьомушки»


Інші


97,5
2.10.
Улаштування дитячого майданчика за адресою: м. Одеса,                        вул. Академіка Гаркавого
СОН “Дзержинський”

Інші

20,0
3. Приморський  район   



  Усього
3 772,3



Бюджет міста
-



Інші
3 772,3
3.1.
Улаштування, благоустрій та оснащення дитячих майданчиків за адресами: (м. Одеса),  всього,  у  тому  числі: 
КП  «ЖКС  «Порто-Франківський»,
КП  «ЖКС  «Фонтанський»  


Інші


29,7
-
вул. Старопортофранківська, 18, вул. Князівська, 17,                            вул. Маріїнська, 6, вул. Канатна, 76, 95, 97, 100/3, 101-в, 102,                 вул. Отрадна, 9, вул. Пироговська, 7/9, вул. Середньофонтанська,    12-а, 30, 34, 34/1, вул. Транспортна, 7-г, 7-в, 9, 10, вул. Сегедська, 1, 1/3, 16, Французький бульвар, 11-б, 12, 20, 20-а, просп. Гагаріна, 16/1, 23, просп. Шевченка, 6/5, 6/10, 10/2, 11, 15, 17;




КП  «ЖКС  «Порто-Франківський»     




Інші




9,0
-
вул. Черняховського, 1, 18, вул. Армійська, 10, вул. Посмітного, 25/4,  вул. Леваневського, 9, вул. Велика Арнаутська, 1,                                    вул. Новосельського, 84, вул. Велика Арнаутська, 92/94,                       пров. Ботанічний, 2, пров. Гвоздичний, 4,  пров. Леваневського, 9,                           пров. Щіпний, 7,  Фонтанська дорога, 57




КП  «ЖКС  «Фонтанський»




Інші




20,7
3.2.
Ремонт сходових кліток у житлових будинках наступними вулицями,  всього,  у  тому  числі: 
КП  «ЖКС  «Порто-Франківський»,
КП  «ЖКС  «Фонтанський»  


Інші


73,8
-
вул. Велика Арнаутська, 2;
КП  «ЖКС  «Порто-Франківський»     
Інші 
15,0
-
вул. Армійська, 7, 10, вул. Канатна, 68, 81/4, вул. Пироговська, 7/9, вул. Посмітного, 25-а, вул. Гімназична, 20, вул. Куйбишева, 20,                                        вул. Спиридонівська, 20, вул. Тираспольська, 33,                                      пров. Єлисаветградський, 3, Французький бульвар, 12/4, Фонтанська дорога, 15/2, 53




КП  «ЖКС «Фонтанський»




Інші 




58,8
3.3.
Ремонт  та фарбування лавок вулицями міста: 
КП  «ЖКС  «Порто-Франківський»,
КП  «ЖКС  «Фонтанський» 


Інші


5,7
3.4.
Благоустрій прибудинкової території за адресою: м. Одеса,                 просп. Шевченка, 8
КП  «ЖКС «Фонтанський»
Інші
3,5
3.5.
Встановлення  та  фарбування  урн   вулицями  міста 
КП  «ЖКС  «Порто-Франківський»,
КП  «ЖКС  «Фонтанський»  


Інші


6,4
3.6.
Ремонт  асфальтового  покриття  тротуару  за  адресою:  м. Одеса, вул. Рішельєвська,  35/37
КП  «ЖКС  «Порто-Франківський»     
Інші
10,5
3.7.
Укладання тротуарної плитки за  адресою: м. Одеса,                                вул.  Ланжеронівська, 4
Інвестор 
Інші 
50,0
3.8.
Обладнання пляжу «Ланжерон» урнами для сміття 
КП “Ланжерон”
Інші
8,0
3.9.
Улаштування  питних фонтанчиків та душових кабін на пляжі «Ланжерон»                        
КП “Ланжерон”
Інші
10,0
3.10.
Ремонт  зовнішнього  освітлення  на  території  прибережної  зони                        
КП “Ланжерон”
Інші
10,0
3.11.
Поточний  ремонт   громадських  туалетів                        
КП “Ланжерон”
Інші
10,0
3.12.
Благоустрій зеленої зони  вулицями міста (висадка дерев та квітів, вскопування газонів, посів трави)  за  адресами: м. Одеса,                        вул. Пушкінська, вул. Успенська, вул. Базарна, вул. Ковальська,                вул. Дігтярна, вул. Сегедська, вул. Черняховського, вул. Пироговська, Французький бульвар, просп. Гагаріна, просп. Шевченка, Фонтанська дорога                     



КП  «ЖКС  «Порто-Франківський»,
КП  «ЖКС  «Фонтанський»  





Інші





53,7
3.13.
Улаштування  квітників                       

КП “Ланжерон”

Інші

1,0
3.14.
Встановлення металевих поребриків на рабатках  вулицями міста за адресами: м. Одеса, вул. Пушкінська, вул. Буніна, вул. Рішельєвська

Інвестор 

Інші 

1 500,0
3.15.
Благоустрій вулиць міста за адресами: м. Одеса, вул. Рішельєвська, вул. Катерининська, вул. Соборна,  вул. Льва Толстого

Інвестор 

Інші 

2 000,0
4. Суворовський  район 



  Усього 
933,6



Бюджет міста
-



Інші
933,6
4.1.
Улаштування дитячих майданчиків за адресами: м. Одеса,                      вул. Генерала Бочарова, 8, вул. Паустовського, 29,  Миколаївська дорога, 307


КП  «ЖКС «Північний»


Інші


98,0
4.2.
Ремонт та благоустрій 30-ти дитячих майданчиків 
КП «ЖКС «Пересипський»,
КП  «ЖКС «Північний»

Інші

181,0
4.3.
Встановлення 222-х  лавок 
КП «ЖКС «Пересипський»,
КП  «ЖКС «Північний»

Інші

63,4
4.4.
Встановлення 100 урн для сміття 
КП «ЖКС «Пересипський»,
КП  «ЖКС «Північний»

Інші

10,2

4.5.
Обрізка сухих та аварійних дерев (63 од.)
КП «ЖКС «Пересипський»,
КП  «ЖКС «Північний»

Інші

117,0
4.6.
Формування газонів вздовж магістральних вулиць на території 1,6 га 
КП «ЖКС «Пересипський»,
КП  «ЖКС «Північний»

Інші

8,0
4.7.
Висадка 230 дерев та 500 кущів на вулицях міста 
КП «ЖКС «Пересипський»,
КП  «ЖКС «Північний»

Інші

35,0
4.8.
Встановлення поребрика на вул. Чорноморського козацтва,                  вул. Отамана Головатого, вул. Затонського
КП  «ЖКС «Північний»,
КП «ЖКС «Пересипський»

Інші

221,0
4.9.
Улаштування зупиночних комплексів, усього, у тому числі:                  

  Усього 
200,0



Бюджет  міста
-



Інші
200,0
-
вул. Лиманна;
Торговельний дім «Преображенський»

Інші

50,0
-
вул. Чорноморського козацтва  на розі вул. Павла Кравцова;
ВАТ «Укрелеваторпром»
Інші
50,0
-
вул. Академіка Заболотного, 27 (біля стоматологічної поліклініки);
ФОП Олішевський І.В.
Інші
50,0
-
вул. Затонського (кінцева зупинка)
ТОВ «Європа ВВВ»
Інші
50,0

                       Додатки до Розділу 6. Енергозбереження та водопостачання

                                                                                                                                                                                                                                                     Таблиця   №  7
№
з/п
Найменування  програми  або  зміст заходу
Головний розпорядник
коштів
Джерела фінансування
Усього витрати,
тис.грн
1. Заходи з  паливно-енергетичного  комплексу 


 Разом з паливно-енергетичних заходів
97 392,46



Інші джерела
97 392,46
1.1.
План розвитку та реформування систем водопостачання та водовідведення  м. Одеси  на  період  2006-2020 років, усього,                 у тому числі:
філія “Інфоксводоканал” ТОВ “Інфокс” 
       Усього 
27 015,0



Бюджет  міста
-



Інші  джерела
27 015,0
1.1.1.
Встановлення перетворювачо-частотних теристорів на водонасосних станціях


Інші джерела

320,0
1.1.2.
Переведення хлораторних на безпечний гіпохлорит натрію, усього, у тому числі:

Інші джерела
2 330,0
-
переведення хлораторних ВНС «Головна» на безпечний гіпохлорит натрію (друга черга);


Інші джерела

300,0
-
переведення хлораторної ВНС «Котовського» на безпечний гіпохлорит натрію (коригування проекту)


Інші джерела

2 030,0
1.1.3.
Перекладення  магістральних  та  вуличних  мереж,  всього, у  тому  числі:

Інші джерела
3 890,0
-
реконструкція водопровідних мереж;

Інші джерела
2 310,0
-
реконструкція каналізаційних мереж;

Інші джерела
1 490,0
-
відновлення асфальтобетонного покриття по вул. Локомотивній після реконструкції водопровідних мереж по вул. Восьмого березня 



Інші джерела


90,0
1.1.4.
Перекладення водогонів, у тому числі встановлення вантузів на головних водогонах


Інші джерела

300,0
1.1.5.
Розроблення та впровадження природоохоронних технологій на станціях біологічної очистки м. Одеси


Інші джерела

3 500,0
1.1.6.
Заміна насосного обладнання на КНС та ВНС, у тому числі заміна 2-х насосних агрегатів на ВОС «Дністер»


Інші джерела

1 100,0
1.1.7.
Заміна та модернізація робочих колес на насосних агрегатах водопроводу, каналізації та СБО на ВОС «Дністер»


Інші джерела

140,0
1.1.8.
Переобладнання резервного електрозабезпечення ВЛ-6кВ від ПС «Більшовик» до КНС-9 (реконструкція резервного пристрою на КНС-9)



Інші джерела


1 800,0
1.1.9.
Реконструкція газопроводу СБО «Південна» на території спецавтогосподарства, усього, у тому числі:


Інші джерела

1 000,0
-
завершення робіт із газозабезпечення на СБО «Південна» (другий пусковий комплекс);


Інші джерела

400,0
-
проведення робіт із газозабезпечення спецавтогосподарства

Інші джерела
600,0
1.1.10.
Створення пересувної лабораторії для визначення місця пошкодження трубопроводу та високовольтного кабелю


Інші джерела

800,0
1.1.11.
Розробка та реалізація проекту реконструкції  ВОС «Дністер»

Інші джерела
1 300,0
1.1.12.
Проектування та монтаж систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на хлораторних  ВОС «Дністер»


Інші джерела

300,0
1.1.13.
Реконструкція хіміко-бактеріологічної  лабораторії на                  ВОС «Північна»

Інші джерела
550,0 
1.1.14.
Реконструкція  КНС-6-б (укріплення стін)

Інші джерела
130,0 
1.1.15.
Будівництво експлуатаційних баз

Інші джерела
4 055,0 
1.1.16.
Будівництво першої черги госппобутової каналізації Північного району (виконання робіт з підготовки тонельного колектора  від ствола № 1 до ствола № 2)


Інші джерела

5 500,0 
1.2.
Електроенергетика, всього, у тому числі:
ВАТ “ЕК  Одесаобленерго”,
ВАТ «Одесагаз»
Разом
70 377,46




Інші джерела

70 377,46





1.2.1.
Заходи  щодо  розвитку  та  модернізації  електричних  мереж,  всього,  у  тому числі:
ВАТ “ЕК  Одесаобленерго”
Усього
67 827,46



Інші джерела
67 827,46
1.2.1.1.
Розвиток,  модернізація та будівництво електричних мереж. Заміна обладнання, всього, у тому числі:
ВАТ “ЕК  Одесаобленерго”

Усього

2 800,0
-
зношеного;

Інші джерела
2 500,0
-
повністю амортизованого

Інші джерела
300,0
1.2.1.2.
Удосконалення схем та розвиток електричних мереж, всього, у тому числі:


Усього

50 067,24
-
модернізація джерел живлення  вторинної комутації;

Інші джерела
2 116,98
-
будівництво нових ліній електропередач (ЛЕП) та підстанцій (ПС);

Інші джерела
20 000,0
-
реконструкція ЛЕП та ПС;

Інші джерела
27 950,26
1.2.1.3.
Реконструкція в населених пунктах нових ПЛ-0,4 кВ з використанням самоутримуючих ізольованих дротів


Інші джерела

7698,1
1.2.1.4.
Влаштування розвантажувальних підстанцій


Інші джерела

7 112,12
1.2.1.5.
Інші заходи


Інші джерела

150,0





1.2.2.
Заходи  щодо  розвитку  та  модернізації   газових  мереж, всього,  у  тому числі:
ВАТ «Одесагаз»
Усього
2 550,0



Інші джерела
2 550,0
1.2.2.1.
Розвиток, модернізація та будівництво газових мереж:
ВАТ «Одесагаз»
Інші джерела
2 550,0
-
заміна засувки на газопроводі середнього тиску діаметром               600 мм на 1-й ст. Люстдорфської дороги;


Інші джерела

300,0
-
реконструкція газорегуляторного  пункту  у Новобазарному провулку 


Інші джерела

250,0
- 
реконструкція та фарбування газопроводу на полях зрошення діаметром 600 мм - 4 км


Інші джерела

2 000,0









 Додаток до Розділу  7. Транспортний комплекс
                                                                                                                                                                                                                                                                                Таблиця   №  8
№
з/п
Найменування  програми або зміст заходу
Головний розпорядник 
коштів
Джерела фінансування
Усього витрати,
тис.грн
1. Заходи з розвитку  транспортного  комплексу  міста 




  Разом 
1 380 925,0



Бюджет міста
2 425,0



Інші джерела 
1 378 500,0
1.1.
Капітальний ремонт тролейбусної контактної мережі по вул. Щорса від площі Незалежності до вул. Гастелло
Департамент транспорту,  зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради

Усього 

1 641,0



Бюджет  міста
1 641,0



Інші джерела 
-
1.2.
Проектування та капітальний ремонт трамвайної колії контактно-кабельної мережі трамвайних маршрутів від вул. Одарія до заводу «Центроліт» 



Усього 


784,0



Бюджет  міста
784,0



Інші джерела 
-
1.3
Реконструкція та модернізація КП «Міжнародний аеропорт Одеса»
КП  «Міжнародний аеропорт Одеса»

Усього 

13 500,0



Бюджет  міста
-



Інші джерела 
13 500,0
-

виконання проектних робіт з ремонту, модернізації та реконструкції аеродромного та аеровокзального комплексів;


Інші джерела 

2 500,0
-
ремонт та модернізація аеродромного комплексу;

Інші джерела 
6 500,0
-
реконструкція та модернізація аеровокзального комплексу;

Інші джерела 
2 500,0
-
модернізація та оновлення наземної спецтехніки, технологічного обладнання

Інші джерела 
2 000,0
1.4.
ДП «Одеський морський торговельний  порт»,  всього, у тому числі:
ДП «Одеський морський  торговельний  порт»

Усього 

1 365 000,0



Бюджет  міста
-



Інші джерела 
1 365 000,0
-
будівництво спеціального контейнерного терміналу на знов утвореній території із зовнішньої сторони Карантинного молу, днопоглиблення акваторії та створення захисних споруд;



Інші джерела 


1 269 400,0
-
будівництво   універсального  причалу  з  лівого  боку  Андросівського молу

Інші джерела 
95 600,0

  Додаток  до  Розділу 10. Охорона довкілля

                                                                                                                                                                                                                                                                          Таблиця   № 9
№
з/п
Найменування  програми або зміст заходу
Головний розпорядник
коштів
Джерела фінансування
Усього витрати, 
тис.грн
 Заходи  з  охорони  довкілля


Разом  з  екологічних  заходів
8 220,6



Бюджет міста
8 220,6



Інші джерела
-
1. Управління  екології та розвитку рекреаційних зон Одеської  міської  ради



Усього 
4 113,9



Бюджет міста
4 113,9



Інші джерела
-

У тому числі:



-
загальний фонд бюджету м. Одеси на 2011 рік;


 1 600,0
-
міський  фонд  охорони  навколишнього  природного  середовища  міста


2 513,9
1.1.
Програма охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси на 2009-2012 роки, всього, у тому числі:


Усього 

1 823,9
1.1.1.
Проведення моніторингу за станом атмосферного повітря, оснащення приладами контролю та витрати на утримання муніципальної лабораторії (утримання відділу екологічного контролю КП «Центр екологічних проблем та ініціатив»)


 

Бюджет міста



200,0
1.1.2.
Експертиза проектно-кошторисної документації

Бюджет міста
50,0

1.1.3.
Проведення робіт з реконструкції очисних споруд комунальної установи «Міська клінічна інфекційна лікарня» (виготовлення та закладання проектної робочої документації до бази зберігання страхового фонду документації України)               



Бюджет  міста


10,0

1.1.4.
Отримання експертних висновків та погодження робочого проекту комплексу з утилізації біологічних та медичних відходів з виробленням енергоносіїв для підприємств комунальної власності міста, розташованих  у  районі  6-го  км  Овідіопольської  дороги  в  Малиновському   районі




Бюджет міста



11,8

1.1.5.
Організація і проведення робіт, спрямованих на екологічну освіту населення, підготовку кадрів, підвищення кваліфікації і обмін досвідом роботи працівників природоохоронних органів



Бюджет міста


50,0
1.1.6.
Проведення семінарів, науково-технічних конференцій, організація виставок

Бюджет міста
20,0
1.1.7.
Видавництво поліграфічної продукції на екологічну тематику

Бюджет міста
25,0

1.1.8.
Проведення наукових досліджень, проектних і проектно-конструкторських розробок, спрямованих на природоохоронні заходи. Розробка екологічних програм, у т.ч. «Чиста питна вода дітям Одеси» та «Про поводження з відходами»




Бюджет міста



100,0

1.1.9.
Оснащення природоохоронних організацій приладами, обладнанням, спеціальним автотранспортом, зміцнення матеріально-технічної бази


Бюджет міста

47,3
1.1.10.
Організація  заходів спільно з громадськими екологічними об’єднаннями

Бюджет  міста
15,0
1.1.11.
Проведення заходів з вакцинації дерев проти шкідників

Бюджет  міста
600,0

1.1.12.
Коригування робочого проекту  «Реконструкція системи водовідведення на території парку ім. Ленінського комсомолу» та експертиза проектної документації



Бюджет  міста


200,0

1.1.13.
Виявлення запасів природних рослинних ресурсів (інвентаризація зелених насаджень на території міста)


Бюджет  міста

100,0
1.1.14.
Атестація поста контролю

Бюджет міста
80,0
1.1.15.
Проведення комплексної державної  будівельної експертизи проекту будівництва глибоководного випуску стічних та каналізаційних вод від              СБО «Північна»


Бюджет  міста


314,8
1.2.
Утримання пересувної екологічної лабораторії:



-
 загальний фонд бюджету м. Одеси на 2011 рік

Бюджет  міста
400,0
1.3.
Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності  безпритульних  тварин  у  м. Одесі на 2007-2015 роки, всього,   у тому числі:


Усього 

1 890,0
-
 загальний фонд бюджету м. Одеси на 2011 рік;

Бюджет  міста
1 200,0
-
 міський  фонд  охорони  навколишнього  природного  середовища  міста

Бюджет  міста
690,0
1.3.1.
Придбання корму для тварин, вакцин проти сказу, лікарських препаратів для надання допомоги притулку тварин для реалізації Програми охорони тваринного світу та регулювання  чисельності  безпритульних  тварин  у                 м. Одесі на 2007-2015 роки




Бюджет міста



120,0

1.3.2.
Закупівля автотранспорту, обладнання та необхідного устаткування для реалізації Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2007-2015 роки



Бюджет міста


500,0
1.3.3.
Придбання транквілізаторів та дезинфікуючих засобів, проведення лабораторних досліджень з виявлення інфекційних захворювань тварин для реалізації Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у  м. Одесі на 2007-2015 роки




Бюджет  міста



70,0
2. Управління культури та туризму Одеської  міської  ради



Усього 
3 813,7



Бюджет міста
3 813,7



Інші джерела
-

Програма охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси на 2009-2012 роки:
- витрати на утримання комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення»




Бюджет  міста



3 813,7
3. Управління дорожнього господарства Одеської  міської  ради



Усього 
293,0



Бюджет міста
293,0



Інші джерела
-

Розробка проекту реконструкції та очистки системи водовідведення зливових та стічних вод на території мікрорайону «Пересип» Суворовського району м. Одеси



Бюджет міста


293,0


  Додаток до Розділу 11. Освіта

                                                                                                                                                                                                                                                                             Таблиця   №  10
№
з/п
Найменування  програми або зміст заходу
Головний розпорядник
коштів
Джерела фінансування
Усього витрати,
тис.грн
1. Управління  освіти   та  науки  Одеської   міської   ради



Управління освіти та науки Одеської міської   ради
 Разом 
7 074,2 



Бюджет міста
7 074,2 



Інші 
-

У тому числі:




Загальний фонд

  Бюджет міста
6 024,2

Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

  Бюджет міста
1 000,0

Цільовий фонд

  Бюджет міста
50,0





Загальний фонд



1.1.
Муніципальна виплата, всього, у тому числі:

Бюджет міста
3 982,0
1.1.1.
Педагогам за звання "Кращий педагогічний  працівник                        м. Одеси"

  Бюджет міста
500,0
1.1.2.
Педагогам-пенсіонерам, які не працюють

  Бюджет міста
2 293,4
1.1.3.
Виплата муніципальної надбавки окремим категоріям працівників галузі «Освіта»

  
  Бюджет міста

1 188,6

1.2.
Виплата стипендії ім. С.О. Варламова учням-переможцям олімпіад, конкурсів з  правознавства


Бюджет міста

18,0

1.3.
Навчання дітей шкільного віку, які перебувають у дитячих притулках та центрі соціально-психологічної реабілітації, всього, у тому числі:



Бюджет міста


180,8
1.3.1.
Навчання дітей шкільного віку, які перебувають у дитячих притулках

 
 Бюджет міста

132,6
1.3.2.
Навчання неповнолітніх у центрі соціально-психологічної реабілітації

  
  Бюджет міста

48,2

1.4.
Оздоровлення учнів пільгового контингенту, обдарованих дітей, дітей з девіантною поведінкою


Бюджет міста

1 693,4
1.5.
Перевезення дітей-інвалідів до спеціальної  школи № 75

Бюджет міста
150,0
Спеціальний фонд (бюджет розвитку)



1.6.
Капітальні видатки на роботи з підключення ОДНЗ «Ясла-садок» № 237 до магістральних теплових мереж


Бюджет міста

915,0
1.7.
Капітальні видатки на ремонтні роботи в ОДНЗ «Ясла-садок» № 29


Бюджет міста

85,0
Цільовий фонд



1.8.
Виплата стипендії міського голови учням загальноосвітніх навчальних закладів, які досягли особливих результатів при вивченні навчальних предметів, переможцям міських, обласних, Всеукраїнських міжнародних олімпіад, конкурсів, змагань, турнірів 





Бюджет міста




50,0

За участю підприємств та організацій різних форм власності міста та цільового фонду районних адміністрацій Одеської міської ради виконуватимуться заходи:   
                                                                                                                                                                                                                                              Таблиця   № 11
№
з/п

Зміст заходу
Головний розпорядник
коштів/виконавець
Джерела фінансування
Усього витрати, 
тис.грн
1. Київський  район  



  Разом
404,0



  Бюджет міста
     - 



Інші
404,0
1.1.
Встановлення  металопластикових  вікон у закладах освіти, всього, у тому числі: 


Інші

197,0
-
ЗОШ  № 28;
ПП «Вікторія»
Інші
70,0
-
ЗОШ  № 55;
ПП  «Приморбуд»
Інші
80,0
-
ЗОШ  № 81
ПП «Яшан»
Інші
47,0
1.2.
Ремонт  вікон у дитячих навчальних закладах, всього,                у тому числі: 

Інші
41,0
-
ДНЗ  № 106;
ПП  «Резов»
Інші
15,0
-
ДНЗ  № 260
ПП  «Приморбуд»
Інші
26,0
1.3.
Ремонт спортивної  зали  у  ЗОШ  № 106
ПП «Армсервіс»
Інші
75,0
1.4.
Ремонт  актової  зали  у  ЗОШ  №  89
ПП «Армсервіс»
Інші
50,0
2. Малиновський  район   



  Разом
276,2



  Бюджет міста
-



Інші
276,2
2.1.
Ремонт системи опалення у закладах освіти, всього,             у тому числі:
Інвестор
Інші
18,1
-
ДНЗ  №№ 6, 170, 171, 197, 237;

Інші
6,0
-
ОЗОШ №№ 4, 8, 45

Інші
12,1
2.2.
Ремонт системи водопостачання і каналізації у закладах освіти, всього, у тому числі:

Інвестор

Інші

35,2
-
ДНЗ  №№ 9, 49, 193;

Інші
11,0
-
ОЗОШ №№ 18, 100, 130

Інші
24,2
2.3.
Загальнобудівельні ремонтні роботи у закладах освіти, всього,  у тому числі:

Інвестор

Інші

159,5
-
ДНЗ  №№ 6, 9,  49, 57, 93, 209;

Інші
38,5
-
ОЗОШ  №№ 4, 8, 18, 19,  25, 33, 54, 64, гімназії  №№ 4, 5, 8,  ОНВК № 53

Інші
121,0
2.4.
Ремонт  фасаду  у  закладах освіти,  всього,   у  тому  числі:
Інвестор
Інші
22,1
-
ДНЗ  №№ 57, 125, 224;

Інші
7,8
-
ОЗОШ №№ 1, 8, 20, 25, 60

Інші
14,3
2.5.
Ремонт покрівлі у закладах освіти, всього, у тому  числі:
Інвестор
Інші
24,2
-
ДНЗ  №№ 3, 26;

Інші
9,9
-
ОЗОШ  №№  32, 95, 120

Інші
14,3
2.6.
Благоустрій території,  всього, у тому числі:
Інвестор
Інші
17,1
-
ДНЗ №№ 57, 77, 125, 193, 197,  209;

  Інші
6,0
-
ОЗОШ №№ 1, 4, 8, 20, 25, 31, 100

Інші
11,1
3. Приморський  район     


Приморська  районна адміністрація Одеської міської  ради
Разом: 
130,0



 Бюджет міста
    -



Інші
130,0
3.1.
Ремонт  покрівлі  ДНЗ № 107
РСУ-9
Інші
50,0
3.2.
Ремонт  інженерних мереж ОЗОШ  № 62
«Одесглавснаб», РСУ-9
Інші
50,0
3.3.
Встановлення  вікон ДНЗ  № 164  
РСУ-9
Інші
30,0
4. Суворовський  район   



  Разом
1 500,0



  Бюджет міста
-



Інші
1 500,0
4.1.
Придбання меблів для закладів освіти та дитячих дошкільних  закладів

Інвестор

Інші

300,0
4.2.
Придбання будівельних матеріалів та виконання косметичного ремонту  всіх приміщень закладів освіти

Інвестор
  
  Інші

900,0
4.3.
Придбання обладнання для закладів освіти та дитячих дошкільних закладів

Інвестор
  
  Інші

300,0


                                                                                                                                        

                                                                                                                             Додатки до Розділу 12. Охорона здоров`я

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                     Таблиця   №  12
№
з/п
Найменування  програми або зміст заходу
Головний розпорядник
коштів
Джерела фінансування
Усього витрати,
тис.грн
1. Управління   охорони  здоров`я  Одеської   міської  ради 


Управління охорони здоров’я Одеської міської  ради
  Разом
5 451,7



Бюджет міста
5 451,7



Інші джерела
-
1.1.
Міська програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2009-2011 роки (проведення комплексної діагностики)


Усього 

1 951,7



Бюджет  міста
1 951,7



Інші джерела
-
1.2.
Муніципальна виплата окремим категоріям медичних працівників та непрацюючим пенсіонерам галузі «Охорона  здоров`я»



Бюджет міста


2 379,2
1.3.
Муніципальна надбавка кращим працівникам охорони здоров’я   міста 

 
 Бюджет міста

120,8
1.4.
Придбання  реанімобіля 

 Бюджет міста
1 000,0


                    За участю  підприємств різних  форм  власності міста виконуватимуться  заходи:




                                                                                                                                                                                                                                                                           Таблиця  № 13
№
з/п
Зміст заходу
Виконавець
Джерела фінансування
Усього витрати, 
тис грн
1. Приморський  район



  Разом
34,0



  Бюджет міста
-



Інші
34,0
1.1.
Забезпечення функціонування Центру реабілітації ветеранів Великої Вітчизняної війни та інвалідів  за адресою: м. Одеса,                        вул. Пироговська, 5


Інвестор


Інші


22,0
1.2.
Придбання рентгенівських, флюорографічних плівок та реактивів, забезпечення транспортом відповідних служб під час проведення призиву до Збройних сил України


ТОВ «Жилбудінвест»


Інші


12,0
2. Суворовський  район



  Разом
478,5



  Бюджет міста
-



Інші
478,5
2.1.
Поточний ремонт міської клінічної лікарні № 11, благоустрій прилеглої території та придбання медичного обладнання, усього, у тому числі:

Інвестор


Усього


356,0



Бюджет міста
-



Інші
356,0
-
придбання  будівельних  матеріалів;

Інші
80,0
-
поточний  ремонт  покрівлі,  приміщень,  енергосистеми;

Інші
210,0
-
озеленення  прилеглої  території;

Інші
16,0
-
придбання медичного обладнання

Інші
50,0
2.2.
Поточний ремонт та оснащення дитячої міської стоматологічної  поліклініки  №  5,  усього,  у  тому  числі:

Інвестор

Усього

40,5



Бюджет міста
-



Інші
40,5
-
ремонт системи опалення, приміщень, фасаду та благоустрій прилеглої території;


Інші

15,5
-
придбання  медичного обладнання 

Інші
25,0
2.3.
Проведення поточного ремонту першого відділення дитячої міської поліклініки № 2 (придбання будівельних матеріалів, ремонт системи опалення, заміна вікон, дверей) 


Інвестор


Інші


17,0
2.4.
Поточний ремонт покрівлі та приміщень травмпункту за адресою:                 м. Одеса,  просп. Добровольського, 100

Інвестор

Інші

65,0
                                                                                                          
      



Додатки до Розділу 13. Фізична культура та спорт

                                                                                                                                                          Таблиця  № 14 
№
з/п
Найменування  програми або зміст заходу
Головний розпорядник
коштів
Джерела фінансування
Усього витрати,
тис.грн
1. Управління  з  фізичної  культури  та  спорту  Одеської  міської  ради  


Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради
Разом 
12 662,5



Бюджет міста
12 662,5



Інші джерела
-

У тому числі:




Загальний фонд 

Бюджет міста
12 162,5

Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

Бюджет міста
500,0






Загальний фонд,

Усього
12 162,5

у тому числі:

Бюджет міста
12 162,5



Інші джерела
-
1.1.
Заходи з розвитку дитячо-юнацького спорту,  усього  з  них:

Усього
12 162,5



Бюджет міста
12 162,5



Інші джерела
-
1.1.1.
Проведення  чемпіонатів  України

Бюджет  міста
80,0
1.1.2.
Проведення  першостей  України

Бюджет  міста
35,0
1.1.3.
Проведення Міжнародних та Всеукраїнських  змагань

Бюджет  міста
35,0
1.1.4.
Проведення змагань на Кубки України, Кубки губернатора Одеської області та  міського голови

Бюджет  міста
27,0
1.1.5.
Проведення змагань, естафет та пробігів

Бюджет міста
15,0
1.1.6.
Міжнародні спортивні ігри для дітей міст-героїв, присвячені перемозі у Великій Вітчизняній  війні


Бюджет міста
70,0
1.1.7.
Муніципальна виплата спортсменам-олімпійцям, видатки спортсменам м. Одеси  та  їх  тренерам

Бюджет міста
1 219,2
1.1.8.
Утримання ДЮСШ, СДЮШОР та інших установ галузі «Фізична культура та спорт»

Бюджет  міста
10 580,0
1.1.9.
Фінансова підтримка спортивних споруд

Бюджет  міста
101,3

Спеціальний фонд (бюджет розвитку)



1.2.
Капітальний ремонт закладів фізичної культури та спорту

Бюджет  міста
500,0
                                                                                                                                                                                                                                                                  
       
 За   участю   підприємств   та  організацій  різних форм  власності міста виконуватимуться  заходи:
                                                                                                                                                                                                                                                         Таблиця  № 15
№
з/п
Зміст заходу
Виконавець
Джерела фінансування
Усього витрати, 
тис.грн
1. Київський  район   



  Разом
20,0



  Бюджет міста
-



Інші
20,0

Ремонт та фарбування спортивних майданчиків за адресами: (м. Одеса), вул. Комарова, 4-а, вул. Краснова, 12, вул. Варненська, 7/3, 11,                     просп. Маршала Жукова, 5, 47,  Люстдорфська дорога, 159, Фонтанська дорога, 14



КП  «ЖКС «Вузівський»



Інші



20,0
2. Малиновський  район   



  Разом
8,45



  Бюджет міста
-



Інші
8,45
2.1.
Ремонт і фарбування спортивних майданчиків за адресами: (м. Одеса)

Інші
3,22
-
вул. Генерала Петрова, 37/43, 61, вул. Іцхака Рабіна, 2-4, вул.  25-ї  Чапаєвської  дивізії, 20, вул. Космонавтів, 38, вул. Старицького, 12, пров. Генерала Вишневського, 14,   Фонтанська   дорога,  8/1;


КП  «ЖКС «Черьомушки»
Інші
7,9
-
вул.  Головківська, 62
КП  «ЖКС  «Хмельницький»
Інші
0,35
2.2.
Організація  та  проведення  спортивних  свят  району
Кошти інвесторів
Інші
0,2
3. Приморський  район   



  Разом
17,0



  Бюджет міста
-



Інші
17,0
3.1.
Улаштування спортивних майданчиків на пляжі «Ланжерон»
КП  «Ланжерон»
Інші
15,0
3.2. 
Ремонт та фарбування спортивного майданчика на пляжі «Дельфін»
КП   «Узбережжя»
Інші
2,0
4. Суворовський  район  



  Разом
170,0



  Бюджет міста
-



Інші
170,0

Благоустрій гідропарку «Лузанівка», усього, у тому числі:
Інвестор
  Усього
170,0



  Бюджет міста
-



Інші
170,0
-
розміщення спортивно-шахового клубу;

Інші
100,0
-
створення майданчика для розміщення автотуристів з улаштуванням туалетів та душових кабін


Інші

70,0


Додатки до Розділу 14. Культура

                                                                                                                                                                                                                                                  Таблиця  №  16
№
з/п
Найменування  програми або зміст заходу
Головний  розпорядник 
коштів
Джерела фінансування
Усього витрати,
тис.грн
1. Розвиток сфери культури та мистецтва 



Разом
4 940,0



Бюджет  міста
4 935,0



Інші 
5,0

Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради

Бюджет  міста
515,7



Всього
4 424,3

Управління культури та туризму Одеської міської ради

Бюджет  міста
4 419,3



Інші 
5,0
1.1.
Програма розвитку комунальної установи Одеський муніципальний музей особистих колекцій ім. О.В. Блещунова  на  2009-2011 роки
Управління культури та туризму Одеської міської ради


Усього 


62,0



Бюджет  міста
57,0



Інші
5,5
1.2.
Фінансування комунальної установи “Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення” (з  урахуванням   коштів  фонду  охорони навколишнього   природного   середовища)



Усього 
4 313,7



Бюджет  міста
4 313,7



Інші
-


Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради
Бюджет  міста
500,0


Управління культури та туризму Одеської міської ради
Бюджет  міста
3 813,7
1.3.
Щомісячна  муніципальна  виплата  бібліотечним   працівникам
Управління культури та туризму Одеської міської ради

Усього 
272,2



Бюджет  міста
272,2



Інші
-
1.4.
Проведення церемонії нагородження та вручення муніципальної премії переможцям літературного конкурсу                ім. К.Г. Паустовського
Управління культури та туризму Одеської міської ради


Усього 
5,7



Бюджет  міста
5,7



Інші
-
1.5.
Щомісячна доплата до пенсії, всього, у  тому числі:
Управління культури та туризму Одеської міської ради

Усього 
90,0



Бюджет  міста
90,0



Інші
-
-
видатним творчим особистостям-акторам, художникам, режисерам-постановникам, концертним виконавцям;

Бюджет  міста
66,0
-
письменникам

Бюджет  міста
24,0

1.6.
Надання щорічної муніципальної надбавки  до пенсії членам  творчих Національних спілок м. Одеси (7 творчих спілок у розмірі  1000,0 грн  кожній спілці)
Управління культури та туризму Одеської міської ради


Усього 


7,0



Бюджет  міста
7,0



Інші
-
1.7.
Надання  муніципальної стипендії обдарованим дітям у сфері культури та мистецтв 


Усього 
23,4



Бюджет  міста
23,4



Інші
-


Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради
Бюджет  міста
5,4


Управління культури та туризму Одеської міської ради
Бюджет  міста
18,0





1.8.
Проведення ІХ муніципального конкурсу  “Твої  імена,  Одесо!”
Управління культури та туризму Одеської міської ради

Усього 
49,0



Бюджет  міста
49,0



Інші
-
1.9.
Проведення ХV Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва "Два дні і дві ночі нової музики"
Управління культури та туризму Одеської міської ради

Усього 
50,0



Бюджет  міста
50,0



Інші
-
1.10.
Проведення відкритого муніципального літературного конкурсу ім. М.М. Жванецького
Управління культури та туризму Одеської міської ради

Усього 
7,0



Бюджет  міста
7,0



Інші
-
1.11.
Фінансова підтримка КП «Парк ім. Т.Г. Шевченка» для розрахунків за газ, що споживає меморіальний об`єкт «Вічний вогонь»



Усього 
60,0



Бюджет  міста
60,0



Інші
-


Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради

Бюджет  міста
10,3


Управління культури та туризму Одеської міської ради

Бюджет  міста
49,7

       За   участю   підприємств  та  організацій  різних форм  власності міста виконувалися  заходи:
                                                                                                                                                                                                                                              Таблиця  № 17
№
з/п
Зміст  заходу
Головний розпорядник  коштів/виконавець
Джерела фінансування
Усього витрати, 
тис.грн
1. Київський  район   



 Разом
7,0



 Бюджет міста
-



Інші
7,0

Організація  культурно-масових  заходів  для  дітей  пільгового  контингенту
ТОВ “Культурний центр «Золотий Дюк”, ТОВ «Мак-Дональдз», Дельфінарій  «Немо»


Інші


7,0
2. Малиновський  район



  Разом:
9,7



  Бюджет міста
-



Інші
9,7
2.1.
Організація та проведення культурно-масових заходів до визначних дат та державних свят 

Кошти інвесторів

Інші

3,7
2.2.
Організація  новорічних та різдвяних свят
Кошти інвесторів
Інші
6,0

3. Приморський   район  



  Разом:
170,0



  Бюджет міста
-



Інші

170,0
3.1.
Організація екскурсій для дітей з малозабезпечених сімей до дельфінарію «Немо»

Дельфінарій  «Немо»

Інші

20,0
3.2.
Благоустрій  скверу  «Космонавтів»
Інвестор
Інші
150,0
4.  Суворовський  район 



  Разом:
4 950,0



  Бюджет міста
-



Інші
4 950,0
4.1.
Створення паркової зони по вул. Академіка Заболотного - вул. Академіка Сахарова
Інвестор
Інші
3 000,0
4.2.
Встановлення бюсту О.В. Суворову у сквері на                   просп. Добровольського, благоустрій  території  скверу

Інвестор

Інші

500,0
4.3.
Розробка  проекту  реконструкції  кінотеатру  «Звездный»
ТОВ «Культурний центр «Звездный»
Інші
300,0
4.4.
Надання послуг з організації соціальних та благодійних програм на льодовому катку «Умка» для дітей з притулків, центру соціальної реабілітації, дитячих будинків сімейного типу, шкіл-інтернатів, малозабезпечених та багатодітних сімей

ТОВ «ЮНСС»



Інші



1 000,0
4.5.
Організація культурно-масових заходів на площі на розі  вул. Академіка Заболотного та вул. Кримської

Інвестор

Інші

50,0
4.6.
Забезпечення  автотранспортом пенсіонерів та учасників Великої Вітчизняної війни, дітей з малозабезпечених сімей, інвалідів для взяття  участі  у  загальноміських  та  районних заходах


Автотранспортні підприємства Суворовського району



Інші



100,0





Додатки до Розділу 16. Молодіжна  та сімейна політика

                                                                                                                                                                               Таблиця    № 18
№
з/п
Найменування  програми або зміст заходу
Головний розпорядник коштів
Джерела фінансування
Усього витрати,
тис.грн
1. Заходи з молодіжної та сімейної політики 

Загальний фонд,

  Разом
2 705,0

з  них:

Бюджет
2 705,0



Інші 
-






На заходи:
Управління освіти та науки Одеської міської ради
  Усього
209,30



Бюджет
209,30



Інші 
-
1.1.
Заходи до Дня Європи, Дня молоді України,  Дня боротьби зі СНІДом всього, у тому числі:


Усього 

58,5



Бюджет міста
58,5



Інші 
-
-
до Дня Європи;

Бюджет міста
3,5
-
до Дня молоді України

Бюджет міста
50,0
-
до Дня боротьби зі СНІДом

Бюджет міста
5,0
1.2.
Заходи з нагоди відзначення Міжнародного дня інвалідів

Бюджет міста
5,0
1.3.
Заходи з розвитку студентського самоврядування «Крок на зустріч студентському самоврядуванню»


Бюджет міста

10,0
1.4.
Рейтинг молодіжних лідерів «ТОП-100» молодіжних лідерів Одеси» 

Бюджет міста
10,0

1.5.
Проведення Всеукраїнської акції фонду «Серце до серця» - «Почуйте всі!»


Бюджет міста

16,5
1.6.
Міський фестиваль «Студентська весна»

Бюджет міста
10,0
1.7.
Проведення традиційного молодіжного етнічного фестивалю «Археологія» 


Бюджет міста

15,0
1.8.
Змагання між спелеологічними організаціями зі спортивного та інженерного орієнтування і гірничорятувальних операцій під землею


Бюджет міста

10,0
1.9.
Організація  виборів депутатів Молодіжної ради при Одеському міському голові

Бюджет міста
50,0
1.10.
Ярмарок вакансій на Думській площі 

Бюджет міста
5,30
1.11.
Міський конкурс «Кращий дитячо-підлітковий клуб» з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей


Бюджет міста

14,0
1.12.
Міський чемпіонат з «Брейн-рингу» серед молоді

Бюджет міста
5,0
1.10.
Міська програма реалізації завдань державної політики у сфері забезпечення молоді житлом на 2008-2012 роки, усього, у тому числі:
Управління капітального будівництва Одеської міської ради


Усього


426,10



Бюджет  міста
426,10



Інші 
-
-
кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) та закупівлю житла;


Бюджет  міста

401,10
-
обслуговування кредитів

Бюджет  міста
25,0



 Додаток до Розділу 17. Самоорганізація населення
                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                              
       Таблиця  № 19
№
з/п
Найменування  програми або зміст заходу
Головний розпорядник коштів/виконавець
Джерела фінансування
Усього витрати,
тис.грн



  Разом
792,8



Бюджет міста
792,8



Інші джерела
-
1.
Програма розвитку органів самоорганізації населення у м. Одесі                  на   2008-2011 роки, всього, з них:
Управління  з  питань  взаємодії  з  органами самоорганізації населення  Одеської  міської ради
 
 
  Усього


792,8



Бюджет міста
792,8



Інші джерела
-

Забезпечення залучення на договірних засадах осіб, що надаватимуть послуги з оформлення та передачі відповідним органам МВС України документів для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання (перебування) громадян, що проживають у приватних будинках на територіях, у межах яких діють органи самоорганізації населення і які не обслуговуються міськими житлово-комунальними службами






Бюджет міста





292,8

    






  Додатки до Розділу 18.  Демографічна ситуація. Ринок праці. Соціальне  забезпечення  населення
                                                                                                                                       
                                                                                                                                        Таблиця  № 20
№
з/п
Найменування  програми  або  зміст заходу
Головний розпорядник
коштів
Джерела фінансування
Всього витрати,
тис.грн
1. Заходи із  соціального  захисту  населення   м. Одеси

1.1.

Програма надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси  на 2011 рік
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради
Усього 
58 857,7



Бюджет  міста 
58 857,7



Інші 
-

1.1.1.
Підтримка ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-                   1945 років, учасників бойових дій, реабілітованих громадян, всього, у тому числі:
Департамент праці та соціальної політики Одеської  міської  ради
Усього 
14 201,2



Бюджет міста
14 201,2



Інші 
-
1.1.1.1.
Виплата стипендії Одеського міського голови
Департамент праці та соціальної політики Одеської  міської  ради
Бюджет міста
1 351,2
1.1.1.2.
Надання муніципальної адресної одноразової допомоги до Дня Перемоги ветеранам Великої  Вітчизняної війни
Департамент праці та соціальної політики Одеської  міської  ради
Бюджет міста
2 500,0
1.1.1.3.
Надання адресної грошової допомоги в особливих випадках
Департамент праці та соціальної політики Одеської  міської  ради
Бюджет міста
9 000,0
1.1.1.4.
Безоплатні ритуальні послуги та поховання
Департамент міського господарства Одеської міської ради
Бюджет міста
900,0
1.1.1.5.
Надання адресної допомоги на компенсацію видатків для встановлення телефонів
Департамент праці та соціальної політики Одеської  міської  ради
Бюджет міста 
200,0

1.1.1.6.
Надання адресної грошової допомоги на придбання санаторно-курортних путівок ветеранам Великої Вітчизняної війни
Департамент праці та соціальної політики Одеської  міської  ради

Бюджет міста
250,0

1.1.2.
Підтримка учасників бойових дій в Республіці Афганістан та на території інших держав, сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій в Республіці Афганістан та на території інших держав, які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі, всього, у тому числі: 

Департамент праці та соціальної політики Одеської  міської  ради
Усього 
1 819,2



Бюджет міста 
1 819,2



Інші 
-
-
надання адресної щомісячної грошової допомоги 
Департамент праці та соціальної політики Одеської  міської  ради


Бюджет міста 
1 819,2
1.1.3.
Підтримка громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які зареєстровані та фактично проживають  у місті Одесі,  всього, у тому числі:
Департамент праці та соціальної політики Одеської  міської  ради
Усього 
1 085,0



Бюджет міста 
1 085,0



Інші 
-
1.1.3.1.
Надання адресної грошової допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
Департамент праці та соціальної політики Одеської  міської  ради

Бюджет міста
485,0
1.1.3.2.
Здійснення оздоровчих заходів та надання адресної грошової допомоги на придбання медикаментів тощо
Департамент праці та соціальної політики Одеської  міської  ради

Бюджет міста
600,0
1.1.4.
«Соціальна картка одесита», всього, у тому числі:  
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Всього 
1 656,0



Бюджет міста 
1 656,0



Інші 
-
-
надання дотації на придбання хлібобулочних виробів 
Департамент праці та соціальної політики Одеської  міської  ради
Бюджет міста 
1 656,0
1.1.5.
Надання адресної допомоги та пільг населенню міста Одеси у сфері житлово-комунальних послуг, всього, у тому числі: 
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Усього
4 940,0



Бюджет міста 
4 940,0



Інші 
-
1.1.5.1.
Надання адресної муніципальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг 
Департамент праці та соціальної політики Одеської  міської  ради

Бюджет міста
4 000,0
1.1.5.2.
Надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг інвалідам по зору 
Департамент праці та соціальної політики Одеської  міської  ради
Бюджет міста
940,0
1.1.6.
Надання соціальних послуг бездомним громадянам, всього,             у тому числі:
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Усього 
1 329,4



Бюджет міста 
1 329,4



Інші 
-
1.1.6.1.
Надання побутових послуг
Департамент праці та соціальної політики Одеської  міської  ради
Бюджет міста
51,9
1.1.6.2.
Відшкодування надання послуг у вигляді гарячого харчування 
Департамент праці та соціальної політики Одеської  міської  ради
Бюджет міста 
1 277,5

1.1.7.
Надання послуг та інших видів допомоги соціально незахищеним верствам населення, які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі,  всього, у тому числі:

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Усього 
25 817,0



Бюджет міста 
25 817,0



Інші 
-
1.1.7.1.
Надання адресної грошової допомоги
Департамент праці та соціальної політики Одеської  міської  ради
Бюджет міста 
21 805,2
1.1.7.2.
Надання побутових послуг
Департамент праці та соціальної політики Одеської  міської  ради
Бюджет міста 
99,8
1.1.7.3.
Надання адресної щомісячної грошової допомоги
Департамент праці та соціальної політики Одеської  міської  ради
Бюджет міста 
1 386,0
1.1.7.4.
Надання адресної грошової допомоги на слухопротезування, на забезпечення засобами реабілітації (слуховими апаратами) шляхом виплати матеріальної допомоги, компенсації або відшкодування витрат за отримані соціально-медичні послуги, закупівлі соціально-медичних послуг тощо

Департамент праці та соціальної політики Одеської  міської  ради




Бюджет міста 




1 890,0
1.1.7.5.
Надання одноразової адресної грошової допомоги дітям-інвалідам 
Департамент праці та соціальної політики Одеської  міської  ради

Бюджет міста 

530,0
1.1.7.6.
Відзначення пам’ятних дат та свят
Департамент праці та соціальної політики Одеської  міської  ради
Бюджет міста 
100,0
1.1.7.7.
Користування позавідомчою охоронною сигналізацією житла
Департамент праці та соціальної політики Одеської  міської  ради

Бюджет міста

6,0
1.1.8.
Надання допомоги у вигляді гарячого харчування соціально незахищеним верствам населення, всього, у тому числі: 
Департамент праці та соціальної політики Одеської  міської  ради
Усього 
7 000,0



Бюджет міста 
7 000,0



Інші 
-
-
відшкодування надання послуг у вигляді гарячого харчування 
Департамент праці та соціальної політики Одеської  міської  ради
Бюджет міста 
7 000,0
1.1.9.

Забезпечення функціонування механізму надання соціальних послуг за допомогою платіжних карток «Соціальна картка одесита» (еквайрінг, процесінг, технічне забезпечення роботи системи, аналіз і звірка інформації та звітності учасників проекту)

Департамент праці та соціальної політики Одеської  міської  ради
Усього 
220,0



Бюджет міста 

220,0



Інші 
-

1.1.10.
Забезпечення одержувачів соціальних послуг платіжними електронними картками «Соціальна картка одесита» (відшкодування витрат на виготовлення та обслуговування карток)
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Усього 
40,0



Бюджет міста
40,0



Інші 
-
1.1.11.
Послуги з банківського обслуговування програми (послуги з інкасації та комісія банку за видачу готівки)
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Усього 
150,0



Бюджет міста
150,0



Інші 
-
1.1.12.
Поповнення матеріально-технічної бази департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, КУ «Міський центр гуманітарної допомоги, інформаційного та господарчого забезпечення»

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Всього 
300,0



Бюджет міста
300,0



Інші 
-
1.1.13.
Створення єдиної бази даних окремих категорій населення міста Одеси, одержувачів усіх видів соціальної допомоги та пільг
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Усього 
299,9



Бюджет міста 
299,9



Інші 
-
1.2.
Програма зайнятості населення м. Одеси на  2010-2011 роки, всього, у тому числі: 
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
  Усього  
150,0



Бюджет міста
150,0



Інші 
-

-
забезпечення тимчасової зайнятості та фінансової підтримки у період пошуку роботи незайнятих громадян, залучення їх до участі у громадських оплачуваних роботах


Бюджет міста

150,0

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Таблиця   №  21
№
з/п
Найменування  програми або зміст заходу
Головний розпорядник
коштів
Джерела фінансування
Всього витрати,
тис.грн



Міська програма «Рівність» на 2008-2011 роки, всього, у тому числі:

Всього 
1 441,4



Бюджет міста
1 441,4



Інші 
-


Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Бюджет міста
217,3


Управління освіти та науки Одеської міської ради
Бюджет міста
47,0


Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
Бюджет міста
199,4


Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
Бюджет міста
82,4


Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради
Бюджет міста
5,0


Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради
Бюджет міста
100,0


Районні адміністрації Одеської міської ради

Бюджет міста
790,3
1.  Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради


Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Разом 
217,3



Бюджет міста
217,3



Інші 
-
1.1.
Проведення семінарів, конференцій, «круглих столів» щодо створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями всіх нозологій


16,5
1.2.
Забезпечення інвалідів офісною та комп’ютерною технікою з можливим підключенням до мережі Інтернет для професійного навчання та працевлаштування


83,3
1.3.
Проведення 2-го Міжнародного фестивалю-конкурсу інтегрованого Клубу веселих та кмітливих


10,0
1.4.
Оздоровлення вихованців комунальної установи «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку»


34,0
1.5.
Сприяння проведенню Спартакіади серед осіб з обмеженими фізичними можливостями, присвяченій Міжнародному дню інвалідів


10,0
1.6.
Сприяння проведенню Міжнародного кубку з баскетболу на візках під патронатом міського голови


40,5
1.7 .
Організація оренди плавального басейну з метою проведення реабілітаційних та оздоровчих заходів для осіб з обмеженими фізичними можливостями


23,0
2. Управління дорожнього господарства  Одеської  міської  ради


Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
Усього
199,4



Бюджет міста
199,4



Інші
-
2.1.
Здійснення закупівлі на тендерній основі мовних акустичних приладів для світлофорів

Бюджет  міста
149,4
2.2.
Проведення технічного обслуговування мовних акустичних приладів, які встановлено в діючі світлофори



Бюджет  міста

50,0
3. Управління освіти та науки  Одеської  міської  ради

Створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями на об`єктах соціального та громадського призначення
Управління освіти та науки  Одеської міської ради
Усього
47,0



Бюджет міста
47,0



Інші
-
4. Управління охорони здоров’я Одеської міської ради

Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для терапевтичного відділення на базі комунальної установи «Міська лікарня № 8» для маломобільних груп населення
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
Усього
82,4



Бюджет міста
82,4



Інші
-
5. Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради

Сприяння проведенню Спартакіади серед осіб з обмеженими фізичними можливостями, присвяченої Міжнародному дню інвалідів
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради
Усього
5,0



Бюджет міста
5,0



Інші
-
6. Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради

Обладнання та будівництво місць для відпочинку інвалідів на міських пляжах
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради
Усього
100,0



Бюджет міста
100,0



Інші
-
7.  Районні  адміністрації  Одеської  міської  ради


Районні адміністрації Одеської міської ради
Усього
790,3



Бюджет міста
790,3



Інші
-
7.1.
Створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями за місцем проживання у будинках комунальної власності


Бюджет  міста
331,0
7.2.
Обладнання та пристосування житлових приміщень до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями за місцем проживання у будинках комунальної власності

Бюджет  міста
50,0
7.3.
Створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями за місцем проживання у будинках, які не входять до комунальної власності Одеської міської ради

Бюджет  міста
152,1
7.4.
Обладнання та будівництво місць для відпочинку інвалідів на міських пляжах


Бюджет  міста
257,2







Таблиця   №  22          
№
з/п
Найменування  програми або зміст заходу
Головний розпорядник
коштів
Джерела фінансування
Всього витрати,
тис.грн

Програма  розв`язання  пріоритетних соціальних проблем міста Одеси з використанням механізму соціального замовлення у 2011  році, всього, у  тому числі: 



Разом 
350,0



Бюджет міста
350,0



Інші 
-
-
соціальний захист інвалідів та їх соціально-психологічна   реабілітація;
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради



-
боротьба із бездомністю, дитячою безпритульністю та бездоглядністю; 



-
профілактика СНІДу, ВІЛ-інфекції та наркоманії у  м. Одесі;



-
сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого віку;



-
соціальне обслуговування тяжкохворих, у тому числі на дому та в стаціонарних  установах;



-
сприяння розвитку самоорганізації населення у м. Одесі;
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради


-
вирішення соціальних проблем молоді





        Додаток до Розділу  19. Розвиток інформаційного забезпечення


                                                                                                                                                                                                                                                             Таблиця     №  23
№
з/п
Найменування  програми або зміст заходу
Головний розпорядник коштів
Джерела фінансування
Всього витрати,
тис.грн
1. Розвиток  інформаційної  сфери

Програма підтримки інформаційної сфери на 2011 рік, всього, у тому числі:  
Разом 
3 600,0



Бюджет міста
3 600,0



Інші джерела
- 

Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради

Бюджет міста
1 000,0

Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради

Бюджет  міста
492,4

Управління культури та туризму Одеської міської ради


Бюджет  міста
2107,6
Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради
-
проведення навчальних семінарів з питань взаємодії виконавчих органів з метою наповнення офіційного порталу міської ради;
Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради


Бюджет  міста

2,0
-
проведення регіональних та міжнародних конференцій з актуальних питань інформаційної сфери та з підвищення кваліфікації представників ЗМІ;



Бюджет  міста


19,6
-
проведення семінарів-тренінгів з підвищення кваліфікації представників ЗМІ;


Бюджет  міста

18,4
-
соціологічні дослідження та опитування;

Бюджет міста
207,0
-
консультації із соціально значущих проблем міста;

Бюджет  міста
35,0
-
видання дайджесту місцевих ЗМІ;

Бюджет  міста
130,0
-
опрацювання звернень громадян за телефоном довіри міського голови з конвертацією до програми “Дело”;


Бюджет  міста

130,0
-
організація, техпідтримка, електроживлення та техобслуговування (у тому числі аварійні заходи) прямої Інтернет-трансляції на офіційному порталі Одеської міської ради з веб-камер та телевізійних камер;



Бюджет  міста


148,0
-
підтримка, модернізація, хостінг сайту “Віртуальна Одеса” www.Odessa360.net у структурі офіційного порталу Одеської міської ради. Розміщення на сайті нових віртуальних турів, екскурсій та панорам;



Бюджет міста


36,0
-
виготовлення віртуальних об’ємних панорам - 3600 (турів) та тематичних модульних «Віртуальних екскурсій Одесою»;


Бюджет міста

40,0
-
підтримка, хостінг, модернізація офіційного порталу міської ради www.оdessa.ua;


Бюджет  міста

130,0
-
підтримка, модернізація (розробка пошукових та вимірювальних сервісів), оновлення мапи Одеси у форматі 2,5 D www.сitymap.odessa.ua/map на офіційному порталі міської ради та її новорозроблених у 2010-2011 рр. шарів і мап різноманітних об’єктів, внесення змін та доповнень до топографічної основи мап;





Бюджет  міста




74,0
-
розробка, виготовлення  соціальної реклами, довідкових та іміджевих матеріалів;


Бюджет  міста

30,0

-
фінансова підтримка друкованого органу Одеської  міської  ради - комунального підприємства  “Редакція газети «Одесский вестник»

Усього
2 600,0



Бюджет міста
2 600,0



Інші
-


Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради


Бюджет міста

492,4


Управління культури та туризму Одеської міської ради


Бюджет міста
2107,6



Додаток до Розділу  20. Інші  програми та заходи

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Таблиця   № 24
№
з/п
Найменування  програми або зміст заходу
Головний розпорядник
коштів
Джерела фінансування
Всього витрати,
тис.грн
1. Департамент  фінансів  Одеської  міської ради 

Заходи щодо впровадження систем прийому та обліку платежів зі збору за першу реєстрацію транспортного засобу
Департамент фінансів Одеської міської ради

Усього

300,0



Бюджет міста
300,0

             



                                Секретар ради                                                                                                                      О. Бриндак



