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Основні напрямки розвитку народногосподарського комплексу
м. Одеси у 2011 році

Розділ 1. Промисловість

	Відзначивши динаміку промислового виробництва в м. Одесі, основним фактором стала зупинка ПАТ «Лукойл-ОНПЗ», пов'язана з припиненням ТК «Укртранснафта» подачі нафти за маршрутом Лисичанськ – Кременчук – Одеський НПЗ.  Адже  попередніми роками це підприємство давало біля половини промислового виробництва міста.
	Промисловими підприємствами міста у 2011 році було реалізовано продукції на 8660,7 млн.грн, що на 45,5 % менше ніж у 2010 році                           (в поточних цінах).
	Якщо не враховувати виробництво продуктів нафтопереробки,  обсяг реалізованої промислової продукції збільшився на 11,5 %. Це  пов'язано з динамічним розвитком ряду галузей.
	Обсяг реалізованої  продукції в машинобудуванні збільшився на                     35,2 %, в тому числі у виробництві машин і устаткування  – на 31,2 %, виробництві електричного, електронного та оптичного устаткування –                      на 30,4 %, виробництві транспортних засобів та устаткування  – на 65 %. Обсяг реалізації у виробництві будівельних матеріалів збільшився на 38 %; металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів –                на 18 %. 
	Приріст продукції одержано за рахунок таких підприємств,                    як СП «Інтерхім», ВАТ «Продмаш», ВАТ «Одеський коровай»,                              ТОВ «ХК Мікрон», ВАТ «Одескабель», ВАТ «Телекарт-прилад»,                        ВАТ «Зонт», ТОВ «Кисеньмаш» та інших.
	Так, на ДП «Одесавіаремсервіс» завершено будівництво дослідного зразка літака «Дельфін», продовжується робота зі створення авіаційного комплексу «Анатра», що дозволило підприємству збільшити обсяги виробництва на 5 %.
	На ПАТ «Одеський завод шампанських вин» збільшено обсяги виробництва на 3,8 % за рахунок розширення асортименту: розлиті експериментальні партії «Одеса Фієста гранат», «Одеса Фієста абрикос», «Одеса Фієста грейпфрут».
	На ПАТ «Одесвинпром» обсяги виробництва збільшено на 5,4 % за рахунок виробництва нової продукції – бренді за класичною коньячною технологією – «Француз 3», «Француз 4», «Француз 5».
	У той же час скорочення обсягів реалізації спостерігається в  целюлозно-паперовому виробництві, видавничій діяльності (на 10 %); обробленні деревини та виробництві виробів з деревини (на 9,2 %); хімічній та нафтохімічній промисловості (на 8 %); виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 2 %).
	Порівняно з 2010 роком зменшились обсяги виробництва на таких підприємствах, як ЗАТ «Одесакондитер», видавництво «Чорномор'я»,             ГПТП «Граніт», ДП «Завод будівельних матеріалів».


Розділ 2. Роздрібний товарообіг та послуги

	
За 2011 р. торгова мережа в м. Одесі з урахуванням зростання споживчого попиту збільшилась на 73 об’єкти. 
	У 2011 році кількість підприємств ресторанного господарства збільшилась на 16 одиниць, магазинів продовольчої групи товарів –                  на 10 одиниць, магазинів мережі супермаркетів – на 8 одиниць, підприємств сфери послуг – на 2 одиниці. Роздрібний товарообіг збільшився  на 11,2 %.
Поліпшена організація діяльності підприємств роздрібної торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг. Супермаркети, об'єкти громадського харчування та сфери послуг, магазини в центральній частині міста та центрах районів обладнані платіжними терміналами для здійснення розрахунку покупців пластиковими картками; куточками покупців, в яких розміщена інформація про суб'єкти господарювання; в наявності є книги відгуків, копії нормативних документів, що визначають правила торгівлі та торгового обслуговування населення, права споживачів.
	Значна частина об'єктів торгівлі в місті обладнана пандусами для забезпечення безперешкодного пересування інвалідів та людей з обмеженими можливостями.
	У магазинах мережі супермаркетів пенсіонерам відпускаються продовольчі товари першої необхідності за зниженими цінами при наданні пенсійного посвідчення.
	За активної участі суб'єктів господарювання, що здійснюють підприємницьку діяльність у сфері торгівлі та громадського харчування, організовуються і проводяться міські свята, присвячені Дню Перемоги (фронтовий привал на території Меморіалу героїчної оборони Одеси                    411-ї берегової батареї), Дню дитини, надається матеріальна допомога учасникам Великої Вітчизняної війни, дитячим будинкам, інтернатам.
	З метою підтримки соціально незахищених верств населення міста протягом року в районах міста, як правило у вихідні дні, проводились ярмарки з реалізації сільськогосподарської продукції за цінами виробників.
	Відповідно до розпорядження міського голови від 22.11.2011 р.                           №  2209-01р на Куликовому полі організована та проведена виставка-продаж продовольчих товарів більше 40 виробників м. Одеси та Одеської області, а також сільськогосподарської продукції сільських і фермерських господарств Одеської області, що дозволило громадянам міста придбати продовольчі товари у святкові дні за цінами значно нижчими за ринкові.


У 2011 році проведено 103 виставково-ярмаркові заходи, у т.ч.:               66 ярмарків (25 регіональних, 11 міжрегіональних,  29 національних,                         1 міжнародна) та 37 виставок (6 регіональних, 4 міжрегіональні,                           7 національних, 2 національні з міжнародною участю, 18 міжнародних). 


Розділ 3. Будівельний  комплекс

	Будівельний комплекс міста поступово виходить з кризового стану. За 2011 рік підприємствами міста, що працювали за будівельними контрактами, виконано робіт на суму 2535,3 млн.грн, що на 20,3 % більше порівняно                          з 2010 роком. Введено в експлуатацію 487 тис.кв.м житла, що на 45,5 % більше порівняно з відповідним періодом минулого року. 
	У 2011 році управлінням капітального будівництва Одеської міської ради було виконано робіт на суму 83 239,1 тис.грн, з них за рахунок коштів державного бюджету – 21 722,0 тис.грн.
У 2011 році на об’єкті з будівництва під’їзних шляхів (в межах                      вулиць Балківської, Мельницької, Ціолковського до шляхопроводу «Поїзний») виконані роботи на загальну суму 10 973,6 тис.грн, у т.ч. за рахунок виділеної субвенції з державного бюджету – 10 222,0 тис.грн та коштів місцевого бюджету – 751,6 тис.грн. Також за рахунок  субвенції з державного бюджету у сумі 10 500,0 тис.грн виконані роботи з будівництва під’їзних шляхів (у межах вулиць Балківської, Мельницької, Ціолковського до шляхопроводу «Поїзний». Контактна мережа. Дорожня частина (додаткова смуга). Виконані роботи з влаштування дорожнього покриття. 
	Виконані проектні роботи з будівництва каналізаційної насосної станції по вул. Туристській від вул. Щорса до вул. Маршала Малиновського з відновленням дорожнього покриття вулиць; з будівництва зливної та госпфекальної каналізації по вул. Корнюшина (6-а Степова) від                   вул. Маршала Малиновського до шляхопроводу "Поїзний" з відновленням дорожнього покриття вулиць; з будівництва каналізаційної насосної станції, напірної та самотечної госпфекальної каналізації по вул. 2-й Пригородній               від КНС до вул. Спартаківської з відновленням дорожнього покриття вулиць на суму 220,0 тис.грн. 
	Розпочато проектні роботи з будівництва соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за адресою: м. Одеса, мкр. 9 ж/р ІІІ-3 ж/м Котовського на суму 50,0 тис.грн та будівництва дитячої поліклініки на 550 відвідувань в Суворовському районі на суму 299,1 тис.грн. 
	Виконані першочергові протиаварійні будівельні роботи з посилення схилу, на якому розташовані очисні споруди КУ "Міська клінічна інфекційна лікарня", за адресою: м. Одеса,  вул. Пастера, 5/7. На вказані роботи з бюджету міста спрямовано коштів на суму 298,9 тис.грн.
	 Виконані роботи з проектування та будівництва кабельних ліній 10 кВ ПС "Суворовська" - РП "Заболотного", ПС "Суворовська" - РП "Сахарова" на суму 3 226,2 тис.грн.
Виконані роботи з ремонту покрівлі та часткове оздоблення будівлі спеціалізованого дошкільного закладу № 50 за адресою: м. Одеса,                         вул. Гоголя, 15, який є пам’ятником містобудування і архітектури місцевого значення. На виконання даних робіт спрямовано коштів з бюджету міста у сумі 295,2 тис.грн.   
	У 2011 році вперше було проведено експеримент із залученням коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд) на фінансування громадських робіт                       у  місті Одесі.
	Постановою правління Фонду від 19.05.2011 р. № 267 «Про проведення експерименту з фінансування оплачуваних громадських робіт у м. Одесі» було затверджено Порядок проведення експерименту з використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Порядок) на фінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних у сфері будівництва і реконструкції об’єктів соціально-культурної інфраструктури м. Одеси. Згідно із зазначеним Порядком кошти Фонду перераховувалися на умовах співфінансування, тобто на умовах спільного залучення в певних пропорціях коштів Фонду, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених  законодавством (у разі наявності), на організацію оплачуваних громадських робіт.
У свою чергу, рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.07.2011 р. № 494 «Про заходи з організації оплачуваних громадських робіт для безробітних у сфері будівництва і реконструкції об’єктів соціально-культурної інфраструктури м. Одеси» був затверджений перелік об’єктів, на яких будуть проводитися оплачувані громадські роботи.
	 У 2011 році було розпочато І чергу ремонтно-реставраційних робіт фасадів та покрівель будинків, розташованих у місті Одесі, на                          20-ти об’єктах та на даних роботах було задіяно 185 безробітних осіб, які знаходяться на обліку в центрі зайнятості. Слід зазначити, що усі будівлі розташовані в історичній частині міста, є пам’ятками історії та архітектури. Загальна сума коштів, спрямованих на вищезазначені роботи, становить 47 964,1 тис.грн, у тому числі за рахунок Фонду – 36 617,2 тис. грн, та за рахунок бюджету м. Одеси – 11 346,9 тис.грн.
Продовжувалися роботи з реконструкції будівель КУ «Міська клінічна інфекційна лікарня» з інженерними мережами за адресою: м. Одеса,          вул. Пастера, 5/7 (І пусковий комплекс) на загальну суму 1 774,2 тис.грн,               у тому числі: з бюджету міста – 774,2 тис.грн, з державного бюджету –                              1 000,0 тис.грн. Виконані роботи з внутрішнього оздоблення та благоустрою території по І пусковому комплексу. Проводився технічний нагляд за об’єктом та внутрішні роботи. 
	Виконано капітальний ремонт елементів благоустрою і прилеглої території до пам’ятника І.Е. Бабелю, розташованого за адресою: м. Одеса,                  вул. Жуковського, 24, на суму 1 053,1 тис.грн.
	Виконувалися роботи з проектування, капітального ремонту та реконструкції об’єктів за адресами: м. Одеса, вул. Базарна, 4 та                 пров. Покровський, 15 на суму 197,0 тис.грн.
	За рахунок коштів бюджету міста проведені роботи з консервації та поточного ремонту фасаду будинку по вул. Преображенській, 64 ріг                    вул. Троїцької, 51 на суму 95,5 тис.грн.
Приділялася увага розвитку соціальної інфраструктури. Проведені оздоблювальні роботи приміщень дошкільного навчального закладу, що знаходяться на території ж/м Котовського, мкр. Ш-4-2, № 19-а                                       (БУ-2 ВАТ «Одестрансбуд»). Виконувалися роботи з влаштування цокольного поверху дошкільного навчального закладу, розташованого                         у ж/м Таїрова, мкр. «В», № 14-а (ТОВ «Цивільжитлобуд»). 
Проводилися роботи з підготовки та виготовлення матеріалів загальної доступності проекту Генерального плану м. Одеси  на  суму                        97,9 тис.грн.
На проведення заходів щодо збереження історичної забудови міста у 2011 році витрачено коштів у сумі 1 049,3 тис.грн. 
Проводилися першочергові протиаварійні роботи пам’ятника воїнам- інтернаціоналістам у ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка на суму 10,9 тис.грн.               На страхування скульптурної групи пам’ятника „Засновникам Одеси” та його охорону витрачено 503,9 тис.грн. Виконані реставраційні роботи  будівлі «Стара біржа» за адресою: м. Одеса, пл. Думська, 1, на суму                          334,5 тис.грн. Виконані роботи з проектування (коригування проектів), реставрації Міської лікарні № 9 ім. І.О. Мінакова по вул. Пастера, 9 та будівлі Англійського клубу (Музей морського флоту) по                                          вул. Ланжеронівській, 6 на суму 200 тис.грн.
	Таблиці №№ 1, 2 до розділу надані у додатку до Звіту.



Розділ 4. Земельна реформа. Розвиток ринку землі

У 2011 році розвиток земельних відносин у місті відбувався за наступними напрямками: 
- удосконалення управління земельними ресурсами міста; 
- створення ефективної системи використання земель; 
- подальше формування міського ринку землі; 
- забезпечення самоврядного контролю за раціональним  використанням земель в межах міста; 
- збільшення надходжень плати за землю до бюджету міста за використання земельних ділянок.
 
Станом на 01.01.2012 року в Одеському міському управлінні земельних ресурсів Одеської міської ради нараховується 1099 договорів оренди землі на суму 84,55 млн.грн та 2303 договори дольової участі у землекористуванні на загальну суму 16,88 млн.грн. Рішенням Одеської міської ради                                   від 08.07.2011 року № 846-VI «Про затвердження Типового договору на резервування (використання) місця розташування об’єкта» затверджений Типовий договір на резервування (використання) місця розташування об’єкта, згідно з яким землекористувачі сплачують кошти до бюджету міста за користування земельною ділянкою на період оформлення правовстановлюючих документів на землю. За 2011 рік оформлено                        63 договори резервування (використання) на суму 7,82 млн.грн.
	Одеською міською радою 20.09.2011 р. прийнято рішення № 1267-VI «Про затвердження фіксованих відсотків при розрахунку орендної плати за землі м. Одеси», що дозволить виключити суб`єктивізм при визначенні сум орендної плати.
У 2011 році отримано у міський бюджет плати за землю у розмірі 261 940 тис.грн, що на 52 757,1 тис.грн або на 25,2 %  більше порівняно з                2010 роком. При цьому, надходження  по податку на землю збільшились                    на 41,7 %, по орендній платі –  на 9,5 %. Розвиток і подальше формування міського ринку землі здійснювалися  шляхом купівлі-продажу земельних ділянок юридичними особами та фізичними особами – суб'єктами господарської діяльності, двома способами: викуп (під об'єктами нерухомості, що знаходяться у власності); придбання на конкурентних засадах вільних від забудови земельних ділянок (земельні  аукціони).                                   У 2011 році продаж земель з аукціонів не проводився. Надходження від прямого продажу землі склали 21,22 млн.грн (до міського бюджету надійшло 90 %, тобто 19,10 млн.грн).
	Таблиця № 3 до розділу надана у додатку до Звіту.


Розділ 5. Житлово-комунальне та дорожнє господарство 

Протягом 2011 року діяльність підприємств житлово-комунального господарства була спрямована на задоволення потреб населення і створення необхідних умов для функціонування міського господарства. 
Проводився капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності на загальну суму 6168,9 тис.грн. Виконані роботи на суму                    1772,9 тис.грн, з них: укріплення конструктивів на 2-х будинках; ліквідовані наслідки пожежі по вул. Островського, 7; здійснено капітальний ремонт покрівлі 7-ми житлових будинків;  відремонтовано одну парадну та виконано ремонт інженерних мереж одного будинку. Проведено роботи з капітального ремонту житлового фонду міста за районами міста на суму 4 396,0 тис.грн,           з них: ремонт системи центрального опалення та водопостачання                             (вул. Генерала Бочарова, 17, вул. Махачкалинська, 1, вул. Чорноморського козацтва, 95); ремонт покрівлі (вул. Селищна, 1, вул. Академіка                         Воробйова, 20а, вул. Балківська, 28,  вул. Чорноморського козацтва, 100,   вул. Базарна, 66, вул. Скісна, 16,  вул. Богдана Хмельницького, 45); ремонт каналізації (вул. Мельницька, 8); зміцнення несучих конструкцій будинків (вул. Базарна, 66, вул. Новосельського, 106, вул. Скісна, 16,                                     вул. Софіївська, 3, вул. Колонтаївська, 1, пров. Вознесенський, 23, 24); капітальний ремонт та загальнобудівельні роботи у квартирах                                  (вул. Садова, 17, вул. Петровського, 9, вул. Радісна, 19); ремонт приміщень після пожежі (вул. Пастера, 62, вул. Новосельського, 79, пров. Мусіна, 4).
Взагалі на поточне утримання об’єктів благоустрою було спрямовано   95 335,2 тис.грн. 
На поточне  утримання та поточний ремонт зовнішнього освітлення було спрямовано 14 970,7 тис.грн, у тому числі: замінено 618 світильників з лампою накалювання, 1 321 – з газорозрядною лампою; відремонтовано                   241 світильник та замінено 20 аварійних опор.
На поточне утримання та благоустрій зеленої зони в рамках Програми розвитку, збереження і поновлення зелених насаджень у м. Одесі                                     на 2009-2013 роки витрачено 13 146,3 тис.грн. Комунальним підприємством «Міськзелентрест» виконані наступні роботи: засіяно 1,2 га газонів, створено 15,2 тис.м2 квітників, висаджено 2 236 дерев, висаджено 1 114 кущів, обрізано та знято 5 911 сухих та аварійних дерев,  звалено 1 375 сухих та аварійних дерев, викорчувано 1 068 пнів, створено 5,2 га газонів. Проведені  роботи з поточного прибирання зеленої зони загальною площею 9 512,3 га.
На здійснення робіт з утримання 15-ти бюветних комплексів було спрямовано 5 430,0 тис.грн, з поточного утримання 21-го фонтану та гідротехнічного комплексу з 4-х ставків у парку Перемоги було витрачено           1 700,0 тис.грн.  
Для поточного утримання 11 кладовищ та крематорію витрачено                706,1 тис.грн. 
На роботи з поточного утримання доріг, придбання обладнання на технічне оснащення спрямовано 55 274,0 тис.грн. КП “Міські дороги” виконувалися роботи з механічного та ручного прибирання доріг площею               2 346,9 тис.кв.м.
На поточне утримання та ремонт 11 підземних переходів, 14 дощових насосних станцій, теплових пунктів та іншого електрообладнання витрачено 4 093,2 тис.грн. 
Продовжувався розвиток вулично-шляхових мереж міста Одеси.                 У 2011 році виконано робіт на суму 82 695,2 тис.грн, з них за рахунок державного бюджету – 29 278,0 тис.грн. 
За рахунок субвенції з державного бюджету виконувалися роботи з будівництва швидкісної автомагістралі «Північ-Південь» (І черга), у т.ч. реконструкція вул. Балківської на ділянці від вул. Мельницької до автовокзалу (вул. Разумовська); будівництво під`їзних шляхів шляхопроводу «Поїзний»; вул. Туристської та вул. Щорса (у т.ч. пл. Незалежності).  
У 2011 році виконано поточний ремонт доріг, реконструкцію доріг та тротуарів на загальну суму 39 607,9 тис.грн. Виконано роботи з поточного ремонту по вул. Армійській, вул. Великій Арнаутській, вул. Грецькій,                          вул. Заньковецької, вул. Зоопарковій, вул. Малій Арнаутській,                                    вул. Преображенській, вул. Разумовській, вул. Софіївській, вул. Троїцькій, Фонтанській дорозі, площі Десятого квітня, узвозу Маринеско, Старобазарному скверу, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, просп. Адміральському, вул. Варненській, вул. Гаркавого, просп. Академіка Глушка,                                       вул. Дальницькій,  вул. Дача Ковалевського, вул. Князівській, вул. Левітана,                         вул. Макаренка, вул. Маршала Малиновського, Миколаївській дорозі,               вул. Парковій, просп. Добровольського, Дніпропетровській дорозі,                        вул. Чорноморського козацтва, Південній дорозі. Проведено капітальний ремонт тротуарів по  вул. Преображенській, 2-10, вул. Балківській, 128,                    вул. Левітана, 113,  просп. Свободи 53-107, Приморському бульвару, 1-7,                   вул. Торговій, 2,  вул. Ольгіївській, 4 та влаштовано монолітні бетонні фундаменти по вул. Щорса (у т.ч. на пл. Незалежності). 
У 2011 році проводилися роботи щодо підвищення безпеки дорожнього руху на дорогах міста на суму 13 418,2 тис.грн. 
Встановлено 10 світлофорів та проведено реконструкцію                               22 світлофорів з підключенням до Автоматизованої системи керування дорожнім рухом, встановлено 38 відеокамер спостереження та впроваджена система відеоспостереження «Трафік-монітор» на перехрестях вулиць міста. 
Проводилося відновлення та обслуговування 303 світлофорів.                       
Впроваджені новітні схеми організації дорожнього руху на                           150 запруджених ділянках дорожньої мережі та реалізовані сучасні рішення: збільшено кількість смуг руху, виділені додаткові лівозворотні накопичувальні смуги тощо.  
Таблиці №№ 4, 5, 6 до розділу надані у додатку до Звіту.

Розділ 6. Енергозбереження та водопостачання 

	Відповідно до Плану розвитку та реформування систем водопостачання та водовідведення м. Одеси на період 2006-2020 років за рахунок коштів                філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс» у 2011 році виконано робіт на                       суму 66 220,8 тис.грн. Суттєво поліпшилась якість водопровідної води.                       На ВНС «Центральна» та ВНС «Котовського» замість хлору використовується безпечний гіпохлорид натрію. Здійснювалися  перекладення магістральних та вуличних мереж; перекладення водогонів, у тому числі встановлення вантузів на головних водогонах; реконструкція газопроводу СБО «Південна» на території спецавтогосподарства; реконструкція хіміко-бактеріологічної лабораторії на ВОС «Північна». Відбувалася заміна зношеного обладнання 2-х насосних агрегатів на                           ВОС «Дністер».
Проводилися роботи з модернізації мереж електро- та газопостачання. 
За рахунок коштів ВАТ «Енергетична компанія Одесаобленерго» виконані роботи з удосконалення схеми, реконструкції, модернізації і будівництва електричних мереж на суму 101427,38 тис.грн. Проводилося влаштування розвантажувальних підстанцій. Здійснювалися реконструкція повітряної лінії ПЛ-04 з використанням самоутримуючих ізольованих дротів; будівництво нових та модернізація існуючих ліній електропередач та підстанцій. 
ВАТ «Одесагаз» виконувалися заходи щодо розвитку та модернізації газових мереж. Зокрема здійснено демонтаж будівлі, газового обладнання та встановлення сучасного газового обладнання, проведено фарбування газопроводу та опор на полях зрошення довжиною 720 м, будівництво газового колодязя, встановлено шаровий кран на 1-й ст. Люстдорфської дороги, реконструйовано газорегуляторний пункт у Новобазарному  провулку. На ці цілі було спрямовано 1 809,7 тис.грн.
Таблиця № 7 до розділу надана у додатку до Звіту.

Розділ 7. Транспортний комплекс

За 2011 рік транспортом загального користування перевезено вантажів обсягом 34,9 млн.т, що на 13,2 % більше, ніж у попередньому році. Вантажообіг збільшився на 16,3 % і склав 64,1 млрд.ткм.
Послугами пасажирського транспорту скористалися 302,4 млн. пасажирів та виконано пасажирську роботу обсягом 11,3 млрд.пас. км, що відповідно на 14,2 % та на 8,3 % більше, ніж у попередньому році. 
Маршрутна мережа громадського транспорту міста у 2011 році складала 128 маршрутів (автобусних – 97, електротранспорту – 31).
На проектування та капітальний ремонт трамвайної колії і контактно-кабельної мережі трамвайних маршрутів від вул. Одарія до заводу «Центроліт» спрямовано коштів  у сумі 784,0 тис.грн з бюджету м. Одеси. 
Одеською залізницею відправлено 31,1 млн.т вантажів, що на 13,3 % більше, ніж у 2010 році. 
Вітчизняний торговельний флот збільшив перевезення вантажів                         на 1,2 %, у цілому замовникам доставлено 997,4 тис.т вантажів. Обсяг переробки вантажів на причалах міста становив 25,6 млн.т і збільшився                 на 3,7 %, у т.ч. переробка транзитних вантажів збільшилась на 7,1 % та експортних –  на 2,8 %. Водночас, переробка вантажів внутрішнього сполучення зменшилась на 21,1 %, імпортних – на 1,73 %. Кількість оброблених суден становила 2201 одиницю, серед яких 2114 – іноземні власники та фрахтувальники, що відповідно на 5,4 % та на 4,4 % більше, ніж у 2010 році.
 У 2011 році в Одеському морському торговельному порту проводилися роботи з будівництва спеціального контейнерного терміналу на знов утвореній території із зовнішньої сторони Карантинного молу, днопоглиблення акваторії та створення захисних споруд. На цю роботу витрачено 612 740,0 тис.грн. За проектом завершено днопоглиблювальні роботи під причали № 1к та № 2к, тривають роботи із заміни ґрунту (засипано 270 тис.м3 піску), занурено 1 302 паль з труб та 395 шпунтових паль, виконувалися роботи з кріплення Рейдового молу шляхом відсипання розвантажувальної призми. Проводилися днопоглиблювальні роботи                        зі створення котловану під постіль хвилелому.
Здійснювалось також будівництво універсального причалу з лівого боку Андросівського молу. На цю роботу витрачено 30 641,0 тис.грн.                    За проектом будівництва універсального причалу з лівого боку Андросівського молу введений в експлуатацію пусковий комплекс № 1-з                     (35 за новою нумерацією), проводилися  роботи з пускового комплексу 3А (занурення паль із труб та шпунту).
З Міжнародного аеропорту «Одеса» у 2011 році було виконано                              14 734 рейси, перевезено 824,3 тис. пасажирів, що на 17 % більше, ніж у минулому році.
Реконструкція та модернізація аеропорту відбувається в рамках Плану стратегічного розвитку КП "Міжнародний аеропорт Одеса" до 2020 року.      У 2011 році виконано робіт на суму 18 968,1 тис.грн. Виконані проектні роботи з ремонту, модернізації та реконструкції аеродромного та аеровокзального комплексів; здійснювались ремонт та модернізація аеродромного комплексу; реконструкція та модернізація аеровокзального комплексу; модернізація та оновлення наземної спецтехніки, технологічного обладнання.
Таблиця № 8 до розділу надана у додатку до Звіту.


Розділ 8. Розвиток підприємництва

За даними відділу державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради станом на 01.01.2012 р. у місті знаходяться на обліку  140,9 тис. суб’єктів господарської діяльності, в т.ч. юридичних осіб –             41,6 тис. одиниць, фізичних осіб-підприємців – 99,3 тис. одиниць.  
За даними Державної податкової адміністрації в Одеській області станом на 01.01.2012 р. у місті Одесі на обліку зареєстровано 16,6 тис. малих підприємств. 
За 2011 рік у сфері підприємницької діяльності створено                                 17,5 тис. нових робочих місць. 
На даний час в Єдиному дозвільному центрі ведуть прийом представники 36 дозвільних органів, у т.ч. 15 органів обласного підпорядкування.
У межах Єдиного дозвільного центру управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради протягом 2011 року  від суб'єктів господарювання прийнято на розгляд 17503 дозвільні справи, видано 17114 документів дозвільного характеру. Крім того, спеціалістами центру надано понад 22 тис. консультацій стосовно отримання документів дозвільного характеру.
Продовжувалася робота постійно діючої комісії з перевірки дозвільних органів, підприємств, установ та організацій, уповноважених видавати довідки, необхідні для отримання документів дозвільного характеру. Співробітники Єдиного дозвільного центру брали участь у щомісячних семінарах Міського центру зайнятості з питань отримання документів дозвільного характеру безробітними, які мають бажання відкрити власну справу.


Розділ 9. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

	За даними Головного управління статистики в Одеській області у            2011 р. на зовнішньому ринку послуг на підприємства міста припало 57,6 % від загального експорту послуг області та 78,4 % від загального імпорту. Підприємства міста співпрацювали з партнерами зі 167 країн світу.                          У порівнянні з аналогічним періодом минулого року експорт зменшився на              5,5 %, імпорт – на 4,3 % і склали відповідно 667,7 млн.дол. США та          155,8 млн.дол. США. Сальдо  зовнішньої торгівлі послугами позитивне                     (511,9 млн.дол. США). 
Головними споживачами послуг, що надавалися підприємствами міста, були: Панама – 78,0 млн.дол. США,  Кіпр – 74,4 млн.дол. США, Велика Британія – 35,6 млн.дол. США, Швейцарія – 33,7 млн.дол. США,                        Туреччина –  30,8 млн.дол. США.
Питома вага послуг, що надавалися містом країнам СНД, склала 6,7 %,  що становить 44,5 млн.дол. США,  іншим країнам світу – відповідно 93,3 % і                         623,2 млн.дол. США.
Питома вага послуг, отриманих містом від країн СНД, становить                   13,2 %, тобто 20,6 млн.дол. США, від країн “далекого зарубіжжя” – відповідно 86,8 % і 135,1 млн.дол. США. Найбільші обсяги імпорту послуг припали на наступні країни:  Кіпр – 50,3 млн.дол. США, Російська            Федерація – 16,6 млн.дол. США, Франція – 13,2 млн.дол. США, Болгарія – 11,4 млн.дол. США.
	За даними, підготовленими на основі інформації Держмитслужби України та звітів підприємств і організацій міста, зовнішньоторговельні операції на ринку товарів здійснювались з партнерами з 142 країн світу.               При цьому, спостерігалось зменшення як експорту товарів на 34,1 %, так і імпорту на 33,8 % відносно відповідного періоду 2010 р., обсяг яких склав               622,6 млн.дол. США (40,4 % загального експорту товарів області) та                       2182,2 млн.дол. США (54,4 % загального імпорту товарів області).                  Сальдо зовнішньої торгівлі товарами негативне (1 559,6 млн.дол. США). Від'ємне сальдо утримувалось за рахунок торгівлі підприємств міста з усіма континентами світу.
Найбільшими споживачами товарів міста були: Російська Федерація (84,4 млн.дол. США), Велика Британія (56,8 млн.дол. США), Молдова                   (48,7 млн.дол. США), Саудівська Аравія (42,1 млн.дол. США), Туреччина (37,0 млн.дол. США), Сирійська Арабська Республіка (33,7 млн.дол. США).
Головними статтями експорту товарів були: зернові культури          (97,7 млн.дол. США), чорні метали та вироби з них (85,4 млн.дол. США), машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання                            (76,4 млн.дол. США), насіння і плоди олійних рослин (72,8 млн.дол. США), їстівні плоди та горіхи (70,9 млн.дол. США), мідь та вироби з неї                             (49,3 млн.дол. США).
Найбільша кількість імпортних товарів надійшла до міста: з Китаю на                           суму 860,5 млн.дол. США, Румунії – 234,9 млн.дол. США, Туреччини –              201,1 млн.дол. США, Російської Федерації – 154,9 млн.дол. США,                  Німеччини – 54,9 млн.дол. США, Італії – 41,5 млн.дол. США. До міста імпортовано: палива мінерального; нафти та продуктів її перегонки у розмірі 354,1 млн.дол. США; машин, обладнання та механізмів; електричного обладнання – 271,7 млн.дол. США; їстівних плодів та горіхів –                                184,4 млн.дол. США; полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них –               130,4 млн.дол. США; одягу та додаткових речей до одягу трикотажного та текстильного – 102,8 млн.дол. США; взуття – 87,5 млн.дол. США. 
	Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста становив 871,6 млн.дол. США. За 2011 рік вони зросли на 13,5 %. У місті проінвестовано 925 підприємств, прямі іноземні інвестиції надійшли з                  70 країн світу. 
Лідерами прямого іноземного інвестування в економіку міста були: Кіпр – 24,3 % від загального обсягу прямих інвестицій у місто, Нідерланди – 17,0 %, США – 9,0 %, Велика Британія – 6,7 %, Німеччина – 6,1 %, Франція – 5,8 %.
Інвестиційно привабливими в місті були підприємства наступних видів економічної діяльності: будівництво (79 підприємств отримали 15,0 %                 від загального обсягу прямих інвестицій міста); додаткові транспортні послуги (112 – 14,6 %); операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг     (202 – 13,9 %); виробництво продуктів нафтопереробки та хімічна промисловість (24 – 12,9 %); оптова торгівля і посередництво в торгівлі                          (210 – 7,9 %); виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (25 – 5,5 %).
Портфельні інвестиції одержали 54 підприємства міста на                        суму 21,7 млн.дол. США. Обсяг інвестицій з міста Одеси в економіку країн світу становив 35,7 млн.дол. США. 


Розділ 10. Охорона довкілля

У 2011 році в рамках Програми охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси на 2009-2012 рр. виконувалися наступні заходи:
- коригування робочого проекту «Реконструкція системи водовідведення на території парку ім. Ленінського комсомолу» та експертиза проектної документації на суму 154,8 тис.грн;
- розробка проекту реконструкції та очистки системи водовідведення зливових та стічних вод на території мікрорайону «Пересип» Суворовського району м. Одеси, на що спрямовано 292,9 тис.грн;
- розробка проекту реконструкції акумулюючого ставка Джутової фабрики  на суму 97,9 тис.грн;
- розробка проекту ліквідації буферного ставка колишньої промивно-пропарювальної станції «Одеса-Сортувальна» Одеської залізниці –                          99,6 тис.грн;
- проведення комплексної державної будівельної експертизи проекту будівництва глибоководного випуску стічних та каналізаційних вод             від СБО «Північна» – 314,8 тис.грн.
	- спільно з КП «Центр екологічних проблем та ініціатив» проведено семінар «Екологічні проблеми м. Одеси та шляхи вирішення», в якому взяли участь представники 60 підприємств міста.
Також, у 2011 році здійснювалося утримання КУ «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» за рахунок коштів бюджету у сумі 4 313,7 тис.грн, у тому числі за рахунок коштів Міського фонду охорони навколишнього природного середовища – 3 813,7 тис.грн.
У ході реалізації Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2007-2015 роки  надано допомогу притулку тварин у вигляді кормів та вакцин на суму 119,9 тис.грн. Крім того, службою відлову КП „Центр екологічних проблем та ініціатив” відловлено за 2011 рік 2886 безпритульних тварин для стерилізації та подальшого повернення їх в середовище існування. 
	Таблиця № 9 до розділу надана у додатку до Звіту.


Розділ 11. Освіта

У 2011 році пріоритетними напрямками розвитку системи освіти залишалася оптимізація мережі освітніх закладів, забезпечення рівного доступу до загальної, середньої, дошкільної, позашкільної освіти, підвищення якості й ефективності освітньої галузі. 
На виконання програми «Сохранение и развитие русского языка в городе Одессе на период 2011-2015 гг.» у Статутах 124 загальноосвітніх навчальних закладів (окрім ОНВК «Гімназія № 7») та усіх 115 дошкільних навчальних закладів визначені дві мови навчання: російська та українська, тому при наборі до 1-го класу мова навчання визначається за бажанням більшості батьків. 
У 2011-2012 навчальному році у 1-х класах навчаються 8385 учнів, з  них в класах з російською мовою навчання – 3961 учень (47 %), в класах з українською мовою навчання – 4424 учні (53 %). У 6 закладах освіти за бажанням батьків відкриті факультативи з вивчення окремих розділів російської філології. 
У рамках виконання вказаної Програми була проведена закупівля та забезпечення навчальних закладів російськомовними підручниками, художньою, методичною та довідковою літературою у кількості                                 14 302 примірники на суму 578 415 грн.
Проведено загальноміські олімпіади з російської мови для школярів і студентів одеських ВНЗ. Переможців олімпіад (7 осіб) заохочено на загальну суму 17 200 грн. 
За результатами міського конкурсу професійної майстерності «Кращий вчитель російської мови» винагороду  призначено 6 особам на загальну                      суму 15 000 грн.
Закладами освіти проведено заходів, присвячених Дню російської словесності (06.06.2011 року), в день народження О.С. Пушкіна, під час якого були проведені літературні читання, поетичні конкурси серед учнів шкіл та вихованців позашкільних закладів. Відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятника О.С. Пушкіну на Думській площі. Учні загальноосвітніх навчальних закладів відвідали благодійну виставу Одеського академічного російського драматичного театру «Итак, я жил тогда в Одессе…».
Таблиці №№ 10, 11 до розділу надані у додатку до Програми.


Розділ 12. Охорона здоров'я

У 2011 році приділялася увага забезпеченню укріплення існуючої матеріально-технічної бази, оснащенню її новим сучасним медичним та технологічним обладнанням, проведенню капітального ремонту об'єктів, що знаходяться в аварійному стані. Протягом звітного періоду здійснювалася підготовка проектно-кошторисної документації для будівництва лікарні швидкої медичної допомоги на території КУ «Міська клінічна                           лікарня № 10».
Медичну допомогу населенню міста у 2011 році надавали                      59 лікувальних закладів охорони здоров`я, а також Міська госпрозрахункова поліклініка, крім того, з бюджету міста фінансувалися інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та Міський центр здоров`я.  Управлінню охорони здоров’я Одеської міської ради підпорядковані також комунальні підприємства: КП “Одесфарм”, КП «Автобаза» санітарного автотранспорту  управління охорони здоров’я.
На надання медичної допомоги хворим за життєвими показниками – придбання інсулінів для хворих цукровим діабетом і препаратів для хворих нецукровим діабетом, у 2011 році профінансовано 5,6 млн. грн. 
На придбання медичних препаратів для дітей, хворих гемофілією,                  у 2011 році профінансовано 349,4 тис.грн; генотропина для дітей з гіпофізарним нанізмом, а також креону для дітей, хворих муковісцитозом, – 1,6 млн.грн. 
На забезпечення пільговими і безкоштовними медикаментами хворих відповідно до їх захворювань  або статусу при амбулаторному лікуванні спрямовано коштів у сумі 3,2 млн.грн.
На харчування хворих у стаціонарах міста, будинках дитини і  дитячому протитуберкульозному санаторії № 3 «Ластівка» у 2011 році профінансовано 7,1 млн.грн. 
У Міській дитячій лікарні № 3 завершено капітальний ремонт  педіатричного відділення для дітей-немовлят за рахунок бюджету розвитку та інших коштів. 
	У 2011 році за рахунок коштів депутатського фонду придбано обладнання до лікувальних установ міста на загальну суму 474,8 тис.грн. Також проведений капітальний ремонт приміщень реанімаційного відділення в КУ «Міська дитяча лікарня № 3», терапевтичного відділення реанімації для дітей старшого віку та педіатричного відділення в КУ «Міська дитяча                    лікарня № 2», приміщень в КУ «Дитяча міська поліклініка № 2»,  КУ «Міська клінічна лікарня № 3» та КУ «Пологовий будинок № 1» на загальну суму 950,7 тис.грн. 
	За рахунок бюджету розвитку у 2011 році згідно з процедурою закупівлі придбано обладнання на загальну суму 530,4 тис.грн, зокрема в                        КУ «Протитуберкульозний диспансер № 2» апарат рентгенографічний цифровий «Аспект».  Обладнання також придбано для КУ «Пологовий будинок  № 1» та КУ «Міська клінічна інфекційна лікарня». 
	У рамках Міської програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2009-2011 роки фактичні видатки на медикаменти для Міської туберкульозної лікарні і тубдиспансерів міста, а також на харчування для хворих, що знаходяться на лікуванні в туберкульозній лікарні,                                 у  2011 році склали 1 895,5 тис.грн.
	У рамках Програми імунопрофілактики та захисту населення                      міста Одеси від інфекційних хвороб на 2011-2015 роки фактичні видатки на придбання лікувальних вакцин, сироваток та імуноглобулінів у 2011 році склали 362,3 тис.грн. 
У 2011 році продовжена муніципальна виплата окремим категоріям медичних працівників та непрацюючим пенсіонерам галузі «Охорона здоров`я» м. Одеси у сумі 2,2 млн.грн. Крім того, продовжена виплата муніципальної надбавки кращим працівникам охорони здоров'я міста Одеси. 10 працівників отримують таку надбавку з 2010 року, у 2011 році таке звання присвоєно ще 5 медичним працівникам та нарахована надбавка                          у сумі 93,2 тис.грн.
Таблиці №№ 12, 13 до розділу надані у додатку до Програми. 


Розділ 13. Фізична культура та спорт

Розвиток фізичної культури та спорту в м. Одесі здійснювався шляхом залучення до занять фізичною культурою та спортом дітей та підлітків, підготовки спортсменів до складу національних збірних команд, олімпійського резерву України.
Управлінню з фізичної культури та спорту Одеської міської ради підпорядковано 15 комунальних позашкільних навчальних закладів              (12 дитячо-юнацьких спортивних шкіл та 3 спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву), в яких навчаються                                7 136 вихованців, проводять навчальний процес 249 тренерів-викладачів, культивується 27 видів спорту у 40 відділеннях.
	У 2011 році на оздоровлення та відпочинок 1 434 дітей було виділено коштів у сумі 1 261,9 тис. грн. 
Видатним спортсменам та їх тренерам призначені грошові виплати на загальну суму 1 219,2 тис.грн. 
У рамках ХІІІ Міської спартакіади серед школярів відбулися змагання з 11 видів спорту, в якій взяли участь близько 20 тис. учнів загальноосвітніх шкіл міста. У рамках ХІІІ Міської спартакіади серед усіх верств населення відбулися змагання з 12 видів спорту, в якій взяли участь близько                        10 тис. одеситів.
Протягом звітного періоду також проводились інші спортивно-масові заходи, присвячені знаменним датам і видатним подіям, та фізкультурно-оздоровчі заходи з активного сімейного дозвілля. 
	З метою покращення спортивної бази м. Одеси введено в дію плавальний басейн КПНЗ «КДЮСШ № 8».
Таблиці №№ 14, 15 до розділу надані у додатку до Програми. 

Розділ 14. Культура

	У місті функціонує 21 школа естетичного виховання дітей, серед яких: 11 музичних, 5 шкіл мистецтв, 1 хореографічна, 2 художні школи хорового мистецтва та театральна. Протягом 2011 року в цих закладах навчалось              8 089 учнів, у тому числі 2 154 учні пільгового контингенту. 
У рамках Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси на            2011 рік на розвиток сфери культури та мистецтва профінансовано та освоєно коштів з бюджету м. Одеси у сумі 4 867,9 тис.грн.   
	На фінансову підтримку комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» з бюджету міста профінансовано та освоєно коштів у сумі 4 313,7 тис.грн (з урахуванням коштів фонду охорони навколишнього природного середовища).
	У 2011 році видатки з бюджету міста на муніципальні виплати бібліотечним працівникам становили 246,0 тис.грн. Також у звітному періоді з метою надання соціальної підтримки за рахунок коштів бюджету міста були надані муніципальні виплати та доплати до пенсії окремим категоріям працівників галузі культури у сумі 90,0 тис.грн, у т.ч. видатним творчим особистостям – акторам, художникам, режисерам-постановникам, концертним виконавцям – 66,0 тис.грн, членам Одеської національної спілки письменників – 24,0 тис.грн.
	У 2011 році витрачено 30,0 тис.грн з міського бюджету на проведення ХV Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва «Два дні і дві ночі нової музики». На проведення церемонії нагородження та вручення муніципальної премії переможцям літературного конкурсу ім. К.Г. Паустовського спрямовано 5,7 тис.грн.
Обдарованим дітям у сфері культури та мистецтв надавалася муніципальна стипендія на загальну суму 21 тис.грн.
Протягом року було проведено фестивалі та конкурси дитячої творчості такі, як: ІІ Відкритий фестиваль Бахівської музики                        «Всесвіт І.С. Баха», ІІ Відкритий міський вокальний конкурс                          «Співоча перлина», Муніципальний дитячий конкурс «Скрипічна фантазія», ІV Відкритий Одеський міський фестиваль дитячої творчості «Фонтанська весна», ІІІ Муніципальний фестиваль-конкурс «Юний віртуоз - 2011» тощо.  
Надавалася фінансова підтримка КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка» для розрахунків за газ, що споживає меморіальний об’єкт «Вічний вогонь». З бюджету міста профінансовано та освоєно коштів у сумі 47,6 тис.грн. 
У 2011 році на виконання Програми «Сохранение и развитие русского языка в г. Одессе на период 2011-2015 гг.» спрямовано 107,9 тис.грн з бюджету міста.
	Таблиці  №№ 16, 17 до розділу надані у додатку до Звіту.


Розділ 15. Розвиток рекреаційного комплексу та туризму

	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 залучалися підприємства та організації всіх форм власності для вирішення проблем розвитку туризму в місті і підтримки туристичних ресурсів. На залучені кошти надруковано 1,5 тис. примірників брошур для виставок та 10 тис. інформаційних буклетів для безкоштовного розповсюдження в місті, що направлені на популяризацію місцевого туристичного продукту. 
	Впроваджено новий місцевий збір «туристичний», внаслідок чого надходження до місцевого бюджету становили 1 607,4 тис.грн.  
	За рахунок коштів інвесторів у 2011 році збудовано 7 готелів: “Катерина”, “Рено”, “Ре-Ка”, “Будинок актора”, “Luxury”, “Appartament”, “Олександровський”, “Фредерік Коклен”.
	Продовжувалося подальше наповнення інформацією туристичного сайт-порталу міста, який функціонує на 4-х мовах і активно просуває Одесу як європейський туристичний центр.
        	Проводилися вітчизняні і міжнародні туристичні виставки, науково-практичні семінари, конференції. У рамках програми Асоціації Дунайського центру на плаву відбувалася участь у виставках у Брюсселі (Бельгія), Берліні (Німеччина), а також в ІХ Міжнародній туристичній Асамблеї в м. Одесі.
	Продовжувалася співпраця з Центром міжнародної міграції та розвитку і німецькою Спілкою технічної співдружності у сфері розвитку туризму                             в м. Одесі. 


Розділ 16. Молодіжна  та сімейна політика

У 2011 році молодіжна та сімейна політика спрямована на створення сприятливих умов для повноцінного соціального, культурного, морально-психологічного і духовного розвитку сім`ї, підтримку багатодітних сімей.
На розвиток галузі у 2011 році фактичні видатки становили          2 911,8 тис.грн.
На виконання заходів з розвитку молодіжної та сімейної політики з бюджету міста було витрачено коштів у сумі 195,8 тис.грн. Проводилися конкурси, фестивалі, акції та заходи до визначних дат. У заходах з нагоди святкування Дня молоді України брали участь молоді одесити – представники творчих колективів, органів студентського та учнівського самоврядування, члени молодіжних, громадських організацій, студенти.
Проведено молодіжний етнічний фестиваль “Археологія”, міський чемпіонат “Брейн-ринг” серед молоді та відбувся заключний етап мультфестивалю “Студентська республіка”.
У рамках рейтингу молодіжних лідерів “ТОП-100” молодіжних лідерів Одеси” системою голосування молоді та студентства Одеси, а також голосуванням журі вибрано 100 найбільш активних молодих людей нашого міста. На урочистій церемонії нагородження переможці рейтингу нагороджені відповідними дипломами.   
Для запобігання молодіжному безробіттю та збільшення зайнятості молодого населення нашого міста проведено загальноміський захід “Ярмарок вакансій на Думській площі”. У рамках даного заходу були запрошені роботодавці міста Одеси, які пропонували різні вакансії на ринку праці, як сезонні, так із повною, довгостроковою зайнятістю.  Для проведення заходу було виготовлено банери, запрошення, флаєри, буклети, афіші та іншу друковану продукцію.   
У рамках Міської програми реалізації завдань державної політики у сфері забезпечення молоді житлом на 2008-2012 роки за 2011 рік  профінансовано з бюджету міста 369,2 тис.грн. Кошти використано для кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) та купівлю житла.
Надавався соціально-правовий захист та соціальна підтримка дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Службою у справах дітей Одеської міської ради упродовж 2011 року здійснено соціальний патронат 257 дітей з 635 сімей, які перебувають у  складних життєвих обставинах, надано більше ніж 1890 фахових соціальних послуг правового, організаційного, педагогічного, психологічного, інформаційного спрямування. Під соціальним супроводом (на засадах соціального контракту) фахівців підпорядкованої службі у справах дітей                     Одеської міської ради КУ “Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Одеської міської ради” перебуває 214 сімей зазначеної категорії.
Працівниками служби у справах дітей Одеської міської ради за 2011 р. проведено близько 300 рейдів, інспектувань, цільових відвідувань сімей одеситів, які потребували сприяння у подоланні проявів бездоглядності, батьківської безвідповідальності, насильства, необізнаності з питань форм, обсягів та порядку одержання державної та муніципальної допомоги малозабезпеченим. 
У ході проведених рейдів вилучено 245 дітей, а саме: з вулиць міста – 229 дітей; знайдені, підкинуті – 16 дітей. Крім того, в ході проведення рейдів ініційовано притягнення до відповідальності посадових осіб – 30, обстежено сімей – 210, попереджено батьків – 402.
Повернено в сім’ю 103 дитини, до навчальних закладів – 10 дітей; влаштовано до притулків, центрів – 147 дітей; до закладів охорони здоров’я –            5 дітей.
	У 2011 р. районними адміністраціями Одеської міської ради заброньовано для працевлаштування неповнолітніх 107 робочих місць. Кількість підприємств – потенційних роботодавців, які можуть створити робочі місця для неповнолітніх, дорівнює 20. 
У межах співпраці з Державною інспекцією праці в Одеській області визначено та проінспектовано два підприємства, до яких офіційно працевлаштовані неповнолітні. За підсумками спільних перевірок складено відповідні протоколи, на підставі яких з метою реагування на факти порушення норм законодавства про працю неповнолітніх до підприємств-роботодавців застосовуватимуться санкції.
У межах співпраці з Одеським міським центром зайнятості проведено інформаційну кампанію із залучення до навчання у нещодавно створеному державною службою зайнятості Центрі професійно-технічної освіти молодих осіб з числа батьків та дітей з багатодітних сімей. Допомога у визначенні професійних уподобань, навчальних закладів для одержання вищої та професійної освіти надана 56 випускникам зазначеної категорії. 
Укладено угоди про співпрацю з питань підвищення рівня правової обізнаності учнів загальноосвітніх шкіл міста між адміністраціями навчальних закладів, службою у справах дітей Одеської міської ради, Одеським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, міським управлінням юстиції. У межах виконання угоди відбувається систематичне відвідування шкіл, у т.ч. шкіл-інтернатів, з метою співбесід, роз’яснень прав та обов’язків дітей, батьків, правоохоронних органів, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
За підсумками 2011 року кількість дітей, які перебували у притулках, дорівнює: КУ «Притулок № 1 для дітей служби у справах дітей Одеської міської ради» – 185 вихованців; КУ «Притулок № 2 для дітей служби у справах дітей Одеської міської ради» – 162 вихованці; центр соціально-психологічної реабілітації – 70 вихованців.
Станом на 01.01.2012 р. в міських дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім’ях одеситів перебуває 64 дитини, 7 з яких влаштовані упродовж 2011 р.
Таблиця № 18 до розділу надана у додатку до Звіту.

Розділ 17. Самоорганізація населення

	Участь органів самоорганізації населення (далі – органи СОН) у вирішенні питань соціально-економічного та культурного розвитку міста здійснюється в рамках Програми розвитку органів самоорганізації населення у м. Одесі на 2008-2011 роки. На ці цілі у звітному періоді профінансовано з бюджету міста 835,5 тис.грн. 
	Протягом звітного періоду в місті функціонувало 30 органів СОН: зі статусом юридичної особи – 25 комітетів мікрорайонів, 1 квартальний комітет і 4 будинкових комітети. У 2011 році Одеською міською радою надано згоду на створення органів СОН: комітетів мікрорайонів «Котовський», «Суворовський» і «Таїровський».
Надавалися послуги з оформлення та передачі відповідним органам МВС України документів для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання (перебування) громадян, які проживають на території дислокації органів СОН, і які не обслуговуються міськими житлово-комунальними службами, що займають близько 1/3 загальної території міста Одеси.                          У рамках цього заходу укладено 38 договорів з особами, які надають цю послугу.
Всього за 2011 рік цей вид послуг надано 4970 мешканцям міста,                  які проживають на територіях, які не обслуговуються міськими житлово-комунальними службами, що сприяє зниженню рівня соціальної напруги серед населення.
При активній участі комітетів СОН мікрорайонів "Чубаївка", "Шкільний", "Шевченко-3", "Південний А, Б" "Південний В, Г, Д", "Золотий берег"  проводилися заходи з нагоди знаменних дат і народних свят – святкування дня народження Т.Г. Шевченка, 65-ї річниці визволення Одеси від німецько-фашистських загарбників, Дня захисту дітей, Дня молоді, Нового року, Масляної та інші.
За сприянням комітетів СОН територіальні колективи брали участь у  заходах з охорони навколишнього природного середовища: благоустрій, озеленення та утримання в належному стані дворів, вулиць, парків, облаштування дитячих та спортивних майданчиків. Здійснюється контроль  якості надаваних мешканцям житлово-комунальних послуг.
З метою інформування мешканців про діяльність органів СОН,  забезпечення зворотного зв'язку органів СОН з населенням, організації особистого прийому, зустрічей з мешканцями за місцем їх проживання, ведення діловодства і листування органами СОН в місті Одесі витрачено 128,2 тис.грн.
	Таблиця № 19 до розділу надана у додатку до Звіту.





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

Демографічна ситуація. Станом на 01.01.2012 р. у м. Одесі проживало 1 008,2 тис. осіб. Впродовж 2011 року чисельність наявного населення міста зменшилась на 983 особи. 
Ринок праці. За 2011 рік номінальна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника по місту становила 2503 грн. Порівняно з 2010 роком заробітна плата збільшилась на 16,9 %. 
За 2011 рік створено 17,5 тис. нових робочих місць за різними видами економічної діяльності, з них суб`єктами малого підприємництва – 90 % від загальної кількості місць.
За даними Головного управління статистики в Одеській області рівень зареєстрованого безробіття по місту на 01.01.2012 р. становив 0,3 % від кількості населення працездатного віку, що на 0,1 % менше, ніж на відповідну дату 2011 року. Середнє навантаження незайнятого населення, яке перебувало на обліку в державній службі зайнятості, на кінець 2011 р. становила 1 особу на 1 вільне робоче місце.
Офіційно статусу безробітних на кінець 2011 р. набули 2,1 тис. осіб.
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 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 здійснені заходи на суму 32 034,2 тис.грн, з них:
	- підтримка ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, учасників бойових дій, реабілітованих громадян – 5 175,0 тис.грн;
	- підтримка учасників бойових дій в Республіці Афганістан та на території інших держав – 1 621,7 тис.грн;
	- підтримка громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та проживають у місті Одесі, – 890,1 тис.грн;
	- надання допомоги у вигляді гарячого харчування соціально незахищеним верствам населення – 6 029,9 тис.грн;
	- надання дотації на придбання хлібобулочних виробів за допомогою платіжної електронної картки «Соціальна картка одесита» – 1 563,7 тис.грн;
	- надання пільг та матеріальної допомоги населенню міста на оплату житлово-комунальних послуг – 3 326,1 тис.грн;
	- надання соціальних послуг бездомним громадянам – 1 026,7 тис.грн; 
	- надання послуг та інших видів допомоги соціально незахищеним верствам населення – 12 117,4 тис.грн.
У місті Одесі проживає майже 50 тис. осіб з обмеженими фізичними можливостями. У рамках Міської програми “Рівність” на 2008-2011 роки на реалізацію заходів зі створення безбар’єрного середовища для інвалідів у 2011 році надано послуг та виконано робіт на загальну суму 998,5 тис.грн. 
У режимі «маршрутне таксі» працюють спеціальні автобуси у кількості 41 од., які пристосовані для перевезення інвалідів на візках. 
У межах Програми були проведені ремонтно-відновлювальні будівельні роботи на міських пляжах на 11-й ст. Великого Фонтану, «Дельфін» та «Гідропарк «Лузанівка».
Водночас, виконані роботи щодо встановлення доріжки з перехідною конструкцією для входу в море на пляжах «7 траверс» на 11-й ст. Великого Фонтану та «Лузанівка».
Протягом 2011 року проводилося забезпечення обладнанням терапевтичного відділення на базі комунальної установи «Міська                      лікарня № 8» для маломобільних груп населення на загальну суму                       82,4 тис.грн.
Для безпечного та безперешкодного пересування інвалідів по зору через проїжджу частину вулиць було придбано для подальшого встановлення у діючі світлофори міста 68 одиниць мовних акустичних пристроїв на                     суму 148,6 тис.грн.
Відповідно до розпорядження міського голови від 26.05.2011 р.                               № 657-01р «Про надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення 10-ти дітей-інвалідів, вихованців комунальної установи «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку» здійснено виплату одноразової матеріальної допомоги 10 дітям-інвалідам на загальну суму                           4,0 тис.грн.
У рамках Програми з бюджету міста Одеси профінансовано 40,5 тис.грн  для проведення Міжнародного кубку з баскетболу на візках під патронатом міського голови.
Забезпечено 11 інвалідів офісною та комп’ютерною технікою на загальну суму 83,3 тис.грн. 
Також, з бюджету міста Одеси у 2011 році надавалася 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 998,9 тис.грн.
У рамках Програми розв`язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси з використанням механізму соціального замовлення у 2011 році здійснені заходи на загальну суму 300,8 тис.грн за наступними напрямками:
- соціальний захист інвалідів та їх соціально-психологічна реабілітація;
- 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 вдома та в стаціонарних установах;
- сприяння розвитку самоорганізації населення у м. Одесі;
- вирішення соціальних проблем молоді.
Таблиці №№ 20, 21, 22 до розділу надані у додатку до Програми. 


Розділ 19. Розвиток інформаційного забезпечення

	Розвиток інформаційної сфери відбувався з метою оптимізації взаємодії органів місцевого самоврядування, громадян та засобів масової інформації міста, налагодження ефективної системи інформування населення про роботу міської влади, забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення, забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, спрощення доступу населення до прийнятих нормативних актів та проектів, розвитку інформаційної сфери Одеси з використанням високих інформаційних технологій.
	У 2011 році на виконання заходів Міської програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2011 рік фактичні видатки становили              4 500,2 тис.грн, у т.ч.: департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради – 3 502,5 тис.грн, управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради – 492,4 тис.грн, управління культури та туризму Одеської міської ради – 505,3 тис.грн. Здійснювалися заходи, спрямовані на формування та підтримку іміджу міста Одеси в Україні та за кордоном, використовувалися високі інформаційні технології. 
	Для підвищення якості інформаційно-комунального зв'язку між органами влади і громадянами, органами влади і засобами масової інформації продовжувалася робота з наповнення і модернізації офіційного сайту Одеської міської ради  www.оdessa.ua. За 2011 рік на офіційному сайті Одеської міської ради  створено 10,6 тис. нових текстових сторінок. 
Одним з найважливіших показників затребуваності та привабливості Інтернет-ресурсу є його відвідуваність. Усього переглянуто                                            19 027,8 тис.  сторінок офіційного сайту.
Інтернет-рейтинг (PR) офіційного сайту Одеської міської ради  www.odessa.ua у 2011 році склав 6 одиниць. Цей показник дорівнює показнику найпопулярніших та найвідвідуваніших сайтів у мережі Інтернет.                   Такого рейтингу не має жодне з офіційних Інтернет-представництв міст України. З відомих новинних ресурсів такий рейтинг мають сайти інформаційних агенцій УНІАН, Інтерфакс та Кореспондент. 
У 2011 році було створено Єдиний центр звернень громадян, в основу роботи якого покладено механізм зворотного зв'язку із заявниками, для чого з урахуванням особливостей нашого міста було спеціально розроблено програмне забезпечення та оптимально сконфігуровано технічні й кадрові ресурси. Це дозволило поліпшити виконавчу дисципліну із реагування на звернення громадян, а також удвічі скоротити кількість повторних звернень і зменшити паперову тяганину при їх обробці. 

	У рамках Програми протягом року проводились соціологічні дослідження, опитування  та консультації із соціально значущих проблем міста; здійснювалась фінансова підтримка друкованого органу Одеської міської ради – КП «Редакція газети «Одеський вісник» та КП «Міський інформаційно-аналітичний центр».
	Таблиця № 23 до розділу надана у додатку до Звіту.

Розділ 20. Інші програми та заходи

Одним з головних шляхів до формування громадського суспільства є взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування з громадянами на основі порозуміння та поєднання спільних громадських інтересів. 
У межах Міської програми підтримки діяльності громадських об'єднань міста Одеси на 2011 рік надана фінансова підтримка з бюджету міста Одеси на загальну суму 307,1 тис.грн 21 громадському об'єднанню,                у т.ч.: 10 громадським об'єднанням ветеранів, 4 громадським об'єднанням інвалідів, 7 іншим громадським об'єднанням. Кошти використано на проведення заходів зі святкування національних та місцевих свят, культурних та розважальних заходів для дітей, на придбання предметів постачання та інвентарю, на оплату комунальних послуг тощо.
	На заходи щодо впровадження систем прийому та обліку платежів зі збору за першу реєстрацію транспортного засобу було витрачено кошти у сумі 300,0 тис. грн.
Таблиця № 24 до розділу надана у додатку до Звіту.




Секретар ради                                                    				О. Бриндак














