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ВСТУП

	Програма соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2013 рік                        (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».
	Програма розроблена на підставі даних Головного управління статистики Одеської області з урахуванням пропозицій виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, організацій та установ усіх форм власності, громадських організацій, профспілок, депутатів Одеської міської ради.
	Методичною основою розроблення Програми є системний підхід, факторний аналіз та принципи стратегічного планування. Програма базується на головних цілях та завданнях, визначених у Концепції стратегічного розвитку «Одеса–2022» та Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області на період до 2020 року.
	Відповідно до результатів соціально-економічного розвитку, наявних проблем, нагальних потреб та можливостей бюджету міста Програмою визначено основні цілі, пріоритети та завдання соціально-економічного розвитку на 2013 рік, а також основні заходи щодо їх реалізації. 
	Зокрема, Програма включає аналіз соціально-економічної ситуації в місті за попередній період, основні цілі, пріоритети та прогнозні показники соціально-економічного розвитку міста, першочергові заходи щодо забезпечення умов подальшого соціально-економічного зростання, сприяння розвитку реального сектору економіки, підвищення соціальних стандартів, якості житлово-комунальних послуг, поліпшення стану довкілля, самоорганізації населення, розвитку інформаційного забезпечення, показники розвитку комунальних підприємств Одеської міської ради, перелік інвестиційних та міських галузевих програм.
	Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету міста Одеси, обласного бюджету, Державного бюджету України, коштів інвесторів та власних коштів підприємств різних форм власності.
	У процесі виконання за пропозиціями виконавчих органів Одеської міської ради до Програми можуть вноситися зміни та доповнення. 
Звітування про виконання Програми здійснюватиметься періодично, але не менш як два рази на рік.


1. Аналіз економічного та соціального розвитку міста за 2012 рік

Зусилля місцевих органів влади протягом 2012 року були спрямовані на вирішення конкретних питань розвитку економіки і поліпшення добробуту населення міста. Як результат, у поточному році відбулися позитивні зміни у соціально-економічному розвитку міста, підвищився життєвий рівень одеситів. Цьому сприяло запровадження заходів, передбачених Програмою соціально-економічного розвитку м. Одеси на       2012 рік, та практична реалізація проекту «Народний бюджет». Водночас існує чимало проблем, які негативно впливають на розвиток міста.
	У промисловому комплексі м. Одеси в цілому спостерігалися позитивні тенденції. Промисловими підприємствами міста за 9 місяців                     2012 року реалізовано продукції на 8127,6  млн.грн. Порівняно із відповідним періодом минулого року обсяг реалізованої продукції збільшився на 9,3%.
	Успішно розвиваються такі підприємства міста, як ТДВ «Інтерхім»,                     ТОВ «Одеський завод «Нептун», ТОВ «Одеський маслоекстракційний завод» та ряд інших підприємств.
	Для зростання виробництва та реалізації продукції деяким провідним підприємствам міста заважають наступні проблеми. Так,                                 ЗАТ «Одесакондитер» суттєво зменшило експорт до Росії та Білорусі через підвищення мита. Внаслідок зниження цін на метал зменшило обсяги реалізації ВО «Стальканат-Силур». У результаті несвоєчасних розрахунків споживачів скорочено відвантаження продукції ПАТ «Одеський завод ковальсько-пресових автоматів». Скоротили виробництво                                      ТОВ «Кисеньмаш», ТОВ «Таламус» та деякі інші підприємства міста Одеси.
	Очікується, що обсяг реалізації промислової продукції по м. Одесі у 2012 році зросте на 10% порівняно з 2011 роком та становитиме                 11008,1 млн.грн. 
	Продовжується розвиток підприємництва. За 9 місяців 2012 року в місті було зареєстровано 4,7 тис. суб’єктів господарської діяльності, разом з тим кількість суб’єктів господарювання, державну реєстрацію яких припинено, становить 2,7 тис.од. 
	За 9 місяців 2012 року в місті зареєстровано 100,7 тис. фізичних осіб-підприємців та 42,3 тис. юридичних осіб. 
	У місті діє 11 тис. малих підприємств. Найбільша кількість таких підприємств зосереджена в оптовій, роздрібній торгівлі та громадському харчуванні – 35,0%; операціях з нерухомим майном, наданні послуг підприємцям – 28,9%. У сфері транспорту та зв’язку діє 10,3%;                       промисловості – 9,1%; у будівництві – 9,0% та інших видах діяльності – 7,7%.
	Зберігається позитивна тенденція нарощування обсягів іноземних інвестицій в економіку міста. Так, станом на 1 жовтня 2012 року прямі іноземні інвестиції в економіку міста склали 911,0 млн.дол. США, включаючи заборгованість за кредитами та позиками, зобов'язання за торговими кредитами та інші зобов'язання перед прямими інвесторами, що на 73,2 млн.дол. США або на 8,7% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. 
	Із загальної суми іноземних інвестицій 739,6 млн.дол. США або 81%                        складає капітал нерезидентів, що спрямований у статутні фонди підприємств.                    Інші 19% припадають на боргові інструменті – кредити, займи, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед інвесторами.
	Лідерами іноземного інвестування в економіку міста є Кіпр – 24,8%                            від загального обсягу прямих інвестицій, Нідерланди – 17,9%, та                         США – 7,9%.
	Значна частина іноземних інвестицій вкладена в реальний сектор:                                      у промисловість – 29,1%, транспорт та зв’язок – 16,6%. У той самий час 22,7% інвестицій вкладені в операції з нерухомістю.
	Прогнозується, що до кінця 2012 року обсяг прямих іноземних інвестицій  досягне 950,8 млн.дол. США, що на 9,0% більше, ніж у              2011 році. 
	Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств і організацій                  м. Одеси за січень-вересень 2012 року свідчить про позитивні зміни. Так, спостерігалося зростання обсягів зовнішньоторговельного обігу, а також загальної кількості суб’єктів зовнішньої торгівлі та країн-партнерів. 
	Зокрема, обсяги експорту товарів досягли 455,8 млн.дол. США,                                  а послуг – 540,0 млн.дол. США, що відповідно на 9,2% та 10% більше,                             ніж у відповідному періоді минулого року. Обсяги імпорту товарів                                          за 9 місяців 2012 року склали 1887,7 млн.дол. США, а послуг –                       127,5 млн.дол. США, що відповідно на 12,8% та 5,3% перевищує рівень                      2011 року.
	Сальдо зовнішньої торгівлі товарами по місту залишається від’ємним – адже імпорт товарів більше ніж у 4 рази перевищує експорт. Це наслідок низької конкурентоспроможності продукції багатьох одеських підприємств.
	Інша ситуація склалася у сфері послуг, експорт яких більше ніж                                у 4 рази перевищує імпорт.
	У сфері будівництва спостерігалася наступна динаміка. Так, за січень-вересень 2012 року в місті введено 266,1 тис.м2 загальної площі житла, що на 10,5% менше, ніж у відповідному періоді 2011 року. Обсяги виконаних будівельних робіт за 9 місяців 2012 року склали 1670,1 млн.грн. 
	Індивідуальними забудовниками міста введено 97,4 тис.м2 загальної площі житла. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги індивідуального житлового будівництва збільшились у 2 рази, їх питома вага у загальному обсязі введеного житла зросла і склала 36,6%.
	За попередніми даними у 2012 році обсяги введеного в експлуатацію житла збільшаться та складатимуть 536,0 тис.кв.м. Обсяг виконаних будівельних робіт становитиме 2408,5 млн.грн.
	Очікуване збільшення в основному відбудеться за рахунок введення в експлуатацію житла недобудов, які збудовані попередніми роками, та введення в експлуатацію житла індивідуальними забудовниками міста.
	У 2012 році продовжувала свій розвиток транспортна галузь. Так, вантажообіг за січень-вересень 2012 року збільшився порівняно з відповідним періодом 2011 року на 2,2% і склав 47,3 млрд.ткм. Найбільший вклад у такий приріст внесли підприємства автомобільного транспорту, які збільшили вантажообіг на 11,7%. Водночас, обсяги перевезених вантажів порівняно з 2011 роком зменшилися на 5,1% і становили 24,3 млн.т.
	Позитивна динаміка спостерігалася за основними напрямками пасажирських перевезень. Так, у січні-вересні 2012 року послугами пасажирського транспорту скористалися 228,0 млн. пасажирів та виконано пасажирську роботу обсягом 8,7 млрд.пас.км, що відповідно на 2,5% та на 0,1% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. 
	Дана тенденція була забезпечена за рахунок послуг автомобільного транспорту, якими скористалися 113,8 млн. пасажирів, що на 5,9% більше, ніж у відповідному періоді минулого року, та авіаційного транспорту, який збільшив обсяги пасажирських перевезень на 41,5%. 
	Однак на водному, залізничному та електротранспорті відбулось падіння обсягів пасажирських перевезень на 30,1%, 2,2% та 0,1% відповідно.
	У 2012 році очікувані показники вантажообігу становитимуть                        66063,7 млн.ткм, а обсяги вантажоперевезень – 33,5 млн.тон, що відповідно на 3% більше та 4% менше рівня 2011 року.
	Більш позитивна динаміка спостерігатиметься у сфері пасажирських перевезень та пасажирообігу, де очікувані темпи приросту становитимуть 2,5% та 0,5% відповідно. Зокрема очікується, що послугами пасажирського транспорту скористаються                                        310,0 млн. пасажирів та буде виконано пасажирську роботу  обсягом 11391,5 млн.пас.км.
	Протягом 2012 року активізувалася діяльність у сфері споживчого ринку.  Так, обсяг роздрібного товарообігу підприємств, які здійснюють діяльність  із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень-червень 2012 року склав 8904,9 млн.грн та збільшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 15,7%. Відповідну тенденцію демонструє показник роздрібного товарообігу на одну особу, який за січень-червень 2012 року становив  8832,5 грн.
	У 2012 році розпочали діяльність нові сучасні підприємства торгівлі: торговельно-розважальний комплекс «City Center»  площею більше                            40 тис.кв.м; гіпермаркет «Метро»; торговельні центри «Копійка»                  (вул. Львівська), «Веснянка» (просп. Добровольського), «Ізумруд»  вул. Академіка Сахарова, «Мой дом» (вул. Генерала Бочарова); супермаркети «Таврія-В»  (просп. Маршала Жукова та вул. Академіка Корольова) та інші об’єкти торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг. 
	За прогнозними даними у 2012 році обсяг роздрібного товарообігу підприємств становитиме 19304,8 млн.грн, що на 15% більше, ніж                              у 2011 році.
Демографічна ситуація. Станом на 1 жовтня 2012 року у м. Одесі проживає 1007,0 тис. осіб. За 9 місяців поточного року чисельність наявного населення міста зменшилась на 1191 особу, при цьому природне скорочення склало 1484 особи, а міграційний приріст – 293 особи.
	Незважаючи на це, позитивною тенденцією є відносне збільшення народжуваності та зменшення смертності населення. Так, порівняно з січнем-вереснем 2011 року кількість народжених збільшилась на 279 осіб (3,9%) та кількість померлих зменшилась на 191 особу (2,1%).
Ситуація на ринку праці в м. Одесі залишалася стабільною.                                  Рівень зареєстрованого безробіття залишився незмінним і становив 0,4% населення працездатного віку. У січні-вересні 2012 року послугами державної служби зайнятості скористалися 8,7 тис. незайнятих трудовою діяльністю громадян, що відповідає рівню відповідного періоду 2011 р.
	За повідомленнями підприємств, установ та організацій кількість вільних робочих місць на кінець вересня 2012 року становила 1685, що на 29,4% менше, ніж у відповідному періоді 2011 р. 
	З метою якнайшвидшого повернення незайнятих громадян до продуктивної праці державна служба зайнятості у м. Одесі реалізувала активні заходи сприяння зайнятості населення. За 9 місяців 2012 року працевлаштована 2841 особа або 32,6% незайнятого населення, що перебувало на обліку; проходили професійне навчання у навчальних закладах усіх типів 816 безробітних. 
	За рахунок усіх джерел фінансування за 9 місяців 2012 року створено               18,3 тис. робочих місць.
	За прогнозними даними на кінець 2012 року очікуваний рівень безробіття знизиться на 0,1% та складе 0,3%, чисельність зареєстрованих безробітних зменшиться до 1,99 тис. осіб, а кількість створених робочих місць зросте до 19,2 тис.
	У 2012 році зросли доходи населення. Позитивно вплинули на доходи населення легалізація заробітної плати та належне оформлення трудових відносин найманої робочої сили, а також погашення заборгованості з виплати заробітної плати.
	Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника у місті Одесі за січень-вересень 2012 року становила 2767 грн, що на 13,8% більше, ніж у відповідному періоді 2011 року.
	При цьому слід відмітити, що ціни на основні товари і послуги залишалися стабільними, а на ряд продовольчих товарів вони навіть знизилися. Так, за даними статистичних органів ціни на сільськогосподарські товари на міських ринках у січні-вересні були на 2,8% нижчі, ніж у відповідному періоді минулого року. При цьому, ціни на продукти рослинництва знизилися на 21%, а на продукти тваринництва  збільшилися на 10,9%.
	За прогнозними даними у січні-грудні 2012 року середньомісячна заробітна плата одного  штатного працівника по місту складатиме      2878 грн і порівняно із 2011 роком зросте на 15%.
	Сума невиплаченої заробітної плати порівняно з початком  року зменшилась на 5,8% і на 1 жовтня 2012 року становила 16,1 млн.грн. Вказаний показник буде на цьому ж рівні і на кінець року. 
	Заборгованість із виплати заробітної плати мали 17 великих та середніх підприємств міста, з них: 5 – економічно активні, 8 – банкрути та                       3 – економічно неактивні. 
	У структурі загальної суми боргу основна доля припадає на суб’єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, – 77,1% (підприємства-банкрути: ВАТ ХК «Краян», ДП МОУ «Автомобільний ремонтний завод», ТОВ «Одеський ливарний завод»,                                                       ОВХФП ТОВ «Біостимулятор»); на економічно активні підприємства – 18,2% (ДП НДІ «Шторм», казенне підприємство «СКБ «Молнія»); на економічно неактивні підприємства, тобто на ті, які припинили свою виробничо-господарську діяльність у 2011 і попередніх роках, – 4,7%. 
	Позитивні тенденції спостерігаються у сфері розрахунків за послуги житлово-комунального господарства. Так, у січні-вересні 2012 року населенню м. Одеси за оплату житлово-комунальних послуг було нараховано 867,4 млн.грн, а фактично сплачено – 904,9 млн.грн, що становить 104,3% нарахованих за цей період сум (по області – 105,5%).
	Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець вересня 2012 року становила 325,2 млн.грн, що майже на рівні відповідного періоду минулого року. Середній термін заборгованості населення по місту за всі послуги становив 3,4 місяці. 
	У вересні 2012 року мали борг за 3 і більше місяців: за                             газопостачання – 58,6% власників особових рахунків, з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 25,9%, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 25,0%, вивезення побутових відходів – 24,9 %, централізоване водопостачання та водовідведення – 20,6%.
	На кінець 2012 року очікується підвищення рівня оплати комунальних послуг на 4,2% порівняно з 2011 роком та зниження заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги –                  на 8%.

2. Цілі та пріоритетні напрямки соціально-економічного розвитку міста на 2013 рік

Цілями соціально-економічного розвитку міста у 2013 році є поліпшення ситуації в усіх сферах життя міста, належне вирішення соціальних проблем та підвищення доходів одеситів за рахунок стимулювання приватної ініціативи та малого підприємництва, нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, збереження та відтворення трудових ресурсів
Пріоритетними напрямками розвитку міста є:
	створення умов для підвищення конкурентоспроможності економіки міста;
створення нових робочих місць;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів соціально-культурної сфери;
поліпшення якості медичної допомоги населенню;
поліпшення якості суспільних послуг;
розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури;
	поліпшення стану довкілля;
забезпечення гармонійного розвитку особистості.     

3. Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання

3.1. Бюджетна політика

Пріоритетні напрямки бюджетної політики міста Одеси на 2013 рік є невід’ємною частиною економічної та соціальної політики, яку проводить Одеська міська рада.
 Бюджетна політика на 2013 рік передбачає фінансове забезпечення реалізації цілей та завдань, визначених Одеською міською радою та її виконавчим комітетом з урахуванням можливостей економічного та соціального розвитку міста Одеси на 2013 рік.
Бюджетна політика на 2013 рік має бути спрямована, насамперед,                                 на забезпечення стабілізації та детінізації економіки, зростання фінансових ресурсів міста, розвиток підприємницької діяльності, поліпшення інвестиційного клімату, збільшення розміру заробітної плати, своєчасної виплати заробітної плати, легалізації доходів, забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів.
Основні завдання бюджету міста Одеси на 2013 рік та напрямки бюджетної політики 
Виходячи з умов формування бюджетної політики, основними її завданнями на 2013 рік є:
         - забезпечення збалансованості бюджету;
         - концентрація ресурсів бюджету міста Одеси на виконанні пріоритетних програм та заходів, що забезпечуватимуть життєдіяльність територіальної громади міста Одеси;
         - підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів шляхом визначення результативних показників бюджетних програм та проведення моніторингу їх оцінки;
         - оптимізація мережі бюджетних установ;
         - розширення переліку платних послуг, що надаються бюджетними установами;
         - забезпечення жорсткого режиму економного використання енергоносіїв;
         - планування капітальних видатків, у першу чергу, на заходи невідкладного характеру та на роботи, пов’язані із закінченням будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації;
         - вжиття дієвих заходів щодо врегулювання погашення дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетних установ;
         - підвищення ефективності управління бюджетними коштами для підтримки соціально вразливих верств населення, забезпечення адресного характеру надання соціальної підтримки, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення, продовження реалізації соціальних ініціатив Президента України;
         - підвищення рівня та ефективності використання бюджетних коштів внаслідок поступового запровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі;
         - продовження реалізації програм і заходів соціально-економічного розвитку міста Одеси;
         - залучення додаткових коштів до бюджету міста Одеси шляхом розміщення тимчасово вільних коштів спеціального фонду бюджету на депозитних рахунках;
         - продовження проведення політики із залучення фінансових ресурсів від суб’єктів підприємницької діяльності до цільового фонду Одеської міської ради для проведення фінансування заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста; 
         - забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності як засобу збільшення надходжень до бюджету міста;
         - передача земельних ділянок в оренду на конкурентних засадах за умови проведення конкурсів чи аукціонів з набуття права оренди;
         - опрацювання та здійснення заходів, що мають забезпечити збільшення доходів бюджету розвитку за рахунок купівлі-продажу земельних ділянок юридичними та фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності,  шляхом придбання на конкурентних засадах вільних від забудови земельних ділянок (земельні аукціони) та прямого продажу земельних ділянок безпосередньо землекористувачам;
         - підвищення прозорості використання коштів комунальними підприємствами Одеської міської ради та посилення відповідальності керівників комунальних підприємств Одеської міської ради за виконання показників фінансових планів;
         - здійснення контролю отримання, використання і повернення кредитних ресурсів комунальними підприємствами Одеської міської ради;
         - вжиття дієвих заходів щодо оптимізації структури та покращення результатів фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств Одеської міської ради, у першу чергу тих, які отримують фінансову підтримку за рахунок коштів бюджету міста Одеси;
         - вжиття заходів щодо забезпечення рівня кредитних рейтингів, отриманих Одеською міською радою від національних рейтингових агентств;
         - запровадження середньострокового бюджетного прогнозування.

Основні параметри бюджетної політики:
         - бюджет міста Одеси на 2013 рік складається із загального і спеціального фондів. Складові фондів визначатимуться Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік»;
         - резервний фонд бюджету міста Одеси не може перевищувати                          1% обсягу видатків загального фонду бюджету;
         - прийняття дефіциту загального фонду у разі використання вільного залишку бюджетних коштів;
     	- прийняття профіциту загального фонду у разі спрямування до бюджету розвитку коштів із загального фонду бюджету, виконання зобов'язань за непогашеними позиками, а також для забезпечення встановленого розміру обігового залишку бюджетних коштів;
- прийняття дефіциту спеціального фонду у разі залучення до бюджету розвитку коштів від місцевих запозичень, коштів із загального фонду бюджету, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів, а також у разі використання залишків коштів спеціального фонду місцевого бюджету, крім власних надходжень бюджетних установ;
	- прийняття профіциту спеціального фонду у разі погашення місцевого боргу, придбання цінних паперів.

Місцевий борг та місцеві гарантії 
Невід’ємною умовою забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи міста у середньостроковій перспективі є дотримання безпечного рівня граничного рівня місцевого та гарантованого боргу, який досягатиметься шляхом:
- прийняття бюджету міста Одеси з дефіцитом у разі наявності обґрунтованих джерел фінансування дефіциту бюджету міста Одеси;
- затвердження видатків на обслуговування місцевого боргу  обсягом, що не перевищує 10% видатків від загального фонду бюджету міста Одеси протягом періоду, коли планується обслуговування місцевого боргу;
- своєчасного та у повному обсязі виконання боргових та гарантійних зобов’язань;
- створення умов для ефективного управління місцевим боргом, досягнення збалансованості бюджету та оптимізації боргового навантаження;
- здійснення контролю ризиків, пов’язаних з управлінням місцевим боргом.
 
3.2. Інвестиційна політика

Інвестиції є рушійною силою сучасної економіки. Вони забезпечують зростання виробництва, поліпшення інфраструктури, створення нових робочих місць. 
У місті реалізується ряд важливих інвестиційних проектів:
	будівництво контейнерного терміналу на Карантинному молу та будівництво причалу № 35(1-3) (ДП «Одеський морський торговельний порт»);
	будівництво швидкісної автомагістралі «Північ-Південь»;
	будівництво закритої трансформаторної підстанції «Маразліївська»  (ВАТ «ЕК Одесаобленерго»);
	реконструкція виробничої ділянки з виробництва лікарських форм  (ТДВ «ІнтерХім»);
	розширення виробництва різних видів кабелю                                      (ПАТ «Одескабель»);
	реконструкція комбікормового цеху та інших виробничих потужностей, придбання устаткування (ДП «Куліндоровський комбінат хлібопродуктів»);
	введення в експлуатацію лінії розливу мінеральної води                      (ТДВ «Одеський завод мінеральної води «Куяльник»).

Особливе значення має проект «Реконструкція магістральної частини системи водовідведення Південного району каналізування м. Одеси». Він здійснюється за рахунок позики Світового Банку. Проектом передбачається реконструкція двох каналізаційних насосних станцій, тунелю глибокого залягання та будівництво напірного каналізаційного колектора. У 2012 р. проведено тендерні процедури та укладено контракти з підрядниками на будівництво, придбання та монтаж обладнання. Здійснення цього проекту дозволить запобігти скиданню неочищених стічних вод у море.
У 2012 році між Одеською міською радою та Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України підписано договір про співпрацю, який передбачає співробітництво сторін в питаннях покращення інвестиційного клімату, залучення інвестицій, підготовки та реалізації на території м. Одеси ряду національних проектів таких, як «Відкритий світ», «Якісна вода», «Доступне житло», «Чисте місто», «Нове життя», «Місто майбутнього».  

Основні завдання:
     активізація інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання, збільшення обсягів інвестицій в основний капітал;
	     збільшення надходження вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку міста;
	     скорочення кількості незавершених будівель та інженерних споруд;
	     створення максимально сприятливих умов інвесторам для реалізації ключових проектів розвитку міста;
	     розробка сучасних та ефективних інструментів та механізмів залучення інвестицій в місто;
	     позитивний вплив на інвестиційний імідж міста.

Найважливіші заходи на 2013 рік
У 2013 році прогнозується зростання обсягу інвестицій в основний капітал міста. При цьому, випереджальними темпами зростатимуть інвестиції в переробну промисловість та житлове будівництво. 
Основним джерелом інвестицій в основний капітал у 2013 році залишатимуться власні кошти підприємств та організацій. 
Для сприяння залученню інвестицій в економіку міста Одеси проводитимуться наступні заходи:
Забезпечення інформаційної підтримки інвестиційної діяльності міста:
	удосконалення та оновлення інвестиційного сайту м. Одеси www.investinodessa.org;

розробка та виготовлення каталогу інвестиційних проектів міста та                              його оновлення;
розробка дизайну та тиражування інвестиційної презентаційної продукції;
розробка дизайну та виготовлення рекламно-презентаційних стендів (розбірної конструкції) з метою їх подальшого використання на іміджевих заходах, виставках тощо.
Підтримка позитивного іміджу міста як об’єкта інвестування шляхом участі у вітчизняних та закордонних іміджевих заходах інвестиційної тематики (форумах, виставках, ярмарках тощо).
Підвищення управлінського потенціалу та практичних навичок фахівців з інвестиційної тематики:
	організація, проведення міських та участь у виїзних семінарах, тренінгах інвестиційної тематики для фахівців, які відповідають за організацію інвестиційної діяльності;

обмін досвідом з питань ефективних методів залучення інвестицій, супроводу інвестиційних проектів з іншими містами України та закордонними партнерами.
З метою поширення інформації про м. Одесу, її економічний та інвестиційний потенціал, зміцнення іміджу міста, сприяння міжнародному економічному співробітництву забезпечуватиметься участь представників Одеської міської ради в міжнародних, національних, регіональних презентаційних заходах інвестиційної спрямованості.
Постійно оновлюватиметься портфель інвестиційних проектів міста з урахуванням пропозицій зацікавлених підприємств. При цьому, увага приділятиметься підготовці якісних проектів за міжнародними стандартами та критеріями, що визначені UNIDO (Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку).

Очікувані результати:
зростання обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку міста на 10 % в порівнянні з 2012 роком;
	реалізація «національних проектів» в Одесі, підвищення якості життя населення;
створення понад 360 нових робочих місць за рахунок реалізації нових інвестиційних проектів;
покращення інфраструктури міста.

3.3. Зовнішньоекономічна діяльність та міжнародне співробітництво

Зовнішньоторговельні операції міста на ринку товарів здійснюються з партнерами зі 133 країн світу та на ринку послуг з партнерами з 165 країн світу.
Хоча у 2012 році експорт товарів зростає випереджаючими темпами порівняно з імпортом товарів, зберігається значне від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами. Незадовільною залишається структура товарного експорту, в якій переважають сировина та низькотехнологічні товари. Частка в експорті товарів міста машин та обладнання становить             біля 12%.
Водночас сальдо зовнішньої торгівлі послугами позитивне. При цьому, більше 80% обсягу експорту послуг – послуги транспорту.
Одним з напрямків зовнішньоекономічної діяльності в м. Одесі є організація й проведення міжнародних виставково-ярмаркових заходів.          У 2012 році проведено 23 таких заходи.
Одеса розвиває відносини з 27 містами-побратимами та 16 містами- партнерами.
Одеса є членом впливових міжнародних організацій, а саме:
	МЧК (Міжнародного Чорноморського Клубу);

Eurocities (Євроміста);
	Міжнародної Асамблеї столиць і великих міст країн СНД;

«Ліги історичних міст» тощо.
З метою розвитку міжнародного співробітництва Одеською міською радою у 2012 році організовано більше 30 заходів та зустрічей, направлених на поглиблення зв’язків з такими країнами, як Китайська Народна Республіка, Російська Федерація, Франція, Туреччина, Німеччина, Грузія, Індія, Болгарія, Польща, Азербайджан, Литовська Республіка, Ізраїль, Республіка Кіпр та інші.

Основні завдання:
збільшення обсягів експорту шляхом підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг;
	ефективне використання експортного потенціалу міста та диверсифікація зовнішньоекономічної діяльності;
	зменшення від’ємного сальдо зовнішньої торгівлі товарами;
налагодження та поглиблення багатостороннього ефективного                            торгово-економічного, гуманітарного, культурного, соціального, міжнародного співробітництва з усіма зацікавленими партнерами;
	залучення до співпраці місцевих і міжнародних фондів та програм;
	активізація участі міста в реалізації спільних міжнародних проектів та програм;
	поглиблення встановлених побратимських і партнерських зв'язків, а також укладання нових договорів про співробітництво;

залучення кращого іноземного досвіду.

Найважливіші заходи на 2013 рік
В 2013 році прогнозується збільшення обсягів експорту товарів  та послуг та скорочення від'ємного сальдо зовнішньої торгівлі
З метою розвитку зовнішньоекономічної діяльності за сприяння                            Одеської міської ради проводитимуться бізнес-зустрічі з іноземними                          партнерами, діловими колами, делегаціями споріднених міст та інших міст СНД, Європейського Союзу, США та інших країн.
Поширюватиметься інформація про економічний потенціал Одеси серед представників інших країн шляхом подальшої організації участі міста                                        в міжнародних форумах, виставках та інших презентаційних заходах, актуалізації та просуванню інвестиційного сайту міста. У свою чергу, представники бізнесу міста інформуватимуться та залучатимуться до участі в міжнародних виставках та інших заходах.
Крім того, Одеська міська рада підтримує існуючі та ініціюватиме встановлення нових побратимських і партнерських зв'язків. Споріднені міста залучатимуться до участі в урочистостях, присвячених Дню міста, та в інших заходах. Організовуватиметься навчання, стажування та обмін практикантами із зарубіжними містами.
Планується організація заходів, направлених на поглиблення зв’язків                               з іноземними державами в культурній, соціальній та інших сферах – проведення вже традиційних для міста Дня Європи, Днів Польщі. Планується святкування річниць укладення договорів зі спорідненими містами:
	Олександрія (Єгипет) - 45 років;

Лодзь (Польща) - 20 років;
Пірей (Греція) - 20 років;
Циндао (Китай) - 20 років;
Нінбо (Китай) - 5 років.

Очікувані результати:
зростання обсягу експорту товарів на 10% та послуг на 6%               в порівнянні з 2012 роком;
зменшення від’ємного сальдо зовнішньої торгівлі;
	підписання нових угод про співпрацю з іноземними містами          (м. Баку (Азербайджан), м. Батумі (Грузія), м. Самсун (Туреччина);

поліпшення іміджу міста на міжнародній арені;
	розвиток і зміцнення зв'язків з містами-побратимами та містами-партнерами.


3.4. Розвиток земельних відносин

Станом на 01.08.2012 року в Одеському міському управлінні земельних ресурсів Одеської міської ради нараховується 1068 договорів оренди землі на загальну суму 88,20 млн.грн та 1434 договори дольової участі у землекористуванні на загальну суму 9,17 млн.грн. 
Розвиток земельних відносин у м. Одесі відбувається за такими напрямками:
	удосконалення управління земельними ресурсами міста;

створення ефективної системи використання земель;
подальше формування міського ринку землі;
забезпечення самоврядного контролю  раціонального використання земель в межах міста;
збільшення надходжень плати за землю до бюджету міста за використання земельних ділянок;
інвентаризація земель міста;
забезпечення ефективного використання земельних ресурсів;
	розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення                              меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення та виготовлення технічної документації щодо встановлення їх меж в натурі.

Однак у сфері земельних відносин існує ряд проблемних питань:
1. Внесення змін до договорів оренди землі у зв’язку з прийняттям нової нормативно-грошової оцінки земель міста та встановлення ставки орендної плати відповідно до діючого законодавства України.
2. Своєчасне укладання договорів оренди по прийнятим Одеською міською радою рішенням.
3. Самовільне зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів.

Основні завдання:
забезпечення ефективного управління в галузі земельних відносин;
створення ефективної системи планування використання та охорони міських земель;
організація ефективної системи використання земель на платній основі відповідно до законодавства України;
забезпечення самоврядного контролю  раціонального використання земель в межах міста;
подальше формування міського ринку землі.

Найважливіші заходи на 2013 рік
Продовження робіт з розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення та виготовлення технічної документації щодо встановлення їх меж в натурі міста Одеси, а саме:
	по паркам  м. Одеси загальною площею 71 га;
	по скверам м. Одеси загальною площею 33,5 га.

Продовження поквартальної інвентаризації земель міста.
Здійснення комплексу заходів щодо внесення змін до договорів оренди землі в частині перерахування орендної плати на підставі нової нормативно-грошової оцінки землі, в тому числі внесення змін до договорів оренди землі, за якими землекористувачі ухиляються від оформлення відповідних змін     (не відповідають на пропозиції щодо внесення змін до договорів оренди землі або відмовляються від внесення змін до договорів оренди землі),            у судовому порядку.
Спрощення процедур оформлення права землекористування, права власності та продажу земельних ділянок юридичним та фізичним особам шляхом внесення змін до Положення з регулювання земельних відносин та організації землеустрою у місті Одесі, затвердженого рішенням Одеської міської ради  від 19.10.2011 р. № 1396-VI.
Забезпечення надходжень до бюджету від плати за землю, здійснення контролю своєчасного виконання договорів оренди землі.
Продовження роботи з оформлення права землекористування суб’єктами різних організаційно-правових форм, в тому числі контроль  виконання рішень Одеської міської ради щодо надання в оренду земельних ділянок та оформлення договорів оренди землі.
Співпраця з органами державної податкової служби в частині забезпечення надходження до бюджету плати за землю. 


Очікувані результати:
підвищення ефективності використання земельних ресурсів міста;
	збільшення надходжень до бюджету за рахунок плати за землю                  до 15%.

3.5. Містобудування

Головною метою містобудівної діяльності є досягнення сталого розвитку житлового будівництва, підвищення ефективності і надійності функціонування житлово-комунальних систем, інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста. 
Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради та                    КП «Капітальне будівництво міста Одеси» у 2012 році заплановано введення в експлуатацію 73,9 тис.м2 загальної площі житла.
Значна увага приділяється вирішенню проблеми недобудованих житлових об’єктів, на яких довгий час не виконуються роботи. Так, у        2012 році планується ввести в експлуатацію 3 таких житлових будинки в Суворовському районі м. Одеси. Знайдено інвесторів-забудовників             для 7 довгобудов. 
За рахунок коштів бюджету м. Одеси у 2012 році виконується: будівництво інженерних мереж для електропостачання, газифікації та водопостачання житлових будинків у Суворовському та Київському районах; будівництво двох дитячих садків у Суворовському районі; будівництво дитячої поліклініки на 550 відвідувань у зміну, розташованої в Суворовському районі; капітальний ремонт двох дитячих садків у Приморському та Малиновському районах; першочергові роботи з капітального ремонту будівлі дитячої поліклініки у Київському районі. Виконано роботи з капітального ремонту стадіону в Суворовському районі.
Також за рахунок коштів місцевого бюджету виконуються роботи                                з проектування, капітального ремонту і реконструкції 6 об’єктів комунальної власності за адресами: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 7;                                                 вул. Черняховського, 6; пров. Покровський, 15; вул. Дюківська, 12;                         вул. Базарна, 4; вул. Тираспольська, 18. 
Виконуються проектні роботи з реконструкції ділянок автодороги          по вул. Марсельській і вул. Академіка Сахарова у м. Одесі.
За рахунок коштів Міського фонду охорони навколишнього природного середовища міста Одеси здійснюються роботи з будівництва захисних споруд на об’єкті очисних споруд комунальної установи «Міська клінічна інфекційна лікарня», що покращить і поліпшить стан довкілля, також виконуються проектні роботи з реконструкції комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення».
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій і коштів місцевого бюджету продовжується виконання робіт з капітального ремонту і реставрації фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині  м. Одеси. У 2012 році продовжуються роботи по 20 об’єктам першої черги, з них вже завершено реставрацію фасадів 6 будинків за адресами: м. Одеса, вул. Леха Качинського, 5;                                            вул. Пастера, 56-58; вул. Утьосова, 11; вул. Рішельєвська, 68;                                  вул. Преображенська, 64 ріг вул. Троїцької, 7; вул. Преображенська, 15 ріг вул. Єлісаветинської, 18. До кінця 2012 року планується завершити роботи ще по 10 об’єктам першої черги. Також планується розпочати роботи по фасадам 23 об’єктів  другої черги. 
У 2012 році за рахунок залучених коштів вперше за останні 20 років введено в експлуатацію дитячий садок на 280 місць у Малиновському районі.
Також проводиться будівництво дитячого садка на 55 місць у Київському районі міста. 
Незважаючи на досягнуті результати основними проблемами у сфері житлового будівництва залишаються: наявність незавершених будівництвом житлових будинків – довгобудов; необхідність будівництва соціального житла для забезпечення соціально-незахищених категорій громадян, які відповідно до діючого законодавства потребують поліпшення житлових умов; недостатня забезпеченість новобудов інженерними мережами. 
У соціально-побутовій сфері існує потреба проведення реставраційних робіт на об’єктах – пам’ятках архітектури центральної частини міста, проведення реконструкції та капітального ремонту соціально важливих об’єктів комунальної власності. 
Крім того, в місті залишається проблема високої завантаженості основних транспортних магістралей, для вирішення якої необхідне будівництво нових автодоріг і транспортних розв’язок.
Найголовнішою проблемою у містобудівній діяльності м. Одеси є незавершена робота над проектом генерального плану міста, проведення процедур громадського обговорення та експертизи відповідно до чинного законодавства. Наявність затвердженого генерального плану міста створить умови для подальшої розробки зонування міста та іншої містобудівної документації.

Основні завдання:
розвиток будівництва житла та подальша реалізація житлових програм;
	сприяння нарощуванню обсягів інвестицій у будівництво за рахунок усіх джерел фінансування;
	проектування та будівництво основних магістралей і транспортних розв'язок міста;
	збільшення пропускної здатності та покращення технічного стану автомобільних шляхів, у т.ч. у мікрорайонах приватного сектору та прилеглих до них територій;
	проведення капітального ремонту, реконструкції та реставрації об’єктів комунальної власності;
	здійснення будівництва та реконструкції інженерних мереж;
	підтримання в належному технічному стані та естетичному вигляді об’єктів та елементів благоустрою міста; 
	впорядкування зон масового відпочинку одеситів (парків, скверів) та проведення робіт з озеленення міста;
	будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж зливової каналізації з усуненням підтоплень на проблемних ділянках вулиць та територіях міста;
	створення належних умов функціонування закладів освіти, культури, лікувальних закладів, установ тощо;
	доопрацювання і затвердження Генерального плану міста Одеси;
	розробка плану зонування територій міста.

       	Найважливіші заходи на 2013 рік
За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку планується виконання наступних робіт:
	Продовжити будівництво швидкісної автомагістралі «Північ-Південь», у т.ч: 
	будівництво зливної та госпфекальної каналізації по                               вул. Туристській від вул. Щорса до вул. Маршала Малиновського з відновленням дорожнього покриття вулиць;
	будівництво зливної та госпфекальної каналізації по                              вул. Корнюшина (6-та Степна) від вул. Маршала Малиновського до шляхопроводу «Поїзний» з відновленням дорожнього покриття вулиць;
	будівництво каналізаційної насосної станції, напірної госпфекальної та самотечної госпфекальної каналізації по вул. 2-а Пригородна від КНС                                    до вул. Спартаківської з відновленням дорожнього покриття вулиць.

	Продовжити будівництво дитячої поліклініки на 550 відвідувань           у зміну в Суворовському районі. Останніми роками ведеться масова забудова жилого району Котовського, у зв’язку з чим у районі збільшилась кількість дітей. Будівництво нової поліклініки дозволить покращити медичне обслуговування дітей Суворовського району.
Продовжити будівництво загальноосвітньої школи на 1000 учбових місць, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 8. Будівництво школи розпочато у 2007 р. за рахунок залучених коштів. Виконано 40% загального обсягу робіт. У 2009 р. роботи призупинено через брак коштів. На завершення об’єкта планується залучити бюджетні кошти. Новий загальноосвітній заклад забезпечить учбовими місцями мешканців новозбудованого мікрорайону.
Продовжити реставрацію будівлі Старої біржі за адресою:                      пл. Думська, 1. Об’єкт є пам’ятником містобудування і архітектури національного значення та знаходиться під охороною держави. Для завершення робіт з реставрації об’єкта необхідно виконати ремонтно-реставраційні роботи фасаду будівлі, завершити роботи з проведення внутрішніх мереж водопроводу, каналізації, оновлення системи опалення, вентиляції і кондиціонування, пожежно-охоронної сигналізації, забезпечення внутрішнього електроосвітлення та силового електрообладнання, завершити загальнобудівельні роботи, провести благоустрій території.
Крім коштів державного фонду регіонального розвитку з метою реалізації вищезазначених заходів також планується залучити кошти субвенції з державного бюджету.
Розпочати реконструкцію ділянок автодороги по                                    вул. Марсельській і  вул. Академіка Сахарова, у т.ч.:
реконструкцію автодороги по вул. Марсельській на ділянці                                         від Дніпропетровської дороги до вул. Академіка Сахарова;
	реконструкцію автодороги по вул. Академіка Сахарова на ділянці                             від вул. Марсельської до вул. Академіка Заболотного;
	реконструкцію автодороги по вул. Академіка Сахарова на ділянці                                             від вул. Академіка Заболотного до вул. Генерала Бочарова.
Завершити капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 238 комбінованого типу, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Мельницька, 24, що дозволить забезпечити 120 дітей дошкільною освітою.
Провести проектування та розпочати будівництво водоводу по                        вул. Багрицького, що забезпечить суттєве покращення якості води, яка подається мешканцям Малиновського району.
Розпочати роботи з капітального ремонту будівлі комунальної установи «Міська дитяча поліклініка № 6» за адресою:  м. Одеса,                         вул. Академіка Філатова, 7А. Об’єкт знаходиться  у вкрай незадовільному стані, у зв’язку з чим необхідне виконання робіт з кріплення та посилення колон і фундаменту, повної заміни покрівлі. Комплекс заходів дозволить поліпшити роботу дитячого лікувального закладу.
Розпочати реконструкцію комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення», що дозволить якісно поліпшити умови утримання тварин, ведення наукової діяльності,  відвідування закладу.
В КУ «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» проводитиметься робота з формування та утримання колекції тварин, збереження і відтворення їх у неволі, у першу чергу тих, що зникають, рідкісних, занесених до Червоної Книги України і міжнародних Червоних списків. Проводитимуться науково-дослідні, навчально-виховні та культурно-освітні роботи в галузі екології, охорони природи, етології, зоології, роботи з поширення еколого-освітніх знань; здійснюватимуться різноманітні форми культурного обслуговування, створення умов для відпочинку та дозвілля населення при збереженні сприятливих умов утримання тварин тощо.
Продовжити реконструкцію котельні «Північна-2» в Суворовському районі. Реконструкція об’єкта передбачає встановлення третього котла потужністю 100 Гкал/год., що дозволить забезпечити теплом та гарячим водопостачанням житлові будинки, що будуються, та поліпшити теплозабезпечення існуючого житлового фонду та об’єктів соцкультпобуту житлового району Суворовського району м. Одеси.
Продовжити реконструкцію будівель комунальної установи «Міська клінічна інфекційна лікарня» з інженерними мережами за адресою:   м. Одеса, вул. Пастера, 5/7. Об’єкт знаходиться під охороною держави як пам’ятник містобудування і архітектури національного значення. Відповідно до висновку науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури і туризму України територія лікарні відноситься до комплексної охоронної зони історичного центру, де повністю зберігаються пам’ятки та об’єкти культурної спадщини. Роботи були розпочаті у 2008 році по І пусковому комплексу. Планується продовжити роботи на об’єкті по І і ІІ пусковим комплексам. 
Продовжити виконання робіт з капітального ремонту і ремонтно-реставраційних робіт фасадів та покрівель будівель, розташованих у                  м. Одесі. Збереження і примноження культурних цінностей належить до пріоритетних напрямків діяльності територіальної громади міста Одеси. При цьому, ряд будівель центральної частини міста, які є пам’ятками історії і архітектури місцевого та національного значення, знаходяться в незадовільному стані, з численними пошкодженнями декоративних скульптурних елементів, покрівель, дахів, балконів, ліпних декоративних елементів, і потребують проведення термінових ремонтних та реставраційних робіт. У 2013 році планується завершити роботи на фасадах І черги об’єктів та виконувати капітальний ремонт і ремонтно-реставраційні роботи фасадів і покрівель 23 будинків ІІ черги.
Будівництво житла. Розвиток житлового будівництва є пріоритетним напрямком містобудівної діяльності. У 2013 році очікується зростання капіталовкладень у житлове будівництво і збільшення обсягів введення житла в експлуатацію порівняно з минулими роками. Стимулюючим фактором виступає державна підтримка розвитку житлового будівництва шляхом реалізації Програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Реалізація завдань зазначеної Програми направлена на збільшення попиту на житло через здешевлення іпотечного кредиту, що має пожвавити будівельну галузь в цілому і обумовити зростання пропозиції нового житла на ринку нерухомості. Також значна увага приділятиметься будівництву соціального житла для соціально-незахищених категорій громадян, які відповідно до діючого законодавства потребують поліпшення житлових умов, а також вирішенню проблеми недобудованих житлових будинків у місті Одесі. 

Очікувані результати:
збільшення обсягів житлового будівництва у 2013 році:
	- збільшення обсягу виконаних будівельних робіт на 5% у порівнянні з                    2012 роком;
	- збільшення обсягів введення житла в м. Одесі на 7,2% у порівнянні з                    2012 роком;
	поліпшення якості надання суспільних послуг;

покращення санітарного стану та благоустрою міста;
	розвиток інфраструктури міста.

4. Сприяння розвитку реального сектору економіки

4.1. Промисловість

Одеса має значний промисловий потенціал. У місті працює майже                     200 промислових підприємств різних форм власності. У структурі промислового виробництва переважає харчова промисловість, машинобудування, металургія та оброблення металу, виробництво продуктів нафтопереробки. Промислові підприємства міста випускають чимало продукції, конкурентоспроможної на світових ринках. 
Однак рівень інноваційної активності більшості підприємств міста залишається незадовільним.
Для промислових підприємств міста характерний низький рівень рентабельності, значна частина їх працює зі збитками. Важливою проблемою є недостатній рівень завантаження виробничих потужностей багатьох з них.

Основні завдання:
відновлення та розвиток промислового потенціалу міста, створення нових робочих місць на промислових підприємствах;
залучення інвестицій у промисловість міста;
підвищення конкурентоспроможності продукції через інноваційне оновлення;
	розвиток внутрішнього ринку та сприяння просуванню вітчизняної  продукції на світові ринки.

Прогноз розвитку на 2013 рік
Прогнозується зростання обсягів реалізованої продукції на підприємствах харчової промисловості на 17%, машинобудування –                          на 15,0%, хімічної та нафтохімічної промисловості – на 11,0%, металургійного виробництва та промисловості будівельних матеріалів –               на 10%, легкої промисловості – на 8%. 
У харчовій промисловості збільшиться виробництво соків, продукції дитячого харчування, соняшникової олії, вина виноградного. 
Приріст обсягів продукції машинобудування планується за рахунок зростання виробництва телекомунікаційного, металорізального обладнання, холодильного та вентиляційного устаткування, кабельної продукції тощо.
Зростання виробництва у хімічній і нафтохімічній промисловості відбуватиметься за рахунок введення в дію нових виробничих дільниць виготовлення готових лікарських засобів на ТДВ «Інтерхім».
У промисловості будівельних матеріалів буде збільшено виробництво готових бетонних сумішей, цементу.
Збільшення виробництва у легкій промисловості планується за рахунок освоєння нових видів товарів швейної промисловості із застосуванням новітніх технологій.
Планується фінансувати роботи з кооперації (субконтрактації),  направлені на накопичування інформації щодо виробничих можливостей підприємств та сприяння налагодженню зв’язків між ними, просуванню їх продукції, в тому числі на експорт.
З метою прискорення процесу комерціалізації інновацій, активізації інноваційної діяльності підприємств міста планується розвивати систему трансферу технологій. Фахівці з цього напрямку надаватимуть допомогу винахідникам у пошуку замовників та інвесторів на придбання і впровадження інноваційних розробок. 
Для підвищення інноваційної активності молоді, прискорення впровадження найбільш перспективних розробок планується організувати спільно з вищими навчальними закладами міста конкурс інноваційних проектів. Його учасниками будуть студенти, аспіранти, молоді вчені. 
	З метою сприяння підприємствам міста в отриманні нових замовлень, а вченим та винахідникам – у впровадженні їх розробок, планується проведення виставки «Вироблено та розроблено в Одесі». Участь у цій виставці провідних підприємств міста, а також вчених та винахідників буде також сприяти налагодженню зв’язків між ними. 

Очікувані результати:
збільшення обсягів реалізації промислової продукції на 12%;
	збільшення виробництва основних видів продукції.

4.2. Транспорт та зв’язок

Одеса розташована на перетині міжнародних шляхів та є важливим транспортним вузлом. До основних видів транспорту належить залізничний, автомобільний, водний та авіаційний.
Одеська залізниця – головна транспортна мережа на півдні України, яка щомісяця обслуговує майже 700 тис. пасажирів та відправляє більше               2 млн.т вантажів.
	За січень-вересень 2012 року Одеською залізницею відправлено                   21,8 млн.т вантажів, що на 4,6% менше, ніж у відповідному періоді минулого року. Значне зменшення у відправленні основних номенклатурних груп вантажів зафіксовано за нафтою та нафтопродуктами – на 43,7%, рудою залізною та марганцевою – на 44,7%, брухтом чорних металів – на 26,7%, хімічними і мінеральними добривами – на 19,0%, чорними металами – на 8,6%, будівельними матеріалами – на 3,6%. Збільшилось відправлення зерна і продуктів перемолу на 26,1%, кам’яного вугілля – на 10%, лісових вантажів – на 3,9%, цементу – на 2,9%. 
	За січень-вересень 2012 року підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) доставлено вантажоодержувачам 1,9 млн.т вантажів та виконано вантажообіг обсягом 0,4 млрд.ткм, що відповідно на 9,1% менше та на 11,7% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.
	Міжнародний аеропорт «Одеса» пов’язаний повітряними лініями більше ніж з 60 містами світу. Приймає та обслуговує  16 авіакомпаній                     (12 іноземних,  4 українськіх), які виконують біля 130 регулярних рейсів на тиждень до 16 міжнародних та національних пунктів призначення. 
	У 2012 році робота КП «Міжнародний аеропорт Одеса» була спрямована на збільшення обсягу пасажирських перевезень.
	За 10 місяців поточного року Міжнародний аеропорт «Одеса» обслужив 778,5 тис. пасажирів, що на 9,3% більше аналогічного періоду минулого року.
Пасажиропотік на міжнародних напрямках збільшився на 8,1%, в межах України - на 14,5%. За цей період було виконано 12147 рейсів.
Найбільший приріст пасажиропотоку зафіксовано на рейси до Москви.    З початку року попит на цей напрямок виріс на 50,6%. Слід зазначити, що нинішнім літом відразу три нові авіакомпанії відкрили рейси до російської столиці, а кількість щоденних вильотів склала 5-7 відправлень проти               1-2 рейсів на добу в минулому році. Таким чином, можна констатувати, що на даному маршруті пасажири все частіше віддають перевагу авіації перед наземним транспортом.
Серед інших напрямків, на яких у одеситів виріс попит, – Тель-Авів (+42,6%), Стамбул (+41,7%), Відень (+ 20,6%).
Лідером за кількістю пасажирів на рейси до країн СНД стала російська авіакомпанія «Трансаеро», яка багато років виконує регулярні перельоти з Одеси до Москви.
На внутрішньоукраїнському напрямку 45% пасажирів віддали перевагу рейсам авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що дозволило перевізнику стати лідером нашого аеропорту в цьому сегменті.
Лідером чартерних перевезень є авіакомпанія «Роза вітрів», в арсеналі якої улюблені одеськими туристами рейси до Анталії і Шарм-ель-Шейху.
Найвищий показник комерційного завантаження продемонструвала авіакомпанія «Сибір» (Росія), яка почала виконувати польоти до Міжнародного аеропорту «Одеса» у червні нинішнього року. На рейсах «S7», які обслуговує 128-місний Airbus 319, в середньому було зайнято 87% місць.
Лідерство в сегменті ділової авіації міцно утримує авіакомпанія              «Air Link Int» (Канада), що виконала за сезон майже 400 рейсів.
Лідером в сегменті вантажоперевезень є авіакомпанія «Turkish Airlines» (Туриця), на частку якої припало 59% вантажообігу одеського аеропорту.
Найбільш пунктуальною за підсумками літньої навігації 2012 року є авіакомпанія «Трансаеро», більшість рейсів якої прибуло і вирушило точно за розкладом. Слід зазначити, що пунктуальність – одна з найбільш важливих характеристик перевізника для пасажирів.
Одеський порт – один з найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну. Технічні можливості порту дозволяють перевантажувати більше               21 млн.т сухих і 25 млн.т наливних вантажів щорічно. Контейнерні термінали розраховані на перевантаження більше 900 000 TEU на рік (одиниця виміру рівна об'єму, який займає стандартний 20-футовий контейнер).
Пасажирський комплекс здатний обслуговувати до 4 млн. туристів                   на рік.
За січень-вересень 2012 року торговельний флот зменшив перевезення вантажів на 9,8%, у цілому замовникам доставлено 0,6 млн.т вантажів. Обсяг переробки вантажів на причалах міста становив 18,5 млн.т і зменшився на 2,1%, у т.ч. транзитних вантажів – на 28,5%, імпортних – на 25,3%, вантажів внутрішнього сполучення – на 2,3%. Водночас, переробка експортних вантажів збільшилась на 41,2%. Кількість оброблених суден становила            1608 одиниць, серед яких 1560  іноземних власників та фрахтувальників, що відповідно на 0,6% та на 0,1% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.
Одеською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» у 2013 році планується отримати 150,3 млн. чистих доходів та чистого прибутку в сумі 1,2 млн.грн. До бюджету та державних цільових фондів залановано сплатити 40,4 млн.грн податків та обов'язкових платежів. Продовжиться впровадження Централізованої інтегрованої програмно-апаратної платформи, що дасть змогу більш ефективно вирішувати виробничі питання.
Проблемними питаннями розвитку транспортної галузі м. Одеси залишаються:
	 високий рівень зносу основних виробничих фондів, зокрема рухомого складу;
	 недостатній обсяг інвестицій, необхідних для оновлення та забезпечення інноваційного розвитку матеріально-технічної бази галузі;
	 обмеженість бюджетного фінансування та амортизаційних відрахувань.


Основні завдання:
підвищення якості (комфортності) пасажирських перевезень;
оновлення пасажирського рухомого складу;
раціональне використання енергетичних та матеріальних ресурсів;
реалізація сучасної екологічної політики;
збільшення обсягів вантажних перевезень.
Найважливіші заходи на 2013 рік
Підвищення безпеки залізничного руху шляхом проведення ремонту і модернізації колії.
Оновлення рухомого складу залізничного транспорту.
Виконання робіт з будівництва нової злітно-посадочної смуги і реконструкції інфраструктури аеродромного комплексу.   
Подальша реалізація проекту «Розвиток Карантинного молу», який передбачає будівництво спеціалізованого контейнерного терміналу на знов утвореній території із зовнішньої сторони Карантинного молу,  днопоглиблення акваторії та створення захисних споруд. Введення в дію терміналу «Карантинний мол» дозволить Одеському порту приймати найсучасніші судна-контейнеровози, що заходять у Чорне море, і довести обсяг перевалки контейнерів до рівня 1,2 млн.TEU (одиниця виміру рівна об'єму, який займає стандартний 20-футовий контейнер).
Реалізація інших інвестиційних проектів порту, зокрема будівництво універсального причалу № 35(1-3).
Придбання Одеським морським торговельним портом нового буксиру льодового типу для підвищення пропускної спроможності порту у період льодової кампанії.
Очікувані результати:
поліпшення рівня транспортного обслуговування;
збільшення загального пасажирообігу на 3,8%;
збільшення загального вантажообігу на 3,2%.

4.3. Підприємництво

З метою створення сприятливих умов для підтримки і розвитку малого підприємництва, збільшення його внеску у забезпечення зайнятості населення міста, зростання частки малих підприємств у загальному обсязі виробництва, підвищення конкурентоспроможності в м. Одесі реалізується Програма підтримки малого підприємництва на 2012-2013 роки,  затверджена Одеською міської радою. Заходи програми охоплюють питання щодо упорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності, фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки, формування інфраструктури підтримки підприємництва.
Розвитку підприємницької діяльності сприяє забезпечення суб’єктів малого підприємництва майновими ресурсами, що здійснюється шляхом надання в оренду та приватизації нежитлових приміщень комунальної власності. 
На базі Одеського міського центру зайнятості за участю управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, представників навчальних закладів та інших соціальних партнерів проведено                        38 тематичних профінформаційних та профконсультаційних семінарів з питань організації підприємницької діяльності “Як розпочати свій бізнес” та “Від бізнес-ідеї до власної справи”. Під час навчання слухачі отримують знання з основ менеджменту, ринкової економіки, маркетингу, бухгалтерського обліку, соціально-психологічних аспектів управління кадрами та основ трудового законодавства. 
У семінарах взяли участь 574 шукача місця роботи, з них 31 особа,                                яка отримала одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності на суму 366,3 тис.грн.
Для налагодження партнерських відносин з платниками податків, доведення до підприємців змін у податковому законодавстві та дозвільній системі районними адміністраціями Одеської міської ради спільно з податковими органами м. Одеси постійно надаються консультації суб'єктам підприємницької діяльності, проводяться інформаційно-консультаційні семінари та «круглі столи» за участю представників малого підприємництва. У 2012 році надано понад 9 тис. консультацій, проведено  98 інформаційно-консультативних семінарів, 22 «круглих стола», 105 зустрічей з трудовими колективами.
Заходами Програми передбачено створення та функціонування бізнес-інкубатора для підприємців-початківців. У рамках даної програми укладено договір щодо здійснення заходів зі створення бізнес-інкубатора з Одеським національним економічним університетом. Для реалізації зазначеного заходу проводиться робота з організації та проведення серії семінарів-тренінгів для підприємців-початківців з метою підвищення ефективності їх діяльності та створення бази даних підприємців-потенційних клієнтів бізнес-інкубатора.
Основними питаннями семінарів-тренінгів є залучення інвестицій, пошук джерел фінансування; розробка бізнес-плану; проведення економічних розрахунків ефективності малого бізнесу; основи маркетингу та менеджменту для малих підприємств та ін.
За підтримки Одеської обласної державної адміністрації в місті створено Центр надання адміністративних послуг. Шляхом розширення сфери діяльності Дозвільного центру міста Одеси, який функціонує в Одеській міській раді з 2006 року.
У роботі Центру надання адміністративних послуг беруть участь представники міських і обласних дозвільних органів,  виконавчих органів, комунальних підприємств Одеської міської ради, установ та організацій, що надають адміністративні послуги. Крім того, в Центрі надання адміністративних послуг можна отримати кваліфіковану  інформаційну, консультаційну та правову допомогу.
Основна мета Центру надання адміністративних послуг – це побудова ефективної системи надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам, удосконалення механізму надання адміністративних послуг з видачі документів дозвільного характеру.
Аналіз стану розвитку малого підприємництва в місті Одесі свідчить, що головними причинами гальмування цього сектору економіки є:
	неоднозначність і суперечливість чинної нормативно-правової бази розвитку підприємництва;
	нестабільність та важкий тягар оподаткування, регуляторний тиск, що примушує багатьох суб'єктів підприємницької діяльності відійти в «тіньову» економіку;
	стримання розвитку низькоприбуткових, але необхідних соціальних проектів, через високі відсотки за кредитами комерційних банків та відсутність державної фінансової підтримки;  
	нерозвинена інфраструктура підтримки підприємництва (відсутність або недостатня кількість лізингових компаній, бізнес-інкубаторів, небанківських кредитних установ, технопарків тощо);
	відсутність дієвої державної підтримки малого підприємництва.


Основні завдання:
усунення адміністративних бар’єрів шляхом удосконалення процедур одержання документів дозвільного характеру для започаткування господарської діяльності;
оприлюднення інформації про комунальне майно, що може здаватися в оренду та передаватися у власність;
пошук нових форм фінансової та матеріально-технічної підтримки, навчання та перенавчання незайнятого населення з орієнтацією на зайняття підприємницькою діяльністю, створення нових робочих місць;
активізація фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів, направлених на підтримку малого підприємництва в пріоритетних галузях (сферах) економіки міста (курортно-рекреаційній галузі, промисловому виробництві та у сфері розвитку інфраструктури міста).

Найважливіші заходи на 2013 рік
Упорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності. 
Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка, а також формування інфраструктури підтримки підприємництва.
Проведення тематичних профінформаційних та профконсультаційних семінарів з питань організації підприємницької діяльності.
Надання в оренду та приватизація нежитлових приміщень комунальної власності. 
Розширення діяльності бізнес-інкубатора.
Поліпшення роботи Центру надання адміністративних послуг шляхом спрощення процедури надання адміністративних послуг.
З огляду на викладене протягом 2013 року управлінням з надання адміністративних послуг Одеської міської ради планується провести аналіз адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами Одеської міської ради, сформувати реєстр адміністративних послуг.
		Зазначена робота дозволить створити комфортні умови та економію часу, який витрачають громадяни та підприємці міста на отримання адміністративних послуг, та створить зрозумілий і прозорий механізм їх отримання.

Очікувані результати:
створення сприятливих умов для сталого розвитку малого бізнесу, збільшення його внеску у зайнятість населення;
зростання чисельності суб’єктів малого підприємництва на 1,5%;
збереження існуючих робочих місць;
збільшення частки малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції, робіт, послуг на 1%.

4.4. Торгівля

У місті продовжується розвиток торгівлі. Збільшується як кількість закладів торгівлі, так і насичення закладів товарами.
Загалом у роздрібній торгівлі, ресторанному господарстві та сфері                         послуг здійснює господарську діяльність 29 814 фізичних осіб-підприємців,                                  а також 8079 – підприємств-юридичних осіб.
На території міста діє 53 ринка з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, на яких працює біля 12 400 торгових місць (середня зайнятість торговельних місць на ринках складає 60-70%). Функціонує   14 676 об’єктів торгівлі, з них 4022 об’єкта – дрібно-роздрібна торговельна мережа. Мережа об’єктів громадського харчування нараховує 648 одиниць. Послуги населенню надають 1545 об’єктів побутового обслуговування.
У 2012 році тривала робота із забезпечення стабільних умов для розвитку підприємств торгівлі, збільшення обсягів продажу населенню споживчих товарів, у тому числі вітчизняного виробництва, розширення торговельної та сервісної мережі за рахунок введення сучасних підприємств, зокрема:
	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 розміщені інформація про суб'єктів господарювання, 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.
	Триває системна робота з недопущення стихійної торгівлі на території міста. З метою забезпечення мешканців міста сільськогосподарською продукцією за помірними цінами, а саме овочами, фруктами, м’ясом, крупами, борошном, олією, медом, цукром та іншими продуктами харчування у свіжому та переробленому вигляді за цінами виробників, проводяться ярмарки. 
	Організований постійно діючий ярмарок для торгівлі змішаною групою товарів по просп. Добровольського, 114, де можуть здійснювати на пільгових умовах торгівлю інваліди війни та соціально незабезпечені громадяни.
До основних проблем у сфері торгівлі слід віднести:
	складність чинного податкового законодавства України, а також його нестабільність; 

наявність стихійної несанкціонованої торгівлі та відсутність ефективних адміністративних важелів для її усунення;
недостатній захист вітчизняного ринку від неконтрольованого ввезення імпортних товарів.

Основні завдання:
задоволення попиту населення міста у товарах гарантованої якості                             за доступними цінами;
запобігання виникненню стихійної торгівлі та реалізації неякісних                               і потенційно-небезпечних харчових продуктів;
організація забезпечення мешканців міста сільськогосподарською продукцією;
	розширення мережі підприємств роздрібної торгівлі та сфери послуг; 
збільшення обігу роздрібної торгівлі та роздрібного товарообігу; 
покращення діяльності підприємств роздрібної торгівлі та сфери послуг.

Найважливіші заходи на 2013 рік
Проведення 70 ярмарок із продажу товарів виробниками сільськогосподарської продукції.
Здійснення контролю дотримання законодавства у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.
Організація розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.
Облік об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.
Продовження роботи з наведення порядку на території міста у сфері вуличної торгівлі (проведення робіт з ліквідації стихійної торгівлі: демонтаж незаконно встановлених кіосків і павільйонів, благоустрій території, де вони раніше були розміщені).

Очікувані результати:
створення нових робочих місць та необхідних умов праці на підприємствах сфери торгівлі та послуг, на ринках;
підвищення якості обслуговування населення;
	покращення діяльності підприємств роздрібної торгівлі та сфери послуг;
	розширення мережі закладів торгівлі та послуг не менше ніж                на 60 об`єктів;

зростання обсягів роздрібного товарообігу на 10%;
акумулювання до бюджету 6,5 млн. грн. у якості плати за договорами оренди окремого індивідуально визначеного комунального майна при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.

4.5. Туризм

У 2012 році місто відвідало 1,124 млн. туристів, що на 7% більше, ніж у минулому році.
Близько 350 туроператорів та агентів працюють в Одесі та Одеській області, переважна частина яких працює на виїзний туризм і лише одна п'ята працює на в'їзний туризм. З них близько 20 компаній займаються обслуговуванням круїзних суден.
Інфраструктура туристичної галузі м. Одеси представлена                      160 установами готельного господарства (8810 ліжко-місць). 
З метою просування міста на міжнародній арені та збільшення туристичного потоку створено КП «Туристичний інформаційний центр міста Одеси».

Основні завдання:
ефективне використання туристичних ресурсів міста; 
створення нових туристичних продуктів;
відкриття філій туристично-інформаційного центру у містах масового скупчення туристів;
просування та позиціонування міста як міжнародного туристичного центру, цікавого для відвідування протягом усього року;
проведення заходів з просування брендінгу міста;
створення курсів та програм навчання і стажування у сфері туристичної діяльності; 


Найважливіші заходи на 2013 рік
У 2013 році планується провести комплекс заходів, спрямованих на забезпечення діяльності Туристичного інформаційного центру та відкриття                          його філій.
З метою покращення діяльності усієї туристичної структури на базі                     КП «Туристичний інформаційний центр міста Одеси» планується створити креативне дизайн-бюро з брендування міста, розробити і реалізувати програму навчання та стажування, а також підвищення кваліфікації у сфері туристичної діяльності. Відбуватиметься подальше наповнення та оновлення туристичного сайту міста з метою просування м. Одеси як європейського туристичного центру, проведення Днів Одеси в містах України та інших країн світу в рамках проекту «Одеса їде в гості», організація і проведення прес-турів для представників ЗМІ, з метою просування туристичного продукту, проведення та організація Міжнародних work-shops, семінарів та конференцій.
З метою створення іміджу Одеси як комфортного міста планується запровадити інвестиційний проект з впровадження у вулично-шляхову мережу системи туристичних інформаційних знаків, у тому числі карто-схем, що інформують про об’єкти туристичного відвідування, пункти міліції та швидкої допомоги на трьох мовах (українська, російська, англійська). Організовувати автобусні туристичні маршрути містом по типу міжнародних - Hop On - Hop Off. 
Для того, щоб «ім’я» нашого міста стало пізнаваним у всіх куточках світу, проводитиметься презентація туристичного продукту Одеси на внутрішньому і міжнародному ринках туристичних послуг, у зв’язку з чим планується:
	створення відеороликів та короткометражних фільмів, у тому числі тематичних, про туристичний потенціал м. Одеси для розміщення в соціальній мережі, презентації в рамках туристично-виставкових заходів та розміщення в ЗМІ;

виготовлення багатомовних рекламно-інформаційних матеріалів про туристичний та інвестиційний потенціал Одеси із застосуванням туристичного логотипу м. Одеси (карти, схеми, буклети, багатомовні довідники тощо);
спільний випуск із Асоціацією туристичного бізнесу туристичного журналу м. Одеси; 
участь у різноманітних туристично-виставкових заходах (ярмарки, виставки, тур-салони, науково-практичні семінари, конференції тощо);
проведення прес турів для представників ЗМІ і туристичних агентств внутрішнього туризму;
розміщення в ЗМІ туристичної реклами та інформації про традиційні свята та фестивалі, інші події та інформаційні приводи для залучення туристів;
організація програм-презентацій з ділового туризму, історико-культурного та екотуризму.
З метою формування привабливого образу м. Одеси як успішного культурного та туристичного центру України продовжуватиметься співпраця з відомими виданнями України та інших країн, обмін площинами для соціальної реклами з містами України та ближнього зарубіжжя. Зокрема, необхідним є оновлення списку закладів короткотермінового проживання.


Очікувані результати:
збільшення кількості туристів, які відвідають наше місто,      
                   на 9,2%;
	збільшення надходжень від туристичного збору до 2 млн.грн.


5. Підвищення соціальних стандартів життя

5.1. Демографічна ситуація

 Спостерігається певна тенденція до збільшення народжуваності та зменшення кількості померлих. Однак, наявні рівні народжуваності і смертності не забезпечують простого відтворення населення і природний приріст протягом останніх років залишається від’ємним. Водночас, загальна чисельність населення у певній мірі відтворюється за рахунок міграційного приросту.
Зміни у віковій структурі населення свідчать про його старіння.                            Зростає демографічне навантаження постійного населення (кількість дітей віком до 15 років та кількість осіб, старшого за працездатне населення,                                      на 1000 осіб працездатного населення).

Основні завдання:
створення належних умов для покращення демографічної ситуації в місті, збереження його життєвого і трудового потенціалу на основі підвищення якості та рівня життя населення;
впровадження соціально-економічної політики, спрямованої на поліпшення якісних характеристик життя населення та створення сприятливого середовища для його демографічного відтворення;
відновлення сімейних цінностей, виховання свідомого батьківства, запобігання соціальному сирітству, підвищення якості надання оздоровчих та відпочинкових послуг.

Найважливіші заходи на 2013 рік:
постійний моніторинг демографічних процесів;
підвищення доходів населення, створення умов для поліпшення матеріального становища сімей через забезпечення державних стандартів в оплаті праці та різних видів соціальних виплат і допомоги;
поліпшення здоров'я, зниження смертності та підвищення тривалості життя на основі забезпечення доступності сучасних засобів якісної діагностики, профілактики, лікування та реабілітації для широких верств населення, поліпшення репродуктивного здоров'я населення;
формування настанов на здоровий спосіб життя через поширення європейських стандартів способу життя, профілактика  антисоціальної поведінки молоді, зокрема наркоманії, розповсюдження ВІЛ/СНІДу;
запобігання процесам трудової міграції через забезпечення ефективної зайнятості населення, збереження та створення робочих місць, розвиток підприємництва і стимулювання самостійної зайнятості населення, сприяння зайнятості найбільш продуктивних вікових груп населення.

Очікувані результати:
стабілізація існуючої чисельності населення;
поліпшення здоров'я, зниження смертності та підвищення тривалості життя;
зменшення трудової міграції.

5.2. Зайнятість та ринок праці

На місцевому ринку праці продовжується розвиток позитивних тенденцій. Завдяки впровадженим активним формам зайнятості на зареєстрованому ринку праці рівень працевлаштування незайнятого населення збільшується, а кількість зареєстрованих безробітних знижується. Зокрема, чисельність громадян, працевлаштованих за допомогою служби зайнятості, у 2012 році становитиме 2,8 тис. осіб. 
Для подолання професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці та сприяння у працевлаштуванні тим, хто шукає роботу, шляхом співпраці з роботодавцями здійснюється професійне навчання безробітних, створюються робочі місця для надання дотацій, організовується тимчасова зайнятість. 
Незважаючи на позитивні тенденції на місцевому ринку праці, зокрема утримання рівня зареєстрованого безробіття протягом 2012 року на рівні                         0,3-0,4%, на ринку праці існує ряд проблемних чинників та ризиків, що потребують вирішення:
	наявність структурної диспропорції між попитом на робочу силу та її пропозицією за відповідними професіями, що обмежує можливість працевлаштування безробітних та задоволення потреб роботодавців у працівниках;

недостатній рівень кваліфікації осіб, які шукають роботу;
наявність молодіжного безробіття;
недосконалість соціально-трудових відносин та «тіньова» зайнятість;
низький рівень доходів населення та мотивації до праці.

Основні завдання:
підвищення ефективності реалізації заходів міської програми зайнятості на 2012-2013 роки;
розширення сфери застосування праці шляхом створення нових робочих місць; 
створення умов для підтримки підприємницької ініціативи серед безробітних громадян та розвитку самозайнятості;
поширення профорієнтаційної роботи з населенням з метою виявлення його професійних нахилів, пристосування пропозиції робочої сили до попиту на місцевому ринку праці;
створення умов для розвитку конкурентоспроможної робочої сили та підвищення її професійно-кваліфікаційних характеристик;
впровадження на ринку праці активних заходів сприяння зайнятості з метою якнайшвидшого повернення безробітних, у тому числі молоді, до продуктивної праці.

Найважливіші заходи на 2013 рік
Реалізація заходів, спрямованих на розширення сфери застосування праці, надасть змогу створювати умови для розвитку місцевого ринку праці, сприяти зростанню рівня зайнятості, скороченню безробіття та забезпеченню соціального захисту громадян, які втратили роботу.
Так, у 2013 році в усіх сферах економічної діяльності передбачається створення нових робочих місць, у тому числі за рахунок розвитку малого підприємництва та самозайнятості населення. Проведення активних заходів сприяння зайнятості надасть можливість працевлаштування безробітних громадян. 
З метою якісного задоволення потреб роботодавців у кваліфікованих кадрах планується направити незайнятих осіб на професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації, що дозволить збільшити кількість працевлаштованих громадян, які перебувають на обліку в міському центрі зайнятості. 
Належна увага приділятиметься запобіганню безробіття, вдосконаленню структури зайнятості і зміцненню позиції молоді на ринку праці, що забезпечить працевлаштування п’яти тисяч молодих осіб, у тому числі шляхом відкриття власної справи.




Очікувані результати:
створення в усіх сферах економічної діяльності  не менше                           18,7 тис. нових робочих місць (на 01.11.2012 року створено 21,6 тис. нових робочих місць); 
працевлаштування 2,8 тис. безробітних громадян та 5 тис. молодих осіб завдяки проведеним активним заходам сприяння зайнятості та з профілактики безробіття у молодіжному середовищі;  
забезпечення конкурентоздатності 1,2 тис. безробітних за рахунок їх професійного навчання; 
залучення 550 осіб до тимчасової зайнятості на оплачуваних громадських роботах;
рівень зареєстрованого безробіття по місту становитиме 0,3% населення працездатного віку.

5.3. Грошові доходи населення та заробітна плата

Економічне зростання та заходи щодо підтримки цінової стабільності створили підґрунтя для розвитку соціальної сфери. Поступове підвищення розміру мінімальної заробітної плати сприяло підвищенню рівня доходів населення. За прогнозними даними середньомісячна заробітна плата працівників у 2012 році становитиме 2878,0 грн, збільшившись на 15% у порівнянні з 2011 роком. Її зростання відбувається за рахунок подальшого підвищення рівня мінімальної заробітної плати протягом року, проведення індексації заробітної плати у зв’язку  із змінами споживчих цін, підвищення ефективності використання робочого часу та робочої сили, легалізації виплати заробітної плати.
Для позитивного вирішення питань щодо зростання заробітної плати вживаються чіткі заходи у декількох напрямках, зокрема аналіз заробітної плати по підприємствам, контроль системності її збільшення і стану виконання взятих керівниками підприємств зобов’язань, організація планових перевірок, у тому числі у складі міської робочої групи, щодо виявлення "тіньової" зайнятості, вдосконалення співпраці з правоохоронними та контролюючими органами. 
Так, станом на 01.10.2012 року з питань легалізації доходів заслухано майже 600 керівників підприємств міста на 96 засіданнях координаційних рад із забезпечення податкових та інших надходжень до бюджету м. Одеси. Протягом 2012 р. проведені контрольні заходи у 1093 суб’єктів господарювання, виявлено 587 порушень законодавства про працю та зайнятість, в тому числі 8 випадків недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці. Обсяг легалізованої заробітної плати становить 1823,7 тис.грн, обсяг залученого податку з доходів фізичних осіб –              330,9 тис.грн, легалізовано 174 робочих місця.  
Незважаючи на позитивну динаміку зростання рівня середньомісячної заробітної плати та проведені заходи щодо виявлення «тіньової» зайнятості, залишаються проблемними питання:
	поширення випадків нелегальних трудових відносин, виплати заробітної плати «у конвертах»;

приховування суб’єктів господарювання від обліку наявних боргів із заробітної плати;
 здійснення оплати праці на підприємствах, що перебувають у стадії банкрутства, санації або ліквідації;
недостатності обсягів замовлень на виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг.

Основні завдання:
забезпечення своєчасного впровадження на підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності та господарювання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, визначених чинним законодавством;
вжиття заходів щодо максимального скорочення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах міста;
поступове відновлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці на підприємствах усіх форм власності;
легалізація виплати заробітної плати.

Найважливіші заходи на 2013 рік
Здійснення контролю додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства про працю, у тому числі  виплати заробітної плати. 
Проведення відповідної роботи з ліквідації заборгованості із заробітної плати на підприємствах державної власності та її скорочення на підприємствах інших форм власності.
Ефективна взаємодія виконавчих органів Одеської міської ради з правоохоронними та контролюючими органами щодо застосування заходів впливу до посадових осіб, які допускають порушення чинного законодавства у сфері оплати праці та її легалізації.
Створення умов для поліпшення трудових відносин шляхом забезпечення державних стандартів в оплаті праці, диференціації в оплаті праці відповідно до кваліфікації і складності робіт з урахуванням рівня розвитку відповідних галузей економіки міста.
Забезпечення ефективної роботи міських робочих груп, координаційних рад при районних адміністраціях Одеської міської ради.
Проведення активної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед сторін соціально-трудових відносин щодо соціальних переваг отримання легальних доходів та оформлення належним чином трудових відносин.
Продовження системної роботи у сфері соціально-трудових відносин, пов’язаної з легалізацією трудових відносин і доходів, та здійснення комплексу заходів щодо сприяння підвищенню розміру заробітної плати.

Очікувані результати:
зростання середньомісячної заробітної плати до 3302 грн або на 14,7% (по Україні цей показник за січень-вересень 2012 року складає        2975 грн);
збільшення надходжень до бюджету від податку з доходів фізичних осіб;
	зменшення заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних державних підприємствах до 2,4 млн.грн.

5.4. Соціальний захист

Найважливішим завданням соціального захисту населення є забезпечення належного рівня і якості життя громадян, сприяння динамічному і гармонійному розвитку людей, соціальної справедливості та зниженню рівня бідності, які забезпечують українському суспільству стабільність та успішний економічний розвиток.
Невідкладної підтримки зі сторони держави та територіальних громад потребують найбільш незахищені категорії населення – сім’ї з дітьми, малозабезпечені сім’ї, інваліди з дитинства, діти-інваліди, ветерани війни та праці, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, особи без визначеного місця проживання, особи, звільнені із місця позбавлення волі,  та інші.
У сучасних умовах найбільш вразливою категорією населення  є громадяни з обмеженими можливостями здоров´я, в основі принципу соціального захисту яких лежить не соціальне забезпечення як пасивна функція соціального захисту, а захищеність через створення для них у суспільстві відповідних умов та рівних можливостей для реалізації життєвих потреб, здібностей та творчого потенціалу. 
Для задоволення потреб, підтримки життєдіяльності та дійового існування особистості, різних соціальних категорій в місті Одесі функціонують 9 комунальних установ соціальної направленості, на обслуговуванні яких знаходиться близько 21 тис. мешканців міста. 
З метою комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів з психофізичними вадами в Суворовському районі міста Одеси у вересні                            2012 року відкрито філію комунальної установи «Центр реабілітації осіб з відхиленнями психофізичного розвитку», що дасть можливість отримувати соціальні послуги за місцем проживання сім'ям, які мають дітей-інвалідів з психофізичними відхиленнями. 
З метою соціального захисту населення, яке потребує допомоги зі сторони територіальної громади, щороку реалізуються Міська цільова програма надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста  Одеси та  Міська програма «Рівність».
У межах Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси                            на 2012 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради                                   від 23.12.2012  року № 1625-VI (далі –  Програма), з обсягом видатків більше ніж 32,8 млн.грн забезпечується надання соціальних послуг та адресної грошової допомоги близько 40 тис. мешканців міста, а саме: ветеранам війни, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; багатодітним сім’ям;  дітям-сиротам; дітям-інвалідам;  інвалідам; інвалідам з дитинства;  малозабезпеченим громадянам; сім’ям загиблих працівників органів внутрішніх справ при виконанні службових обов’язків; особам без визначеного місця проживання. Для аналогічних видатків у 2013 році планується передбачити у бюджеті міста на 2013 рік більше 42,3 млн.грн.
Соціальні послуги та адресна допомога, які надаються за рахунок коштів бюджету міста Одеси в межах Програми, є вагомою додатковою допомогою до державних виплат (пенсій, субсидій та інших соціальних гарантій). Завдяки допомозі зі сторони територіальної громади міста близько 40 тисяч мешканців міста Одеси змогли виправити своє становище, здійснити лікування та налагодити свій матеріальний стан і побут.
Для системного підходу у вирішенні проблем осіб з обмеженими можливостями, які проживають у місті Одесі, на підставі пропозицій громадських організацій інвалідів та членів територіальної громади рішенням Одеської міської  ради від 19.04.2012 р. № 1875-VI затверджено Міську програму «Рівність» на 2012- 2015 роки (далі – Програма «Рівність»).
У місті Одесі мешкає понад 54 тис. дорослих та близько 2,5 тис. дітей-інвалідів різних нозологій, більшість яких позбавлена можливості активно брати участь у житті суспільства в силу бар’єрів фізичного оточення, а саме доступу до об'єктів  соціального та громадського призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу. 
З бюджету міста надаватиметься фінансова допомога Одеському обласному благодійному фонду реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє» та  благодійному фонду «Медичний центр «Надія, Добро і Добробут» на здійснення реабілітації дітей-інвалідів (діагностика, лікування і реабілітації дітей з органічними ураженнями центральної та периферичної нервової системи та опорно-рухового апарату).

Основні завдання:
забезпечення підтримки ветеранів Великої Вітчизняної війни                      1941-1945 років, учасників бойових дій, реабілітованих громадян та громадських організацій ветеранів міста Одеси; 
забезпечення підтримки учасників бойових дій у Республіці Афганістан та на території інших держав, сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій у Республіці Афганістан та на території інших держав;
	забезпечення підтримки громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

забезпечення надання адресної допомоги та пільг населенню міста Одеси у сфері житлово-комунальних послуг;
забезпечення надання соціальних послуг бездомним громадянам;
забезпечення надання соціальних послуг та інших видів допомоги соціально незахищеним верствам населення; 
пристосування інфраструктури міста Одеси до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями;
	забезпечення соціальної реабілітації, оздоровлення та зайнятості інвалідів;
	сприяння проведенню спортивних заходів серед осіб з  особливими потребами.

Найважливіші заходи на 2013 рік
Вирішення побутових проблем та поліпшення рівня життя ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, учасників бойових дій, реабілітованих громадян у межах видатків бюджету.
Надання санаторно-курортного лікування у санаторіях, які розташовані на території міста, інвалідам війни, учасникам бойових дій, які за станом здоров’я не мають можливість отримати санаторно-курортне лікування за межами міста Одеси, за рахунок коштів бюджету міста Одеси.
Надання щомісячної стипендії Одеського міського голови                   110 учасникам оборони/визволення міста Одеси та 30 реабілітованим громадянам.
Надання муніципальної адресної одноразової допомоги до Дня Перемоги близько 22 тисячам ветеранів Великої Вітчизняної війни та сім’ям загиблих (померлих) ветеранів.
Надання щомісячної грошової допомоги учасникам бойових дій у Республіці Афганістан та на території інших держав, сім’ям загиблих (померлих) учасників бойових дій у Республіці Афганістан та на території інших держав.
Надання різних видів соціальних послуг та допомоги громадянам,                                  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Надання пільг, адресної муніципальної допомоги у сфері                                         житлово-комунальних послуг мешканцям міста Одеси дасть змогу зменшити соціальну напругу у суспільстві і на місцевому рівні підвищити рівень забезпеченості та захищеності населення.
Надання дотації на придбання хлібобулочних виробів за допомогою платіжної електронної картки «Соціальна картка одесита» у розмірі 23 грн щомісяця понад 2 тисячам дітей, а саме дітям-інвалідам до 18 років, дітям-сиротам, дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням, дітям з багатодітних сімей  віком до 18 років.
Надання щомісячної грошової допомоги окремим категоріям громадян                                     міста, а саме:
- дітям-сиротам в розмірі 500 грн; 
- матерям, удовам та дітям працівників органів внутрішніх справ, загиблих при виконанні службових обов’язків в розмірі 500 грн; 
- громадянам міста віком старше 100 років у розмірі 600 грн;
- праведникам народів Світу в розмірі  500 грн Почесним громадянам міста Одеси в розмірі 1 000 грн.
Надання адресної грошової допомоги незахищеним верствам населення, пільговим категоріям громадян на проведення оперативного лікування на очах, зубопротезування і стоматологічних послуг, придбання слухових апаратів та на вирішення інших соціальних потреб.
Надання щоденного гарячого харчування близько 2 тисячам соціально незахищених громадян міста Одеси та 200 бездомним громадянам.
Пристосування інфраструктури міста Одеси до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями передбачає усунення перепон і бар'єрів,   що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню  потреб осіб з інвалідністю, у тому числі стосовно доступу до об'єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу.
Поліпшення умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі умов лікування, навчання, працевлаштування, заняття спортом, відпочинку та спілкування з державними й місцевими органами влади.

Очікувані результати:
   збільшення обсягу соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення;
	   поліпшення умов життя осіб з обмеженими фізичними можливостями.

5.5. Охорона здоров`я

Піклування про здоров`я одеситів – одне з пріоритетних завдань влади м. Одеси. Зниження захворюваності, збільшення тривалості життя, зниження смертності, пропагування здорового способу життя – необхідні кроки для підвищення працездатності населення міста та досягнення поставлених цілей соціально-економічного розвитку.
Головною метою політики у даній сфері є реформування системи охорони здоров`я з метою формування принципів здорового способу життя, поліпшення здоров`я населення, забезпечення рівного та справедливого доступу всіх членів суспільства до медичних послуг належної якості.
Задля досягнення поставленої мети у 2012 р. проводилися наступні заходи.
Завершено реорганізацію комунальної установи «Міська лікарня № 7»                                  в комунальну установу «Міська поліклініка № 7» зі збільшенням ліжок денного стаціонару до 30 од. 
Реформована система фтизіатричної допомоги: три міських протитуберкульозних диспансери об'єднано в єдиний «Міський протитуберкульозний диспансер».
Завершено реорганізацію мережі стоматологічних поліклінік міста                        шляхом реорганізації семи самостійних стоматологічних поліклінік та                          приєднання їх до складу чотирьох базових стоматологічних поліклінік                                       на правах структурних підрозділів з одночасним розвитком та розширенням підрозділів, що надають платні послуги.
Проводяться заходи щодо підготовки установ охорони здоров`я міста до роботи в умовах реформи галузі охорони здоров`я, яка проводиться в Україні, зокрема в амбулаторно-поліклінічних закладах створюються відділення сімейної медицини.
Особлива увага приділена поліпшенню організації надання в місті                          швидкої медичної допомоги. З цією метою проведена передислокація                                  міської підстанції № 6 на базу ліквідованого стаціонару міської лікарні № 7, розпочато будівництво лікарні швидкої медичної допомоги на відведеній                               земельній ділянці міської клінічної лікарні № 10 за рахунок коштів інвестора.                              З метою оснащення бригад швидкої медичної допомоги діагностичною                        апаратурою закуплено вісім переносних кардіографів. 
Важливе значення в місті має стабільна робота підрозділів, що                                 надають медичну допомогу хворим за їх життєвими показниками, зокрема функціонування відділення гемодіалізу і опікового центру, відділень і палат інтенсивної терапії, відділень для лікування новонароджених дітей, а також                            ряду інших профільних відділень.
На особливому контролі знаходяться хворі на цукровий діабет, які в                      повному обсязі забезпечені інсулінами за бюджетні кошти міста. У першу чергу вирішуються питання щодо забезпечення безкоштовними ліками дітей із затримками фізичного розвитку, хворих на гемофілію, муковісцидоз, та хворих, яким проведена трансплантація нирок. 
Медичну допомогу населенню у місті надають 50 лікувальних                                закладів охорони здоров`я, що утримуються за рахунок міського бюджету, а також міська госпрозрахункова поліклініка. Крім того, з бюджету міста                          фінансуються інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та міський Центр здоров`я. Управлінню охорони здоров’я підпорядковані також комунальні підприємства “Одесфарм” та санітарного автотранспорту. 
Незважаючи на досягнуті результати, як і у попередні роки                            залишається невирішеним ряд актуальних проблем таких, як: 
	недостатнє фінансове забезпечення галузі;

недостатність сучасного обладнання для забезпечення якісного обстеження та лікування хворих;
недостатня забезпеченість санітарним транспортом.

Основні завдання:
проведення 1 етапу реформування закладів охорони здоров`я з надання медичної допомоги населенню;
подальший розвиток сімейної медицини;
виконання перспективного плану підготовки лікарів загальної практики;
оптимізація мережі та ліжкового фонду закладів охорони здоров`я;
забезпечення рівного доступу населення до медичних послуг належної якості;
	постачання медичних послуг ланцюжком – сімейний лікар – «вузький» спеціаліст при якісній діагностиці, регулярному медичному дослідженні, професійному лікуванні та оперативному реагуванні;

поліпшення забезпечення необхідними медикаментами та сучасним обладнанням медичних закладів.

Найважливіші заходи на 2013 рік
Створення 10 центрів первинної медико-санітарної допомоги та                                6 консультативно-діагностичних центрів на базі діючих амбулаторно-поліклінічних установ м. Одеси, що дозволить забезпечити рівний доступ населення до якісних медичних послуг, профілактики та лікування найбільш розповсюджених захворювань.
Ефективне функціонування утворених Центрів первинної медико-санітарної допомоги з мережею амбулаторій загальної практики – сімейної медицини.
Створення єдиної студентської поліклініки у м. Одесі.
Передача до складу Одеського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф міської станції швидкої медичної допомоги.
Реалізація конституційних прав найбільш вразливих верств населення на соціальний захист і здоров`я шляхом забезпечення доступності гарантованих обсягів життєво необхідних лікарських засобів для збереження їх життя і здоров`я, поліпшення демографічної ситуації, підвищення якості і ефективності медико-санітарної допомоги.
Фінансування первинної медико-санітарної допомоги та відділень,                                 які надають невідкладну допомогу хворим за життєвими показниками, у тому числі відділення гемодіалізу у двозмінному режимі, опікового центру, відділень реанімації та інтенсивної терапії. 
Продовження надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет,                       дітям, хворим на гепофізарний нонізм та на гемофілію.
Придбання витратних матеріалів для проведення гемодіалізу, тест-систем для обстеження на TORSH-інфекції та гепатити, препаратів імуносупресорів, тест-систем для виявлення антигенів ВІЛ/СНІДу, лікувального харчування хворим на фенілкетонурію за рахунок місцевого бюджету у разі недопостачання коштів за рахунок Державного бюджету України.
Забезпечення пільговими та безоплатними медикаментами хворих                          згідно з їх захворюваннями або статусом при амбулаторному лікуванні.
Створення однієї потужної сучасної клінічної університетської лікарні           шляхом включення до складу Одеського національного медичного університету і передачі на його баланс лікарень, які належали ОНМУ і знаходяться з ним на одній території. 
Передача з комунальної власності територіальної громади м. Одеси                                в державну власність цілісного майнового комплексу комунальної установи            «Міська клінічна лікарня № 4» і цілісного майнового комплексу комунальної установи «Міська клінічна лікарня № 9 ім. проф. О.І. Мінакова».
Надання муніципальної виплати окремим категоріям медичних працівників та непрацюючих пенсіонерів, а також виплата муніципальної надбавки кращим працівникам охорони здоров`я міста Одеси.

Очікувані результати:
задоволення потреб населення в якісній і доступній медичній допомозі;
покращення показників стану здоров`я населення та демографічних показників;
забезпечення доступності медичних послуг за рахунок їх розмежування за рівнями – первинна та вторинна допомога;
	вдосконалення структури галузі охорони здоров`я;
підвищення якості медичної допомоги.

5.6. Освіта

Головною метою політики у галузі освіти є поліпшення якості  дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти і створення умов для рівного доступу до якісної освіти усіма верствами населення. Досягненню цієї мети сприятиме збереження мережі навчальних закладів відповідно до запитів населення, розв’язання питань кадрового та матеріально-технічного забезпечення.
Так, останніми роками в місті сформована багатопрофільна мережа                       дошкільних закладів різних типів та форм власності. У 116 дошкільних закладах виховується 26345 дітей. Дошкільною освітою охоплено 82,5% дітей віком від 3 до 6 років та 100% дітей 5-річного віку. 
Водночас черга на влаштування дітей до дошкільних навчальних закладів станом на 01.11.2012 року складає 1029 дітей.
	Існуючу мережу дошкільних навчальних закладів міста розширено                                 за рахунок відкриття після проведення капітального ремонту у вересні      2012 року Одеського ДНЗ № 195 у Малиновському районі. У даному закладі, розрахованому на 12 груп і 280 дітей, створені всі необхідні умови для організації  якісного перебування маленьких одеситів.  
Завершується будівництво 2-х дошкільних навчальних закладів              по 55 місць кожний у Суворовському районі. 
Після закінчення капітального ремонту планується відновити роботу  дошкільних закладів № 50 (вул. Гоголя, 15) та № 238 (вул. Мельницька, 24) разом на 200 місць.
	Для всіх дітей міста створені рівні умови вибору шляхів здобуття                          повної загальної середньої освіти через денну, вечірню, індивідуальну або екстернатну форми навчання.
У системі загальної середньої освіти міста працює 124 денні загальноосвітні заклади комунальної власності. Крім того, працюють              4 вечірні школи та 3 міжшкільних навчально-виробничих комбінати.
Протягом року учням з девіантною поведінкою організовано пересування до спеціальної школи № 75 та додому. З міського бюджету на ці цілі  виділено 200 тис. грн.
Школярами міста взято участь в олімпіадах різних рівнів.                               У 2011-2012 навчальному році в міських предметних олімпіадах учні отримали 311 призових місць, в обласних – 245, Всеукраїнських – 23. 
Збережена мережа позашкільних навчальних закладів: у місті працюють 17 позашкільних навчальних закладів, у тому числі                         КНЗ «Одеський МДОСК «Вікторія», в якому щорічно влітку протягом                        4-х змін оздоровлюється понад 1100 дітей пільгового контингенту. 
Учні 1-4-х класів та діти пільгового контингенту в загальноосвітніх та дошкільних закладах міста отримують повноцінне харчування. 
Взято участь у Національному проекті «Відкритий світ»,  спрямованому на створення інформаційно-комунікаційної освітньої мережі національного рівня, стандартизацію та уніфікацію методик навчання, створення централізованої системи навчання та оцінки знань учнів, впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій  в систему управління освітніми установами. До реалізації проекту залучені 63 загальноосвітні заклади міста.
Здійснюються муніципальні виплати за почесне звання «Кращий педагогічний працівник міста Одеси» вчителям-пенсіонерам, які не працюють, та окремим категоріям працівників галузі «Освіта» м. Одеси.
Незважаючи на досягнуті результати, основною проблемою галузі залишається недостатній рівень матеріально-технічної бази навчальних                            закладів міста.

Основні завдання:
поліпшення якості освітніх послуг;
забезпечення функціонування мережі навчальних закладів відповідно до потреб населення;
підтримка альтернативних форм освіти, надання додаткових освітніх послуг закладами освіти;
створення матеріально-технічної бази закладів освіти відповідно до сучасних вимог;
формування оптимальної мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів відповідно до освітніх запитів населення, демографічних прогнозів;
	забезпечення закладів освіти комп'ютерною технікою, навчальними комп'ютерними програмами та доступом до мережі Інтернет, застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та впровадження певних нововведень у навчально-виховний процес.
Найважливіші заходи на 2013 рік
Розвиток існуючої системи повної загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, підтримка її ефективного функціонування.
Створення оптимальних умов для навчання та виховання дітей, збереження і зміцнення їхнього здоров'я.
Забезпечення умов для вільного вибору мови навчання дітей у закладах освіти, вивчення державної, рідної та іноземної мов.
Для розширення мережі дошкільних навчальних закладів необхідно відновити роботу ліквідованих дошкільних навчальних                          закладів № 55 (вул. Базарна, 4), № 92 (вул. Сегедська, 8а), № 157                              (просп. Добровольського, 120а), які знаходяться у комунальній власності територіальної громади міста Одеси.
Введення в експлуатацію новозбудованих 2-х дошкільних навчальних                         закладів у Суворовському районі (на 55 місць кожний) по вул. Висоцького.
Продовження впровадження у загальноосвітніх навчальних закладах                        міста Державного стандарту початкової загальної освіти, підготовка                                            у вересні 2013 року впровадження Державного стандарту основної та середньої загальної освіти.
Забезпечення охоплення дошкільною освітою 100% дітей 5-річного віку з метою їх соціалізації.
Забезпечення повноцінного харчування дітей дошкільних навчальних закладів, вихованців інтернатних закладів, учнів 1-4-х класів та пільгового контингенту загальноосвітніх навчальних закладів.
Впровадження у навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій, інтерактивних методів навчання.
Забезпечення пріоритетності системи пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованих дітей та молоді.
Впровадження нових технологій організації навчально-виховного процесу в позаурочній діяльності навчальних закладів, спрямованих на розвиток особистості дитини.
Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання.
Здійснення муніципальних виплат за почесне звання «Кращий педагогічний працівник міста Одеси» вчителям-пенсіонерам, які не працюють та окремим категоріям працівників галузі «Освіта» м. Одеси. 

Очікувані результати:
задоволення потреб територіальної громади в наданні освітніх послуг;
 охоплення дошкільною освітою 100% дітей 5-річного віку;
впровадження новітніх технологій в навчально-виховний процес та управлінську діяльність;
	покращення матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів.

5.7. Культура

У місті збережено мережу закладів культури, в тому числі масових бібліотек та шкіл естетичного виховання. Постійно надається підтримка обдарованим дітям, молоді, всебічне сприяння проведенню різноманітних творчих та культурно-мистецьких заходів, проведенню конкурсів та фестивалів, налагодженню та розширенню міжнародних зв'язків у сфері культури. 
Контролюється навчальний процес, приділяється увага творчій діяльності педагогів та стимулюванню участі учнів у творчих конкурсах і фестивалях.
Щомісячно надаються муніципальні виплати та надбавки до пенсій видатним творчим особистостям міста, у тому числі народним артистам України, членам Національної спілки письменників України, членам творчих                        Національних спілок м. Одеси. 

Основні завдання:
створення умов для розвитку музичного, образотворчого, декоративного мистецтва i самодіяльної творчості, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, сприяння формуванню репертуару мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музею, бібліотек;
	підтримка обдарованих і талановитих дітей;
сприяння розвитку мистецтва, традиційної та масової культури і задоволення культурних потреб мешканців міста;
проведення загальноміських свят, фестивалів, конкурсів самодіяльної народної творчості, виставок творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва; 
збереження та відтворення історичного середовища міста, увічнення пам’яті видатних особистостей, уточнення назв топонімічних об’єктів міста; 
розвиток мережі та зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, мистецької освіти, шкіл естетичного виховання;
стимулювання створення нових галерей та музейних колекцій на базі існуючих музеїв та галерей;
	розвиток муніципального театру духової музики ім. О. Саліка;
	стимулювання розвитку молодіжних творчих колективів (створення креативного дизайн бюро, організаційна допомога музичним колективам);
сприяння в організації нових концертно-виставкових майданчиків.

Найважливіші заходи на 2013 рік
Муніципальним музеєм особистих колекцій імені О.В. Блещунова заплановано проведення низки різноманітних громадських і культурно-просвітницьких заходів: свят, днів відкритих дверей, тематичних уроків, художніх виставок, творчих майстер-класів тощо.
Міською художньою галереєю проводитимуться виставки                              художньої фотографії, живопису, графіки, декоративно-ужиткового мистецтва, експозиції робіт молодих одеських художників. Для того, щоб допомагати поширенню кращих інноваційних культурних і творчих практик, брати участь у формуванні культурної політики нашого міста Міська художня галерея, крім проведення виставок українських та зарубіжних художників, активно співпрацює з навчальними закладами, громадськими організаціями, неформальними творчими об'єднаннями, дипломатичними представництвами інших країн.
Одеським муніципальним театром духової музики ім. О. Саліка проводитиметься значна творча робота з обслуговування мешканців нашого міста. З квітня по жовтень 2013 року у вихідні дні в альтанці Міського саду проводитимуться концерти муніципального оркестру духової музики. У програмі – виконання класики та творів одеських авторів. Протягом року оркестр бере участь у відкритті багатьох творчих заходів.
Надаватимуться муніципальні доплати та надбавки до пенсій, в тому числі видатним творчим особистостям міста, народним артистам України, членам Національної спілки письменників України та членам творчих Національних спілок м. Одеси.
Також щомісячно надаватиметься муніципальна стипендія у розмірі                  150 грн талановитим дітям та підліткам – вихованцям шкіл естетичного виховання міста. 
Центральними бібліотечними системами міста заплановано проведення науково-практичних конференцій, «круглих столів», літературно-музичних віталень, вечорів, свят, у тому числі у реабілітаційних центрах, будинках, госпіталях для інвалідів. 
Проведення святкових заходів, зокрема Нового року на Думській площі, Всеєвропейської акції «Ніч музеїв», Гуморини 2013, святкування                                219-ї річниці з дня заснування міста Одеси, Міжнародного дня захисту дітей, Дня Незалежності України.
Проведення конкурсів та фестивалів дитячої та юнацької творчості, зокрема Муніципального конкурсу «Твої імена, Одесо!», IІІ відкритого фестивалю Бахівської музики «Всесвіт І.С. Баха», IІІ відкритого міського вокального конкурсу «Співоча перлина» (молодша група) та «Bel canto» (старша група), VI міського дитячого фестивалю-конкурсу «Дебют-2013»,          I відкритого муніципального фестивалю хореографічного мистецтва,             ХІХ Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва «Два дні і дві ночі нової музики», VI відкритого Одеського міського фестивалю дитячої творчості «Фонтанська весна», Муніципального конкурсу  ім. К. Паустовського,                      IV муніципального фестивалю-конкурсу «Юний віртуоз – 2013»,                                V Міжнародного конкурсу дитячого виконавського мистецтва «Пріма», фестивалю «Діти дітям» до Міжнародного дня захисту дитини, Науково-практичної конференції «Музично-естетична освіта у суспільстві. Значення та проблеми», Міжнародних майстер-класів IV Одеського міжнародного кінофестивалю, створення культурних карт міста за допомоги Європейського фонду культури (Амстердам, Нідерланди) та організаційної підтримки Центру культурного менеджменту (Львів, Україна).

Очікувані результати:
впровадження нових методик викладання в школах естетичного виховання міста Одеси, проведення на регулярній основі міжнародних конференцій та майстер-класів для викладачів шкіл естетичного виховання;
збільшення кількості та якості культурно-просвітних акцій;
	створення нових галерей та музейних колекцій на базі існуючих музеїв та галерей з метою здійснення одного з наступних пріоритетних напрямків державної культурної політики, націленої на охорону та зберігання культурної спадщини України, забезпечення всебічного розвитку музейної справи;
розвиток молодіжних творчих колективів (створення креативного дизайн-бюро, організаційна допомога музичним колективам);
організація нових концертно-виставкових майданчиків.

5.8. Фізична культура та спорт

Спортивна база міста складається з 11 стадіонів, 601 спортивного майданчика, 68 футбольних полів, 17 плавальних басейнів (25- і 50-метрові),             65 тенісних кортів, 19 стрілецьких кортів, 503 спортивних залів,                                    2 майданчиків зі штучним льодом.
У комунальній власності міста перебуває 15 міських дитячо-юнацьких  спортивних шкіл, де діють 516 груп, в яких займаються більше 7 000 учнів. Культивуються 19 олімпійських і 9 неолімпійських видів спорту, проводять навчальний процес 225 тренерів-викладачів, ведеться навчально-тренувальний процес по 27 видам спорту у 40 відділеннях.
З метою підвищення фізичної підготовки учнівської молоді проведено      XIV Спартакіаду міста серед школярів, в якій взяли участь понад 10 тисяч учнів загальноосвітніх шкіл міста. Вихованець КПНЗ „КДЮСШ № 6” на                                       ХХХ Олімпійських іграх у Лондоні став Олімпійським чемпіоном з веслування на байдарках та каное.
Приділяється увага фізично-оздоровчій та реабілітаційній роботі серед інвалідів. Здійснюється підтримка дитячо-юнацької спортивної школи «Інваспорт».
Оновлюється матеріально-технічна база спортивних закладів міста. За рахунок інвестиційних коштів реконструйовано спортивні майданчики з облаштуванням штучного покриття стадіону, встановлені нові спортивні снаряди за адресами: м. Одеса, просп. Академіка Глушка,                                        просп. Добровольського, 148.
Для підтримки видатних спортсменів міста згідно з розпорядженням міського голови проводяться муніципальні виплати видатним спортсменам, тренерам та ветеранам спорту.
Відповідно до Указу Президента України від 9 лютого 2012 року                  № 74/2012 «Про заходи щодо підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу» місто Одеса є одним із міст, яких планується проведення фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу. 
З метою забезпечення належної підготовки об’єктів фізкультурно-спортивної індустрії та інфраструктури міста Одеси до проведення ігор чемпіонату створено організаційний комітет з підготовки та проведення в                   м. Одесі ігор чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.
На фоні позитивних зрушень існують і наступні проблемні питання розвитку галузі: недостатня кількість власних спортивних баз; невідповідність стану існуючих сучасним вимогам, що не дає можливості проводити спортивно-масові заходи на належному рівні, здійснювати підготовку спортивного резерву та задовольняти потреби населення міста у заняттях фізкультурою та спортом.

Основні завдання на 2013 рік:
активне залучення населення до участі у загальноміських фізкультурно-оздоровчих заходах, збільшення кількості таких заходів;
організація в комунальних позашкільних навчальних закладах груп реабілітації дітей з вадами опорно-рухомого апарату;
підготовка збірних команд до участі в регіональних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях; 
впровадження у практику результатів науково-дослідницької роботи з фізичного виховання і спорту, спортивної медицини, педагогіки та інших галузей науки;
проведення реконструкції та капітального ремонту комунальних спортивних закладів з метою приведення їх у відповідність до сучасних вимог;
 підтримка видатних спортсменів, тренерів та ветеранів спорту; 
 відродження в ДЮСШ міста такого спортивного напрямку, як легка атлетика;
 забезпечення участі спортсменів у спортивних змаганнях, у тому числі міжнародних, з метою підвищення рівня фізичного виховання і фізично-оздоровчої роботи серед населення міста;
	 залучення молодих спеціалістів профільних вищих навчальних закладів, що дасть можливість покращити якість навчально-тренувального процесу і функціонування дитячо-спортивних шкіл міста.

Найважливіші заходи на 2013 рік:
організація і впровадження заходів щодо підготовки та проведення в місті Одесі ігор фінального турніру чемпіонату Європи 2015 з баскетболу;
реалізація політики органів місцевого самоврядування стосовно заходів, пов’язаних з проведенням матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу в місті Одесі;
 впровадження заходів щодо будівництва або реконструкції баскетбольної арени, інших об’єктів фізкультурно-спортивної інфраструктури та здійснення поточних і капітальних ремонтів у місті Одесі з метою приведення таких об’єктів у відповідність до вимог ФІБА-Європа, у тому числі з урахуванням умов доступності осіб з інвалідністю (з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухомого апарату);
	реконструкція баскетбольних майданчиків, будівництво майданчиків для стритболу, проведення спартакіади серед учнів та студентів, проведення першості міста зі стритболу з метою популяризації цих видів спорту;
 організаційна та методична підтримка спортивних громадських організацій з метою підвищення ефективності системи організації та проведення спортивних змагань та спортивно-видовищних заходів.

Очікувані результати:
підвищення рівня фізичного виховання і фізкультурно-оздоровчої роботи;
підвищення ефективності системи організації та проведення спортивних змагань, впровадження системи спортивно-видовищних заходів, що сприятимуть популяризації фізичної культури і спорту серед усіх верств населення;
покращення якості навчально-тренувального процесу, підвищення якості функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

5.9. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

Пріоритетним напрямком роботи із соціальної підтримки сімей є забезпечення своєчасного виявлення, надання соціального супроводу тим сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Таких сімей у місті Одесі є близько 500, в них виховується 673 дитини.
Значна частина таких сімей - неблагополучні родини, неспроможність яких виховувати, гідним чином утримувати, забезпечувати умови для розвитку дітей, призводить до такого небезпечного суспільного явища як «соціальне сирітство». Діти - «соціальні сироти», батьки яких свідомо нехтують батьківськими обов’язками, поповнюють кількість осіб, схильних до правопорушень, наркоманії, алкоголізму, хворих на СНІД, туберкульоз тощо.
Ще однією актуальною для територіальної громади міста є проблема батьківських конфліктів (розлучення, позбавлення батьківських прав), заручниками яких є діти, позбавлені в такий спосіб повноцінної (з боку і матері, і батька) уваги, турботи.
У місті налічується близько 1,42 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опікою перебуває більше 1 тис. дітей.
Для тимчасового перебування дітей, які опинились в складній життєвій ситуації, в місті Одесі функціонує притулок для дітей та центр соціально-психологічної ситуації, в яких одночасно можуть перебувати  та отримувати соціальні послуги більше 100 дітей.
Рішенням Одеської міської ради від 19.04.2012 р. № 1922-VІ створена комунальна установа «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»  для тимчасового проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 50 місць. 
З метою забезпечення належних умов для виховання в сімейному оточенні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в місті Одесі створено 7 дитячих будинків сімейного типу та 12 прийомних сімей, в яких виховується 65 дітей.
З 2012 року для виявлення, оцінки потреб, надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у комунальній установі «Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» створено 110 посад фахівців із соціальної роботи. 
З метою забезпечення соціального захисту жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах, та запобігання відмові батьків від новонародженої дитини у 2012 році в місті Одесі розпочалася робота зі створення комунальної установи «Соціальний центр матері та дитини». Функціонування даної установи сприятиме зниженню кількості відмов жінок від новонароджених дітей, рівня соціального сирітства, дитячої захворюваності та смертності внаслідок материнської недбалості або складних життєвих обставин. 
Одним з пріоритетних напрямків профілактики дитячої злочинності, формування у дітей високого рівня правової обізнаності та громадської відповідальності є сприяння працевлаштуванню (опануванню засад підприємництва) випускників шкіл з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців багатодітних, неповних сімей.
Для підвищення соціальних стандартів життя дітей та сімей соціально-вразливих категорій  в місті Одесі розроблено проект Міської програми виконання «Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року» з обсягом видатків на 5 років у сумі 47,4 млн.грн. 
	 
Основні завдання:
запобігання розповсюдженню серед дітей та молоді ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, алко- та наркозалежності;
підвищення рівня відповідальності підприємств торгівлі з питань дотримання визначених чинним законодавством обмежень в реалізації алкогольної та тютюнової продукції;
заохочення потенційних роботодавців до працевлаштування осіб від 15 років на тимчасові чи постійні робочі місця, залучення їх до проведення профорієнтаційних заходів, що передбачають стажування та набуття підлітками та молоддю досвіду роботи.

Найважливіші заходи на 2013 рік
Проведення активної соціально-рекламної кампанії  із заохочення сімей одеситів до утворення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей,                         розвитку інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Забезпечення за рахунок застосування новітніх технологій провадження соціальної діяльності, ефективної роботи служби фахівців із соціальної роботи Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з виявлення, соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Здійснення систематичного моніторингу стану дотримання законів України, якими регламентовано діяльність із запобігання насильству у сім’ях.
Обмеження доступу осіб віком до 18 років до алкогольної та тютюнової продукції.
Реалізація завдань Міської програми зайнятості населення м. Одеси на               2012-2013 роки, які передбачають надання підліткам практичної допомоги у розбудові кар’єри, опануванні засад підприємництва.
Відпрацювання ефективної технології соціалізації мешканців                              КУ «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».
Реалізація інформаційних заходів, спрямованих на профілактику                    ВІЛ-інфекції у дитячому середовищі, залучення дітей до здорового способу життя.

Очікувані результати:
збільшення кількості дитячих будинків сімейного типу на 2 од. та прийомних сімей на 5 од.;
забезпечення повної завантаженості КУ «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», який розраховано на 50 місць;
скорочення кількості випадків застосування насильства в сім’ях;
збільшення кількості сімей, що перебувають на соціальному супроводі Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, на 30%;
зменшення кількості протиправних проявів з боку дітей та підлітків;
збільшення на 50% кількості дітей, залучених до участі у заходах з підготовки до працевлаштування, формування підприємницької ініціативи; на 20% – забезпечених сезонною зайнятістю та працевлаштованих на постійні  (у т.ч.  цільовим чином заброньовані) робочі місця;
	скорочення кількості зареєстрованих вперше ВІЛ-інфікованих дітей.

6. Розвиток міського господарства

6.1. Житлове господарство

Структура житлового господарства складається з житлового фонду та системи його обслуговування. У місті експлуатуються понад                                           6,5 тис. житлових будинків, які перебувають у комунальній власності територіальної громади. 
У 2012 році значна увага приділяється поліпшенню технічного стану житлового фонду міста. За рахунок усіх джерел фінансування на капітальний ремонт будинків передбачено спрямувати близько 12,5 млн.грн.
Проведені загальнобудівельні роботи в 16 житлових будинках, до кінця року планується провести роботи ще у 8 житлових будинках. 
Виконуються роботи з кріплення несучих конструктивних елементів будинку. Капітально відремонтовано 4,2 тис.м2 покрівель в житлових будинках. Виконано ремонт зовнішніх міжпанельних стиків панелей загальною протяжністю 2400 п/м. Проведено капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж в 21 будинку загальною протяжністю 6,5 тис.п/м. Планується виконати до кінця року ремонт інженерних мереж в 40 будинках протяжністю 10,4 тис.м.                  Виконується ремонт системи електрозабезпечення. Заплановано в поточному                     році виконати роботи із заміни вікон на сходових клітках у 22 будинках.
Основними проблемними питаннями галузі залишаються обмеженість фінансових ресурсів, значне фізичне та моральне старіння конструкцій житлових будинків, високий рівень зносу мереж інженерно-технічної інфраструктури міста. 
Понад 54% житлових будинків у місті збудовані з каменя-черепашника, з дерев’яним перекриттям, з яких 318 будинків визнано аварійними та                       637 – ветхими. Недостатня комфортність, низька енергоефективність житлових будинків перших масових серій, їх фізичний і моральний знос потребують вирішення проблеми капітального ремонту житла із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій, матеріалів та обладнання.
Існує необхідність переоснащення ліфтового господарства, яке в значній мірі залежить від бюджетного та державного фінансування. На відновлення 1460 ліфтів, які відпрацювали нормативний термін експлуатації, необхідно близько 199,0 млн.грн, а на відновлення диспетчерського зв’язку –12,5 млн.грн. У 2012 р. планується здійснити капітальний ремонт, модернізацію та заміну 76 ліфтів у багатоповерхових будинках. Проведено експертне обстеження та технічний огляд 71 ліфта. 
Крім того, серед проблемних питань залишаються недосконалість чинного законодавства у сфері житлового господарства, недостатній рівень ефективності управління житловим фондом, низький рівень заробітної плати, що гальмує залучення до роботи у галузі кваліфікованих кадрів. У місті створено 366 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та триває робота з популяризації створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, поширення найкращих практик та сприяння існуючим ОСББ у вирішенні нагальних проблем. 

 Основні завдання:
надання якісних житлово-комунальних послуг населенню;
продовження підготовки управителів будинків, підвищення статусу старшого по будинку;
утримання в належному стані та ремонт житлового фонду, впровадження заходів з енергозбереження в житлових будинках, реорганізації ліфтового господарства;
активізація роботи зі створення об’єднань співвласників багатоповерхових будинків для отримання ефективного власника житла;

Найважливіші заходи на 2013 рік
Здійснення капітального ремонту житлового фонду міста, житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
Капітальний ремонт (реконструкція) житла із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій, матеріалів та обладнання.
Переоснащення ліфтового господарства, зокрема капітальний ремонт, модернізація та заміна 76 ліфтів у багатоповерхових будинках, відновлення диспетчерського зв’язку.

Очікувані результати:
поліпшення технічного стану житлового фонду та прибудинкових територій;
підвищення експлуатаційних властивостей та продовження строків служби житлового фонду;
поліпшення якості надання послуг мешканцям міста;
формування та стимулювання ефективного власника житла – об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (збільшення кількості ОСББ до 376 одиниць).

6.2. Енергозабезпечення та водопостачання

Електропостачання міста Одеси забезпечує ВАТ «ЕК Одесаобленерго». Обсяг електроспоживання складає 3261,8 млн.кВт/год.
На сьогоднішній день підлягає капремонту 55,94 км кабельних та   98,45 км повітряних мереж. Має бути реконструйовано 56,79 км кабельних та 50,0 км повітряних мереж. Підлягає повній заміні 186,45 км кабельних та            6,1 км повітряних мереж.
Газопостачання міста Одеси забезпечує ПАТ «Одесагаз».                                            Обсяг газопостачання складає 792,3 млн.куб.м/рік. Протяжність розподільних газопроводів – 1 264,73 км, з них: середнього тиску – 331,76 км, високого тиску – 187,5 км, низького тиску – 745,47 км. Протяжність дворових введень налічує 1001,27 км, з них: підземних – 314,77 км, надземних –                 686,5 км.
Централізоване водопостачання і водовідведення у місті Одесі з 2004 р. здійснюється філією «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс» на базі орендованого цілісного майнового комплексу  КП «Одесводоканал».
Очищення поверхневої води проводиться на єдиному водоочисному комплексі “Дністер” потужністю 840 тис.куб.м/добу з водозабором біля                             м. Біляївка. Загальна протяжність системи головних водоводів – 280,1 км.                                       Загальна протяжність водоводів і водопровідних мереж складає 1658,4 км. 
Об'єм резервуарного парку складає 233 100 куб. м, у тому числі:
	ВОС «Дністер» – 5 резервуарів загальним об'ємом 54 000 куб.м; 

водонасосні станції міста (ВНС), включно ВНС «НАТИ» та                          ВНС «Ільінка», – 21 резервуари загальним об'ємом 179 100 куб.м.
Відведення стічних вод від споживачів міста Одеси на каналізаційні очисні споруди СБО «Північна» та СБО «Південна» здійснює міська каналізація. Протяжність каналізаційної мережі складає 687,3 км, найбільш типові діаметри мереж від 300 до 1200 мм, при цьому, протяжність напірних колекторів – 88,9 км; самопливних колекторів – 598,4 км.
До складу підприємства входить 25 каналізаційних станцій, на яких встановлено 103 насоси, що перекачують 465,8 тис.куб.м стоків на добу. Очищення стічних вод здійснюється на 2-х каналізаційних очисних спорудах: СБО «Південна» та СБО «Північна». 
Системи відведення стічних і зливових вод та споруд з очищення стічних вод, які збудовані кілька десятиліть назад, знаходяться в робочому стані, але мають значний рівень зносу та у зв’язку з необхідними потребами населення працюють з перевантаженням. З огляду на викладене проблемним питанням є проведення робіт з реконструкції зливової каналізації,  запобігання затоплення центральної частини міста Одеси та скиду стічних вод у море.
Теплопостачання міста здійснюється комунальним підприємством «Теплопостачання міста Одеси». Виробничо-технічна діяльність підприємства направлена на надійне та безперебійне забезпечення споживачів тепловою енергією.
Кількість котелень, що знаходяться в повному господарському віданні             КП «Теплопостачання міста Одеси», налічує 138 од., з них: 129 од. – газових, та 9 од. – вугільних. Встановлена теплова потужність даних котелень складає 1 772,453 Гкал/год., а приєднана теплова потужність –1697,2 Гкал/год.
Протяжність теплових мереж – 770,5 км, у т.ч.: магістральних мереж –161,4 км, мереж опалення – 432,2 км, мереж гарячого водопостачання –                   176,9 км.
У незадовільному стані знаходиться 464,8 км теплових мереж.

Основні завдання:
оновлення теплових мереж міста;
реконструкція та будівництво мереж тепло-, водозабезпечення і водовідведення міста із застосуванням енергозаощаджуючих технологій;
впровадження альтернативних видів енергії (палива);
впровадження енергоефективних систем і приладів освітлення;
ремонт та профілактика газових мереж міста;
посилення системи контролю використання енергоресурсів;
забезпечення поточної оплати та погашення наявної заборгованості за спожиті енергоносії.

Найважливіші заходи на 2013 рік
Будівництво закритої трансформаторної підстанції «Маразліївська»                          (ВАТ «ЕК Одесаобленерго»).
Реконструкція магістральної системи водовідведення південного району каналізування м. Одеси та закупівля спеціальної техніки в рамках Проекту «Розвиток міської інфраструктури» за рахунок інвестиційної позики Світового банку (КП «Агентство програм розвитку Одеси»).
Очікувані результати:
підвищення надійності та якості енергозабезпечення міста;
покращення технічного стану об’єктів транспортування енергетичних ресурсів;
	економія енергоресурсів через впровадження енергозберігаючих заходів;
забезпечення 100% рівня оплати поточного споживання енергоресурсів;
	зменшення ступеня ризику виникнення аварійних ситуацій у системах енергозабезпечення та на інженерних спорудах.

6.3. Дорожнє господарство та благоустрій

Однією з головних проблем розвитку міста є його транспортна інфраструктура.
У місті нараховується 1513 доріг, що мають протяжність біля 890 км. Проблема щодо якості дорожнього покриття у місті поступово вирішується,                          але нові та відремонтовані шляхи підлягають все більшому зносу з боку постійно зростаючої кількості автомобільного транспорту, зокрема вантажного, що ними рухається. На даний час потребують ремонту та реконструкції біля 74% доріг міста.
Проблемами в цій сфері залишаються:
	дефіцит пропускної спроможності та незадовільний стан дорожньо-транспортної мережі, недостатній розвиток транспортного комплексу міста;

постійні затори на дорогах міста через низьку щільність вулично-шляхової мережі, недостатній рівень розвитку об’їзних доріг;
невідповідність якості покриття доріг нормативам та наявність незавершених робіт на об'єктах транспортної інфраструктури;
недостатнє фінансування на проведення реконструкцій, будівництва та капітального ремонту.
Збудовані за часів СРСР внутрішньоквартальні проїзди мають звужену проїжджу частину та не розраховані на сучасну кількість автотранспорту. Відсутність гостьових парковок призводить до знищення зеленої зони та виносу сміття на проїжджу частину вулиць. Також припарковані автомобілі не дають можливості під’їзду служб міста та служб екстреної допомоги.
 У поточному році вперше за останній час було заплановано ремонт        120 внутрішньоквартальних проїздів. Усі роботи супроводжуватимуться комплексним благоустроєм дворів та будуть завершені до кінця року.
Виникає багато питань щодо стану шляхопроводів та мостів міста, більша частина яких знаходиться в незадовільному стані і потребує проведення реконструкцій з урахуванням сучасних транспортних потреб міста – пропускної спроможності та навантаження.


Основні завдання:
забезпечення належного функціонування та активізація процесів модернізації й подальшого розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури                                 м. Одеси, підвищення її пропускної спроможності задля покращення рівня транспортного обслуговування та задоволення транспортних потреб населення міста;
будівництво та ремонт об’їзних шляхів та сполучень, що суттєво розвантажать транспортну мережу міста, покращать екологічний стан;
продовження будівництва магістральної дороги безперервного руху загальноміського значення «Північ-Південь»;
підвищення рівня благоустрою міста, а саме проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій у всіх районах міста;
проведення капітального ремонту вулиць, розташованих на околицях міста, та пристосування дорожньої інфраструктури міста Одеси до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями; 
	забезпечення належного функціонування та активізація процесів модернізації й подальшого розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури; 

пристосування дорожньої інфраструктури міста Одеси до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

Найважливіші заходи на 2013 рік
Найважливішими заходами на 2013 рік, насамперед, є продовження робіт з реконструкції, будівництва та капітального ремонту дорожньо-транспортної мережі міста та міжквартальних проїздів, що сприятиме підвищенню рівня благоустрою міста, поліпшенню безпеки транспортного руху, а саме:
	реконструкція вулиць: Балківської (на ділянці від                                       вул. Разумовської до Пересипських мостів), Базарної, Новощіпний ряд, Преображенської (від Тираспольської пл. до вул. Софіївської), шляхопроводу по вул. Буніна та ін.

капітальний ремонт наступних вулиць та тротуарів міста:                                     Ленінградське шосе, 2-рівневої розв’язки по Ленінградському шосе,                                 вул. Вапняної, Хаджибейської дороги, вулиць околиць міста та ін.;
	капітальний ремонт трамвайних переїздів на 5-й ст. Великого Фонтану, 1-й ст. Люстдорфської дороги,  Південній дорозі ріг Миколаївської дороги та ін.),
капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій,
продовження будівництва магістральної дороги безперервного руху загальноміського значення «Північ-Південь».
Також у 2013 році необхідно провести роботи з розробки проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста з наступним виконанням цих робіт                у 2013 р. та наступних роках.

Очікувані результати:
реконструкція 162 тис.м2 автомобільних доріг, капітальний ремонт               839,8 тис.м2 автомобільних доріг, поточний ремонт 94 тис.м2  вулично-дорожньої мережі міста;  
проведення капітального ремонту 150 внутрішньоквартальних проїздів;
	поліпшення безпеки транспортного руху в місті;

забезпечення руху без «пробок» і заторів;
поліпшення екологічного стану міста та якості транспортних послуг;
	покращення благоустрою та соціального стану населення;

збільшення пропускної спроможності та полегшення пересування осіб з обмеженими фізичними можливостями та людей похилого віку;
покращення якості надання соціальних послуг;
полегшення прибирання прибудинкових територій та поліпшення їх санітарного стану.

6.4. Міський транспорт

Громадський транспорт міста є однією з найважливіших галузей, що формують необхідні передумови для стабільної роботи господарського комплексу і забезпечують життєдіяльність суспільства у виробничих сферах.
Пасажирські перевезення у місті виконують 2 трамвайних,                     1 тролейбусне депо та 12 підприємств автотранспорту різних форм власності.
У місті існує розвинена система транспортного обслуговування, яка включає маршрути міського електротранспорту та автобусні маршрути загального користування, в т.ч. 21 трамвайний, 12 тролейбусних та                               81 маршрут маршрутних таксі.
Протягом 2012 року щоденно задіяно 1 360 автобусів, з них                             43 «Інватаксі», 97 тролейбусів та 132 трамвая.
На сьогодні КП «Одесміськелектротранс» – основний перевізник                міста – знаходиться у вкрай скрутному фінансовому становищі.                                 Невирішеною залишається проблема відсутності тісного взаємозв'язку показників транспортного замовлення і об'ємів його фінансового забезпечення. Так, на 2012 рік для КП "Одесміськелектротранс" на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян передбачена субвенція з державного бюджету в сумі 40,96 млн.грн, що складає усього 35% потреб підприємства.
При цьому, не враховується той факт, що на обслуговувані підприємства знаходиться більше 424 одиниць трамваїв, тролейбусів і автотранспорту, зношеність яких знаходиться на граничному рівні.
Потребує заміни обладнання тягових підстанцій, від яких здійснюється електропостачання трамвайних і тролейбусних маршрутів.
Контактна та кабельна мережі вимагають термінового  капітального ремонту.
Нині технічний рівень трамвайних колій не повною мірою відповідає                         вимогам Правил експлуатації трамваїв і тролейбусів. Через підвищений знос верхньої будови шляхів необхідно негайно реконструювати вул. Новощіпний ряд, вул. Пантелеймонівську, трамвайне кільце на  пл. Тираспольській.
Не проведення цих робіт може спричинити порушення безпеки руху і перевезення пасажирів. Вказаними транспортними розв'язками проходить 60% усіх міських трамвайних маршрутів.
Одеса є курортним містом з чисельністю місцевого населення                                  понад 1 млн. мешканців. В умовах динамічного розвитку міста гостро стоїть питання розвитку маршрутної мережі міського електротранспорту. У зв'язку з розширенням спальних районів міста необхідне  відкриття нових маршрутів у таких напрямах, як житловий масиви Котовського та Таїрова.
Також на теперішній час ведуться роботи з будівництва нового тролейбусного маршруту після демонтажу 30-го трамвайного маршруту,                            що дозволить задовольнити потребу мешканців міста в послугах міського електротранспорту з вул. Балківської. Розвиток маршрутної мережі дозволить збільшити обсяг пасажирів, які перевозитимуться екологічно чистим і економним транспортом, що нині дуже актуально і має соціальну і екологічну значущість.
Невирішеним є питанням вдосконалення системи збору плати за проїзд. КП "Одесміськелектротранс" проведено техніко-економічне обґрунтування впровадження електронної системи оплати в міському електротранспорті на 2012-2014 рр. на прикладі проекту, розробленого для громадського транспорту м. Риги. Автоматизація усього технологічного процесу має істотні переваги перед існуючою системою збору виручки як в частині технічних і технологічних можливостей, так і в частині економічної привабливості.
До основних проблем міського транспорту належать:
- високий рівень зносу основних виробничих фондів, зокрема рухомого складу;
- недостатній обсяг інвестицій, необхідних для оновлення та забезпечення інноваційного розвитку матеріально-технічної бази галузі;
- обмеженість бюджетного фінансування та амортизаційних відрахувань.

Основні завдання:
підвищення якості (комфортності) пасажирських перевезень;
оптимізація мережі міського електротранспорту;
оновлення пасажирського рухомого складу;
покращення рівня транспортного обслуговування та задоволення у транспортних потребах населення міста;
створення рівних умов для роботи всіх суб'єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері пасажирського автомобільного транспорту, обмеження монополізму та розвиток конкуренції;
раціональне використання енергетичних та матеріальних ресурсів;
реалізація сучасної екологічної політики.
Найважливіші заходи на 2013 рік
Підвищення безпеки дорожнього руху завдяки заміні 70 км кабельної мережі, оновленню рухомого складу міського пасажирського транспорту та його капітальному ремонту.
Розвиток маршрутної мережі міського електротранспорту. 
Реконструкція трамвайних колій по вул. Новощіпний ряд,                               вул. Пантелеймонівській, а також трамвайного кільця на пл. Тираспольській.
Очікувані результати:
поліпшення транспортного обслуговування у місті;
збільшення пасажирообігу міського електротранспорту  на 2%.
		
7. Поліпшення стану довкілля

Збереження довкілля відноситься до найпріоритетніших завдань громади. У рамках Програми охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси проводиться комплекс природоохоронних заходів, спрямованих на поліпшення екологічного стану міста, прибережної зони, водних ресурсів, обмеження впливу негативних факторів на довкілля і здоров'я населення.
Програма охорони тваринного світу і регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2007-2015 роки є першою і поки єдиною програмою в Україні, що припускає гуманні методи відлову, стерилізації тварин і можливість їхнього повернення до місця постійного мешкання. Значно зменшилась кількість хворих та агресивних тварин, простерилізовані тварини проходять щеплення проти сказу.
Муніципальною екологічною лабораторією проводиться постійний моніторинг атмосферного повітря у всіх районах міста, які не охоплені стаціонарними постами Гідрометцентру, зокрема здійснюється понад                           1200 спостережень.
Виконуються роботи з інженерного захисту території міста: розробка        робочого проекту капітального ремонту штолень та галерей, коригування проекту будівництва берегозахисних споруд від мису «Великий Фонтан» до              сел. Чорноморка, поточний ремонт берегозахисних споруд, спостереження за динамікою рівня ґрунтових вод на території міста, поточний ремонт мережі спостережливих свердловин.
На території міста Одеси розташовано понад 200 підприємств різних                        галузей, які в результаті виробничої діяльності забруднюють та негативно впливають на довкілля. Негативний вплив на екологічне становище міста здійснюють підприємства, які виробляють та розподіляють електроенергію, газ, воду, нафтопродукти.  У розрахунку на квадратний кілометр території стаціонарними джерелами забруднення було викинуто 60 т шкідливих інгредієнтів, на одну особу населення припадає 10 кг шкідливих речовин. Обсяги викидів від автомобільного транспорту складають 83% від сумарних викидів по місту.
Високий рівень техногенного навантаження на території, що викликане промислово-міською забудовою, будівництвом каналів, водогонів, призводить до підвищення рівня ґрунтових вод на територіях міста в середньому  на 0,2-0,3 м на рік. Підтоплення призводить до погіршення стану                               забудованих територій та санітарних умов проживання людей,                                збільшення захворювань, забруднення води й ґрунтів, заболочення ділянок землі, розвитку небезпечних геологічних процесів, пошкодження або руйнування будівель, споруд та мереж. На забудованих та освоюваних територіях міста не проводяться необхідні заходи із запобігання розвитку процесу підтоплення. 

Основні завдання:
забезпечення екологічної рівноваги на території міста;
	відновлення парків-пам'яток садово-паркового мистецтва;
поліпшення екологічного стану міста, водних ресурсів, обмеження впливу негативних факторів на довкілля і здоров'я  населення; 
збереження курортно-рекреаційного потенціалу міста;
моніторинг атмосферного повітря в усіх районах міста;
забезпечення утилізації та складування твердих побутових відходів і ліквідація стихійних сміттєзвалищ;
підвищення рівня обізнаності населення станом довкілля міста; 
проведення робіт з інженерного захисту територій, об'єктів і споруд                               від зсувів;
запобігання проявам небезпечних екзогенних геологічних процесів у межах міста та ліквідації їх наслідків 
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Реалізація Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі.
Озеленення території міста, зокрема розробка проектів озеленення та благоустрою парків-пам`яток садово-паркового мистецтва дендропарку Перемоги та парку ім. Ленінського комсомолу.
Видалення аварійно-небезпечних зелених насаджень.
Запровадження заходів поводження з побутовими відходами, зокрема рекультивація полігону твердих побутових відходів «Дальницькі кар`єри» та будівництво сміттєпереробного заводу.
Організація і проведення робіт, спрямованих на екологічну освіту населення, підготовку кадрів, підвищення кваліфікації і обмін досвідом роботи працівників природоохоронних органів та проведення спільних екологічних заходів з екологічними об'єднаннями.
Випуск телевізійних передач та видавництво поліграфічної продукції екологічної тематики для проведення пропаганди серед населення охорони довкілля.
Проведення робіт з попередження небезпечних геологічних процесів-підтоплення, зокрема  будівництво та капітальний ремонт захисних систем та споруд, відновлення функціонування природних дрен, дренажних систем та споруд інженерного захисту, проведення протизсувних заходів.
Упорядкування та підтримання в належному стані існуючого поверхневого водовідводу, зокрема реконструкції системи водовідведення на території парку ім. Ленінського комсомолу.
Поліпшення стану атмосферного повітря, що зменшить екологічне навантаження повітряного басейну, а саме впровадження автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря (ДП «Одеський морський торговельний порт (нафторайон), ПАТ «Ексімнафтопродукт»,                          ПрАТ «Синтез Ойл», ПАТ «Одеснафтопродукт»), реконструкція існуючої станції наливу світлих нафтопродуктів під стояки нижнього наливу бензовозів, установка понтонів (ПАТ «Одеснафтопродукт»).

Очікувані результати:
зменшення рівня забруднення атмосферного повітря;
зберігання та поновлення зеленої зони міста;
	збільшення обсягу виконаних робіт з капітального ремонту берегозахисних споруд майже в 6 разів  порівняно з минулим роком;
загальна довжина берегозахисних споруд складатиме  12,7 км;
кількість спостережливих свердловин становитиме 278 одиниць;
довжина відремонтованих берегозахисних споруд складатиме                           3,2 км, тобто 26% до загальної довжини берегозахисних споруд;
кількість відремонтованих спостережливих свердловин становитиме          25 одиниць, тобто 9% їх загальної кількості;
	видалення аварійно-небезпечних зелених насаджень – 2,0 млн.грн. 

8. Самоорганізація населення

Сьогодні, в контексті розвитку Одеси не тільки як міста з великим економічним потенціалом, а й осередку розвитку самоорганізації в Україні, виникає необхідність подальшого розвитку органів самоорганізації населення (далі – СОН). Ця потреба зумовлена тим, що в м. Одесі створені умови для участі населення у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України, реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідних територій міста та інших програм.
Також існує необхідність підвищення якості життя мешканців, що проживають у мікрорайонах міста, на території яких здійснюють свою діяльність органи СОН, та подальшого задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб населення шляхом сприяння у наданні                        їм відповідних послуг через органи СОН.
Розв’язанням існуючої проблеми є забезпечення сталих умов розвитку самоорганізації населення в місті Одесі і, як наслідок, покращення рівня життя мешканців мікрорайонів, в яких здійснюють свою діяльність органи СОН. При цьому, передбачається здійснення поступового переходу від дотаційного складання бюджетів органів СОН до забезпечення їх діяльності за рахунок власних коштів за умови надання підтримки з боку міської влади.

Розв’язати проблему можливо шляхом:
	подальшого вдосконалення та розвитку нормативно-методичної, інформаційної та матеріально-технічної бази створення і діяльності в місті органів СОН; запровадження в практику найбільш ефективних механізмів взаємодії органів СОН між собою з органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами розвитку міста;

реалізації механізму наділення органів СОН Одеською міською радою власними і делегованими повноваженнями, а також вирішення питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення реалізації цих повноважень.

Основні завдання:
розвиток механізмів взаємодії органів СОН між собою, з органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами розвитку міста;
фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів СОН;
інформаційно-методичне забезпечення діяльності органів СОН;
організація та проведення свят, участь органів СОН в акціях та культурному житті міста. 
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         Створення постійно діючих бригад для благоустрою мікрорайонів, території яких не обслуговуються муніципальними житлово-комунальними службами.

Очікувані результати:
забезпечення реальних можливостей участі громадян у вирішенні проблем міста, у відстоюванні своїх прав та захисті інтересів;
вирішення соціальних потреб мешканців міста;
	сприяння утриманню в місті атмосфери взаємної довіри і конструктивної співпраці між органами місцевого самоврядування і міською територіальною громадою;

забезпечення розвитку органів самоорганізації населення та збільшення кількості мешканців, які беруть участь у вирішенні окремих питань місцевого значення через систему органів СОН.

9. Розвиток інформаційного забезпечення

Розвиток інформаційного забезпечення в Україні та впровадження новітніх ІКТ до усіх сфер суспільного життя, у тому числі до діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, є одним з пріоритетних напрямів державної політики. 
Дійсно, швидкий розвиток інформаційних технологій надає нові можливості для інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста, області та країни. 
Інтернет стає важливим інструментом комунікації між міською владою та мешканцями, потенційними інвесторами та туристами. При пошуку інформації про конкретне місто першим джерелом повідомлень є веб-ресурс міської влади, де мають бути зібрані ключові інформаційні аспекти: новини, загальна інформація про місто, інфраструктуру, економічний розвиток, туризм, інвестиційну привабливість тощо.
Саме тому постійно триває робота з наповнення й модернізації офіційного сайту Одеської міської ради www.odessa.ua. Так, у 2012 році за результатами дослідження представленості українських міст в Інтернеті «ВЕБ»-КРАЇНА: Чи готові сайти українських міст до ЄВРО-2012» офіційний сайт міста Одеси здобув перемогу  у рейтингу «Українські міста онлайн». Перемогу Одесі в загальному заліку забезпечили найвищі показники в категоріях «Пошук» і «Дизайн», а також високі результати за рештою критеріїв. 
З огляду на вказане подальший розвиток офіційного сайту має дедалі більше значення. Одним з найважливіших напрямків при цьому є впровадження технічних новацій, скерованих на соціалізацію сайту – інтеграцію з соціальними медіа. Ще одним з найважливіших напрямків є формування сайту як головного інформаційного майданчика в Інтернеті, який збалансовано інформує не лише про місцеву владу та її діяльність, а й надає максимально вичерпну та різновекторну інформацію про місто – для городян, бізнесменів, інвесторів, туристів та ЗМІ.

Основні завдання:
забезпечення повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади щодо вирішення актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста;
	забезпечення прозорості прийняття та виконання рішень Одеської міської ради, високий рівень контролю їх виконання;
спрощення адміністративних процедур для громадян;
забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування в реалізації зворотного зв'язку та більш оперативного реагування на звернення громадян;
реалізація конституційного права громадян на звернення та отримання інформації;
поліпшення іміджу міста Одеси як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру.
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Підтримка друкованого органу Одеської міської ради - КП «Редакція газети «Одеський вісник».
Оптимізація та удосконалення «Єдиного центру звернень громадян». 
Підтримка, хостинг та модернізація офіційного сайту Одеської міської ради www.odessa.ua.
Підтримка сайту «Віртуальна Одеса» www.Odessa360.net у структурі офіційного сайту Одеської міської ради; створення і розміщення на сайті нових віртуальних турів, екскурсій та панорам.
Підтримка, модернізація, оновлення мапи Одеси в форматі 2,5D www.citymap.odessa.ua/map на офіційному сайті Одеської міської ради.
Видання дайджесту місцевих ЗМІ.
Організація і технічна підтримка прямої Інтернет-трансляції на офіційному сайті Одеської міської ради з телевізійних та веб-камер.
Вільний доступ громадян до інформаційної бази нормативних правових актів, що видаються органами місцевого самоврядування.
Проведення соціологічних досліджень та консультацій з актуальної тематики, використання результатів яких дозволяє міській владі приймати управлінські рішення та формувати стратегію соціально-економічного розвитку міста.

Очікувані результати:
відкрита взаємодія органів місцевого самоврядування, громадян та ЗМІ міста;
ефективна система інформування населення про роботу міської влади;
реалізація конституційного права громадян на звернення;
спрощення доступу населення до прийнятих нормативних актів та проектів;
удосконалення роботи Єдиного центру звернень громадян;
	спрощення надання адміністративних послуг громадянам, наприклад завдяки оплаті комунальних послуг в режимі «Оn-line» у розділі «Оплата комунальних послуг» на офіційному сайті Одеської міської ради www.odessa.ua;
прискорення проходження звернень громадян завдяки функціонуванню «Телефону довіри міського голови» та «Єдиного центру»;
	набуття містом іміджу інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру;
	надання організаційної підтримки Одеському академічному центру на виконання історико-дослідницької та видавничої програми «Одеський мартиролог».

10. Діяльність комунальних підприємств

У 2012 році в місті Одесі здійснювали фінансово-господарську діяльність 53 комунальних підприємства Одеської міської ради, на яких працює 13008 осіб та які функціонують в наступних галузях:
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Створено комунальне підприємство «Туристично-інформаційний центр міста Одеси» з надання туристичних послуг та інформації щодо туристичних послуг.
Очікується, що за результатами діяльності у 2012 році 35 підприємств або 66% їх загальної кількості отримають прибутки (у 2011 році – 29). 
У порівнянні з 2011 роком у 2012 році з розряду збиткових перейдуть    у прибуткові 6 комунальних підприємств, а саме: “Агентство програм розвитку Одеси”,  “Міська госпрозрахункова консультативна поліклініка”, “Ланжерон”, “Гідропарк “Лузанівка”, “ПЕО Київського району”,  “Капітальне будівництво міста Одеси”.
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Середньомісячна заробітна плата на комунальних підприємствах за                      2012 рік складе 3225 грн, що на 10% більше, ніж у 2011 році (2940,12 грн).
За 2012 рік комунальними підприємствами Одеської міської ради була проведена оптимізація кадрового складу, за підсумками якої загальна середньооблікова чисельність працівників у порівнянні з 2011 роком зменшилася на 678 осіб і на 01.10.2012 р. налічувалося 13008 осіб                                (у 2011 році було 13686 осіб), що становить 3,8% від загальної зайнятості             в м. Одесі.
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Розпорядженням міського голови від 25.04.2012 р. № 377-01р  створена постійна робоча група з оптимізації мережі комунальних підприємств Одеської міської ради територіальної громади міста Одеси, основним завданням якої є розвиток ефективної фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств.  
У 2013 році планується ліквідувати 7 комунальних підприємств, засновником яких є Одеська міська рада. І ліквідація не спричинить соціальних, економічних та фінансових наслідків для територіальної громади, через те, що деякі з них здійснюють ідентичні види господарської діяльності.
До складу вказаної робочої групи увійшли депутати Одеської міської ради, заступники міського голови, представники вищих навчальних закладів міста та виконавчих органів  Одеської міської ради. 
На засіданнях опрацьовані питання щодо фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств,  розглянуті пропозиції уповноважених органів щодо покращення роботи та ліквідації нерентабельних комунальних підприємств.
За поточний період робочою групою внесено обґрунтовані пропозиції щодо ліквідації комунальних підприємств «Одесарембудсервіс», «Прохідник», «Інформ-ресурс», «Одесміськтранскомплекс». На засіданнях робочої групи керівникам уповноважених органів для здійснення контролю за ефективною діяльністю комунальних підприємств доручено підготувати проекти рішень про ліквідацію зазначених комунальних підприємств та звернутись до профільних постійних депутатських комісій з пропозицією винести на  розгляд Одеської міської ради відповідні проекти рішень.
Також з ініціативи робочої групи проводиться інвентаризація комунальних підприємств Одеської міської ради. Діяльність робочої групи буде продовжена у 2013 році.
У квітні поточного року прийнято Концепцію стратегічного розвитку «Одеса - 2022». На її основі розпочато підготовку Стратегії економічного та соціального розвитку Одеси до 2022 року. Здійснення Стратегії сприятиме успішному вирішенню проблем міського господарства, забезпечить динамічний розвиток економіки Одеси, підвищення її конкурентоспроможності як основи для покращення якості життя і підвищення добробуту одеситів.

											


										












										Додаток № 1

Основні показники економічного і соціального розвитку                                  м. Одеси на 2013 рік

Найменування показників
2011 рік, факт
2012 рік, очікувані результати
2013 рік, прогноз
2013 рік
 до                      2012 року, %
Економічний розвиток
 
 
 
 
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах, млн.грн 
8660,7
11008,1
12329,0
112,0
% до попереднього року
59,4
110,0
112,0
х
Обсяг реалізованої промислової продукції  на одну особу, грн 
8557,2
10913,7
12223,3
х
Капітальне будівництво




Введення в експлуатацію житла, тис.кв.м
487,3
536,0
574,6
107,2
% до попереднього року
145,5
110,0
107,2
х
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн
2535,3
2408,5
2529,0
105,0
% до попереднього року
120,3
95,0
105,0
х
Транспорт




Перевезено вантажів, млн.т
34,9
33,5
34,5
103,1
% до попереднього року
113,2
96,0
103,1
х
Вантажообіг, млн.ткм
64139,5
66063,7
68177,7
103,2
% до попереднього року
116,3
103,0
103,2
х
Перевезено пасажирів, млн.пас.
302,4
310,0
322,3
104,0
% до попереднього року
114,2
102,5
104,0
х
Пасажирообіг, млн.пас.км
11334,8
11391,5
11824,4
103,8
% до попереднього року
108,3
100,5
103,8
х
Зовнішньоекономічна діяльність




Обсяг прямих іноземних інвестицій, млн.дол. США  (на кінець року)
871,6
950,8
1064,2
110,0
% до попереднього року
113,5
109,0
110,0
х
Обсяг прямих іноземних інвестицій  у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку інвестування,  дол. США (на кінець року)
864,2
943,3
986,2
х
Експорт товарів,                          млн.дол. США
622,6
684,90
753,4
110,0
% до попереднього року
65,9
110,0
110,0
х
Імпорт товарів, млн.дол. США
2182,2
2400,4
2539,2
105,8
% до попереднього року
66,2
110,0
105,8
х
Експорт послуг,                                                            млн.дол. США
667,7
767,9
813,9
106,0
% до попереднього року
94,5
115,0
106,0
х
Імпорт послуг, млн.дол. США
155,8
177,6
187,6
105,6
% до попереднього року

95,7
114,0
105,6
х
Споживчий ринок
 
 
 

Роздрібний товарообіг підприємств, млн.грн
16786,8
19304,8
21235,3
110,0
% до попереднього року
112,7
115,0
110,0
х
Обсяг реалізованих послуг, млн.грн 
14478,9
15293,8
16108,8
х
Обсяг послуг, реалізованих населенню, млн.грн 
2777,4
3078,7
3380,0

х
Показники рівня життя населення




Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника, грн 
2503
2878
3302
114,7
% до попереднього року
116,9
115,0
114,7
х
Заборгованість з виплати заробітної плати (на кінець року), млн.грн
17,1
16,0
14,8
92,5
% до попереднього року
84,2
93,5
92,5
х
Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах (на кінець року), млн.грн
2,5
2,6
2,4
92,3
% до попереднього року
42,4
104,0
92,3
х
Населення. Ринок праці




Чисельність населення                     (на кінець року), тис. осіб
1008,2
1007,1
1007,5
100,0
Чисельність зареєстрованих безробітних (на кінець року),                    тис. осіб                       
2,1
1,99
1,95
97,9
Рівень зареєстрованого безробіття (на кінець року), %
0,3
0,3
0,3
х
Кількість створених нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності, тис.місць
17,5
19,2
18,7
97,4
Розвиток підприємництва




Кількість фізичних осіб-підприємців (на кінець року), тис.од.
99,3
100,9
101,8
100,9
Кількість юридичних осіб (на кінець року), тис.од.
41,6
42,6
43,3
101,6
Житлово-комунальне господарство




Рівень оплати житлово-комунальних послуг, %
103,5
104,2
104,7
х
Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг                      (на кінець року), млн.грн 
356,3
372,8
299,7
х
Темп зростання (зниження) заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги до початку звітного року, %
92,3
92,0
95,0
х



								 Додаток  № 2
		    	
Перелік інвестиційних проектів

№ з/п
Назва інвестиційного проекту
Перелік інвестиційних проектів, реалізація 
яких передбачається за рахунок бюджетних коштів (у т.ч. коштів бюджету міста Одеси)
1
Будівництво дитячої поліклініки на 550 відвідувань у зміну, розташованої                      в мкр. ІІІ-4-3 жилого району Котовського
2
Завершення будівництва дитячого садка № 28А в мкр. ІІІ-4-2 жилого району                                 ім. Котовського, завершення капітального ремонту: будівлі дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» №238 комбінованого типу, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Мельницька, 24 та будівлі спеціалізованого дошкільного навчального закладу № 50 за адресою: м. Одеса, вул. Гоголя, 15.
3
Будівництво житла у м. Одесі, у т.ч. будівництво житла для відселення громадян з аварійних будинків та інших пільгових категорій громадян, сприяння будівництву доступного житла та завершення будівництва об’єктів, на яких тривалий час не виконувались роботи.
4
Будівництво швидкісної автомагістралі «Північ-Південь»
5
Будівництво ділянок автодороги по вул. Марсельській і вул. Академіка Сахарова у м. Одесі
6
Реконструкція комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення»
7
Будівництво загальноосвітньої школи на 1000 учбових місць, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 8
8
Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси
9
Реставрація будівлі Старої біржі за адресою: м. Одеса, пл. Думська,1
10
Реконструкція котельні «Північна -2» в Суворовському районі
11
Реконструкція будівель комунальної установи «Міська клінічна інфекційна лікарня» з інженерними мережами за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 5/7
12
Капітальний ремонт будівлі комунальної установи «Міська дитяча поліклініка № 6» за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 7А
13
Будівництво водоводу по вул. Багрицького
14
Реконструкція КУ «Міська туберкульозна лікарня № 1»
15
Реконструкція шляхопроводу по вул. Буніна (міст «Коцебу») в м. Одесі
16
Реконструкція вулиці Базарної в м. Одесі
17
Реконструкція вулиці Преображенської (від Тираспольської площі до                       вул. Софіївської)  в м. Одесі
18
Реконструкція вулиці Преображенської (від вул. Пантелеймонівської до                     вул. Новощіпний ряд) в м. Одесі
19
Реконструкція вулиці Жоліо-Кюрі (від вул. Академіка Заболотного до                      вул. Марсельської) в м. Одесі
20
Реконструкція вулиці Новощіпний ряд
21
Капітальний ремонт Ленінградського шосе в м. Одесі
22
Капітальний ремонт 2-рівневої розв’язки по Ленінградському шосе в м. Одесі
23
Капітальний ремонт вул. Балківської з організацією руху тролейбусного маршруту в м. Одесі
24
Капітальний ремонт проїжджої частини вулиць та тротуарів м. Одеси
25
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій в м. Одесі
26
Капітальний ремонт даху КУ «Спеціалізований психоневрологічний будинок дитини № 3 «Сонечко»
Перелік інвестиційних проектів, які реалізуються за участю комунальних підприємств та установ Одеської міської ради
27
Проект «Розвиток міської інфраструктури» за рахунок інвестиційної позики Світового банку. В рамках проекту планується закупівля спеціальної техніки та реконструкція магістральної системи водовідведення південного району каналізування м. Одеси 
(КП «Агентство програм розвитку Одеси»)
28
Будівництво лікарні швидкої медичної допомоги на території міської лікарні № 10
29
Реконструкція та модернізація Міжнародного аеропорту «Одеса»
(КП «Міжнародний аеропорт Одеса»)
  



Додаток № 3

Перелік міських цільових програм м. Одеси

№ з/п
Назва Програми
Затверджено рішенням  Одеської міської ради
Розробник програми 
1.
Програма будівництва (придбання) доступного житла в місті Одесі на               2011 - 2017 роки
№ 818-VI         від 08.07.2011р.
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
2.
Міська програма розвитку електротранспорту м. Одеси на                 2011-2015 роки
№ 717-VI від 29.04.2011р.
Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради
3.
Програма підтримки малого підприємництва у м. Одесі на           2012-2013 роки
№ 1629-VI        від 23.12.2011р.
Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради
4.
Програма зайнятості населення         м. Одеси на 2012-2013 роки
№ 1717-VI        від 28.02.2012р.
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
5.
Міська програма "Рівність" на             2012-2015 роки
№ 1875-VI            від 19.04.2012р
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
6.
Міська цільова програма «Здоров'я» на 2012-2014 роки
№ 1880-VI              від 19.04.2012р.
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
7.
Міська програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій, лікування, догляду та підтримки                ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД           на 2011-2013 роки
№ 1380-VI             від 19.10.2011р.
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
8.
Програма імунопрофілактики та захисту населення міста Одеси від інфекційних хвороб на 2011 -  2015 роки
№ 807-VI         від 08.07.2011р.
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
9.
Програма "Сохранение и развитие русского языка в городе Одессе на период 2011-2015 г.г." (І этап)
№ 533-VI           від 08.04.2011 р.
Управління освіти та науки Одеської міської ради
10.
Міська програма патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я - одесит» на 2012-2015 роки
№1632-VI          від 23.12.2011 р.
Управління освіти та науки Одеської міської ради
11.
Міська цільова програма недержавного (додаткового) пенсійного забезпечення працівників бюджетної сфери міста Одеси на 2008-2017 роки
№ 2077-V        від 21.12.2007р.
Управління освіти та науки Одеської міської ради, управління охорони здоров'я Одеської міської ради, управління, управління культури та туризму Одеської міської ради, управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, служба у справах дітей Одеської міської ради
12.
Програма забезпечення протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості та висотних будинків на 2011-2016 роки
№ 525-VI         від 08.04.2011р.
Департамент міського господарства Одеської міської ради
13.
Програма благоустрою околиць міста Одесі на 2012-2015 роки
№ 1720-VI       від 28.02.2012 р.
Департамент міського господарства Одеської міської ради, управління дорожнього господарства  Одеської міської ради, управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя  Одеської міської ради, управління капітального будівництва Одеської міської ради, департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, Суворівська районна адміністрація Одеської міської ради, управління освіти та науки Одеської міської ради, управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
14.
Програма розвитку, збереження і поновлення зелених насаджень у                   м. Одеси на 2009-2013 роки
№ 3428-V        від 09.10.2008р.
Департамент міського господарства Одеської міської ради
15
Програма контролю за екологічно-епідеміологічним благополуччям населення, станом довкілля та додержання правил благоустрою міста Одеси  на 2011-2015 роки
№ 531-VI         від 08.04.2011р.
Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
16.
Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2007-2015 роки
№ 1388-V        від 04.07.2007р.

Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
17.
Програма розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2012-2015 роки
№ 1630-VI       від 23.12.2011 р.
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради
18.
Програма розвитку туризму в м. Одесі на 2013-2015 роки

Управління культури та туризму Одеської міської ради
19.
Програма розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси з використанням механізму соціального замовлення у 2013 році

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради, управління освіти та науки Одеської міської ради, департамент інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
20.
Міська цільова програма надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2013 рік

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
























