Розпорядження 
Одеського міського голови 
№45 від 27.01.2015р.



Про затвердження Плану дій з реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року у 2015 році


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення підвищення рівня та поліпшення якості життя одеситів, комплексного та збалансованого розвитку м. Одеси і здійснення заходів, передбачених рішенням Одеської міської ради                              від 16.04.2013 р. № 3306-VI «Про затвердження Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року»:

		1. Затвердити План дій з реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року у 2015 році (додається).

		2. Виконавчим органам Одеської міської ради, зазначеним у додатку до цього розпорядження, забезпечити виконання заходів та надавати до департаменту економічного розвитку Одеської міської ради інформацію про хід виконання Плану дій з реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року у 2015 році щоквартально з наростаючим підсумком до 20 числа місяця наступного за звітним на паперових                             та електронних носіях.

		3. Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради узагальнювати надану виконавчими органами Одеської міської ради інформацію для подальшого інформування керівництва міста та вжиття відповідних заходів щодо забезпечення якісних змін в основних сферах життя міста.

		4. Департаменту фінансів Одеської міської ради разом з виконавчими органами Одеської міської ради забезпечити здійснення заходів щодо збільшення доходної частини бюджету та накопичення ресурсів для подальшої реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку                      міста Одеси до 2022 року у 2015 році.
		5. Продовжити у 2015 році роботу Координаційної ради та профільних фокус-груп щодо реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року.

		6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.


                                                                                     

                                Г. Труханов



Додаток 
до розпорядження 
міського голови
№45 від 27.01.2015р.


План дій з реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року на 2015 рік

№
з/п

Завдання
Заходи щодо 
реалізації завдання
Термін виконання
Відповідальні за виконання
Назва документа,                        в рамках якого реалізується завдання
Очікуваний результат
Пріоритетний напрямок «Конкурентоспроможне місто (економіка, бізнес, інвестиції)»
І. Структурна перебудова економіки міста
1
Реалізація комплексної Програми розвитку промисловості 
міста Одеси
Розробка програми
Протягом року
Департамент економічного розвитку 
Одеської міської ради
Ініціативний проект
Створення умов для розвитку промисловості міста Одеси





Одеський національний економічний університет


2
Проведення конкурсу інноваційних проектів серед молоді міста
Організація та проведення конкурсу
ІІ півріччя 2015 року
Департамент економічного розвитку 
Одеської міської ради
Програма розвитку малого та середнього підприємництва в місті Одесі на 2014-2015 рр.
Сприяння посиленню активності молодих вчених та винахідників у сфері інноваційної діяльності.
Підвищення мотивації молодих фахівців, зайнятих створенням інноваційних продуктів та технологій 
ІІ. Сприяння розвитку підприємництва
3
Організація діяльності Одеського міського бізнес-інкубатора за принципом «коворкінгу»
Проведення бізнес–семінарів, тренінгів 
Протягом року
Департамент економічного розвитку 
Одеської міської ради
Програма розвитку малого та середнього підприємництва в місті Одесі на 2014-2015 рр.
Забезпечення інформаційно-методичної підтримки громадянам та підприємцям – початківцям.
Підвищення освітнього рівня широких верст населення м. Одеси щодо здобуття знань та започаткування і введення власної справи 
4
Поліпшення умов надання адміністративних послуг  Одеської міської ради
Ремонт та реконструкція приміщень районних секторів надання адміністративних послуг, призначених для прийому одержувачів адміністративних послуг, згідно із стандартами 
І квартал 2015 року
Управління надання адміністративних послуг
Одеської міської ради
Закон України 
«Про адміністративні послуги»,
розпорядження Кабінету Міністрів України                                     від 16.05.2014 року                   № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»
Забезпечення своєчасного та якісного надання адміністративних послуг.
Розвиток та вдосконалення системи надання адміністративних послуг в м. Одеса.
Підвищення кваліфікації адміністраторів/
державних адміністраторів з метою належної організації надання адміністративних послуг


Запровадження надання через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради адміністративних послуг               з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон; послуг, пов’язаних з державною реєстрацією земельних ділянок, а також з державною реєстрацією права власності на нерухоме майно

Протягом року





Проведення навчальних заходів для адміністраторів за участю представників суб’єктів адміністративних послуг




ІІІ. Створення привабливого інвестиційного клімату, сприяння інвестиційній діяльності
5
Створення інвестиційних продуктів та умов для залучення інвестицій
Визначення пріоритетних міських інвестиційних проектів.
Розробка концепцій та бізнес-планів цих проектів.
Формування реєстру інвестиційних пропозицій
Протягом року
Департамент економічного розвитку 
Одеської міської ради
Програма підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси 
на 2013-2015 рр.
Створення умов для розвитку високотехнологічних виробництв




КП «Агентство програм розвитку Одеси»


6
Організація та проведення міжнародних інвестиційних форумів
Організація та проведення форумів, «круглих столів» та ін.
Протягом року
Департамент економічного розвитку 
Одеської міської ради
Програма підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси 
на 2013-2015 рр.
Залучення інвестицій в розвиток економіки міста
7
Створення єдиного інвестиційного порталу з портфелем інвест- пропозицій м. Одеси та інвестиційною картою міста
Розробка та тестування порталу, навчання персоналу, пілотна експлуатація, прикладна експлуатація

I квартал 2015 року
Департамент 
інформації та зв’язків 
з громадськістю
Одеської міської ради
Ініціативний проект
Поліпшення іміджу Одеси як інвестиційно привабливого міста




Департамент економічного розвитку
Одеської міської ради


8
Просування інвестиційного сайту міста та актуалізація розміщення на ньому інформації 

Просування інвестиційного сайту міста та актуалізація розміщення на ньому інформації
Протягом року
Департамент економічного розвитку
 Одеської міської ради
Програма підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси 
на 2013-2015 рр.
Розвиток системи інформаційного забезпечення підприємців
9
Створення індустріального парку
Визначення площі розташування парку. Підготовка документів, які підтверджують право користування земельною ділянкою.
Проведення топографо- геодезичних, землевпорядних робіт на земельній ділянці 
Протягом року
Департамент економічного розвитку 
Одеської міської ради
Стратегія економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року
Створення умов для розвитку інноваційної сфери, промисловості, логістики й супутнього сервісу.
Забезпечення зайнятості працездатного населення




Департамент комунальної власності 
Одеської міської ради


Пріоритетний напрямок «Транспортний та діловий центр Чорноморського регіону»
І. Транспортно-логістичний центр міжнародного рівня
10




Реконструкція, будівництво аеродромного комплексу в Міжнародному аеропорті «Одеса»
Продовження виконання робіт з реконструкції, будівництво аеродромного  комплексу в Міжнародному аеропорті «Одеса»
Протягом року



ДП «Дирекція з будівництва Міжнародного аеропорту «Одеса»
Стратегія економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року


Розвиток інфраструктури Міжнародного аеропорту «Одеса», збільшення обсягів вантажо - та пасажиропотоків, створення комфортних умов для пасажирів та постачання на ринок конкурентоспромож-них послуг 





КП «Міжнародний 
аеропорт Одеса»






Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради


11
Продовження будівництва пасажирського термінального комплексу Міжнародного аеропорту «Одеса»
Виконання робіт з будівництва термінального комплексу
Протягом року
ДП «Дирекція з будівництва Міжнародного аеропорту «Одеса»
Стратегія економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року


Розвиток інфраструктури Міжнародного аеропорту «Одеса», збільшення обсягів вантажо- та пасажиропотоків, створення комфортних умов для пасажирів на ринок конкурентоспромож-них послуг





ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса»






Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради


12
Впровадження швидкісного трамвайного сполучення у м. Одесі
Розробка проектної документації
Протягом року
КП «Одесміськелектротранс»
Ініціативний проект
Розвиток пасажирського транспорту у м. Одесі.
Покращення транспортного обслуговування жилого масиву                     ім. Котовського




КП «Агентство програм розвитку Одеси»






Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради 


Пріоритетний напрямок «Місто з якісною та ефективною інфраструктурою»
І. Модернізація систем тепло-, водо-, газо-, енергопостачання
13
Реконструкція самопливних колекторів по Деволанівському узвозу на ділянці від                    вул. Єврейської до Митної площі 
в м. Одесі
Підготовка території будівництва.
Реконструкція дощової мережі по вул. Єврейській.
Реконструкція водопроводу по Деволанівському узвозу.
Реконструкція загально сплавного колектора

Протягом року
Філія «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс»  
Стратегія економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року
Надійне водовідведення та покращення санітарно-епідеміологічної ситуації історичної частини міста




Департамент міського господарства 
Одеської міської ради


ІІ. Модернізація житлового господарства та поліпшення якості комунальних послуг
14


Будівництво сміттєпереробного заводу на території міста Одеси
Оформлення документації на земельну ділянку, на якій планується будівництво заводу
Протягом року

Управління земельних ресурсів департаменту комунальної власності Одеської міської ради
Рішення Одеської міської ради 
від 22.12.2011 р. № 725 «Про затвердження рішення конкурсної комісії з вибору інвестора для проведення робіт                          з будівництва сміттєпереробного 
заводу у м. Одесі»

Поліпшення санітарного та екологічного стану 
м. Одеси




Департамент міського господарства 
Одеської міської ради


15
Встановлення приладів обліку холодної і гарячої води в житловому фонді 
м. Одеси
Проведення відповідних робіт
Протягом року
Департамент міського господарства 
Одеської міської ради

Міська програма
енергоефективності 
м. Одеси 
на 2013-2015 рр.
Підвищення ефективності енергоспоживання в житлово-комунальному господарстві міста

16
Ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць міста Одеси
Ремонтні роботи
Протягом року
Департамент міського господарства 
Одеської міської ради

Міська програма благоустрою околиць міста Одеси
на 2012-2015 рр.

Забезпечення освітлення вулиць міста
ІІІ. Модернізація транспортної інфраструктури
17
Здійснення реконструкції автомагістралей, шляхопроводів, мостів, будівництво дворівневих розв’язок 
Проектування та реконструкція ділянок автодороги по 
вул. Марсельській та по 
вул. Академіка Сахарова                у м. Одесі
Протягом року
Управління капітального будівництва 
Одеської міської
Комплексна програма розвитку будівництва                    у місті Одесі 
на 2013-2015 рр.

Оптимізація та підвищення безпеки дорожнього руху
18
Розвиток дорожньої інфраструктури міста
Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі 
м. Одеси
Протягом року
Управління дорожнього господарства
 Одеської міської ради
Ініціативний проект
Збільшення пропускної спроможності магістральних вулиць міста Одеси, поліпшення екологічної ситуації в місті, підвищення безпеки дорожнього руху, збільшення кількості смуг руху автотранспорту, облаштування додаткових місць для паркування автотранспорту, заміна інженерних мереж 
19
Благоустрій                  внутрішньоквартальних                   проїздів 
Капітальній ремонт внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій у м. Одесі
Протягом року
Управління дорожнього господарства
 Одеської міської ради
Стратегія економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року
Розширення внутрішньокварталь-них проїздів. Облаштування тротуарів, місць відпочинку 
(дитячих ігрових майданчиків), місць зберігання контейнерів для збору побутових відходів,
додаткових паркувальних місць для приватного транспорту. Облаштування, ремонт зливової каналізації, освітлення. 
Озеленення території
Пріоритетний напрямок «Гостинне місто (розвиток усіх видів туризму)»
І. Підвищення якості туристичного продукту
20
Сприяння підготовці гідів-екскурсоводів, в тому числі спеціалізованих гідів-перекладачів і волонтерів-екскурсоводів, 
які надаватимуть консультативну допомогу туристам на базі 
КП «Туристичний інформаційний центр міста Одеси» 
Проведення курсів з навчання, підвищення кваліфікації та акредитації екскурсоводів та гідів- перекладачів
Протягом року
Департамент культури 
та туризму 
Одеської міської ради
Програма розвитку туризму в м. Одесі                       на 2013-2015 рр.
Підвищення якості послуг, що надаються туристам та мешканцям міста.
Посилення позитивного іміджу Одеси
21
Запровадження регулярного автобусного маршруту «Shuttle-bus»
Розробка концепції та впровадження проекту
ІІ-IV квартал 2015 року
Департамент культури 
та туризму 
Одеської міської ради
Програма розвитку туризму в м. Одесі                        на 2013-2015 рр.
Надання туристам та жителям міста Одеси
нової туристичної послуги 
ІІ. Розвиток інформаційної інфраструктури щодо туристичних послуг
22
Розвиток туристичного сайту м. Одеси (оновлення інформації, розробка нових розділів, реклама та просування сайту в мережі Інтернет)
Підтримка контенту сайту в актуальному стані.
Завантаження нової інформації.
Оновлення даних
Протягом року
Департамент культури 
та туризму 
Одеської міської ради
Програма розвитку туризму в м. Одесі                      на 2013-2015 рр.
Забезпечення спрощеного доступу до інформації, необхідної туристам та мешканцям міста 
23
Проведення прес-турів для представників засобів масової інформації і туристичних агентств внутрішнього туризму
Проведення прес-турів
ІІ-ІІІ квартал 2015 року
Департамент культури 
та туризму 
Одеської міської ради
Програма розвитку туризму в м. Одесі                    на 2013-2015 рр.
Залучення додаткових туристичних потоків, посилення позитивного іміджу Одеси
24
Відкриття філій туристично-інформаційного центру              у місцях масового скупчення туристів
Відкриття філії туристично-інформацій-ного  центру               
на морському вокзалі
І півріччя 2015 року
Департамент культури 
та туризму 
Одеської міської ради
Програма розвитку туризму в м. Одесі 
на 2013-2015 рр.
Надання об’єктивної та достовірної інформації туристам та мешканцям міста, посилення позитивного іміджу Одеси, залучення туристичних потоків
ІІІ. Просування та позиціонування міста як міжнародного туристичного центру, цікавого для відвідування протягом усього року
25
Проведення роботи з провідними національними і зарубіжними туроператорами відносно збільшення відвідувань 
м. Одеси іноземними туристами 
Проведення міжнародних семінарів; організація в 
м. Одесі турів, «круглих 
столів», семінарів – тренінгів (workshops) та зустрічей між туроператорами Одеси та інших міст (країн)
Протягом року
Департамент культури 
та туризму 
Одеської міської ради
Програма розвитку туризму в м. Одесі 
на 2013-2015 рр.
Збільшення кількості туристів; популяризація самобутності                           в м. Одесі, її історії та культури;  посилення позитивного іміджу Одеси
26
Організація та проведення Днів Одеси в інших містах України, Росії та Європи з метою ознайомлення з культурним та туристичним потенціалом  м. Одеси мешканців та провідних туроператорів цих міст (у формі масштабних заходів міського значення та у форматі спеціалізованих акцій)
Візити до міст побратимів та міст-партнерів і міст України
Протягом року
Департамент культури 
та туризму 
Одеської міської ради
Програма розвитку туризму в м. Одесі                    на 2013-2015 рр.
Популяризація самобутності                          в м. Одесі, її історії та культури; збільшення кількості туристів

27
Участь м. Одеси у міжнародних та національних туристичних виставках, салонах, ярмарках, семінарах, конференціях, конгресах, засіданнях 
Міжнародна туристична виставка ІТВ 2015, Берлін (Німеччина)
Березень 2015 року
Департамент культури 
та туризму 
Одеської міської ради
Програма розвитку туризму в м. Одесі 
на 2013-2015 рр.
Популяризація самобутності                           в м. Одесі, її історії та культури; збільшення кількості туристів



ХІ Міжнародна Асамблея туристичного бізнесу 
м. Одеси (Україна)
Травень 2015 року





Міжнародна туристична виставка World Travel Market, Лондон (Великобританія)
Листопад 2015 року
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Проведення міжнародних заходів 
Організація проведення                в м. Одесі наступних міжнародних заходів: 
- фестивалю «Французька весна»;
- Днів Європи;
- Днів Польщі; 
- Днів культури різних країн 
Протягом року
Департамент міжнародних зв’язків Одеської міської ради
Ініціативний проект 
Сприяння формуванню позитивного іміджу міста
29
Встановлення побратимських відносин
Підготовка укладання договору про побратимство з м. Баку (Азербайджан) та 
м. Батумі (Грузія)
Протягом року
Департамент міжнародних зв’язків Одеської міської ради
Ініціативний проект
Сприяння формуванню позитивного іміджу міста, розвиток побратимських відносин
Пріоритетний напрямок «Перлина біля моря» (історія міста, культурна самобутність, архітектурний вигляд)
І. Удосконалення просторової організації міста
30
Розробка містобудівної документації
Розробка плану зонування міста Одеси
Протягом року
Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради
Стратегія економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року
Створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об’єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, охорони та використання територій з особливим статусом, у тому числі і ландшафтів і об’єктів історико-культурної спадщини
31
Реконструкція комплексу парку «Преображенський» 
Проектування та проведення капітального ремонту парку «Преображенський», розташованого за адресою: м. Одеса, 
вул. Новощіпний ряд, 27

Протягом року
Управління капітального будівництва 
Одеської міської ради
Програма реконструкції та розвитку парку культури та відпочинку «Преображенський»                    з меморіальним комплексом у м. Одесі на 2014-2016 рр.
Створення в межах центрального історичного ареалу Одеси міського парку сімейного відпочинку з історико- меморіальним комплексом, який буде функціонувати з культурною, музейною та духовно-просвітницькою діяльністю




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


ІІ. Відродження історичного вигляду центру міста
32
Реставрація фасадів історичних будівель у центрі міста 
Капітальний ремонт і ремонтно–реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси
Протягом року
Управління капітального будівництва 
Одеської міської ради
Програма комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси
на 2005-2015 рр.
Збереження 17 будівель – пам’ятників архітектури
33
Реставрація будівель – пам’яток архітектури національного значення, які розташовані в історичному центрі Одеси
Реставрація будівлі 
Старої біржі, розташованої за адресою: м. Одеса, 
пл. Думська, 1
Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці «Ансамбль Воронцовського палацу: палац бельведер (колонада) стайня», розташований за адресою: пров. Воронцовський, 2
Протягом року

Управління капітального будівництва 
Одеської міської ради
Міська цільова програма включення центральної історичної забудови Одеси до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 
на 2013-2015 рр.
Збереження – пам’яток архітектури національного значення
34


Реставрація будівель – пам’яток архітектури та містобудування, які розташовані в історичному центрі Одеси

Реставраційні роботи пам’яток архітектури та містобудування – 
Будинку Руссова, розташованого за адресою: 
вул. Садова, 21 та 
Будинку Лібмана, розташованого за адресою: вул. Преображенська, 23
Протягом року
Управління капітального будівництва 
Одеської міської ради
Стратегія економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року





Збереження – пам’яток архітектури та містобудування 





Департамент міського господарства
Одеської міської ради


35
Систематизація та впорядкування інформації про об’єкти нерухомості – пам’ятки архітектури (історичної та культурної спадщини), які розташовані в історичній частині міста 
Виготовлення номінаційного досьє (програмного продукту та бази даних) каталогу фасадів ядра історичного центру м. Одеси з метою включення до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Протягом року
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини
Одеської міської ради
Міська цільова програма включення центральної історичної забудови Одеси до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 
на 2013-2015 рр. 
Збереження найбільш цінної історичної забудови та монументального мистецтва, збільшення туристичного потенціалу міста Одеси
36
Внесення історичного центру Одеси до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Ремонтно-реставраційні (відновлювальні) роботи на об’єктах культурної спадщини – монументального мистецтва, в т.ч. національного значення, які розташовані у ядрі історичного центру 
м. Одеси та прилеглої території
Протягом року

Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини
Одеської міської ради
Міська цільова програма включення центральної історичної забудови Одеси до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО                     на 2013-2015 рр. 
Збереження найбільш цінної історичної забудови Одеси, збільшення туристичного потенціалу міста


Проведення міжнародних конференцій, наукових семінарів щодо включення історичного центру 
м. Одеси до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО




Пріоритетний напрямок «Екологічно благополучне місто. Місто здорових людей»
І. Забезпечення екологічно сприятливих умов життя населення міста
37
Чиста питна вода 
в місті Одесі
Розробка програми «Чиста питна вода в м. Одесі»
Протягом року
Департамент екології 
та розвитку 
рекреаційних зон 
Одеської міської ради
Загальнодержавна цільова програма «Питна вода України 
на 2011-2020 рр.»
Реалізація державної політики у сфері питної води та питного водопостачання
38
Моніторинг атмосферного повітря             м. Одеси
-
Протягом року
Департамент екології 
та розвитку
рекреаційних зон Одеської міської ради

Концепція охорони атмосферного повітря              до 2015 року
Оцінка фактичного стану повітряного басейну міста і розроблення необхідних природоохоронних заходів
39
Утилізація небезпечних відходів 
Погодження проекту та будівництво комплексу
з утилізації біологічних та медичних відходів.
Створення колумбарної стіни

Протягом року
Департамент екології 
та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Програма охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища 
на 2013-2016 рр.

Вирішення проблеми утилізації небезпечних відходів, трупів безпритульних тварин, поховання домашніх тварин
40
Екологічне виховання та освіта
Організація і проведення щорічних оглядів-конкурсів освітніх установ культури, що впроваджують нові інноваційні освітні програми і технології в області екологічної освіти і виховання
Протягом року
Департамент екології 
та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
Програма охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища 
на 2013-2016 рр.
Формування екологічної свідомості населення
41
Зменшення численності безпритульних тварин
Відлов та повернення на колишнє місце мешкання безпритульних тварин
Протягом року
Департамент екології 
та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
Програма охорони тваринного світу та регулювання численності безпритульних тварин       у м. Одесі
Зменшення численності безпритульних собак
42
Придбання транквілізаторів та дезінфікуючих засобів, проведення лабораторних досліджень з виявлення інфекційних захворювань тварин, вакцини проти сказу
Проведення відповідних робіт
Протягом року
Департамент екології 
та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
Програма охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища 
м. Одеси
на 2013-2016 рр.
Створення в місті та його межах санітарно- біологічного бар’єру 
43
Завершення реконструкції очисних споруд міської інфекційної лікарні
Будівництво захисних споруд на об’єкті очисних споруд КУ «Міська клінічна інфекційна лікарня» за адресою:
вул. Пастера, 5/7
Протягом року
Управління капітального будівництва 
Одеської міської ради 
Програма охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси 
на 2013-2016 рр.
Підвищення екологічної безпеки
44
Реконструкція Одеського зоологічного парку загальнодержавного значення
Реконструкція об’єктів та інженерних мереж 
КУ «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення», розташованої за адресою: м. Одеса, 
вул. Новощіпний ряд, 25 
І-ІІ черги 
Протягом року
Управління капітального будівництва 
Одеської міської ради
Програма розвитку та реконструкції  Одеського зоопарку «Зоопарк-100» 
на 2013-2022 рр.
Програма охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища
м. Одеси 
на 2013-2016 рр.
Поліпшення умов утримання тварин, умов ведення наукової діяльності, умов відвідування закладу
45
Відродження парків та скверів міста, збільшення площі зелених насаджень загального користування
Розробка проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій рекреаційного призначення  – парків та скверів у м. Одесі
Протягом року
Департамент комунальної власності
Одеської міської ради
Рішення
Одеської міської ради
від 27.08.2014 року
№ 5276-VI 

Збереження та збільшення площі поновлення зелених насаджень загального користування
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Благоустрій зеленої зони території міста






Висадка дерев, квітів, перекопка газонів, посів трави, обрізка дерев та кущів




Протягом року






Департамент міського господарства 
Одеської міської ради
Стратегія економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року












Київська районна адміністрація 
Одеської міської ради






Малиновська
районна адміністрація Одеської міської ради






Приморська районна адміністрація 
Одеської міської ради






 Суворовська  районна адміністрація 
Одеської міської ради
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Організація і проведення щорічних оглядів-конкурсів освітніх установ і установ культури, що впроваджують нові інноваційні освітні програми і технології 
в області екологічної освіти і виховання
Організація і проведення конкурсів
Протягом року
Департамент екології 
та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
Концепція з екологічного виховання та освіти населення 2013-2018 рр.
Формування екологічної свідомості населення
ІІ. Підвищення якості та доступності медичних послуг
48
Будівництво лікарні швидкої допомоги
Будівельні роботи 
Протягом року
Управління капітального будівництва 
Одеської міської ради
Рішення Одеської міської ради                            від 08.07.2011 р.                   № 779-VІ                                 «Про укладання договору про будівництво і подальшу передачу в комунальну власність об’єкта соціальної інфраструктури – міської лікарні швидкої медичної допомоги»

Надання екстреної медичної допомоги на сучасному технологічному рівні та зниження інвалідизації населення 




Департамент 
охорони здоров’я 
Одеської міської ради


49
Реконструкція та будівництво лікарень інтенсивного лікування

Реконструкція будівель та споруд з інженерними мережами КУ «Міська клінічна лікарня № 10»                за адресою: м. Одеса, 
вул. Маршала Малиновського, 61-А
Протягом року
Управління капітального будівництва 
Одеської міської ради
Комплексна програма розвитку будівництва                  у місті Одесі 
на 2013-2015 рр.
Поліпшення якості надання медичних послуг


Реконструкція будівель комунальної установи «Міська клінічна інфекційна лікарня» 
з інженерними мережами 
за адресою: м. Одеса,                               вул. Пастера, 5/7




50
Будівництво нової та реконструкція існуючих дитячих поліклінік
Будівництво дитячої поліклініки на 550 відвідувань в зміну, розташованої                              у мкр. ІІІ-4-3 жилого району ім. Котовського                          в м. Одесі
Протягом року
Управління капітального будівництва 
Одеської міської ради
Комплексна програма розвитку будівництва                  у місті Одесі 
на 2013-2015 рр.
Надання медичної допомоги дітям в амбулаторних умовах на сучасному рівні
51
Розвиток мережі амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, оснащення центрів первинної медико-санітарної допомоги, капітальний ремонт КУ «ЦПМСД                    № 18» та КУ «ЦПМСД                    № 28»
Оснащення та ремонт центрів первинної медико-санітарної допомоги
Протягом року
Департамент 
охорони здоров’я 
Одеської міської ради
Міська цільова програма «Здоров’я» 
на 2012-2014 рр.

Поліпшення якості та доступності надання медичних послуг населенню
52
Впровадження сучасних технологій в наданні пологово-допоміжної медичної допомоги
Оснащення сучасним медичним обладнанням КУ «Пологовий будинок № 1» та КУ «Пологовий будинок № 5»
Протягом року
Департамент 
охорони здоров’я Одеської міської ради
Ініціативний проект
Поліпшення якості надання медичних послуг роділлям, породіллям та новонародженим дітям
53
Розвиток системи невідкладної медичної допомоги
Розробка програми 
Протягом року
Департамент 
охорони здоров’я Одеської міської ради
Ініціативний проект
Поліпшення якості надання медичних послуг населенню
54
Розробка та впровадження єдиної інформаційної системи електронної реєстрації і електронного медичного документообігу в амбулаторно-поліклінічних установах міста Одеси
Створення АРМ (автоматизовані робочі місця), мінімум по 7                     в кожній установі.
Впровадження системи «хмарного» зв’язку. 
Створення пункту «Першого керівника»
ІV квартал
2015 року
Департамент 
охорони здоров’я Одеської міської ради
Ініціативний проект
Підвищення ефективності управління системою охорони здоров’я міста з метою покращення якості надання медичної допомоги
55
Впровадження нових фінансових механізмів в медичну та господарську діяльність закладів охорони здоров’я 
Реорганізація комунальних установ охорони здоров’я в некомерційні комунальні підприємства 
Протягом року
Департамент 
охорони здоров’я Одеської міської ради
Ініціативний проект
Розширення прав та економічної і фінансової самостійності підприємства в рішенні питань оплати праці, а також своєчасного фінансування видатків на розвиток підприємства
56
Розвиток стаціонарної медичної допомоги
Створення відділення реабілітації спинальних хворих на базі 
КУ «Міська лікарня №8»
Протягом року


Департамент
 охорони здоров’я Одеської міської ради

Міська програма «Рівність» 
на 2012-2015 рр.

Підвищення доступності та якості медичної допомоги спинальним хворим

57
Впровадження замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдної залежності
Створення сайту по забезпеченню замісної підтримувальної терапії ВІЛ-інфікованих наркозалежних споживачів на базі 
КУ «Міський центр профілактики та боротьби з ВІЛ інфекцєю/СНІДОМ»
І квартал 2015 року
Департамент 
охорони здоров’я Одеської міської ради
Наказ Міністерства охорони здоров’я України      
від 27.03.2014 р. № 200 
Зменшення інфікування                        ВІЛ-інфекцією наркозалежних пацієнтів
58
Забезпечення умов безперебійного енергопостачання в лікувально-профілактичних установах м. Одеси
Оснащення установ охорони здоров’я обладнанням для безперебійного енергопостачання
Протягом року
Департамент 
охорони здоров’я Одеської міської ради
Ініціативний проект
Готовність медичної служби міста до надання медичної допомоги в надзвичайних умовах
59
Розширення мережі муніципальних аптек 
КП «Одесфарм»
-
Протягом року
КП «Одесфарм»
Рішення Одеської міської ради                                  від 27.08.2014 р.                      № 5292-VI                           «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради                           від 18.06.2013 р.                      № 3502-VI                         «Про встановлення                   для підприємств,                          що належать до комунальної власності територіальної громади м. Одеси, розміру частини прибутку (доходу), що вилучається до бюджету м. Одеси»
Підвищення доступності населення до якісних лікарських засобів, реалізація пілотного проекту щодо впровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою




Департамент 
охорони здоров’я 
Одеської міської ради


ІІІ. Популяризація здорового способу життя
60
Розробка Програми будівництва велосипедних доріжок та парковок
Розроблення програми
Протягом року 
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради
Рішення Одеської міської ради 
від 18.07.2013 року 
№ 3654-VІ 
«Про затвердження Концепції розвитку молодіжного спорту, велосипедного руху
і облаштування велосипедної інфраструктури 
у м. Одесі 
на 2013-2018 рр.»
Сприяння покращенню екологічного стану міста, пропаганда ведення здорового способу життя
61
Популяризація баскетболу
Проведення змагань з баскетболу
Протягом року
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради
Стратегія економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року
Збільшення кількості талановитих спортсменів
Пріоритетний напрямок «Розумне місто» (сучасні технології управління містом)
І. Спрощення процедури отримання довідок, дозвільних документів та інших адміністративних послуг
62
Створення єдиного центру надання адміністративних послуг «Прозорий офіс»
Розробка та впровадження: - інформаційно-довідкового web – порталу надання адміністративних послуг;
- електронної системи управління чергами;
- електронної системи документообігу між ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг
Протягом року
Управління надання адміністративних послуг Одеської міської ради
Закон України 
«Про адміністративні послуги»
Забезпечення відкритого безоплатного доступу до інформації про адміністративні послуги




Департамент 
інформації та зв’язків 
з громадськістю 
Одеської міської ради


63
Розробка стандартів надання адміністративних послуг
Затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг.
Розробка інструкцій, підписання меморандумів, погоджених рішень з суб’єктами надання адміністративних послуг
Протягом року
Управління надання адміністративних послуг Одеської міської ради
Закон України 
«Про адміністративні послуги»

Деталізація умов та порядку надання адміністративних послуг або відмови в їх видачі
64


Створення електронної системи («єдине вікно») та довідково-інформаційного порталу Адміністративних послуг для фізичних та юридичних осіб м. Одеси 
Розробка та тестування системи, навчання персоналу, пілотна експлуатація, прикладна експлуатація

I квартал 2015 року


Департамент
інформації та зв’язків
з громадськістю
Одеської міської ради
Ініціативний проект



Спрощення адміністративних процедур для громадян












Управління надання адміністративних послуг Одеської міської ради
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Актуалізація та системний супровід бази даних Єдиного міського адресного реєстру

Розробка, тестування, навчання персоналу, 
пілотна експлуатація, прикладна експлуатація

І півріччя 2015 року



Департамент 
інформації та зв’язків 
з громадськістю
Одеської міської ради
Ініціативний проект









Юридичний департамент Одеської міської ради






КП «Право»






КП «Міський інформаційно-аналітичний центр»


ІІ. Прозора та ефективна робота міської ради
66
Створення депутатського порталу Одеської міської ради
Розробка окремого депутатського порталу Одеської міської ради (карта міста з розподілом на округи, інтерактивна приймальня, звітність депутатів тощо).
Розробка, тестування, навчання персоналу, пілотна експлуатація, прикладна експлуатація

I квартал 2015 року
Департамент 
інформації та зв’язків 
з громадськістю
Одеської міської ради

Ініціативний проект
Сприяння більш ефективній взаємодії депутатів 
Одеської міської ради з виборцями
67
Впровадження сучасної системи зберігання архівних документів Одеської міської ради та її виконавчих органів
Початок створення міського електронного архіву документів (розробка, тестування, навчання персоналу, пілотна експлуатація)
Протягом року
Департамент
інформації та зв’язків
з громадськістю
Одеської міської ради
Ініціативний проект
Створення єдиного інформаційного простору між усіма підрозділами та комунальними підприємствами Одеської міської ради.
Створення єдиного інформаційного простору між усіма підрозділами та комунальними підприємствами Одеської міської ради




Департамент архівної справи та діловодства Одеської міської ради



68
Розвиток сучасної системи електронного документообігу                             у виконавчих органах Одеської міської ради

Розробка додаткових модулів для розвитку сучасної системи електронного документообігу в кожному виконавчому органі Одеської міської ради                   та впровадження ЕЦП (електронного цифрового підпису)
Протягом року
Департамент 
інформації та зв’язків 
з громадськістю
Одеської міської ради

Ініціативний проект

69
Покроковий перехід виконавчих органів Одеської міської ради на безкоштовне програмне забезпечення

Встановлення та налаштування безкоштовного програмного забезпечення, навчання працівників виконавчих органів
Протягом року
Департамент
інформації та зв’язків
з громадськістю
Одеської міської ради

Ініціативний проект
Вдосконалення роботи в місцевих органах влади з питань дотримання норм законодавства в сфері інтелектуальної власності
70


Подальший розвиток системи онлайн трансляцій з найбільш відомих архітектурних місць міста, а також парків та місць відпочинку
Удосконалення роботи систем онлайн трансляцій з вулиць міста та встановлення додаткових веб-камер в історичних місцях Одеси
Протягом року

Департамент 
інформації та зв’язків
з громадськістю
Одеської міської ради
Ініціативний проект


Поліпшення іміджу Одеси як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру




КП «Міський інформаційно-аналітичний центр»


71
Введення в дію нового офіційного веб-сайту Одеської міської ради та адаптованої версії сайту для користувачів з вадами зору
Відпрацювання роботи нового веб-сайту Одеської міської ради та його модулів.
Техпідтримка, хостинг та модернізація інтернет-ресурсів міської ради.
Вдосконалення системи прямої інтернет-трансляції на офіційному сайті Одеської міської ради з веб-камер та телекамер
Протягом року
Департамент
інформації та зв’язків
з громадськістю
Одеської міської ради
Ініціативний проект
Забезпечення повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади.
Забезпечення прозорості прийняття та виконання рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету




КП «Міський інформаційно-аналітичний центр»


72
Створення безкоштовних Інтернет-зон загального користування в громадських місцях 

Встановлення та підтримка роботи  безкоштовної мережі точок відкритого бездротового доступу в Інтернет за технологією Wi-Fi в громадських місцях, парках, скверах і проспектах міста
Протягом року
Департамент
інформації та зв’язків
з громадськістю
Одеської міської ради
Ініціативний проект
Поліпшення іміджу Одеси як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру.
Забезпечення безкоштовного доступу громадян до можливостей мережі Інтернет




КП «Міський інформаційно-аналітичний центр»
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Впровадження заходів у сфері інтелектуальної власності
Розробка механізму захисту інтелектуальних прав Одеської міської ради та її виконавчих органів, комунальних підприємств на продукти та послуги, оплачувані з бюджету міста.
Впровадження практики проведення семінарів-тренінгів профільними фахівцями для представників виконавчих органів Одеської міської ради

Протягом року
Департамент
інформації та зв’язків
з громадськістю
Одеської міської ради


Ініціативний проект
Вдосконалення роботи Одеської міської ради та її виконавчих органів         у сфері інтелектуальної власності
74
Оптимізація та удосконалення роботи «Єдиного центру звернень громадян» 

Впровадження веб-порталу звернень громадян з інтерактивною картою звернень.
Впровадження єдиної системи реєстру звернень громадян та обліку запитів до публічної інформації

І півріччя 2015 року
Департамент
інформації та зв’язків з громадськістю
Одеської міської ради
Ініціативний проект

Реалізація конституційного права громадян на звернення, забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування в реалізації механізмів зворотного зв'язку




КП «Міський інформаційно-аналітичний центр»




Розробка та впровадження мобільних додатків iOS, Android з питань звернень громадян та забезпечення процесу взаємодії цих додатків з веб-порталом звернень громадян та єдиною системою реєстру звернень громадян та обліку запитів до публічної інформації





ІІІ. Безпечне проживання мешканців міста (безпека на вулицях, захист майна)
75
«Безпечне місто Одеса»
Встановлення камер відеоспостереження для моніторингу руху транспорту на в’їздах до міста та ключових перехрестях.
Модернізація світлофорних об’єктів та автоматизованої системи управління дорожнім рухом та інших засобів регулювання дорожнім рухом
Протягом року
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради
Міська програма
«Безпечне місто Одеса» на 2014-2015 рр.
Зниження рівня злочинності та кількості ДТП, загазованості повітря.
Підвищення ефективності експлуатаційних витрат, пропускної спроможності вулично-дорожньої мережі міста, якості життя одеситів та гостей міста




КП «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ»


Пріоритетний напрямок «Місто інтенсивного капітального будівництва»
І. Забезпечення одеситів житлом
76
Будівництво житла для осіб, які відповідно до діючого законодавства потребують поліпшення житлових умов 
Будівництво житлового будинку № 29-б 
в мкр. ІІІ-4-2 жилого району ім. Котовського                  в м. Одесі
Протягом року
Управління капітального будівництва 
Одеської міської
Комплексна програма розвитку будівництва у місті Одесі 
на 2013-2015 рр.

Надання житла одеситам, що потребують поліпшення житлових умов
77
Створення умов для скорочення незавершеного будівництва житла
Створення умов для завершення будівництва житлових будинків, які тривалий час знаходяться у недобудованому стані, у тому числі благоустрій території та будівництво магістральних інженерних мереж
Протягом року
Управління капітального будівництва 
Одеської міської
Комплексна програма розвитку будівництва у місті Одесі 
на 2013-2015 рр.

Введення в експлуатацію житла
ІІ. Збереження і захист узбережжя міста від небезпечних інженерно-геологічних процесів
78
Здійснення капітального ремонту берегозахисних споруд
Поточний ремонт берегозахисних споруд
ІІ-ІІІ квартал
2015 року
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради
Стратегія економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року
Покращення технічного стану берегозахисних споруд для привабливого вигляду  туристів та мешканців 
79
Захист території від затоплення у межах вулиць м. Одеси: Балтської дороги, Об’їзної дороги,
вул. Лиманної, Миколаївської дороги (селище «Більшовик»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Реконструкція системи захисту території від затоплення
ІІ-IV квартал 2014 року
Управління капітального будівництва
Одеської міської ради
Програма благоустрою околиць міста Одеси 
на 2112-2015 рр. 
Ефективне функціонування системи захисту від підтоплення території селища «Більшовик»
Пріоритетний напрямок «Місто щасливого дитинства»
І. Створення умов для повноцінного розвитку дітей та підлітків
80


























Будівництво нових, ремонт та реконструкція існуючих дитячих дошкільних закладів з метою повного забезпечення потреб населення





















Будівництво дитячого садка у мкр. ІІ-4-2 житлового масиву
ім. Котовського
Протягом року































КП «Міське капітальне будівництво»






Комплексна програма розвитку будівництва 
у місті Одесі 
на 2013-2015 рр.
























Поліпшення якості надання освітніх послуг, збільшення кількості дошкільних місць



















Будівництво дитячого садка у мкр. ІІІ-4-1 житлового масиву 
ім. Котовського






Капітальний ремонт дитячого садка № 232, розташованого за адресою:  
просп. Добровольського, 138А

Управління капітального будівництва 
Одеської міської ради






Департамент освіти 
та науки
Одеської міської ради

















Капітальний ремонт будівлі дитячого садка 
№ 55, розташованого                  за адресою:
вул. Базарна, 4






Реконструкція дитячого садка № 165, розташованого за адресою: вул. Академіка              Вільямса, 5/5






Капітальний ремонт дитячого садка за адресою: 
вул. Дюківська, 12






Реконструкція загальноосвітньої школи № 19, розташованої за адресою: 
вул. Кустанайська, 3, 
корп. «А-2» (розміщення груп дошкільної освіти)






Капітальний ремонт та відкриття дошкільних груп Одеського навчально-виховного комплексу № 1 «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад», розташованого                за адресою: пл. Молоді, 17
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Ремонтно-відновлювальні роботи у закладах освіти м. Одеси




Ремонт приміщень харчоблоків.
Ремонт системи опалення.
Ремонт системи водопостачання і каналізування.
Заміна вікон.
Ремонт покрівлі.
Благоустрій території


Протягом року





Київська районна адміністрація Одеської міської ради
Програма соціально-економічного розвитку 
м. Одеси на 2015 рік




Забезпечення умов діяльності і удосконалення матеріально-технічної бази установ освіти, розвитку дошкільної освіти




Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради 






Приморська районна адміністрація Одеської міської ради






Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради


82
Будівництво нових шкільних закладів із сучасною інфраструктурою
Будівництво загальноосвітньої школи на 1000 учбових місць, розташованої за адресою: вул. Маршала Говорова, 8
Протягом року

Управління капітального будівництва 
Одеської міської ради
Комплексна програма розвитку будівництва у місті Одесі 
на 2013-2015 рр.
Забезпечення учбовими місцями дітей новозбудованого мікрорайону
ІІ. Поліпшення здоров’я дітей
83



Встановлення, благоустрій та оснащення дитячих майданчиків


Проведення відповідних робіт


Протягом року


Київська районна адміністрація 
Одеської міської ради
Програма соціально-економічного розвитку
м. Одеси на 2015 рік

Створення умов для розвитку дітей та підлітків





Малиновська
районна адміністрація Одеської міської ради






Приморська районна адміністрація 
Одеської міської ради






Суворовська
районна адміністрація Одеської міської ради


84
Реконструкція шкільних стадіонів 
Проведення відповідних робіт
Протягом року
Управління капітального будівництва 
Одеської міської ради
Комплексна програма розвитку будівництва у місті Одесі 
на 2013-2015 рр.
Покращення учбового процесу
85
Відродження мережі дитячо-юнацьких клубів та інших доступних центрів дозвілля
Реконструкція та капітальний ремонт будівель міського дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія», розташованого за адресою: вул. Дача Ковалевського, 93
Протягом року
Управління капітального будівництва 
Одеської міської ради
Ініціативний проект
Забезпечення відпочинку  та оздоровлення дітей
Пріоритетний напрямок «Місто, сильне своєю громадою, яка піклується про кожного одесита»
І. Реальна участь міської громади в управлінні  та житті міста
86
Сприяння працевлаштуванню, підвищенню професійних здібностей одеситів
Реалізація активних заходів сприяння зайнятості, у тому числі:
- працевлаштування безробітних громадян;
- стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць;
- здійснення професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації;
- організація громадських та інших робіт тимчасового характеру
Протягом року
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Програма зайнятості населення м. Одеси на період до 2017 року
Збереження та розвиток трудового потенціалу, посилення соціального захисту від безробіття




Одеський міський центр зайнятості, 
центр зайнятості Суворовського району 
м. Одеси


87
Створення постійно діючих бригад 
для благоустрою 
мікрорайонів, територій, що не обслуговуються муніципальними житлово-комунальними службами
Створення постійно діючих бригад для благоустрою мікрорайонів «Дмитрівка», 
«Шевченко-3»
Протягом року 
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення 
Одеської міської ради
Програма розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі 
на 2012-2015 рр.
Благоустрій мікрорайонів, територій, що не обслуговуються муніципальними житлово-комунальними службами
88
Збільшення кількості органів самоорганізації населення 
Пропаганда серед жителів та методична допомога в організації створення органів самоорганізації населення в мікрорайонах міста
Протягом року
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення 
Одеської міської ради
Програма розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі 
на 2012-2015 рр.
Збільшення кількості органів самоорганізації населення до 42 одиниць
89
Залучення іноземних спонсорів та донорів гуманітарної допомоги, зокрема задля потреб:
Одеських медичних та соціальних установ,
Одеського зоологічного парку,
спеціалізованої школи 
№ 75,
парків і зелених зон у стилях споріднених міст та держав, в яких розташовані ці міста
Отримання переліків потреб від виконавчих органів Одеської міської ради, до компетенції яких входить робота із закладами освіти, медичними установами, людьми похилого віку та 
інвалідами, а також з проектами, пов’язаними із зеленими зонами Одеси та зоологічним парком

Протягом року

Департамент міжнародних зв’язків Одеської міської ради 
Ініціативний проект
Покращення матеріально-технічної бази муніципальних установ, сприяння формуванню позитивного іміджу
90
Робота з активізації в Одесі міжнародного волонтерського руху 
Ініціація акцій з благоустрою і прибирання міста та ін.
Протягом року
Департамент міжнародних зв’язків Одеської міської ради
Стратегія економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року
Сприяння формуванню позитивного іміджу міста
ІІ. Забезпечення умов повноцінного життя для всіх мешканців міста
91






Створення комунальної установи «Одеський міський центр реінтеграції бездомних осіб» як переможця Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 
2014 року
Підписання Угоди щодо реалізації проекту з Державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Україні

Протягом року





Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради




Стратегія економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року



Значне підвищення ефективності соціального захисту бездомних осіб у місті Одесі




Розробка нормативного та методичного забезпечення







Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції будівлі               за адресою: Балтська дорога, 2, отримання
технічної експертизи 







Матеріально-технічне та організаційно-кадрове забезпечення центру





ІІІ. Створення умов для соціальної адаптації людей похилого віку та з обмеженими можливостями
92
Будівництво дитячого басейну в філії 
КУ «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку», розташованого за адресою: 
вул. Академіка               Сахарова, 30/1

Проведення відповідних робіт
Протягом року
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Стратегія економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року
Розширення комплексу соціально-реабілітаційних послуг для осіб з обмеженими можливостями
93
Створення відділення учбово-виробничих майстерень для повнолітніх осіб з вадами психофізичного розвитку КУ «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку», які мешкають в Суворовському районі м. Одеси, за адресою: 
вул. Махачкалинська,10

Проведення відповідних робіт
Протягом року
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Стратегія економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року
Створення альтернативного інтернатного закладу для інвалідів для реалізації рівних можливостей особам з обмеженими можливостями
94
Розширення напрямків діяльності (факультетів) муніципального «Університету третього покоління»
Вивчення потреби                              у відкритті нових спеціальностей, укладання договорів з навчальними закладами, набір слухачів

Протягом року
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Стратегія економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року
Адаптація осіб похилого віку в сучасному житті, підвищення їх соціальної активності
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Соціальна реабілітація, оздоровлення та зайнятість інвалідів
Надання матеріальної допомоги інвалідам на закупівлю комп’ютерної та офісної техніки, на оздоровлення

Протягом року
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Міська програма «Рівність» 
на 2012-2015 рр.
Підвищення конкурентної спроможності та навчання


Забезпечення абонементами до плавального басейну осіб з обмеженими фізичними можливостями для проведення реабілітаційних та оздоровчих заходів


Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради 

Реабілітація та адаптація осіб з особливими потребами
96
Забезпечення для інвалідів безперешкодного доступу до об’єктів соціального призначення
Реконструкція, капітальний ремонт та улаштування пандусів і підйомних пристроїв для безперешкодного доступу осіб з обмеженими можливостями

Протягом року
Управління капітального будівництва 
Одеської міської ради
Міська програма «Рівність» 
на 2012-2015 рр.
Створення умов для безперешкодного доступу інвалідів
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Облаштування пандусу 

Проведення відповідних робіт

Протягом року

Київська районна адміністрація 
Одеської міської ради
Міська програма «Рівність» 
на 2012-2015 рр.

Створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями





Малиновська районна адміністрація 
Одеської міської ради


98
Робота над впровадженням проекту «Муніципальний дім ремесел» на базі спеціалізованої                      школи № 75
Залучення меценатів, волонтерів та небайдужих людей до реалізації практики; проведення безкоштовних майстер-класів з різних видів народних ремесел.
Проведення різноманітних заходів, спрямованих на покращення освітнього 
процесу, професійної підготовки учнів, благоустрою міста, співробітництва з дипломатичними представництвами іноземних держав в Одесі та іншими зарубіжними партнерами.
Висвітлення поточних проектів на веб-сторінці школи
Протягом року

Департамент міжнародних зв’язків 
Одеської міської ради
 
Ініціативний проект
Створення умов для реалізації рівних можливостей дітей-інвалідів з відхиленнями в розумовому та фізичному розвитку






              		Керуюча справами	                                     						                  О. Оніщенко

