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ВСТУП

 Процес короткострокового планування 

соціально-економічного розвитку міста 

здійснюється шляхом розробки і реалізації 

Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку на відповідний рік.  

Законодавчим підґрунтям для підготовки 

Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку м. Одеси на 2018 рік 

(далі – Програма) є Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закон України 

«Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку 

України», постанова Кабінету Міністрів 

України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про 

розроблення прогнозних і програмних 

документів економічного і соціального 

розвитку та складання проекту державного 

бюджету». 
 

Мета Програми – забезпечення комфортних умов проживання та сприяння 

всебічному розвитку міста завдяки концентрації зусиль на вирішенні ключових проблем, реалізації 

перспективних проектів, що сприятиме економічному зростанню, посиленню інвестиційної 

активності, покращенню бізнес-клімату, підвищенню якості та доступності надання соціальних, 

медичних, житлово-комунальних та інших видів послуг, подальшому розвитку інфраструктури 

міста, удосконаленню та підвищенню ефективності безпеки життєдіяльності мешканців. 

 
У Програмі враховано тенденції соціально-

економічного розвитку міста за січень-

вересень 2017 року, які наведені за даними 

Головного управління статистики в Одеській 

області, визначено оперативні цілі та 

пріоритети розвитку міста з урахуванням 

наявних проблем у кожній сфері діяльності і 

формулюванням конкретних завдань, заходів 

та зазначенням відповідальних виконавців за 

всіма розділами Програми. Для оцінки 

ефективності та результативності виконання 

Програми встановлені якісні і кількісні 

індикатори виконання заходів. 

Невід’ємною складовою частиною 

Програми є три додатки: 

 додаток 1 «Основні прогнозні 

показники економічного і соціального розвитку 

м. Одеси на 2018 рік», де представлено звітні 

дані про показники за 2016 рік, результати, які 

очікуються у 2017 році, та спрогнозовано 

розвиток міста на 2018 рік за двома 

сценаріями: оптимістичним та 

песимістичним; 

 додаток 2 «Міські цільові та 

комплексні програми, реалізація яких 

передбачена у м. Одесі на 2018 рік», де 

наведено строки дії програм, вказані рішення 

Одеської міської ради, якими їх затверджено, 

відповідальних виконавців, передбачені 

програмами обсяги фінансування та очікувані 

результати їх реалізації; 

 додаток 3 «Пріоритетні завдання 

розвитку міста у 2018 році відповідно до 

Стратегії економічного та соціального 

розвитку м. Одеси до 2022 року 

(актуалізована)», де зазначено пріоритетні 

напрями, стратегічні цілі та основні завдання 

розвитку міста. 

Виконання заходів Програми 

відбуватиметься у рамках реалізації міських 

програм шляхом фінансування їх заходів із 

бюджету м. Одеси та інших джерел, не 

заборонених законодавством України.  

Залучення будь-якого фінансового ресурсу 

безпосередньо для реалізації Програми не 

заплановано. Моніторинг виконання Програми 

за підсумками року здійснюється у першому 

півріччі наступним за звітним. 
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АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ЗА 2017 РІК 
 

 
Другий рік поспіль бюджет міста Одеси сформований на основі реформування 

міжбюджетних відносин у контексті фінансової децентралізації.  

Обсяг бюджету на 2017 рік (з урахуванням усіх змін) на 01 жовтня 2017 року складає: 

 8 941,9 млн.грн – за доходами; 

 9 574,5 млн.грн – за видатками. 
 

 6 716,1 млн.грн надійшло до 

бюджету міста Одеси за січень-вересень 

2017 року (з урахуванням міжбюджетних 

трансфертів і власних надходжень 

бюджетних установ). 

Основну частину надходжень до 

бюджету міста Одеси складають 

надходження до загального фонду. 

Питома вага загального фонду в 

структурі бюджету міста Одеси за  

9 місяців 2017 року склала 92,3%.  
 

 3 892,9 млн.грн надійшло до загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування 

міжбюджетних трансфертів); 

 515,4 млн.грн надійшло до спеціального фонду бюджету міста Одеси  

(з урахуванням міжбюджетних трансфертів і власних надходжень бюджетних установ), у т.ч.: 

259,3 млн.грн – до бюджету розвитку (50,3% всіх надходжень). 
 

 
 

 6 406,3 млн.грн склало виконання бюджету міста Одеси за видатками за 9 місяців 

2017 року, в т.ч.: 

 4 774,0 млн.грн – загальний фонд;  

 1 632,3 млн.грн – спеціальний фонд. 

Видаткова частина бюджету міста Одеси на 2017 рік зберігає соціальну спрямованість: 

65,9% видатків спрямовувалися на такі галузі, як: «Соціальний захист і соціальне забезпечення», 

«Соціально-культурна сфера» (освіта, охорона здоров’я, культура та мистецтво, фізична 

культура та спорт).  

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА 
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У порівнянні з аналогічними періодами 

2015 та 2016 років виконання бюджету 

м. Одеси за видатками за 9 місяців 2017 року 

збільшено на 2 910,5 млн.грн (183,3%) та 

1 835,4 млн.грн (140,2%) відповідно.  

Даний факт обумовлено зростанням 

фінансового ресурсу бюджету в умовах 

реформування міжбюджетних відносин 

місцевих бюджетів із Державним бюджетом 

України, а також зі стабілізацією питання 

щодо проведення органами Державної 

казначейської служби України платежів 

бюджету та стабілізації стану справ із 

бюджетної заборгованості. 

 

Завдяки вжитим заходам та спільній роботі виконавчих органів Одеської міської ради  

за звітний період та на 01 жовтня 2017 року кредиторська заборгованість бюджету міста Одеси 

(без урахування міжбюджетних трансфертів) відсутня. 
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АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ЗА 2017 РІК 
 

 

 майже 600 підприємств функціонує у 

промисловому комплексі міста (понад 30 тис. 

працівників); 

 18,3 млрд.грн реалізовано продукції 

промисловими підприємствами міста у січні-

вересні 2017 року (+24,1% до аналогічного періоду 

2016 року – 14,8 млрд.грн).  

 
Зростання відбулося в основному за 

рахунок збільшення обсягів реалізації на 

підприємствах: 

 машинобудування (15,1% до загального 

обсягу) – ПАТ «Одескабель» (+28,7%), 

ТОВ «Телекомунікаційні Технології» (+27,9%), 

ТОВ «Телекарт-Прилад» (+14,9%);  

 з виробництва харчових продуктів та 

напоїв (13,5%) – ТОВ «Нове Діло» (+49,4%),  

ТОВ «Вітмарк-Україна» (+21,7%); 

 з виробництва гумових та пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 

(10,2%) – ТОВ «Цемент» (+37,1%); 

 з металургійного виробництва (9,5%) – 

ПрАТ «ВО «Стальканат-Сілур» (+48,0%); 
 

 730,3 млн.дол.США – обсяг експортованих товарів підприємствами м. Одеси  

за 9 місяців 2017 року (+47,6% до аналогічного періоду 2016 року). 

Найбільші підприємства-експортери за статтями експорту товарів промислового 

виробництва:  

 ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (жири та олії тваринного/рослинного 

походження);  

 ПАТ «Одесакабель», ТОВ «Телекомунікаційні технології», ТОВ «Гідропром» (машини, 

обладнання та механізми; електричне обладнання); 

 ПАТ «ВО Стальканат Сілур», ТОВ «Айсблік», ТОВ «ФВ Пласт Україна» 

(недорогоцінні метали та вироби з них). 

Найбільші споживачі товарів: Туреччина (64,3 млн.дол.США), Індія (61,3 млн.дол.США), 

Іран (29,6 млн.дол.США), Молдова (25,3 млн.дол.США), Нідерланди (20,7 млн.дол.США). 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
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 301,5 тис.м

2
 введено в 

експлуатацію загальної площі житла у 

м. Одесі за січень-вересень 2017 року (більше 

половини прийнятого житла по області – 

60,0%); 

 15,1 тис.м
2 

прийнято в 

експлуатацію житла в одноквартирних 

будинках, 286,4 тис.м
2 

– із двома і більше 

квартирами;  
 4 776,0 млн.грн – обсяг виконаних 

будівельних робіт у м. Одесі за січень-

вересень 2017 року; 

 46,7% – темп зростання до 

відповідного періоду 2016 року. 
 

Найбільші обсяги будівництва будівель 

здійснені БК «Стікон», БК «Будова»,  

ПБГ «Інтобуд»; будівництво інженерних 

споруд – БК «Промбудсервіс», ТОВ 

«Євродор», ВБМО «Одесбуд». 
 

У рамках виконання Комплексної програми будівництва і розвитку соціальної та 

інженерної інфраструктури міста Одеси на 2017-2019 роки проводиться будівництво 

багатоповерхового жилого будинку у Суворовському районі м. Одеси для забезпечення житлом 

осіб, які відповідно до діючого законодавства України потребують поліпшення житлових умов.  
 

Відповідно до Міської цільової 

програми благоустрою околиць міста Одеса 

на 2016-2020 роки: 
 завершено роботи з реконструкції 

корпусу «А-2» ОЗОШ № 19 (вул. Кустанайська, 3); 

 виконується капітальний ремонт 

ОЗОШ № 125 (вул. Кругова, 1); 

 відкрито після капітального ремонту 

Центр первинної медико-санітарної допомоги № 7 

(вул. Отамана Чепіги, 54) та амбулаторію 

сімейного лікаря (вул. Балтська дорога, 40).  

Також завершуються першочергові 

заходи з капітального ремонту тіла дамби 

Хаджибейського лиману.  
 

 

У рамках Міської цільової програми «Номінування історичного надбання Одеси до 

Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО» на 2016-2018 роки проведені ремонтно-реставраційні 

роботи фасадів, покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси, а також 

реставраційні роботи пам’яток архітектури. 

Згідно з міською цільовою Програмою розвитку інформаційної системи містобудівного 

кадастру на 2017-2020 роки виконуються відповідні роботи для створення нової геодезичної 

системи Єдиної цифрової топооснови м. Одеси. 

БУДІВНИЦТВО ТА ДОРОЖНЄ 
ГОСПОДАРСТВО 
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У м. Одесі представлено всі види транспорту. Комунальним підприємством 

«Одесміськелектротранс» (далі – КП «ОМЕТ») здійснюються пасажирські перевезення на  

23 трамвайних, 12 тролейбусних та на 7 автобусних маршрутах. На лінії щодня, в середньому, 

експлуатуються 141 трамвай і 84 тролейбуси, а також 73 автобуси.  

КП «ОМЕТ» визнано першим підприємством міського електротранспорту в Україні, яке 

отримало технічні умови, що дозволяють самостійно виробляти трамвайні вагони з частково 

низькою підлогою за принципом капітального ремонту з реконструкцією, що продовжує строк 

експлуатації трамвайних вагонів на 10 років. На даний час на маршрутах міста працюють  

8 таких трамвайних вагонів. 

У січні-вересні 2017 року КП «ОМЕТ» перевезено на 6,9% менше пасажирів, ніж за 

аналогічний період 2016 року. 

ДП «Одеська залізниця» відправлено 24,1 млн. тонн вантажів, що на 6,9% більше, ніж у 

січні-вересні 2016 року. У відправленні основних номенклатурних груп вантажів зафіксовано: 
 

 збільшення за: 

 зерном і продуктами перемолу – в 1,7 рази; 

 брухтом чорних металів – на 42,2%; 

 рудою залізною та марганцевою – на 29,1%; 

 кам’яним вугіллям – на 22,7%. 

 зменшення: 

 хімічних та мінеральних добрив – на 34,9%; 

 цементу – на 15,2%; 

 лісових вантажів – на 12,7%. 
 

 

Міжнародний аеропорт «Одеса» пов’язаний повітряними лініями з 60 містами світу. 

Аеропорт приймає та обслуговує близько 20 авіакомпаній, які виконують орієнтовно  

130 регулярних рейсів на тиждень у більше ніж 30 міжнародних і національних пунктів 

призначення. Постійно проводиться робота із залучення в діяльність аеропорту нових 

авіакомпаній.  

Протягом січня-вересня 2017 року КП «Міжнародний аеропорт «Одеса»:  
 

 перевезено 506,7 тис. тонн вантажів, що на 

9,3% більше, ніж за аналогічний період 2016 року; 

 обслуговано 945,7 тис. пасажирів, що на 

21,7% більше, ніж за аналогічний період 2016 року. 

Кількість рейсів становила 10 553 одиниці. 
 

Обсяг переробки вантажів Одеською філією 

ДП «АМПУ» становив 17 870,5 тис. тонн та 

зменшився порівняно з аналогічним періодом 

2016 року на 4,1%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

тис. тонн

у % до 

січня-вересня 

2016 року

млн.ткм

у % до 

січня-вересня 

2016 року

Усіма видами 

транспорту,
26 289,0 105,6 46 454,3 107,2

у т.ч.:

залізничним 24 051,0 106,9 45 696,6 107,7

автомобільним 1 948,1 101,7 465 902,0 110,0

Перевезено вантажів Вантажообіг

Види 

транспорту

Вантажні перевезення

тис. осіб

у % до 

січня-вересня 

2016 року

млн.

пас.км

у % до 

січня-вересня 

2016 року

Усіма видами 

транспорту,
206 375,9 92,5 8 241,1 95,6

у т.ч.:

залізничним 13 317,0 97,2 4 570,1 103,4

автомобільним 76 471,0 90,9 2 794,2 85,8

тролейбусним 36 146,2 88,4 289,2 88,4

трамвайним 80 423,1 95,4 579,0 95,4

Види 

транспорту

Перевезено пасажирів Пасажирообіг

ТРАНСПОРТ 
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 1 577,7 млн.дол.США загальний 

обсяг прямих іноземних інвестицій, залучений в 

економічний розвиток міста на 01 жовтня  

2017 року, в т.ч.:  

 535,9 млн.дол.США – капітал 

нерезидентів (акціонерний капітал); 

 1 041,8 млн.дол.США – боргові 

інструменти. 
 

 

 15,98 млн.дол.США – прямі 

іноземні інвестиції (акціонерний капітал), 

вкладені іноземними інвесторами за січень-

вересень 2017 року в економіку міста  

(при цьому зниження капіталу становило  

18,79 млн.дол.США); 

 5,1 млн.дол.США – інші зміни 

вартості акціонерного капіталу нерезидентів 

(зміна вартості, втрати, перекваліфікація 

інвестицій тощо), з них курсова різниця – 

6,1 млн.дол.США. 

 

Інвестиційно привабливими були підприємства таких видів економічної діяльності, як: 

 промисловості – 25,5% від загального обсягу прямих інвестицій (акціонерного капіталу); 

 транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності – 22,0%; 

 операції з нерухомим майном – 20,9%; 

 професійної, наукової і технічної діяльності – 9,2%; 

 оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 6,1%; 

 будівництва – 4,4%; 

 діяльності в сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 4,2%. 

Серед країн світу лідерами прямого іноземного інвестування в економіку міста були: Кіпр – 

189,5 млн.дол.США (35,4% від загального обсягу прямих інвестицій у місто), Німеччина – 

56,0 млн.дол.США (10,4%), США – 52,6 млн.дол.США (9,8%), Панама – 35,8 млн.дол.США 

(6,7%), Великобританія – 27,3 млн.дол.США (5,1%), Нідерланди – 25,7 млн.дол.США (4,8%), 

Віргінські острови – 23,0 млн.долл.США (4,3%). 

Вживаються всі можливі заходи для збільшення залучення міжнародних інвестицій у місто, 

зокрема, для підвищення інвестиційної привабливості міста та встановлення нових інвестиційних 

контактів з ініціативи та за фінансової підтримки Одеської міської ради проведено: VI 

конференцію «8P» (15 липня 2017 року), презентацію Інвестиційного бізнес-форуму «Odessa 5T 

2017» (18 липня 2017 року), бізнес-форум «Startups World Cup Championship 2017» (12 та 13 серпня 

2017 року), конференцію «Marketime» (23 та 24 вересня 2017 року), міжнародний бізнес-форум 

«ODESSA 5T INVESTMENT PROMOTION FORUM» (05-07 жовтня 2017 року).  

У рамках виконання Програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста 

Одеси на 2016-2018 роки та завдяки реалізації нової інвестиційної стратегії «Odessa 5T» 

Одеською міською радою реалізовуються такі інвестиційні проекти: 

«Електронний підручник» – передбачає впровадження системи електронних 

інтерактивних підручників для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (на сьогодні 

до системи підключено 127 шкіл);  

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ТА 
КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 
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«Оновлення міського електротранспорту м. Одеси» – передбачає отримання 

довгострокового кредитування в розмірі 8 млн. євро для придбання нових тролейбусів (підписано 

кредитний договір між КП «ОМЕТ» та Європейським банком розвитку та реконструкції (ЄБРР), 

виконані необхідні процедури за договором, отримано перший транш у розмірі 1,6 млн. євро); 

«Магістральний маршрут прямого сполучення «Північ-Південь» – передбачає 

поліпшення роботи міського громадського транспорту (проводяться трьохсторонні зустрічі на 

державному рівні між Міністерством інфраструктури України, Міністерством фінансів 

України та Європейським Інвестиційним Банком (ЄІБ) з метою погодження посібника з 

впровадження проекту та координації своїх дій згідно з фінансовою угодою між ЄІБ та 

Україною); 

«Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери м. Одеси та 

реконструкція систем вуличного освітлення» (NEFCO) – проект передбачає впровадження 

енергоефективних заходів стосовно заміни освітлення в лікувальних закладах та реконструкції 

систем вуличного освітлення м. Одеси: 

 модернізація внутрішнього освітлення у 7 лікарнях на суму 2 472,3 тис.грн (підписано 

контракт з переможцем тендеру – ТОВ «Союз-Світло Україна»); 

 модернізація систем вуличного освітлення по вул. Інглезі (25-ї Чапаєвської дивізії) на 

суму 995,4 тис.грн (підписано контракт з переможцем тендеру – ТОВ «Енерголюкс»); 

«Термомодернізація соціальних установ міста» – проект технічної допомоги USAID 

«Муніципальна енергетична реформа в Україні» передбачає підготовку попереднього ТЕО для 

подальшого фінансування міжнародними фінансовими інститутами та інвесторами (грант –  

1 млн.грн. Підписано Меморандум про співпрацю в рамках надання технічної допомоги на 

розробку проекту, здійснено енергоаудит 40 бюджетних установ міста, розроблено попереднє 

ТЕО для 40 бюджетних установ міста, під отримані попередні ТЕО заплановано залучення 

фінансування у сумі 12,6 млн. євро, у т.ч.: 2,0 млн. євро – Фонд чистих технологій, 7,0 млн. євро – 

ЄБРР, 1,5 млн. євро – грантові кошти, 2,1 млн. євро – кошти бюджету м. Одеси). 
 

 7 115,8 млн.грн – капітальні 

інвестиції, які освоєно підприємствами та 

організаціями міста за рахунок усіх джерел 

фінансування за січень-вересень 2017 року, що 

становить 57,9% від загального обсягу по 

області. 
Найвагомішу частку (98,6%) спрямовано 

в матеріальні активи.   
 

З метою надання достовірної та повної інформації потенційним інвесторам про рівень 

кредитного ризику та інвестиційної привабливості міста забезпечено взаємодію з національними 

рейтинговими агентствами.  

У I півріччі 2017 року місту присвоєно високі позиції в інвестиційних рейтингах 

привабливості, зокрема: 

 рейтинговим агентством «IBI-Rating» Одеса визнана містом із високою інвестиційною 

привабливістю – «invA+»; 

 рейтинговим агентством «Євро-Рейтинг» місту присвоєно рівень інвестиційної 

ефективності вище середнього «ineС». 
 

Підтверджено кредитний рейтинг м. Одеси кредитними агентствами:  

 «IBI-Rating» – на рівні uaA з прогнозом «стабільний»;  

 «Кредит-Рейтинг» – на рівні uaAА- з прогнозом «стабільний». 
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 129,2 тис. суб'єктів 
господарювання всіх форм власності 

знаходиться на обліку у м. Одесі  

на 01 жовтня 2017 року, у т.ч.: 

 53,8 тис.од. юридичних осіб, що 

на 3,1 тис.од. (+6,1%) більше, ніж за 

аналогічний період 2016 року; 

 75,4 тис.од. фізичних осіб-

підприємців, що на 4,6 тис.од. (-5,8%) 

менше, ніж за аналогічний період у  

2016 році. 
 

 133,3 тис. осіб зайнято на підприємствах малого і середнього бізнесу, що становить 

86,0% від загальної кількості найманих працівників по м. Одесі; 

 64,4% (119,5 млрд.грн) – частка малого і середнього бізнесу в загальному випуску продукції 

(робіт, послуг); 

 563,1 млн.грн єдиного податку (14,5% надходжень загального фонду) надійшло за  

9 місяців 2017 року до бюджету м. Одеси, що на 157,4 млн.грн більше, ніж за аналогічний період 

2016 року (+38,8%). 

У рамках виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті 

Одесі на 2016-2018 роки Одеською міською радою продовжено впровадження механізму надання 

фінансової підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва за рахунок коштів бюджету 

м. Одеси.  

11 серпня 2017 року в м. Одесі відбувся Bigboss Global Business Forum у рамках чемпіонату 

світу з підприємництва серед молоді «SAGE World Cup Championship 2017», метою якого було 

стимулювання розвитку підприємництва, поширення ідеї соціальної відповідальності бізнесу 

шляхом навчання молоді основам бізнесу, економіки. У форумі взяли участь делегати із 30  країн 

світу. 

Для забезпечення дерегуляції господарської діяльності та надання підприємцям і 

населенню своєчасних та якісних адміністративних послуг забезпечено функціонування міського 

Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради, у якому надаються  

272 адміністративні послуги, у т.ч. документи дозвільного характеру. 

За 9 місяців 2017 року Центром: 

 128,0 тис. документів прийнято на отримання адміністративних послуг, що на 18,6% 

більше, ніж за аналогічний період 2016 року; 

 132,4 тис. результатів адміністративних послуг видано, що на 13,6% більше, ніж за 

аналогічний період 2016 року; 

 54,3 тис. попередніх консультацій та записів на прийом надано через колл-центр; 

 123 виїзних прийомів документів здійснено для осіб з інвалідністю, тяжко хворих, 

осіб похилого віку, вагітних, які знаходяться в пологових будинках, та інших осіб, які не мають 

можливості самостійно відвідати Центр.  

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ДЕРЕГУЛЯЦІЯ 
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 15 588,7 млн.грн – товарообіг 

торгової мережі за січень-червень  

2017 року; 

 41,1% – питома вага 

продовольчих товарів; 

 112,7% – індекс фізичного 

обсягу товарообігу торгової мережі у 

порівнянні з відповідним періодом 

минулого року; 

 15 422,1 грн – товарообіг 

торгової мережі у розрахунку на 1 особу 

населення; 

 

 1 075 договорів на право тимчасового користування місцями комунальної власності 

для розміщення тимчасових споруд укладено на 01 вересня 2017 року; 

 1 021 договір на право тимчасового користування місцями комунальної власності для 

розміщення елементів вуличної торгівлі укладено на 01 жовтня 2017 року; 

 31 801,2 тис.грн – надходження до бюджету міста Одеси від договорів на право 

тимчасового користування місцями комунальної власності для розміщення тимчасових споруд на 

на 01 жовтня 2017 року; 

 10 рішень про демонтаж тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності прийнято виконавчим комітетом Одеської міської ради на 01 жовтня 2017 року; 

 145 накази про демонтаж елементів вуличної торгівлі видано; 

 322 тимчасові споруди і 1 096 елементів вуличної торгівлі, у т.ч. 566 об'єктів 

стихійної торгівлі демонтовано;  

 8 комплексних схем благоустрою і розміщення тимчасових споруд на території міста 

Одеси затверджено виконавчим комітетом Одеської міської ради. 

Реалізовані проекти комплексного благоустрою на пл. Бориса Дерев’янка, вул. Академіка 

Філатова, пл. Толбухіна, вул. Маршала Малиновського, 71/1, вул. Генерала Бочарова, вул. Семена 

Палія (Дніпропетровська дор.), вул. Академіка Заболотного, просп. Добровольського. 

З метою забезпечення громадян міста сільськогосподарською продукцією за цінами 

виробника на території міста було організовано роботу 2-х постійно діючих ярмарків: 

 у Приморському районі – за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, 31; 

 у Київському районі – за адресою: м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 2-14. 

У 2017 році продовжував функціонувати діючий на постійній основі ярмарок для торгівлі 

змішаною групою товарів на просп. Добровольського, 114, де торговельну діяльність здійснюють 

інваліди війни та соціально незабезпечені громадяни. 

Кількість супермаркетів найпоширеніших торгових мереж налічує: 

 «Таврія В» – 53 одиниці; 

 «Копійка» – 47 одиниць; 

 «АТБ Маркет» – 9 одиниць; 

 «Два шага» – 8 одиниць; 

 «Метро Кеш Енд Кері Україна» – 2 одиниці. 

 

 

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 
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Зовнішня торгівля товарами характеризується такими показниками: 

 47,6% – приріст експорту товарів відносно січня-вересня 2016 року; 

 35,0% – приріст імпорту товарів відносно січня-вересня 2016 року; 

 0,1 млн.дол.США – позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами. 

 Зовнішня торгівля послугами представлена такими даними: 

 4,5% – зниження експорту та 46,8% – приріст імпорту послуг відносно січня-вересня 2016 року; 

 198,0 млн.дол.США – позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами. 
 

Зовнішньоторговельний оборот 

 

 
 З метою соціальної підтримки та захисту одеситів, які опинились у складних життєвих 

обставинах, здійснювалась реалізація Міської цільової програми надання соціальних послуг та 

інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2016-2017 роки. Серед 

основних напрямів можна виділити такі: 
 фінансова підтримка ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів, дітей війни та осіб, які мають 

особливі заслуги перед Батьківщиною та ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України; 

 фінансова підтримка дітей-сиріт, багатодітних сімей, які виховують дітей з інвалідністю, та дітей, які 

перебувають під опікою чи піклуванням; 

 надання адресної допомоги та пільг населенню у сфері житлово-комунальних послуг. 

У рамках реалізації Міської програми «Рівність» на 2016-2019 роки проводились роботи зі 

створення умов доступності для осіб з інвалідністю до об’єктів соціального, громадського 

призначення та у будинках за місцем проживання. 

 у м. Одесі проживає понад 235,6 тис. осіб похилого віку, майже 57 тис. дорослих осіб з 

особливими потребами та більше 2,8 тис. дітей з інвалідністю; 

 13 комунальних установ соціальної спрямованості функціонують у м. Одесі  

(на обслуговуванні перебуває близько 18,0 тис. мешканців міста); 

 близько 280 тис. мешканців міста отримують різні види соціальної допомоги та послуг. 

 За 9 місяців 2017 року профінансовано з бюджету міста Одеси: 

 247,6 млн.грн (+76,2%) у рамках виконання міських програм соціального спрямування; 

 8,9 млн.грн надано фінансової підтримки:  
 Одеському обласному благодійному фонду «Майбутнє»; 
 Одеському обласному благодійному фонду «Медичний центр «Надія, Добро і Добробут». 

 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ 

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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Демографічна ситуація в м. Одесі 

характеризується наступними показниками: 

 1 010,3 тис. осіб – чисельність 

наявного населення на 01 жовтня 2017 року; 

 7,0 тис. осіб – кількість 

живонароджених;  

 436 осіб – зменшення 

чисельності наявного населення впродовж 

січня-вересня 2017 року. 
 

 
 1,9 тис. зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2017 року (86,1% отримували 

допомогу по безробіттю); 

 2 особи – середнє навантаження на одне вільне робоче місце; 

 1 234 одиниці – кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до 

державної служби зайнятості; 

 6 802 грн – середньомісячна номінальна заробітна плата одного середньооблікового 

штатного працівника у ІІІ кварталі 2017 року, що на 3,3% вище, ніж в середньому по області, та у 

2,1 рази більше мінімальної заробітної плати (3 200 грн); 

 49,25 грн – нарахування за одну відпрацьовану годину. 

У рамках виконання Програми зайнятості населення м. Одеси на період до 2017 року 

продовжується реалізація заходів, спрямованих на сприяння продуктивній зайнятості населення, 

збереження та розвиток трудового потенціалу, а також на посилення соціального захисту громадян 

від безробіття. 
 

 46,9 млн.грн – сума 

заборгованості із виплати заробітної плати  

на 01 жовтня 2017 року; 

 12 великих та середніх 

підприємств мають заборгованість із 

виплати заробітної плати (з них 9 – 

економічно активні та 3 – банкрути); 

Заборгованість обумовлена такими 

причинами: тривала процедура санації і 

банкрутства, брак обігових коштів через  

несвоєчасно здійснені розрахунки за 

виконані роботи (надані послуги), різке 

зменшення обсягів замовлень або взагалі їх 

відсутність, у т.ч. державних.  

 

Заборгованість з виплати заробітної плати працівникам комунальних підприємств відсутня.  

Для позитивного вирішення питання щодо зменшення заборгованості з виплати заробітної 

плати проведено 4 засідання відповідної Міської робочої групи та 31 засідання районних 

координаційних рад із забезпечення податкових та інших надходжень до бюджету м. Одеси. 

Всього з початку 2017 року заслухано 47 суб’єктів господарювання, з яких 12 попереджено про 

відповідальність за несвоєчасність виплати заробітної плати та недопущення її появи у 

подальшому. За результатами вжитих заходів погашено заборгованості з виплати заробітної плати 

на загальну суму 4,2 млн.грн. 

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА ДОХОДИ  
НАСЕЛЕННЯ 



15- 
 

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ЗА 2017 РІК 
 

 
На 01 жовтня 2017 року електронна моніторингова база налічує: 
 

 1 349 договорів оренди землі на загальну суму 338,05 млн.грн, з яких: 
 

 1 182 діючі договори оренди землі на загальну суму 322,94 млн.грн; 

 167 договорів, строки дії яких скінчилися; 
 

 1 договір на дольову участь у землекористуванні на загальну суму 0,05 млн.грн; 

 54 діючі договори резервування місця розташування земельної ділянки на суму 

7,83 млн.грн. 

Крім того: 

 1 646 діючих договорів 

оренди на приміщення комунальної 

власності міста на загальну площу 

343 489,36 м
2
 знаходиться на обліку; 

 134 договори оренди 

укладено на загальну площу 45 085,7 м
2
; 

 на 205 об’єктів комунальної 

власності міста подовжено договори оренди 

на загальну площу 29 770,54 м
2
.  

Продаж земель з аукціонів протягом  

2017 року не проводився. 
 

 

Затверджено та введено в дію з 01 січня 2017 року технічну документацію з нормативної 

грошової оцінки земель м. Одеси (рішення Одеської міської ради від 29 червня 2016 року № 756-VІІ). 
 

Впродовж січня-вересня 2017 року: 

 85 договорів купівлі-продажу об’єктів комунальної власності загальною площею 

9 915,9 м
2
 укладено в рамках реалізації програми приватизації та відчуження об’єктів комунальної 

власності територіальної громади м. Одеси; 

 139 технічних паспортів виготовлено на нежитлові приміщення комунальної 

власності; 

 134 свідоцтва про право власності отримано. 

 

КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ І  

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ 
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1.1. Бюджетна політика 

 

Мета: раціональна побудова бюджетного процесу шляхом формування достатніх 

ресурсів для фінансування пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку міста та 

підвищення ефективності використання бюджетних коштів. 
 

Проблеми, які потребують  

першочергового вирішення: 

Основні завдання для розв’язання  

визначених проблем: 

 наявність податкового боргу зі 

сплати до бюджету податків і зборів 

 співпраця органів, відповідальних за 

наповнення бюджету міста Одеси, та забезпечення 

виконання планових показників у рамках 

проведення засідань координаційних рад із 

забезпечення податкових та інших надходжень до 

бюджету міста Одеси 

 врегулювання питання дебіторської 

та кредиторської заборгованості 

 забезпечення безумовного дотримання 

вимог статті 26 Бюджетного кодексу України 

щодо організації ефективної системи 

внутрішнього фінансового контролю та аудиту на 

всіх стадіях бюджетного процесу 

 дотримання вимог бюджетного 

законодавства України щодо граничних 

обсягів місцевого боргу та обсягу наданих 

місцевих гарантій  

 своєчасне виконання боргових зобов’язань 

та зобов’язань за наданими місцевими гарантіями 

 

Заходи, спрямовані на вирішення поставлених основних завдань 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні  

виконавці 

Завдання 1. Співпраця органів, відповідальних за наповнення бюджету міста Одеси, та 

забезпечення виконання планових показників у рамках проведення засідань координаційних рад 

із забезпечення податкових та інших надходжень до бюджету міста Одеси 

1.1. Забезпечення 

надходжень до 

бюджету міста 

Одеси платежів і 

зборів у повному 

обсязі 

Виконання 

бюджету міста 

Одеси за доходами 

100,0% 

виконання 

бюджету 

міста Одеси 

за доходами 

Департамент фінансів Одеської 

міської ради,  

виконавчі органи Одеської міської 

ради, відповідальні за виконання 

доходної частини бюджету міста 

Одеси,  

Головне управління Державної 

фіскальної служби в Одеській 

області 

Завдання 2. Забезпечення безумовного дотримання вимог статті 26 Бюджетного кодексу України 

щодо організації ефективної системи внутрішнього фінансового контролю та аудиту на всіх 

стадіях бюджетного процесу 

 

Умови для соціально-

економічного розвитку 

міста у 2018 році 
1 
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1.2. Інвестиційна та 

зовнішньоекономічна діяльність 
 

Мета: сприяння залученню інвестицій в економіку міста та підвищення його 

інвестиційної привабливості шляхом встановлення та розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, 

підвищення рівня конкурентоспроможності міста, організації та проведення на регулярній 

основі міжнародних інвестиційних форумів. 
 

Проблеми, які потребують  

першочергового вирішення:  

Основні завдання для розв’язання 

визначених проблем: 

 недосконалість транспортної 

інфраструктури м. Одеси 

 реалізація інвестиційних проектів, 

спрямованих на покращення транспортної 

інфраструктури міста 

 недостатній рівень енергоефективних 

заходів у бюджетних установах, закладах 

міста Одеси 

 реалізація інвестиційних проектів, 

спрямованих на заощадження видатків для 

оплати енергоресурсів у бюджетних установах 

та закладах м. Одеси 

 недостатньо активна кооперація з 

низкою поріднених міст, міжнародних 

організацій, членом яких є м. Одеса 

 активізація роботи з кооперації Одеси із 

закордонними містами та міжнародними 

організаціями, членом яких є м. Одеса, та зі 

створення нових потенційно корисних контактів 

 недостатнє розповсюдження в країнах 

світу достовірної та всебічної інформації про 

 запровадження якісного промоушена та 

брендингу міста на міжнародному рівні 

2.1. Недопущення 

виникнення 

кредиторської та 

дебіторської 

заборгованості 

Можливість 

розміщення 

тимчасово вільних 

коштів загального 

та спеціального 

фондів бюджету 

міста Одеси на 

депозити, 

забезпечення 

підвищення рівня 

кредитних 

рейтингів, 

отриманих 

Одеською міською 

радою від 

національних 

рейтингових 

агентств 

100,0% 

виконання 

бюджету 

міста Одеси 

за видатками 

Департамент фінансів Одеської 

міської ради,  

виконавчі органи Одеської міської 

ради 

Завдання 3. Своєчасне виконання боргових зобов’язань та зобов’язань за наданими місцевими 

гарантіями 

3.1. Досягнення 

збалансованості 

бюджету міста 

Одеси та 

оптимізація 

боргових 

навантажень 

Своєчасне 

обслуговування та 

погашення 

місцевих боргів 

Своєчасне 

повернення 

місцевих 

запозичень 

відповідно 

до умов 

кредитних 

договорів 

Департамент фінансів Одеської 

міської ради 
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Проблеми, які потребують  

першочергового вирішення:  

Основні завдання для розв’язання 

визначених проблем: 

місто 
 недостатня популяризація на 

міжнародному рівні іміджу міста як об’єкта 

інвестування 

 підтримка позитивного іміджу міста як 

об’єкта інвестування, встановлення контактів із 

потенційними інвесторами 

 низький рівень залучення міжнародної 

технічної та фінансової допомоги для 

капіталізації конкурентних переваг міста 

 реалізація заходів із залучення 

міжнародної фінансової та технічної допомоги 

КП «Агентство програм розвитку Одеси» 
 

Заходи, спрямовані на вирішення основних завдань 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Завдання 1. Реалізація інвестиційних проектів, спрямованих на покращення транспортної 

інфраструктури міста 

1.1. Реалізація проекту 

«Оновлення міського 

електротранспорту  

м. Одеси» 

Підвищення 

конкурентоспро

можності 

муніципального 

електротранспор

ту, зокрема 

тролейбусів 

Введення в 

експлуатацію на 

міських 

маршрутах  

47 одиниць 

сучасних 

тролейбусів 

Департамент 

транспорту, зв’язку та 

організації дорожнього 

руху Одеської міської 

ради, 

КП «Одесміськ-

електротранс» 

1.2. Підготовка проекту 

«Безпека дорожнього 

руху в містах України» 

Підвищення 

безпеки 

дорожнього руху 

у м. Одесі 

Створення мережі 

безпечних 

пішохідних 

переходів, 

комфортної 

пішохідної 

інфраструктури та 

мережі 

веломаршрутів; 

організація 

дорожнього 

простору 

Департамент 

економічного розвитку 

Одеської міської ради 

Завдання 2. Реалізація інвестиційних проектів, спрямованих на заощадження видатків  

для оплати енергоресурсів у комунальних підприємствах м. Одеси 

2.1. Реалізація проекту 

«Підвищення 

енергоефективності 

об'єктів бюджетної 

сфери м. Одеси і 

реконструкція систем 

вуличного освітлення» 

разом із Північною 

екологічною 

фінансовою 

корпорацією (NEFCO) 

Проведення 

робіт з 

реконструкції 

систем 

освітлення 

Заміна: 

- освітлення у  

7 лікувальних 

закладах; 

- 87 старих ламп 

розжарювання 

вуличного 

освітлення на 112 

світлодіодних 

Департамент 

економічного розвитку 

Одеської міської ради, 

департамент фінансів 

Одеської міської ради, 

департамент охорони 

здоров’я Одеської 

міської ради, 

КП електричні мережі 

зовнішнього освітлення 

«Одесміськсвітло», 

КП «Агентство програм 

розвитку Одеси» 
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№ 

з/п 

Назва заходу Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

2.2. Разом з агентством 

США з міжнародного 

розвитку (USAID) 

реалізація проекту 

«Модернізація системи 

освітлення в соціальних 

установах міста»  

Заощадження 

видатків на 

оплату 

енергоресурсів у 

комунальних 

підприємствах 

м. Одеси, 

покращення 

стану 

навколишнього 

середовища 

40 бюджетних 

установ міста 

Одеси 

Департамент 

економічного розвитку 

Одеської міської ради, 

КП «Агентство програм 

розвитку Одеси» 

Завдання 3. Активізація роботи з кооперації Одеси із закордонними містами та міжнародними 

організаціями, членом яких є м. Одеса, та зі створення нових потенційно корисних контактів 

3.1. Посилення взаємодії з 

порідненими містами та 

міжнародними 

організаціями шляхом 

спільної з іноземними 

партнерами розробки 

програм співробітництва 

Відновлення 

співробітництва 

з низкою міст, 

збільшення 

спільно 

реалізованих 

суспільно 

корисних 

проектів  

1-3 

програми та 

1-2 угоди 

(із врахуванням 

поточної 

політичної ситуації 

та позиції 

Міністерства 

закордонних справ 

України) 

Департамент 

міжнародних зв’язків 

Одеської міської ради, 

профільні структурні 

підрозділи Одеської 

міської ради 

3.2. Встановлення нових 

контактів (зокрема з 

містами США, Канади 

та країн Сходу) 

Спільна 

реалізація 

суспільно 

корисних 

проектів  

1-2 міста Департамент 

міжнародних зв’язків 

Одеської міської ради 

Завдання 4. Запровадження якісного промоушена та брендингу міста на міжнародному рівні 

4.1. Розповсюдження у 

закордонних джерелах 

інформації, актуальних і 

позитивних відомостей 

про розвиток міста, його 

міжнародну діяльність 

та історико-культурну 

спадщину  

Позитивний 

імідж міста на 

міжнародному 

рівні 

3 публікації Департамент 

міжнародних зв’язків 

Одеської міської ради, 

департамент інформації 

та зв’язків з 

громадськістю Одеської 

міської ради, 

департамент 

економічного розвитку 

Одеської міської ради, 

управління з питань 

охорони об’єктів 

культурної спадщини 

Одеської міської ради 

Завдання 5. Підтримка позитивного іміджу міста як об’єкта інвестування, встановлення 

контактів із потенційними інвесторами 

5.1. Організація та підтримка 

в місті інвестиційних та 

бізнес-форумів, у т.ч. із 

країнами-інвестиційними 

Популяризація 

міста Одеси як 

міжнародного 

туристичного і 

Встановлення 

контактів із 

потенційними 

інвесторами та 

Департамент 

економічного розвитку 

Одеської міської ради, 

департамент 



-20- 
 

ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА НА 2018 РІК 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

партнерами культурного 

центру, 

підвищення його 

інвестиційного 

іміджу 

підвищення їх 

інформованості 

про інвестиційні 

можливості Одеси 

міжнародних зв’язків 

Одеської міської ради, 

КП «Агентство програм 

розвитку Одеси» 

5.2. Організація та підтримка 

проведення 

міжнародного ІТ-форуму 

із залученням провідних 

вітчизняних та іноземних 

ІТ-компаній 

Активізація та 

актуалізація 

інвестиційної 

роботи у ІТ-

сфері  

Підвищення 

кваліфікації 

спеціалістів ІТ-

індустрії 

Департамент 

економічного розвитку 

Одеської міської ради, 

департамент інформації та 

зв’язків з громадськістю 

Одеської міської ради, 

КП «Агентство програм 

розвитку міста Одеси» 

Завдання 6. Сприяння залученню фінансової допомоги, зокрема зовнішньої 

6.1. Консультації з надання 

технічної допомоги, 

підготовка заявок на 

фінансування 

міжнародними 

фінансовими 

організаціями техніко-

економічних 

обґрунтувань, 

інвестиційних проектів 

та навчання персоналу з 

питань залучення 

альтернативних 

фінансових інструментів  

Залучення 

міжнародної та 

державної 

фінансової 

підтримки, 

капіталізація 

конкурентних 

переваг міста 

Реалізації 

стратегічних 

напрямів розвитку 

міста 

Департамент 

економічного розвитку 

Одеської міської ради, 

департамент фінансів 

Одеської міської ради, 

КП «Агентство програм 

розвитку міста Одеси» 

6.2. 

 

Визначення рейтингу 

Одеси за національною 

та міжнародною шкалою  

Зниження 

відсоткової 

ставки по 

кредитах 

міжнародних 

фінансових 

установ 

Співпраця з 

національними та 

міжнародними 

рейтинговими 

агентствами 

Департамент фінансів 

Одеської міської ради, 

департамент 

економічного розвитку 

Одеської міської ради 

 

1.3. Розвиток підприємництва та 

дерегуляція 
 

Мета: забезпечення сприятливих умов для подальшого розвитку малого і середнього 

підприємництва, підвищення його ролі у розв’язанні соціально-економічних проблем розвитку 

міста шляхом консолідування зусиль органів місцевого самоврядування, підприємців, їх 

об’єднань, вдосконалення системи надання адміністративних послуг. 
 

Проблеми, які потребують 

першочергового вирішення:  

Основні завдання для розв’язання  

визначених проблем: 

 недостатній рівень комфорту 

отримання адміністративних послуг 

 завершення облаштування приміщень 

центру надання адміністративних послуг за 

принципом «Прозорий офіс» 
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Проблеми, які потребують 

першочергового вирішення:  

Основні завдання для розв’язання  

визначених проблем: 

 динамічна зміна законодавства України  розробка стандартів надання 

адміністративних послуг 

 складність отримання суб'єктами 

підприємництва кредитів для розвитку 

підприємницької діяльності, у т.ч. через високі 

відсоткові ставки на отримання кредитних 

ресурсів 

 надання фінансово-кредитної підтримки 

суб'єктам підприємницької діяльності  

 недостатній рівень поінформованості 

суб'єктів господарювання щодо особливостей 

ведення бізнесу 

 інформаційне забезпечення 

підприємницької діяльності 

 

Заходи, спрямовані на вирішення поставлених основних завдань 
 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Завдання 1. Завершення облаштування приміщень центру надання адміністративних послуг за 

принципом «Прозорий офіс» 

1.1. Впровадження 

інформаційного web-

порталу надання 

адміністративних 

послуг, електронної 

системи управління 

чергами, програмно-

апаратного 

комплексу 

Продовження 

вдосконалення 

системи надання 

адміністративних 

послуг 

Збільшення 

кількості звернень 

та підвищення 

якості надання 

адміністративних 

послуг, зокрема 

документів 

дозвільного 

характеру 

Департамент надання 

адміністративних 

послуг Одеської 

міської ради,  

департамент 

інформації та зв'язків з 

громадськістю 

Одеської міської ради 

1.2. Організація та 

розміщення 

віддаленого робочого 

місця у приміщеннях 

районних відділів 

РАГС міста Одеси 

Прискорення спільної 

роботи органів 

публічної влади, 

спрощення процедури 

отримання необхідних 

адміністративних 

послуг, зокрема із 

здійснення реєстрації 

місця проживання 

новонароджених 

осіб/малолітніх дітей 

Збільшення 

кількості звернень 

та підвищення 

якості надання 

адміністративних 

послуг, зокрема 

документів 

дозвільного 

характеру 

Департамент надання 

адміністративних 

послуг Одеської 

міської ради, 

департамент 

інформації та зв'язків 

з громадськістю 

Одеської міської ради 

1.3. Удосконалення 

електронної системи 

документообігу між 

ЦНАП та суб’єктами 

надання 

адміністративних 

послуг 

Продовження 

співпраці з суб’єктами 

надання 

адміністративних 

послуг для визначення 

оптимальних способів 

обміну інформацією в 

електронному вигляді. 

Впровадження 

віддалених 

автоматизованих 

робочих місць та 

система автоматизації 

Збільшення 

кількості звернень 

та підвищення 

якості надання 

адміністративних 

послуг, зокрема 

документів 

дозвільного 

характеру 

Департамент надання 

адміністративних 

послуг Одеської 

міської ради, 

департамент 

інформації та зв'язків 

з громадськістю  

Одеської міської ради 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

діловодства та 

електронного 

документообігу 

«Діло» 

Завдання 2. Розробка стандартів надання адміністративних послуг 

2.1. Внесення необхідних 

змін до затверджених 

інформаційних та 

технологічних карток 

адміністративних 

послуг (у т.ч. для 

документів 

дозвільного 

характеру), розробка 

інструкцій, 

підписання 

меморандумів, 

погоджених рішень із 

суб’єктами надання 

адміністративних 

послуг 

Приведення у 

відповідність до 

чинного 

законодавства 

України стандартів 

надання 

адміністративних 

послуг, зокрема 

документів 

дозвільного характеру 

Продовження 

оновлення 

інформаційних та 

технологічних 

карток відповідно 

до змін чинного 

законодавства 

України стосовно 

адміністративних 

послуг, а також 

документів 

дозвільного 

характеру 

Департамент надання 

адміністративних 

послуг Одеської 

міської ради 

Завдання 3. Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємницької діяльності 

3.1. Надання суб'єктам 

малого і середнього 

підприємництва 

фінансової 

підтримки 

Розвиток бізнесу в 

пріоритетних для 

міста напрямах, 

створення нових 

робочих місць, 

збільшення 

надходжень податків 

до бюджету м. Одеси 

Надання 

допомоги  

2-4 суб’єктам 

малого бізнесу 

Департамент 

економічного 

розвитку Одеської 

міської ради 

Завдання 4. Інформаційне забезпечення підприємницької діяльності 

4.1. Організація та 

проведення нарад, 

семінарів, 

конференцій, 

майстер-класів для 

суб'єктів 

господарювання з 

актуальних питань 

ведення бізнесу 

Підвищення рівня 

інформованості 

суб'єктів 

підприємництва, 

вирішення 

проблемних питань 

започаткування 

бізнесу, поліпшення 

бізнес-клімату 

3 семінари Департамент 

економічного 

розвитку Одеської 

міської ради 

 
 

1.4. Внутрішня торгівля 
 

Мета: розвиток інфраструктури споживчого ринку, здатної забезпечити достатній 

рівень обслуговування населення у відповідності з його потребами та з урахуванням відповідних 

нормативів забезпеченості мешканців об’єктами торгівлі та благоустрою прилеглих 

територій.  
 



-23- 
 

ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА НА 2018 РІК 

 
 

Проблеми, які потребують 

першочергового вирішення:  

Основні завдання для розв’язання  

визначених проблем: 

 наявність стихійної несанкціонованої 

торгівлі  

 поліпшення контролю за розміщенням 

тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі 

в м. Одесі відповідно до чинного законодавства 

України та локальних нормативних актів органів 

місцевого самоврядування 

 відсутність ефективних адміністративних 

важелів для усунення несанкціонованої 

торгівлі 

 поліпшення результативності взаємодії з 

Головним управлінням Національної поліції в 

Одеській області та департаментом муніципальної 

безпеки Одеської міської ради з ліквідації 

протиправно встановлених тимчасових споруд та 

елементів вуличної торгівлі  

 відсутність ефективних адміністративних 

важелів для контролю за дотриманням 

законодавства України у сфері торгівлі, 

ресторанного господарства та сфері послуг 

 поліпшення взаємодії з органами 

державного нагляду за дотриманням 

законодавства України у сфері торгівлі, 

ресторанного господарства та сфери послуг 
 

Заходи, спрямовані на вирішення поставлених основних завдань 
 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Завдання 1. Поліпшення контролю за розміщенням тимчасових споруд та елементів вуличної 

торгівлі в м. Одесі відповідно до чинного законодавства України та локальних нормативних актів 

органів місцевого самоврядування 

1.1. Забезпечення  ефективного 

використання місць, які є 

комунальною власністю, 

для розміщення тимчасових 

споруд та елементів 

вуличної торгівлі 

Збільшення 

надходжень до 

бюджету міста 

Одеси 

≈ 100,0% Управління розвитку 

споживчого ринку та 

захисту прав 

споживачів Одеської 

міської ради  

1.2. Забезпечення повноти 

сплати за користування 

місць, які є комунальною 

власністю, для розміщення 

тимчасових споруд та 

елементів вуличної торгівлі 

Збільшення 

надходжень до 

бюджету міста 

Одеси 

≈ 100,0% Управління розвитку 

споживчого ринку та 

захисту прав 

споживачів Одеської 

міської ради  

Завдання 2. Поліпшення результативності взаємодії з Головним управлінням Національної 

поліції в Одеській області та департаментом муніципальної безпеки Одеської міської ради з 

ліквідації протиправно встановлених тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі 

2.1. Підготовка у встановленому 

порядку проектів рішень 

виконавчого комітету 

Одеської міської ради з 

демонтажу протиправно 

розміщених тимчасових 

споруд 

Поліпшення 

контролю за 

розміщенням 

тимчасових 

споруд у м. Одесі 

10 рішень 

виконавчого 

комітету 

Одеської 

міської ради про 

демонтаж 

тимчасових 

споруд 

Управління розвитку 

споживчого 

ринку та захисту 

прав споживачів 

Одеської міської 

ради  
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

2.2. Організація та здійснення   

демонтажу протиправно 

розміщених тимчасових 

споруд та елементів 

вуличної торгівлі на 

підставі відповідних рішень 

виконавчого комітету 

Одеської міської ради  

Поліпшення 

контролю за 

розміщенням 

тимчасових 

споруд та 

елементів 

вуличної торгівлі 

у м. Одесі 

Демонтаж 

більше 250 

тимчасових 

споруд та  

1000 елементів 

вуличної 

торгівлі 

Управління розвитку 

споживчого ринку та 

захисту прав 

споживачів Одеської 

міської ради  

2.3. Розробка та затвердження   

комплексних схем 

благоустрою та розміщення 

тимчасових споруд на 

підставі відповідних рішень 

виконавчого комітету 

Одеської міської ради 

Прийняття 

рішень 

виконавчого 

комітету Одеської 

міської ради про  

затвердження 

комплексних схем 

благоустрою та 

розміщення 

тимчасових 

споруд у м. Одесі 

Затвердження 

не менше  

5 комплексних 

схем 

Управління розвитку 

споживчого ринку та 

захисту прав 

споживачів Одеської 

міської ради  

Завдання 3. Поліпшення взаємодії з органами державного нагляду за дотриманням законодавства 

України у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфері послуг 

3.1. Організація та проведення 

нарад із представниками 

органів державного нагляду 

Проведення 

спільних нарад 

Організація не 

менше 3 нарад із 

представниками 

органів 

державного 

нагляду 

Управління розвитку 

споживчого ринку та 

захисту прав 

споживачів Одеської 

міської ради  

3.2. Створення робочих груп із 

представниками органів 

державного нагляду за 

дотриманням законодавства 

України у сфері торгівлі, 

ресторанного господарства та 

сфері послуг 

Створення 

робочих груп 

 

Створення не 

менше 2 

робочих груп 

Управління розвитку 

споживчого ринку та 

захисту прав 

споживачів Одеської 

міської ради  

 

1.5. Енергозабезпечення та 

енергоефективність 
 

Мета: підвищення надійності, якості та рівня енергозабезпечення та 

енергоефективності міста. Економія енергоресурсів через впровадження енергозберігаючих 

заходів. Відшкодування частини кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК, ОСОН, фізичними 

особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації 

багатоквартирних будинків, інших житлових приміщень для поліпшення комфорту мешканців 

міста та підвищення енергоефективності житлових будинків. 
 

Проблеми, які потребують 

першочергового вирішення:  

Основні завдання для розв’язання 

визначених проблем: 

 низький рівень енергозабезпечення та 

енергоефективності у багатоквартирних, 

 відшкодування частини кредитних 

коштів, які залучені ОСББ, ЖБК, ОСОН, 
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Проблеми, які потребують 

першочергового вирішення:  

Основні завдання для розв’язання 

визначених проблем: 

приватних житлових будинках та у квартирах фізичними особами 

 понаднормові втрати теплоти будівлями  оптимізація споживання енергоресурсів 

 критичний рівень зносу устаткування 

котелень і теплотрас, позамежні втрати 

теплоносіїв 

 модернізація системи енергозабезпечення 

 великий обсяг споживання 

енергоресурсів 

 виконання заходів, спрямованих на 

енергозбереження та підвищення 

енергоефективності  
 

Заходи, спрямовані на вирішення поставлених основних завдань 
 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Завдання 1. Відшкодування частини кредитних коштів, які залучені ОСББ, ЖБК, ОСОН, 

фізичними особами 

1.1. Встановлення приладів 

обліку теплової енергії, 

яка постачається 

КП «Теплопостачання 

міста Одеси» 

Регулювання обсягу 

використаної теплової 

енергії в ОСББ (ЖБК), 

економія коштів 

мешканців будинків 

Встановлення 

25 приладів обліку 

Департамент 

економічного 

розвитку 

Одеської міської 

ради 

2.1. Впровадження заходів з 

енергозбереження, 

реконструкції і 

модернізації житлових 

будинків: 
- встановлення 

теплових насосів; 

- встановлення 

сонячних колекторів для 

виробництва теплової 

енергії та підігріву води; 

- утеплення стін 

фасаду; 

- утеплення і ремонт 

покрівель, дахового 

перекриття, підвальних 

приміщень; 

- утеплення під’їздів; 

- модернізація систем 

освітлення під’їздів; 

- встановлення 

негазових котлів;  

- інші енергоефективні 

заходи в житловому 

будинку 

Зменшення обсягів 

використання 

теплової енергії, 

електроенергії, 

водопостачання,  

економія коштів 

мешканців будинків 

340 осіб – кількість 

учасників Програми 

(фізичних і 

юридичних осіб) 

Департамент 

економічного 

розвитку 

Одеської міської 

ради 

 

Завдання 2. Оптимізація споживання енергоресурсів 

2.1. Комплексна 

термомодернізація 

будівель територіальної 

громади м. Одеси, в 

яких розміщені 

комунальні установи 

Скорочення 

споживання 

енергетичних 

ресурсів, економія 

бюджетних коштів, 

скорочення викидів 

Утеплення стін, 

дахів, заміна старих 

вікон та дверей на 

енергозберігаючі 

тощо 

Департамент 

економічного 

розвитку 

Одеської міської 

ради,  

управління 



-26- 
 

ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА НА 2018 РІК 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

СО2 капітального 

будівництва 

Одеської міської 

ради, 

КП «Агентство 

програм 

розвитку Одеси» 

Завдання 3. Модернізація системи енергозабезпечення 

3.1. Реконструкція системи 

теплопостачання для 

групи житлових та 

громадських будівель 

по мікрорайону 

«Лузанівський» у місті 

Одесі 

Економія 

електроенергії, 

зменшення викидів 

СО2, води на 

підживлення теплових 

мереж 

Будівництво об’єктів 

теплогенерації та 

реконструкції 

інженерних 

комунікацій 

Департамент 

міського 

господарства 

Одеської міської 

ради,  

КП «Тепло-

постачання міста 

Одеси» 

3.2. Перемикання  

10 «малих» котелень на 

теплові мережі 

ПАТ «Одеська ТЕЦ» 

Економія 

електроенергії, 

зменшення викидів 

СО2, води на 

підживлення теплових 

мереж 

вул. Хмельницька, 

13, 15/17, 

вул. Академіка 

Воробйова, 34, 

вул. Єврейська, 6, 4а, 

вул. Жуковського, 5, 

вул. Осипова, 7, 

вул. Мала 

Арнаутська, 40, 

вул. Пантелеймо-

нівська, 7, 

вул. Довженка, 8 

Департамент 

міського 

господарства 

Одеської міської 

ради,  

КП «Тепло-

постачання міста 

Одеси» 

3.3. Встановлення вузлів 

комерційного обліку 

теплової енергії, яка 

постачається 

КП «Теплопостачання 

міста Одеси» 

Регулювання обсягу 

використаної теплової 

енергії в ОСББ (ЖБК), 

економія коштів 

мешканців будинку 

Майже  

580 одиниць 

Департамент 

міського 

господарства 

Одеської міської 

ради,  

КП «Тепло-

постачання міста 

Одеси» 

3.4. Реконструкція системи 

теплопостачання 

мікрорайону «Шкодова 

гора»  

Будівництво 2-х 

замісних котелень з 

метою забезпечення 

сталого 

функціонування 

системи 

теплопостачання в 

мікрорайоні  

«Шкодова гора» в 

опалювальний період 

Забезпечення 

надання якісних 

послуг 

теплопостачання 

мешканцям 

11 житлових 

будинків  

Департамент 

міського 

господарства 

Одеської міської 

ради,  

КП «Тепло-

постачання міста 

Одеси» 

Завдання 4. Виконання заходів, спрямованих на енергозбереження та підвищення 

енергоефективності 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

4.1. Розробка та реалізація 

проектів зі створення 

енергетичного 

кластера, застосування 

ЕСКО-механізму 

Підвищення 

ефективності 

використання 

енергоресурсів і, як 

наслідок, досягнення 

економії 

енергоресурсів 

Запровадження 

комплексного 

підходу до 

енергозбереження та 

підписання ЕСКО-

контрактів для 

залучення 

фінансування в 

енергоефективну 

модернізацію 

інфраструктури 

міста 

Департамент 

економічного 

розвитку 

Одеської міської 

ради,  

КП «Агентство 

програм 

розвитку Одеси» 

 

1.6. Земельні відносини та 

управління об’єктами комунальної 

власності 
 

Мета: реалізація ефективної місцевої політики у сфері управління комунальною 

власністю та у галузі земельних відносин відповідно до чинного законодавства України.  
 

Проблеми, які потребують  

першочергового вирішення: 

Основні завдання для розв’язання  

визначених проблем: 

 недостатнє збільшення надходжень до 

бюджету міста від оренди та продажу об'єктів 

комунальної власності та земельних ділянок 

 публікація в засобах масової інформації та 

на відповідних інтернет ресурсах даних про 

вільні об'єкти комунальної власності та земельні 

ділянки 

 відсутність визначених меж територій 

загального користування рекреаційного 

призначення (парків, скверів) 

 формування земельних ділянок шляхом 

складання технічної документації з 

інвентаризації земельних ділянок територій 

загального користування рекреаційного 

призначення (парків, скверів)   

 відсутність встановлених меж 

водоохоронної зони та прибережної захисної 

смуги  

 встановлення меж водоохоронної зони та 

прибережної захисної смуги 

 наявність заборгованості з орендної 

плати  у орендарів приміщень 

 проведення робіт із розірвання договорів з 

орендарями приміщень, що мають 

заборгованість з орендної плати 
 

Заходи, спрямовані на вирішення поставлених основних завдань 
 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Завдання 1. Публікація в засобах масової інформації  та на відповідних інтернет ресурсах даних 

про вільні об'єкти комунальної власності та земельні ділянки 

1.1. Залучення потенційних 

орендарів та покупців 

об'єктів комунальної 

власності та земельних 

ділянок 

Збільшення кількості 

звернень потенційних 

орендарів та покупців 

об'єктів комунальної 

власності та земельних 

На 5,0% Департамент 

комунальної 

власності Одеської 

міської ради 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

ділянок 

1.2. Збільшення кількості 

укладених договорів 

оренди та купівлі-

продажу 

На 5,0% Департамент 

комунальної 

власності Одеської 

міської ради 

Завдання 2. Формування земельних ділянок шляхом складання технічної документації з 

інвентаризації земельних ділянок територій загального користування рекреаційного призначення 

(парків, скверів) 

2.1. Визначення шляхом 

проведення тендеру 

виконавця робіт зі 

складання технічної 

документації з 

інвентаризації земельних 

ділянок територій 

загального користування 

рекреаційного 

призначення (парків, 

скверів)   

Розробка технічної 

документації з 

інвентаризації 

земельних ділянок 

територій загального 

користування 

рекреаційного 

призначення (парків, 

скверів) 

16 

земельних 

ділянок 

територій 

загального 

користування 

рекреаційного 

призначення 

Департамент 

комунальної 

власності Одеської 

міської ради 

Завдання 3. Встановлення меж водоохоронної зони та прибережної захисної смуги 

3.1. Розробка технічної 

документації із 

землеустрою зі 

встановлення меж 

водоохоронної зони та 

прибережної захисної 

смуги вздовж Чорного 

моря на території 

м. Одеси 

Збільшення 

оформлення суб’єктами 

господарювання 

земельних ділянок у 

межах водоохоронної 

зони та прибережної 

захисної смуги вздовж 

Чорного моря на  

території м. Одеси 

На 20,0% Департамент 

комунальної 

власності Одеської 

міської ради 

Завдання 4. Проведення робіт із розірвання договорів з орендарями приміщень, що мають 

заборгованість з орендної плати 

4.1. Недопущення 

недоотримання орендної 

плати через наявну 

заборгованість 

Зменшення 

заборгованості з 

орендної плати 

На 5,0% Департамент 

комунальної 

власності Одеської 

міської ради 
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2.1. Промисловість 
 

Мета: створення умов для забезпечення сталого розвитку промислового комплексу міста 

на основі інтенсифікації освоєння інноваційної продукції, надання підтримки з налагодження 

партнерських відносин, у т.ч. міжнародного рівня, між підприємствами м. Одеси та іншими 

регіонами країни, підвищення рівня експортного потенціалу і конкурентоспроможності продукції. 
 

Проблеми, які потребують  

першочергового вирішення: 

Основні завдання для розв’язання  

визначених проблем: 

 зношеність основних виробничих 

фондів та застарілі технології виробництва 

 сприяння залученню інвестицій на 

підприємства міста та посилення їх 

інвестиційно-інноваційної спрямованості 

 висока енерго- та ресурсовитратність 

виробництва в умовах зростання цін на 

енергоресурси 

 сприяння впровадженню 

енергозберігаючих технологій у виробництві 

продукції 

 зменшення попиту на продукцію та 

послуги підприємств м. Одеси 

 створення сприятливих умов для 

підвищення експортного потенціалу 

промислових підприємств 
 

Заходи, спрямовані на вирішення поставлених основних завдань 
 

№  

з/п 

Назва заходу Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Завдання 1. Сприяння залученню інвестицій на підприємства міста та посилення їх інвестиційно-

інноваційної спрямованості 

1.1. Залучення інвестицій для 

модернізації основних засобів 

ТОВ «Цемент»  

Збільшення 

випуску продукції 

На 10,0% Департамент 

економічного розвитку 

Одеської міської ради,  

ТОВ «Цемент» 

Завдання 2. Сприяння впровадженню енергозберігаючих технологій у виробництві продукції 

2.1. Модернізація виробничих 

потужностей 

ДП «Куліндорівський 

комбінат хлібопродуктів»  

Зниження 

енергоємності 

виробництва  

На 5,0%  Департамент 

економічного розвитку 

Одеської міської ради,  

ДП «Куліндорівський 

комбінат хлібопродуктів»  

Завдання 3. Створення сприятливих умов для підвищення експортного потенціалу промислових 

підприємств 

3.1. Сприяння участі підприємств 

у виставках, форумах та 

інших заходах із метою 

просування продукції на 

внутрішні та зовнішні ринки 

Зростання обсягів 

реалізації 

промислової 

продукції на 

підприємствах  

м. Одеси 

На 2,4% Департамент 

економічного розвитку 

Одеської міської ради 

Розвиток реального 

сектору економіки 2 
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2.2. Транспорт та зв’язок 
 

Мета: забезпечення стабільної та безпечної роботи всіх видів транспорту для 

підвищення якості надання послуг і задоволення потреб населення міста. 
 

Проблеми, які потребують першочергового 

вирішення: 
Основні завдання для розв’язання 

визначених проблем: 

 зношеність аеродромного покриття  проведення поточного та капітального 

ремонту аеродромного покриття  

 зношеність рухомого складу аеропорту  придбання нової техніки для аеропорту 

 застарілість радіотехнічного та 

світлосигнального обладнання 

 закупівля сучасного світлосигнального 

та радіотехнічного обладнання 

 морально і фізично застарілий рухомий 

склад електротранспорту 

 оновлення рухомого складу 

 капітальний ремонт 

 некомфортна доставка населення зі 

спальних районів у центр міста і у зворотному 

напрямку 

 удосконалення маршрутної мережі 

електротранспорту, реалізація проекту «Північ-

Південь» 

 зношеність виробничої інфраструктури 

електротранспорту 

 будівництво тягової підстанції на 

проспекті Маршала Жукова 
 

Заходи, спрямовані на вирішення поставлених основних завдань 
 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Завдання 1. Проведення поточного та капітального ремонту аеродромного покриття 

1.1. Поетапна реконструкція 

аеродрому 

Виконання 

запланованих 

заходів із 

реконструкції 

Модернізація 

аеродрому до рівня 

сучасних 

європейських 

стандартів 

Департамент 

транспорту, зв'язку та 

організації дорожнього 

руху Одеської міської 

ради, 

КП «Міжнародний 

аеропорт «Одеса», 

ДП «Дирекція з 

будівництва 

Міжнародного 

аеропорту «Одеса» 

Завдання 2. Придбання нової техніки для аеропорту 

2.1. Закупівля аеродромної 

техніки 

Оновлення 

основних засобів 

міжнародного 

аеропорту 

«Одеса» 

Закупівля: пожежної 

машини, аеродромної 

техніки, 

снігоприбиральної 

машини 

Департамент 

транспорту, зв'язку та 

організації дорожнього 

руху Одеської міської 

ради, 

КП «Міжнародний 

аеропорт «Одеса» 

Завдання 3. Закупівля сучасного світлосигнального та радіотехнічного обладнання  

3.1. Поступова заміна 

радіотехнічного та 

оновлення 

світлосигнального 

обладнання 

Заміна курсо-

глісадної системи 

типу ILS з одного 

напрямку 

посадки, ремонт 

кабельних ліній, 

Оновлення 

основних засобів 

Департамент 

транспорту, зв'язку та 

організації дорожнього 

руху Одеської міської 

ради, 

КП «Міжнародний 
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закупівля частин 

світлосигнального 

обладнання та 

встановлення 

вогнів захисту 

злітно-посадкової 

смуги 

аеропорт «Одеса» 

Завдання 4. Оновлення рухомого складу 

4.1. Придбання спецтехніки, 

пристосованої для 

прибирання снігу на 

трамвайних коліях 

Очищення 

трамвайних колій 

у зимовий період 

Придбання  

1 снігоочисника 

Департамент 

транспорту, зв'язку та 

організації дорожнього 

руху Одеської міської 

ради,  

КП «Одесміськелектро-

транс» 

Завдання 5. Капітальний ремонт 

5.1. Модернізація 

трамвайних вагонів із 

частково низьким рівнем 

підлоги  

Поліпшення умов 

перевезення всіх 

пасажирів, у т.ч. 

осіб з 

інвалідністю 

Проведення 

модернізації понад  

10 трамвайних 

вагонів 

Департамент 

транспорту, зв'язку та 

організації дорожнього 

руху Одеської міської 

ради, 

КП «Одесміськ-

електротранс» 

Завдання 6. Удосконалення маршрутної мережі електротранспорту, реалізація  

проекту «Північ-Південь» 

4.1. Розроблення проектно-

кошторисної 

документації та 

будівництво 

тролейбусної лінії 

(залізничний вокзал – 

проспект Маршала 

Жукова – оптовий ринок 

– 14 станція 

Чорноморської дороги) 

Запуск нового 

тролейбусного 

маршруту 

 

Розроблення 

документації та 

будівництво 

тролейбусної лінії 

протяжністю 

7,5 км 

Департамент 

транспорту, зв'язку та 

організації дорожнього 

руху Одеської міської 

ради,  

КП «Одесміськ-

електротранс» 

4.2. Початок реалізації 

проекту «Магістральний 

трамвайний маршрут 

прямого сполучення 

«Північ-Південь» 

Підвищення 

конкурентоспро-

можності 

муніципального 

електротранспорт

у, зокрема 

трамваїв; 

реконструкція 

трамвайної 

інфраструктури 

Створення 

швидкісного 

маршруту між 

житловим масивом 

Таїрове та 

житловим районом 

імені Котовського; 

придбання  

56 трамваїв 

Департамент 

транспорту, зв’язку та 

організації дорожнього 

руху Одеської міської 

ради, КП «Одесміськ-

електротранс» 

Завдання 5. Будівництво тягової підстанції на проспекті Маршала Жукова  

5.1. Будівництво 

стаціонарної тягової 

підстанції замість 

пересувної тягової 

підстанції 

Покращення 

стану виробничої 

інфраструктури 

Виконання робіт із 

капітального 

ремонту контактної 

мережі трамвая 

Департамент 

транспорту, зв'язку та 

організації дорожнього 

руху Одеської міської 

ради,  
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КП «Одесміськелектро-

транс» 

5.2. Будівництво тягової 

підстанції Т-49 

Поліпшення 

виробничої 

структури 

Виконання робіт із 

капітального 

ремонту контактної 

мережі тролейбуса 

Департамент 

транспорту, зв'язку та 

організації дорожнього 

руху Одеської міської 

ради,  

КП «Одесміськелектро-

транс» 
 

2.3. Будівництво 
 

Мета: досягнення сталого розвитку житлового будівництва, підвищення якості 

функціонування інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Одеси. 
 

Проблеми, які потребують 

першочергового вирішення: 

Основні завдання для розв’язання  

визначених проблем: 

 збільшення обсягів будівництва 

доступного та соціального житла 

 сприяння розвитку доступного житлового 

будівництва за рахунок бюджетного фінансування 

 незадовільний технічний стан будівель 

та споруд комунальної власності соціально-

побутового призначення (шкіл, дитячих 

садків, закладів охорони здоров’я тощо  

 будівництво, реконструкція та капітальний 

ремонт об’єктів соціальної інфраструктури міста 

Одеси 

 зношеність магістральних інженерних 

мереж та комунікацій 

 розвиток об'єктів благоустрою та 

інженерної інфраструктури міста Одеси 

 покращення житлових умов 

працівників бюджетної сфери 

 створення об’єктів доступного житла для  

працівників бюджетної сфери 

 загроза затоплення територій міста 

водами Хаджибейського лиману 

 будівництво та ремонт об’єктів інженерної 

інфраструктури для захисту територій міста від 

затоплення 

 зношеність та незадовільний 

технічний стан будівель-пам’яток 

містобудування та архітектури 

 проведення ремонтно-реставраційних 

робіт, капітального ремонту на об’єктах, 

пам’ятках, розташованих в історичній частині 

м. Одеси 

 оновлення цифрової геодезичної 

топооснови міста  

 актуалізація картографічної та геодезичної 

інформації 

 потреба у формуванні бази даних 

реєстру адрес, які мають геопросторову 

прив’язку  

 формування адресного реєстру м. Одеси та 

моніторингу стану забудови території 

 необхідність формування фонду житла 

для відселення громадян з ветхих та 

аварійних будинків (маневрений фонд)  

 створення маневреного фонду в м. Одесі 

 

Заходи, спрямовані на вирішення поставлених основних завдань 
 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Очікуваний 

результат  

Індикатор 

виконання  

Відповідальні 

виконавці 

Завдання 1. Сприяння розвитку доступного житлового будівництва за рахунок бюджетного 

фінансування 

1.1. Будівництво (придбання) 

житла для осіб, які 

Будівництво 

житлового будинку 

Покращення 

житлових 

Управління 

капітального 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Очікуваний 

результат  

Індикатор 

виконання  

Відповідальні 

виконавці 

відповідно до діючого 

законодавства України 

потребують поліпшення 

житлових умов 

№ 29-б у мкр. ІІІ-4-2 

жилого району 

імені Котовського в 

м. Одесі 

умов 

населення 

(118 квартир) 

будівництва 

Одеської міської ради 

Завдання 2. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів соціальної 

інфраструктури міста Одеси 

2.1. Будівництво 

загальноосвітньої школи на 

1000 навчальних місць за 

адресою: м. Одеса, 

вул. Маршала Говорова, 8 

Забезпечення дітей 

якісною освітою 

Збільшення 

кількості 

навчальних 

місць у місті 

на  

1000 осіб 

Управління 

капітального 

будівництва 

Одеської міської ради 

2.2. Будівництво школи у мкр. 

ІІІ-4-1 жилого району імені 

Котовського  

Будівництво школи в 

Суворовському районі 

м. Одеси  

(у межах вулиць: 

Марсельської, 

Академіка Сахарова, 

Давида Ойстраха 

(Затонського), Семена 

Палія (Дніпропетровської 

дороги)) 

Збільшення 

кількості 

навчальних 

місць у місті 

на  

1000 осіб 

Управління 

капітального 

будівництва 

Одеської міської ради 

2.3. Будівництво дитячого 

садка у межах вулиць: 

Маршала Говорова, 

Сегедської, Зоопаркової, 

Армійської  

Забезпечення дітей 

якісною освітою 

Збільшення 

місць у 

дошкільних 

навчальних 

закладах на  

110 осіб 

Управління 

капітального 

будівництва 

Одеської міської ради 

2.4. Будівництво дитячого садка 

у мкр. ІІІ-4-2 жилого району 

імені Котовського  

Будівництво дитячого 

садка № 24 в 

Суворовському районі 

м. Одеси (у межах вулиць: 

Давида Ойстраха 

(Затонського), 

Академіка Сахарова, 

Висоцького, Семена Палія 

(Дніпропетровської 

дороги)) 

Збільшення 

місць у 

дошкільних 

навчальних 

закладах на  

270 осіб 

Управління 

капітального 

будівництва 

Одеської міської ради 

2.5. Проведення реконструкції 

та капітального ремонту 

будівель, приміщень та 

систем комунікацій 

закладів освіти та робіт із 

благоустрою територій  

Забезпечення 

стабільного 

функціонування 

навчальних закладів, 

створення більш 

сприятливих, 

культурних, належних 

умов для навчання 

дітей 

Більше 

30 закладів 

освіти 

Управління 

капітального 

будівництва Одеської 

міської ради, 

департамент освіти та 

науки Одеської 

міської ради 

2.6. Реконструкція та 

капітальний ремонт 

закладів охорони здоров’я  

Покращення медичного 

обслуговування 

населення 

Орієнтовно  

10 об’єктів 

Управління 

капітального 

будівництва 

Одеської міської ради 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Очікуваний 

результат  

Індикатор 

виконання  

Відповідальні 

виконавці 

Завдання 3. Розвиток об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури міста Одеси 

3.1. Будівництво, 

реконструкція та 

капітальний ремонт 

інженерних мереж міста 

Підвищення 

надійності 

функціонування 

інженерних мереж 

Орієнтовно  

5 об’єктів 

Управління 

капітального 

будівництва 

Одеської міської ради 

Завдання 4. Створення об’єктів доступного житла для працівників бюджетної сфери 

4.1. Будівництво доступного 

житла (нове будівництво, 

реконструкція, 

переобладнання 

нежитлових будівель у 

житлові) 

Введення в 

експлуатацію 

житлових об’єктів 

нерухомості 

38 квартир Управління 

капітального 

будівництва 

Одеської міської ради 

Завдання 5. Будівництво та ремонт об’єктів інженерної інфраструктури для захисту територій 

міста від затоплення  

5.1. Проектування та 

реконструкція аварійного 

скиду паводкових вод 

Хаджибейського лиману 

Запобігання 

виникненню 

підтоплення території 

міста під час паводків, 

при несприятливих 

погодних умовах 

Розробка 

проекту 

Управління 

капітального 

будівництва 

Одеської міської ради 

Завдання 6. Проведення ремонтно-реставраційних робіт, капітального ремонту на об’єктах, 

пам’ятках, розташованих в історичній частині м. Одеси 

6.1. Проектування, 

капітальний ремонт і 

проведення ремонтно-

реставраційних робіт на 

фасадах та покрівлях 

будівель, розташованих в 

історичній частині  

м. Одеси 

Збереження історичної 

забудови, пам’яток 

місцевого 

значення 

20 об’єктів Управління 

капітального 

будівництва 

Одеської міської ради 

Завдання 7. Актуалізація картографічної та геодезичної інформації 

7.1. Переведення 

картографічних матеріалів 

Єдиної цифрової 

топооснови міста в 

систему УКС 2000 (МСК-

51) та її актуалізація 

Оновлення 

інженерно-

топографічних планів  

М 1:2000. 

Приведення наявних 

топографічних 

матеріалів М 1:500 до 

державної системи 

УСК 2000 (МСК-51) 

Приведення 

каталогу 

координат і 

висот пунктів 

геомережі 

міста до 

державної  

системи УСК 

2000 (МСК-

51) 

Управління 

архітектури та 

містобудування 

Одеської міської ради 

Завдання 8. Формування адресного реєстру м. Одеси та моніторингу стану забудови території 

8.1. Проведення 

організаційних, 

методичних та технічних 

заходів із формування 

єдиного адресного реєстру 

м. Одеси  

Інвентаризація 

об’єктів адресного 

реєстру, створення 

геоінформаційної 

системи бази даних 

адресного реєстру в 

інформаційній 

Створення та 

впровадження 

інтерактивног

о доступу до 

бази об’єктів 

адресного 

реєстру 

Управління 

архітектури та 

містобудування 

Одеської міської ради 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Очікуваний 

результат  

Індикатор 

виконання  

Відповідальні 

виконавці 

системі 

містобудівного 

кадастру  

Завдання 9. Створення маневреного фонду в м. Одесі 

9.1. Формування фонду житла 

тимчасового проживання  

Забезпечення житлом 

окремих категорій 

громадян відповідно 

до законодавства 

України 

Придбання  

15 квартир 

Управління 

капітального 

будівництва 

Одеської міської ради 

 

2.4. Туристично-рекреаційна 

галузь 
 

Мета: формування й розвиток у м. Одесі високоефективного та конкурентоздатного 

туристичного комплексу, що забезпечуватиме широкі можливості для задоволення потреб 

вітчизняних і закордонних громадян у різноманітних туристичних послугах, формування іміджу 

міста як привабливого туристичного міста та просування бренду Одеси на міжнародній арені. 
 

Проблеми, які потребують  

першочергового вирішення: 

Основні завдання для розв’язання 

визначених проблем: 

 високий рівень конкуренції на 

національному та міжнародному туристичних 

ринках  

 створення системи міжнародних, 

міжрегіональних зв`язків та кооперації в галузі 

туризму, спрямованої на збільшення 

туристичних потоків до м. Одеси 

 сезонні коливання туристичного потоку в 

м. Одесі 

 просування міста у «низький сезон» у 

якості «Одеса-365 (міста цілорічного 

відвідування)» 

 недостатній рівень розвитку туристичної 

інфраструктури 

 підвищення якості туристичних послуг 

 недостатній рівень поінформованості 

туристів 

 просування туристичного продукту 

 недостатній рівень розвитку туристичної 

інфраструктури 

 створення комфортного середовища для 

туристів у м. Одесі 
 

Заходи, спрямовані на вирішення поставлених основних завдань 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Очікуваний 

результат  

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Завдання 1. Створення системи міжнародних, міжрегіональних зв’язків та кооперації в галузі 

туризму, спрямованої на збільшення туристичних потоків до м. Одеси 

1.1. Організація та 

проведення проекту 

«Одеса їде в гості»  

у містах України та 

інших країнах світу  

Налагодження 

співробітництва з 

містами та 

організаціями у галузі 

туризму, залучення 

додаткового потоку 

туристів 

 

 

3 заходи  Департамент культури 

та туризму Одеської 

міської ради, 

КП «Туристичний 

інформаційний центр 

міста Одеси» 
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№ 

з/п 

Назва заходу Очікуваний 

результат  

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1.2. Участь м. Одеси у 

виставкових заходах на 

території України та за 

кордоном 

Налагодження 

співробітництва з 

містами та 

організаціями у галузі 

туризму, залучення 

додаткового потоку 

туристів 

3 заходи  Департамент культури 

та туризму Одеської 

міської ради, 

КП «Туристичний 

інформаційний центр 

міста Одеси» 

Завдання 2. Просування міста у «низький сезон» у якості «Одеса-365  

(міста цілорічного відвідування)» 

2.1. Проведення прес-турів 

для представників 

засобів масової 

інформації України та 

інших країн світу 

Залучення 

додаткового потоку 

туристів до міста 

4 заходи  Департамент культури 

та туризму Одеської 

міської ради, 

КП «Туристичний 

інформаційний центр 

міста Одеси» 

 

Завдання 3. Підвищення якості туристичних послуг 

3.1. Відкриття нових філій 

«КП «Туристичний 

інформаційний центр 

міста Одеси» у якості 

мобільних 

інформаційних пунктів 

Підвищення рівня 

інформованості гостей 

міста шляхом 

встановлення 

мобільних 

інформаційних 

пунктів 

1 філія Департамент культури 

та туризму Одеської 

міської ради, 

КП «Туристичний 

інформаційний центр 

міста Одеси» 

Завдання 4. Просування туристичного продукту 

4.1. Розміщення реклами 

про туристичний 

потенціал міста з 

туристичним 

логотипом Одеси на 

рекламних носіях у 

містах України 

Поширення 

інформації про 

м. Одесу, 

забезпечення 

додаткового потоку 

туристів 

10 рекламних 

носіїв  

Департамент культури 

та туризму Одеської 

міської ради 

Завдання 5. Створення комфортного середовища для туристів у м. Одесі 

5.1. Впровадження системи 

QR-кодів на об'єктах 

туристичних маршрутів 

міста 

Підвищення якості 

послуг, що надаються 

мешканцям та гостям 

Одеси 

15 табличок з 

QR-кодом  

Департамент культури 

та туризму Одеської 

міської ради 

5.2. Розробка та 

встановлення 

картосхем для туристів, 

на яких відмічено 

розміщення основних 

об’єктів  

Покращення 

орієнтування туристів 

у місті 

5 картосхем  Департамент культури 

та туризму Одеської 

міської ради 
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3.1. Зайнятість населення та ринок 

праці 
 

Мета: розв'язання проблем у сфері зайнятості населення м. Одеси шляхом консолідації 

зусиль усіх сторін соціального діалогу, спрямованих на підвищення рівня економічної активності 

населення, сприяння його продуктивній зайнятості, збереження та розвиток трудового 

потенціалу, стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць, а 

також на посилення соціального захисту від безробіття. 
 

Проблеми, які потребують першочергового 

вирішення: 

Основні завдання для розв’язання  

визначених проблем: 

 недостатня мотивація до праці 

зареєстрованих безробітних  

 забезпечення тимчасової зайнятості 

осіб, які шукають роботу 

 недостатня економічна активність 

безробітних 

 підтримка підприємницької ініціативи 

незайнятих громадян 

 недостатня мотивація молоді до 

оволодіння робітничими професіями, 

актуальними на місцевому ринку праці 

 формування у молоді позитивного 

іміджу робітничих професій 

 недопущення зростання рівня безробіття 

на місцевому ринку праці 

 сприяння зайнятості населення, 

зменшення рівня безробіття 

 дисбаланс попиту та пропозиції робочої 

сили 

 підвищення конкурентоспроможності 

робочої сили на ринку праці 
 

Заходи, спрямовані на вирішення поставлених основних завдань 
 

№ 

п/п 

Назва заходу Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні виконавці 

Завдання 1. Забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу 

1.1. Організація 

громадських та інших 

робіт тимчасового 

характеру 

Додаткова 

матеріальна 

підтримка 

безробітних та 

адаптація до 

подальшої 

трудової 

діяльності 

Залучення не 

менше  

350 безробітних 

осіб 

Департамент праці та 

соціальної політики 

Одеської міської ради, 

департамент культури та 

туризму Одеської 

міської ради, 

Одеський міський центр 

зайнятості 

Завдання 2. Підтримка підприємницької ініціативи незайнятих громадян 

2.1. Проведення  

інформаційних 

семінарів з орієнтації 

на самозайнятість та 

підприємництво 

Підвищення 

економічної 

активності 

громадян 

Орієнтовно  

96 заходів 

Департамент праці та 

соціальної політики 

Одеської міської ради, 

Одеський міський центр 

зайнятості 

Завдання 3. Формування у молоді позитивного іміджу робітничих професій 

Соціальна сфера 3 
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№ 

п/п 

Назва заходу Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні виконавці 

3.1. Підвищення 

зацікавленості у 

молоді до оволодіння 

робітничими 

професіями шляхом 

проведення 

професіографічних 

екскурсій, 

презентацій робочих 

професій та 

професійних 

навчальних закладів 

Запобігання 

безробіттю серед 

молоді 

Охоплення 

заходами не менше 

3,0 тис. молодих 

осіб 

Департамент праці та 

соціальної політики 

Одеської міської ради, 

департамент освіти та 

науки Одеської міської 

ради,  

Одеський міський центр 

зайнятості 

Завдання 4. Сприяння зайнятості населення, зменшення рівня безробіття 

4.1. Активізація роботи 

міської служби 

зайнятості з 

роботодавцями в 

частині наповнення 

бази актуальних 

вакансій, проведення 

тематичних ярмарків 

вакансій для 

незайнятих громадян 

Забезпечення 

зайнятості, у т.ч. 

окремих цільових 

груп населення, 

зокрема молоді, 

учасників 

антитерористичної 

операції, 

внутрішньо 

переміщених осіб 

та осіб з 

інвалідністю 

Працевлаштування 

3,6 тис. 

безробітних 

громадян 

Департамент праці та 

соціальної політики 

Одеської міської ради, 

Одеський міський центр 

зайнятості 

Завдання 5. Підвищення конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці 

5.1. Організація 

професійного 

навчання 

зареєстрованих 

безробітних з 

урахуванням 

поточних і 

перспективних потреб 

ринку праці (зокрема 

навчання за 

інтегрованими 

професіями) 

Забезпечення 

більш повної 

збалансованості 

професійно-

кваліфікаційної 

структури попиту 

та пропозиції 

робочої сили 

 

Майже 800 

безробітних 

отримають нову 

професію, 

пройдуть 

перепідготовку або 

підвищать 

кваліфікацію 

Департамент праці та 

соціальної політики 

Одеської міської ради, 

Одеський міський центр 

зайнятості 

 

3.2. Грошові доходи населення та 

заробітна плата 
 

Мета: забезпечення конституційних прав громадян на своєчасне отримання 

винагороди за працю та сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин. 
 

Проблеми, які потребують 

першочергового вирішення: 

Основні завдання для розв’язання  

визначених проблем: 

 наявність заборгованості з виплати 

заробітної плати  

 прискорення темпів погашення 

заборгованості з виплати заробітної плати 

 «тіньова» зайнятість та наявність  реалізація повноважень органу місцевого 
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Проблеми, які потребують 

першочергового вирішення: 

Основні завдання для розв’язання  

визначених проблем: 

випадків виплати нелегальної заробітної 

плати 

самоврядування з охорони праці 

 недодержання роботодавцями 

законодавчо встановлених норм із питань  

оплати праці 

 забезпечення державних стандартів в оплаті 

праці 

 

Заходи, спрямовані на вирішення поставлених основних завдань 
 

№ 

за/п 

Назва заходу Очікуваний 

показник 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Завдання 1. Прискорення темпів погашення заборгованості з виплати заробітної плати 

1.1. Проведення засідань Міської 

робочої групи питань 

погашення заборгованості з 

виплати заробітної плати та 

координаційних рад при 

районних адміністраціях 

Одеської міської ради 

Скорочення 

обсягів 

заборгованості з 

виплати 

заробітної плати 

Зниження 

заборгованості 

з виплати 

заробітної 

плати на 

0,3 млн.грн 

Департамент праці та 

соціальної політики 

Одеської міської 

ради,  

районні адміністрації 

Одеської міської ради  

Завдання 2. Реалізація повноважень органу місцевого самоврядування з охорони праці 

2.1. Проведення активної 

інформаційно-

роз’яснювальної роботи серед 

громадян та роботодавців 

щодо переваг офіційного 

працевлаштування та 

негативних соціальних 

наслідків незадекларованої 

праці 

Підвищення рівня 

середньомісячної 

заробітної плати 

Зростання 

середньої 

заробітної 

плати не менше 

ніж на 6,2% 

Департамент праці та 

соціальної політики 

Одеської міської 

ради, департамент 

економічного 

розвитку Одеської 

міської ради,  

районні адміністрації 

Одеської міської ради 

2.2. Забезпечення реалізації 

державної та місцевої 

політики з додержанням 

законодавства України про 

працю у місті Одесі 

Легалізація 

трудових 

відносин та 

своєчасна виплата 

заробітної плати, 

недопущення 

заборгованості з 

виплати 

заробітної плати 

Створення 

окремого 

структурного 

підрозділу з 

інспектування 

підприємств, 

установ та 

організацій, які 

не є 

комунальною 

власністю 

територіальної 

громади 

м. Одеси, а 

також фізичних 

осіб, які 

використовують 

працю 

найманих 

працівників 

Департамент 

аналітики та 

контролю Одеської 

міської ради 

Завдання 3. Забезпечення державних стандартів в оплаті праці 
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№ 

за/п 

Назва заходу Очікуваний 

показник 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

3.1. Здійснення моніторингу у 

сфері праці, показників 

заробітної плати та 

своєчасності її виплати, 

запровадження 

підприємствами всіх форм 

власності, фізичними 

особами-підприємцями 

мінімальних державних 

гарантій з оплати праці 

Додержання 

роботодавцями 

законодавчо 

встановлених 

норм із питань 

оплати праці 

Зниження 

питомої ваги 

працівників, 

яким 

нараховується 

заробітна плата 

в межах 

мінімальної, на 

1,5% 

Департамент праці та 

соціальної політики 

Одеської міської ради 

 

3.3. Соціальне забезпечення 
 

Мета: впровадження та розвиток інтегрованої системи соціальних послуг, засад 

кейс-менеджменту, підтримка одеситів, які опинились у складних життєвих обставинах, 

соціальна абілітація і реабілітація осіб з інвалідністю, у т.ч. шляхом адаптації навколишнього 

середовища до їх потреб. 
 

Проблеми, які потребують 

першочергового вирішення: 

Основні завдання для розв’язання  

визначених проблем: 

 наявність нагальних соціально-

побутових проблем ветеранів війни, сімей 

загиблих (померлих) воїнів, дітей війни та 

осіб, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною, учасників антитерористичної 

операції 

 фінансова підтримка ветеранів війни, сімей 

загиблих (померлих) воїнів, дітей війни та осіб, які 

мають особливі заслуги перед Батьківщиною 

 фінансова підтримка ветеранів війни, сімей 

загиблих (померлих) воїнів, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України 

 недостатність матеріального 

забезпечення дітей-сиріт, багатодітних 

сімей та сімей, які виховують дітей з 

інвалідністю, та дітей, які перебувають під 

опікою чи піклуванням 

 фінансова підтримка дітей-сиріт, 

багатодітних сімей та сімей, які виховують дітей з 

інвалідністю, та дітей, які перебувають під опікою 

чи піклуванням 

 недостатня кількість заходів із 

оздоровлення громадян, постраждалих 

внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та 

вдів загиблих (померлих) громадян, смерть 

яких пов’язана з Чорнобильською 

катастрофою 

 фінансова підтримка заходів з оздоровлення 

ветеранів війни та праці, громадян, постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, вдів 

загиблих (померлих) громадян, смерть яких 

пов’язана з Чорнобильською катастрофою 

 підвищення рівня надання медико-

реабілітаційної допомоги дітям окремих 

категорій 

 

 фінансова підтримка благодійних фондів 

 недостатня пристосованість міських 

пляжів до потреб осіб з інвалідністю 

 пристосування інфраструктури міста Одеси 

до потреб осіб з інвалідністю 
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Заходи, спрямовані на вирішення поставлених основних завдань 
 

№ 

за/п 

Назва заходу Очікуваний 

показник 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Завдання 1. Фінансова підтримка ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів, дітей війни 

та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною 

1.1. Надання адресної щомісячної 

муніципальної надбавки 

інвалідам Другої світової 

війни (1941-1945 років) 

Фінансова підтримка 

інвалідів Другої 

світової війни 

Орієнтовна 

кількість 

заявників – 

1 100 осіб 

Департамент праці 

та соціальної 

політики Одеської 

міської ради 

Завдання 2. Фінансова підтримка ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України 

2.1. Надання адресної щомісячної 

муніципальної допомоги 

інвалідам війни І-ІІІ груп, 

сім’ям загиблих (померлих) 

воїнів, які брали безпосередню 

участь у забезпеченні 

проведення антитерористичної 

операції для захисту 

незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності 

України, та сім’ям 

військовослужбовців, зниклих 

безвісті в зоні проведення 

антитерористичної операції на 

Сході України 

Фінансова підтримка 

інвалідів війни, сімей 

загиблих (померлих) 

воїнів, які брали 

безпосередню участь 

у забезпеченні 

проведення 

антитерористичної 

операції для захисту 

незалежності, 

суверенітету та 

територіальної 

цілісності України,  

та сімей 

військовослужбов-

ців, зниклих безвісті в 

зоні проведення 

антитерористичної 

операції  

Орієнтовна 

кількість 

заявників –  

55 осіб 

Департамент праці 

та соціальної 

політики Одеської 

міської ради 

Завдання 3. Фінансова підтримка дітей-сиріт, багатодітних сімей та сімей, які виховують дітей 

з інвалідністю, та дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням 

3.1. Надання адресної щомісячної 

муніципальної допомоги на 

придбання хлібобулочних 

виробів дітям 

Фінансова підтримка 

сімей, в яких 

виховуються діти з 

інвалідністю до 18 

років, діти-сироти, 

діти, які перебувають 

під опікою чи 

піклуванням, діти з 

багатодітних сімей 

віком до 18 років 

Орієнтовна 

кількість 

заявників – 

3 000 осіб 

Департамент праці 

та соціальної 

політики Одеської 

міської ради 

3.2. Надання адресної одноразової 

муніципальної допомоги дітям 

з інвалідністю, дітям із 

багатодітних сімей 

Фінансова підтримка 

багатодітних сімей та 

сімей, в яких 

виховуються діти з 

інвалідністю віком до 

18 років 

Орієнтовна 

кількість 

заявників – 

3 026 осіб 

Департамент праці 

та соціальної 

політики Одеської 

міської ради 

Завдання 4. Фінансова підтримка заходів з оздоровлення ветеранів війни та праці, громадян, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, вдів загиблих (померлих) громадян, смерть 
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№ 

за/п 

Назва заходу Очікуваний 

показник 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою 

4.1. Надання адресної одноразової 

матеріальної допомоги на 

оздоровлення або 

відшкодування витрат за 

санаторно-курортні путівки 

ветеранам війни та праці 

Фінансова підтримка 

для здійснення 

оздоровчих заходів із 

придбання путівок 

Орієнтовна 

кількість 

заявників – 

200 осіб 

Департамент праці 

та соціальної 

політики Одеської 

міської ради 

4.2. Надання адресної одноразової 

матеріальної допомоги для  

відшкодування витрат за 

путівки на оздоровлення  

постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, 

вдовам загиблих (померлих) 

громадян, смерть яких 

пов’язана з Чорнобильською 

катастрофою 

Орієнтовна 

кількість 

заявників – 

180 осіб 

Департамент праці 

та соціальної 

політики Одеської 

міської ради 

Завдання 5. Фінансова підтримка благодійних фондів 

5.1. Надання фінансової підтримки 

Одеському обласному 

благодійному фонду 

«Майбутнє»  

Медична, психологічна та соціальна 

реабілітація дітей з інвалідністю 

через Дитячий реабілітаційний центр 

ім. Бориса Литвака 

Департамент праці 

та соціальної 

політики Одеської 

міської ради 

 

5.2. Надання фінансової підтримки 

Одеському обласному 

благодійному фонду 

«Медичний центр «Надія, 

Добро і Добробут»  

Безкоштовна медична допомога 

дітям пільгової категорії  
(дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського 

піклування, та дітям, які знаходяться у школах-

інтернатах, дитячих домах та притулках, дітям з 
інвалідністю з дитинства, дітям-чорнобильцям, дітям з 

багатодітних та малозабезпечених сімей, дітям із сімей 

вимушених переселенців та дітям учасників бойових дій 
(АТО)) 

Департамент праці 

та соціальної 

політики Одеської 

міської ради 

Завдання 6. Пристосування інфраструктури міста Одеси до потреб осіб з інвалідністю 

6.1. Обладнання, будівництво, 

поточний ремонт місць 

відпочинку та організація 

дозвілля осіб з інвалідністю на 

міських пляжах 

Створення умов 

доступності для 

відпочинку 

маломобільних груп 

населення 

Збільшення 

кількості 

місць 

відпочинку  

на 20,0% 

Департамент праці 

та соціальної 

політики Одеської 

міської ради, 

департамент 

екології та розвитку 

рекреаційних зон 

Одеської міської 

ради,  

управління 

інженерного 

захисту території 

міста та розвитку 

узбережжя Одеської 

міської ради 
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3.4. Молодіжна та сімейна політика 
 

 

Мета: забезпечення соціального захисту, підтримки та соціальної реабілітації, 

поліпшення матеріальних та соціальних умов проживання, стимулювання до здорового способу 

життя різних категорій дітей та молоді, які опинились у складних життєвих обставинах і 

потребують допомоги, що надасть можливість створити їм необхідні умови для всебічного і 

гармонійного розвитку, підготовки до самостійного життя і праці.    
 

Проблеми, які потребують 

першочергового вирішення: 

Основні завдання для розв’язання  

визначених проблем: 

 недостатній рівень влаштування 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у сімейні форми 

виховання, а саме: під опіку та піклування, 

в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного 

типу, усиновлення 

 надання населенню повної та об’єктивної 

інформації з питань влаштування дітей у сімейну 

форму виховання – під опіку та піклування, в 

прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, 

усиновлення 

 відсутність кандидатів для 

запровадження сімейних форм виховання – 

патронат над дитиною та наставництво 

 надання населенню повної та об’єктивної 

інформації з питань влаштування дітей у сімейну 

форму виховання – патронат над дитиною та 

наставництво через засоби масової інформації 

 неналежний стан житлових 

приміщень, які закріплені на праві 

власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб із їх числа, 

які перебувають на обліку в службі у 

справах дітей Одеської міської ради 

 покращення умов проживання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають на обліку в службі у справах дітей 

Одеської міської ради та мають житло, закріплене 

на праві власності 

 недостатній рівень забезпеченості 

житлом вразливих категорій осіб 

 захист житлових прав дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх 

числа 
 

Заходи, спрямовані на вирішення поставлених основних завдань 
 

№ 

за/п 

Назва заходу Очікуваний 

показник 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Завдання 1. Надання населенню повної та об’єктивної інформації з питань влаштування дітей у 

сімейну форму виховання – під опіку та піклування, в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, 

усиновлення 

1.1. Проведення інформаційної 

кампанії на території міста 

Одеси з питань влаштування у 

сімейну форму виховання 

Створення у місті 

дитячих будинків 

сімейного типу, 

прийомних сімей 

1 дитячий 

будинок 

сімейного 

типу,  

2 прийомні 

сім’ї 

Служба у справах 

дітей Одеської 

міської ради, 

департамент праці та 

соціальної політики 

Одеської міської ради 

Збільшення 

кількості 

влаштованих дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, під 

опіку, піклування, 

усиновлення 

165 дітей 

влаштованих 

під опіку та 

піклування, 

75 

усиновлених 

дітей 

Служба у справах 

дітей Одеської 

міської ради, 

департамент праці та 

соціальної політики 

Одеської міської ради 
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№ 

за/п 

Назва заходу Очікуваний 

показник 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Завдання 2. Надання населенню повної та об’єктивної інформації з питань влаштування дітей у 

сімейну форму виховання – патронат над дитиною та наставництво через засоби масової інформації 

2.1. Проведення інформаційної 

кампанії на території міста 

Одеси з метою залучення 

громадян до створення 

патронатних сімей та 

інформування громадян про 

сімейну форму виховання 

Створення 

патронатних сімей,  

підготовка громадян 

до прийому дітей у 

сім’ї з формою 

виховання – 

наставництво 

2 патронатні 

сім’ї, 2 пари 

наставників 

Служба у справах 

дітей Одеської 

міської ради, 

департамент праці та 

соціальної політики 

Одеської міської ради 

Завдання 3. Покращення умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які перебувають на обліку в службі у справах дітей Одеської міської ради та мають 

житло, закріплене на праві власності 

3.1. Проведення капітального 

ремонту будинків (квартир) 

дітей із числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та 

осіб з їх числа, які 

перебувають на обліку в 

службі у справах дітей 

Одеської міської ради та 

мають житло, закріплене на 

праві власності 

Поліпшення умов 

проживання дітей з 

числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування, та осіб з 

їх числа, які 

перебувають на 

обліку в службі у 

справах дітей 

Одеської міської 

ради 

5 дітей-сиріт, 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, та 

особам із їх 

числа 

Служба у справах 

дітей Одеської 

міської ради, 

управління 

капітального 

будівництва Одеської 

міської ради 

3.2. Проведення капітального 

(поточного) ремонту будинків 

(квартир) та закупівля меблів, 

побутової техніки та інших 

предметів тривалого вжитку, які 

знаходяться на балансі служби у 

справах дітей Одеської міської 

ради, та надані для розміщення 

в дитячих будинках сімейного 

типу 

Поліпшення умов 

проживання у 

дитячих будинках 

сімейного типу, які 

знаходяться на 

балансі служби у 

справах дітей 

Одеської міської 

ради 

1 дитячий 

будинок 

сімейного 

типу 

Служба у справах 

дітей Одеської 

міської ради, 

управління 

капітального 

будівництва Одеської 

міської ради 

Завдання 4. Недостатній рівень забезпеченості житлом вразливих категорій осіб 

4.1. Будівництво та закупівля 

квартир для забезпечення 

дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, та осіб із їх числа 

житлом 

Забезпечення 

житлом дітей-сиріт 

та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, та осіб з 

їх числа 

5 квартир Служба у справах 

дітей Одеської 

міської ради, 

управління 

капітального 

будівництва Одеської 

міської ради 
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4.1. Охорона здоров’я 
 

Мета: підвищення якості та доступності медичних послуг, поліпшення здоров’я 

громадян шляхом створення умов для забезпечення високоякісної медичної допомоги кожному 

мешканцю міста, запровадження сучасних медичних технологій у практику надання медичної 

допомоги, профілактика та раннє виявлення захворювань, сприяння зміцненню стану здоров’я 

та збільшенню тривалості життя населення, втілення приватно-державного партнерства у 

сфері надання кваліфікованих медичних послуг, реалізація державних реформ у сфері охорони 

здоров’я, створення умов для повної автономізації комунальних установ, участь в урядовій 

програмі «Доступні ліки». 
 

Проблеми, які потребують першочергового 

вирішення: 

Основні завдання для розв’язання  

визначених проблем: 

 необхідність розміщення амбулаторій 

сімейної медицини у пішохідній доступності 

до мешканців міста, подальше покращення 

матеріально-технічної бази центрів первинної 

медико-санітарної допомоги та амбулаторій 

сімейної медицини, ефективне використання 

існуючих будівель та приміщень 

 розвиток мережі амбулаторій сімейної 

медицини та створення належних умов для 

повноцінного їх функціонування   

 недостатнє впровадження сучасних 

медичних технологій в лікувально-

профілактичних установах міста для 

забезпечення якісного обстеження та лікування 

хворих 

 придбання сучасного обладнання  

 недостатнє впровадження 

інформаційних технологій у медичну практику 

 розроблення та впровадження єдиної 

медичної інформаційно-аналітичної системи  

 необхідність ефективного використання 

ліжкового фонду закладів охорони здоров’я 

 оптимізація мережі та ліжкового фонду 

закладів охорони здоров’я 

 необхідність надання стаціонарної 

хірургічної допомоги дітям в дитячих лікарнях 

міста 

 створення хірургічного відділення у 

КУ «Дитяча міська клінічна лікарня № 3» 

 недостатня кількість муніципальних 

аптек та аптечних пунктів для забезпечення 

доступності придбання медикаментів 

мешканцями районів міста 

 розширення торговельної мережі шляхом 

відкриття нових торговельних об’єктів при 

медичних установах 

 недостатній рівень забезпечення 

медичними препаратами стаціонарних закладів 

 забезпечення лікарськими засобами 

ургентних хворих в умовах стаціонарного 

лікування протягом перших трьох діб  

 створення умов для автоматизації 

комунальних установ 

 перетворення комунальних установ в 

комунальні некомерційні підприємства 
 

 

Гуманітарна сфера 4 
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Заходи, спрямовані на вирішення поставлених основних завдань 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Завдання 1. Розвиток мережі амбулаторій сімейної медицини та створення належних умов 

для повноцінного їх функціонування 

1.1. Надання додаткових 

приміщень та 

відкриття нових 

амбулаторій 

сімейної медицини 

Для зручності 

одеситів максимальне 

забезпечення 

пішохідною 

доступністю до 

центрів медико-

санітарної допомоги. 

Наближення медичної 

допомоги до місця 

проживання громадян 

Пішохідна 

доступність не 

більше ніж 

1,5 км від 

амбулаторії до 

житла пацієнтів 

Департамент охорони 

здоров’я Одеської 

міської ради, 

департамент 

комунальної власності 

Одеської міської ради, 

центри первинної 

медико-санітарної 

допомоги  

1.2. Проведення 

капітального 

ремонту приміщень 

центрів первинної 

медико-санітарної 

допомоги 

Створення належних 

умов для надання 

якісної медичної 

допомоги пацієнтам 

Підвищення 

доступності та 

якості 

медичного 

обслуговування 

Управління 

капітального 

будівництва Одеської 

міської ради 

 

1.3. Оснащення 

амбулаторій 

відповідно до 

табелю оснащення 

Департамент охорони 

здоров’я Одеської 

міської ради 

Завдання 2. Придбання сучасного обладнання  

2.1. Оснащення 

багатопрофільних 

лікарень сучасним 

обладнанням для 

збереження життя та 

здоров’я пацієнтів  

Забезпечення 

своєчасної та сучасної 

діагностики і 

лікування 

захворювань 

 

Зменшення 

показника 

летальності в 

ургентних 

стаціонарах 

міста на 3,0% 

Департамент охорони 

здоров’я Одеської 

міської ради,  

лікувально-

профілактичні установи 

міста 

2.2. Модернізація та 

заміна обладнання і 

апаратури для 

дихання 

неонатологічних 

відділень дитячих 

лікарень 

Департамент охорони 

здоров’я Одеської 

міської ради, 

лікувально-

профілактичні установи 

міста  

Завдання 3. Розроблення та впровадження єдиної медичної інформаційно-аналітичної системи 

3.1. Впровадження 

модулів 

«Поліклініка без 

черг» та 

«Електронна 

реєстратура» у 

центрах первинної 

медико-санітарної 

допомоги та 

поліклініках міста 

Автоматизація запису 

до лікаря 

 

Покращення 

доступності на 

4,0-6,0% 

 

Департамент охорони 

здоров’я Одеської 

міської ради 
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№ 

з/п 

Назва заходу Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

3.2. Впровадження 

модулів «Медична 

інформаційна 

система» у центрах 

первинної медико-

санітарної допомоги,  

поліклініках, 

пологових будинках 

та дитячих лікарнях 

Впровадження 

електронної 

амбулаторної карти 

пацієнта 

Зменшення 

паперових 

носіїв 

(амбулаторних 

карт), витрат 

на папір на 

10,0% 

Департамент охорони 

здоров’я Одеської 

міської ради  

Завдання 4. Оптимізація мережі та ліжкового фонду закладів охорони здоров’я 

4.1. Приведення 

ліжкового фонду 

стаціонарних 

установ відповідно 

до реальних потреб 

у госпіталізації 

хворих 

Поліпшення 

показників 

використання 

ліжкового фонду та 

використання 

стаціонарних 

потужностей 

Доведення 

показників 

зайнятості 

ліжок до 

нормативу 

 

 

Департамент охорони 

здоров’я Одеської 

міської ради,  

лікувально-

профілактичні установи 

міста  

Завдання 5. Створення хірургічного відділення у  

КУ «Дитяча міська клінічна лікарня № 3» 

5.1. Придбання 

медичного 

обладнання для 

надання хірургічної 

допомоги 

Поліпшення 

доступності та умов 

перебування дітей у 

хірургічному 

стаціонарі. Надання 

оперативної та 

консультативної 

хірургічної допомоги 

дітям. Приведення 

потужності та 

профільності дитячих 

лікарень згідно з 

вимогами до установ 

другого рівня надання 

медичної допомоги 

хворим у рамках 

госпітального округу 

10 ліжок Департамент охорони 

здоров’я Одеської 

міської ради, 

КУ «Дитяча міська 

клінічна лікарня № 3» 

Завдання 6. Розширення торговельної мережі шляхом відкриття нових торговельних об’єктів при 

медичних установах 

6.1. Забезпечення 

виконання основних 

статутних функцій 

підприємства 

Збільшення кількості 

населення, що 

обслуговується 

 

На 20,0% Департамент охорони 

здоров’я Одеської 

міської ради, 

КП «Одесфарм» 

6.2. Створення 

комфортних умов 

обслуговування, 

враховуючи 

особливості 

контингенту 

населення, яке 

Підвищення якості 

наданих послуг 

Планується 

відкрити до  

4 аптечних 

пунктів 

Департамент охорони 

здоров’я Одеської 

міської ради, 

КП «Одесфарм» 
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№ 

з/п 

Назва заходу Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

обслуговується 

(хворі та особи 

пенсійного віку)  

Завдання 7. Забезпечення лікарськими засобами ургентних хворих  в умовах 

стаціонарного лікування протягом перших трьох діб  

7.1. Закупівля 

необхідних 

медикаментів для 

надання медичної 

допомоги ургентним 

хворим 

Покращення якості 

надання медичної 

допомоги 

Зниження 

показника 

летальності при 

ургентних 

захворюваннях 

на 3,0% 

Департамент охорони 

здоров’я Одеської 

міської ради  

Завдання 8. Перетворення комунальних установ в комунальні некомерційні підприємства 

8.1. Підготовка 

відповідних рішень 

Одеської міської 

ради  

Приведення у 

відповідність до вимог 

нормативно-правових 

актів з питань 

реформи медичного 

обслуговування 

організаційно-

правової форми 

лікувально-

профілактичних 

установ м. Одеси  

Реалізація 

принципу 

«гроші ходять 

за пацієнтом» 

Департамент охорони 

здоров’я Одеської 

міської ради,  

лікувально-

профілактичні установи 

міста 

 

4.2. Освіта 
 

Мета: задоволення потреб територіальної громади в наданні освітніх послуг: 

поліпшення якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, підтримка 

обдарованої учнівської молоді.  
 

Проблеми, які потребують першочергового 

вирішення: 

Основні завдання для розв'язання 

визначених проблем: 

 застаріла матеріально-технічна та 

навчально-методична база навчальних 

закладів, відсутність у більшості закладів 

закріпленого права користування земельними 

ділянками 

 створення умов для забезпечення потреб 

населення у якісній освіті дітей та стабільного 

функціонування навчальних закладів 

 низький рівень здоров’я дітей, 

відсутність системного підходу до організації 

безпечного перебування дітей у навчальних 

закладах 

 створення безпечних та нешкідливих 

умов для навчання, виховання і розвитку дітей 

та учнівської молоді  

 недостатня забезпеченість навчальних 

закладів та установ комп’ютерною та 

мультимедійною технікою, ліцензійним 

програмним забезпеченням тощо для 

вирішення актуальних завдань навчання, 

виховання, розвитку та управління 

 інформатизація навчально-виховного 

процесу та управлінської діяльності освітньої 

галузі 

 недосконала система стимулювання 

учнів, педагогів навчальних закладів до участі 

 забезпечення підтримки розвитку 

інтелектуального та творчого потенціалу дітей 
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Проблеми, які потребують першочергового 

вирішення: 

Основні завдання для розв'язання 

визначених проблем: 

в інтелектуальних, творчих та спортивних 

заходах 

та учнівської молоді 

 недостатній рівень професійного 

зростання педагогічних кадрів, їх 

матеріального стимулювання 

 розвиток творчого потенціалу та 

підвищення престижності праці працівників 

галузі «Освіта» 

 недостатній рівень залучення молоді до 

вирішення актуальних проблем 

 розвиток молодіжного руху в місті Одесі 

 необхідність удосконалення механізму 

ефективного функціонування міської системи 

національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді 

 реалізація кращих традицій з організації 

та проведення заходів з національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 

основі об’єднання зусиль органів влади, установ 

та громадських організацій 
 

Заходи, спрямовані на вирішення поставлених основних завдань  
 

№ 

з/п 

Назва заходу Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Завдання 1. Створення умов для забезпечення потреб населення у якісній освіті дітей та 

стабільного функціонування навчальних закладів 

1.1. Проведення заходів з 

енергозбереження в 

закладах освіти 

Створення умов для 

комфортного 

перебування дітей в 

навчальних закладах 

5 закладів освіти  

(3 дошкільні 

навчальні заклади 

та  

2 загальноосвітні 

навчальні заклади), 

крім того, у всіх 

закладах, де буде 

проведено 

капітальний 

ремонт 

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради, 

управління 

капітального 

будівництва 

Одеської міської 

ради 

1.2. Модернізація 

матеріально-технічної 

бази закладів освіти, 

оснащення сучасним 

обладнанням та 

навчальним приладдям  

Підвищення якості 

надання освітніх 

послуг 

Оновлення 

основних засобів 

закладів освіти 

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради 

Завдання 2. Створення безпечних та нешкідливих умов для навчання, виховання і розвитку дітей та 

учнівської молоді 

2.1. Модернізація 

спортивної бази 

дошкільних та 

загальноосвітніх 

навчальних закладів  

Створення умов для 

фізичного розвитку 

дітей та учнівської 

молоді 

Оновлення 

спортивних залів, 

фізкультурно-

оздоровчих 

комплексів, 

стадіонів, 

майданчиків тощо 

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради, 

управління 

капітального 

будівництва 

Одеської міської 

ради 

2.2. Проведення 

протипожежних заходів 

у навчальних закладах  

Забезпечення 

безпечних умов для 

навчання та виховання 

дітей у навчальних 

Встановлення 

систем 

автоматичної 

пожежної 

Департамент 

освіти та науки 

Одеської міської 

ради 
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№ 

з/п 

Назва заходу Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

закладах сигналізації, 

обробка 

дерев`яних 

конструкцій 

протипожежною 

сумішшю, 

придбання засобів 

пожежогасіння, 

проведення 

ремонту систем 

пожежогасіння 

2.3. Модернізація 

харчоблоків 

загальноосвітніх та 

дошкільних навчальних 

закладів 

Забезпечення 

повноцінного 

харчування дітей у 

навчальних закладах, 

поліпшення їх 

здоров`я 

У межах 

проведення 

капітального 

ремонту закладів 

освіти 

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради, 

управління 

капітального 

будівництва 

Одеської міської 

ради 

2.4. Придбання 

технологічного 

обладнання для 

навчальних закладів 

Створення умов для 

ефективної 

господарської 

діяльності навчальних 

закладів 

У більшості 

діючих закладах 

освіти 

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради 

Завдання 3. Інформатизація навчально-виховного процесу та управлінської діяльності освітньої 

галузі 

3.1. 
Забезпечення закладів та 

установ освіти 

комп’ютерною технікою, 

мультимедійною та 

інтерактивною технікою 

Підвищення 

ефективності 

навчально-виховного 

процесу та науково-

методичного 

супроводу 

У 123 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладах 

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради 

3.2. 

3.3. Створення в закладах та 

установах освіти WI-FI-

зон (безпровідний 

Інтернет) 

Вдосконалення 

організації вільного 

доступу учасників 

навчально-виховного 

процесу до безпечних 

інформаційних 

ресурсів у навчальних 

закладах та установах 

У 70,0% 

закладів 

 

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради 

3.4 Підтримка 

автоматизованої системи 

реєстрації дітей 

дошкільного віку (asrd) 

та модернізація web-

сайтів дошкільних 

навчальних закладів, які 

знаходяться у системі 

реєстрації  

Забезпечення 

прозорості та 

відкритості діяльності 

навчальних закладів і 

органів управління 

освітою, формування 

єдиного освітньо- 

інформаційного 

простору 

У 127 дошкільних 

навчальних 

закладах 

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради 
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№ 

з/п 

Назва заходу Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

3.5 Впровадження 

інформаційної системи 

управління освітою у 

навчально-виховний 

процес та управлінську 

діяльність 

Поліпшення якості 

інформаційного 

забезпечення шляхом 

формування та 

поповнення загальної 

бази даних 

У 123 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладах 

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради 

Завдання 4. Забезпечення підтримки розвитку інтелектуального та творчого потенціалу дітей та 

учнівської молоді 

4.1. Проведення міських 

олімпіад, 

інтелектуальних 

конкурсів, турнірів із 

навчальних предметів 

(Інтернет-олімпіад, 

турнірів тощо), 

нагородження 

переможців 

Створення умов для 

розвитку 

інтелектуальних 

здібностей дітей та 

учнівської молоді 

18 олімпіад Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради 

4.2. Організація та 

проведення навчально-

практичних семінарів, 

тренінгів, майстер-класів 

тощо для учнів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

міста 

Розвиток 

інтелектуальних та 

творчих здібностей 

учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

міста 

Започаткування 

роботи 4-ох 

короткотривалих 

шкіл 

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради 

Завдання 5. Розвиток творчого потенціалу та підвищення престижності праці працівників галузі 

«Освіта» 

5.1. Організація міських 

семінарів (майстер-

класів тощо) із 

залученням відповідних 

фахівців, забезпечення 

участі працівників 

освітньої галузі міста у 

виїзних науково-

методичних заходах 

Ознайомлення 

педагогів з 

інноваційними 

технологіями для їх 

широкого 

впровадження в 

педагогічну практику 

Близько  

120 семінарів 

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради 

5.2. Проведення міських 

етапів конкурсів 

педагогічної 

майстерності та 

матеріальне заохочення 

переможців 

Стимулювання 

вчителів до 

підвищення 

професійного рівня 

За 4 номінаціями Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради 

Завдання 6. Розвиток молодіжного руху в місті Одесі 

6.1. Проведення «круглих 

столів», тренінгів, 

форумів, конференцій, 

майстер-класів тощо з 

питань молодіжної 

політики 

Підвищення рівня 

обізнаності молоді про 

права та обов'язки, 

обмін досвідом із 

питань молодіжної 

політики 

Збільшення 

кількості учасників 

на 

20,0% 

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради, 

Молодіжна рада 

при Одеському 

міському голові 
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№ 

з/п 

Назва заходу Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

6.2. Організація та 

проведення спортивних, 

інтелектуальних, 

творчих конкурсів, 

фестивалів тощо для 

молоді та за участю 

молоді 

Підвищення 

спортивного, 

інтелектуального, 

творчого рівнів молоді 

Збільшення 

кількості учасників 

на 

30,0% 

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради, 

Молодіжна рада 

при Одеському 

міському голові 

Завдання 7. Військово-патріотичне виховання 

7.1. Несення Вахти Пам’яті 

Почесними вартами 

загальноосвітніх 

навчальних закладів біля 

пам’ятника Невідомому 

матросу. Нагородження 

кращих варт 

Формування високої 

свідомості в учнів 

щодо патріотичного 

ставлення до 

історичного минулого 

Залучення 

1 000 осіб 

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради 

7.2. Організація та 

проведення міського 

огляду-конкурсу «Пісня 

в солдатській шинелі» 

 

Вшанування пам’яті 

загиблих захисників 

Вітчизни, розвиток 

вокально-

хореографічних 

здібностей дітей та 

молоді 

Участь 500 осіб Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради 

 

4.3. Культура та збереження 

історико-культурної спадщини 
 

Мета: збереження найбільш цінної історичної забудови, архітектурних ансамблів та 

окремих комплексів і пам’яток історичного ядра центральної частини міста, у т.ч. пам’яток 

монументального мистецтва, підготовка історичної частини забудови Одеси, міського середовища 

та будівель, розташованих у ядрі історичного центру Одеси, до включення в основний список 

Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Створення сприятливих 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. 
 

Проблеми, які потребують  

першочергового вирішення: 

Основні завдання для розв’язання 

визначених проблем: 

 обмеженість виставкових майданчиків та 

необхідність розширення експозиційних площ 

муніципальних музеїв 

 сприяння розвитку мистецтва, 

традиційної та масової культури і задоволення 

культурних потреб мешканців міста 

 невідповідність сучасним нормам 

утримання тварин внаслідок морального та 

фізичного старіння експозиційних об’єктів 

Одеського зоопарку 

 поетапна реконструкція старих і 

будівництво нових експозицій, які відповідають 

сучасним європейським та світовим вимогам  

 підготовка історичного середовища, 

пам’яток ядра центральної частини Одеси для 

можливості включення в основний Список 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

 здійснення заходів із номінування 

історичного надбання м. Одеси до Списку 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

 утримання та управління об’єктами, що 

номінуються до Списку всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО 
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Заходи, спрямовані на вирішення поставлених основних завдань 
 

№ 

з/п 
Назва заходу Очікуваний результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Завдання 1. Сприяння розвитку мистецтва, традиційної та масової культури і задоволення 

культурних потреб мешканців міста 

1.1. Проведення 

загальноміських свят, 

фестивалів, конкурсів 

самодіяльної народної 

творчості, виставок творів 

образотворчого та 

декоративно-ужиткового 

мистецтва 

Задоволення широких 

культурних потреб 

мешканців і гостей 

міста та надання 

вільного доступу 

громадян до об’єктів 

культури м. Одеси 

Орієнтовно 

300 заходів 

Департамент 

культури та туризму 

Одеської міської 

ради 

 

1.2. Створення нових галерей 

та музейних колекцій, 

розширення 

експозиційних площ 

існуючих музеїв, галерей, 

громадських місць 

відвідування 

Організація нових 

концертно-виставкових 

майданчиків для 

задоволення 

культурних потреб 

мешканців міста 

Збільшення на 

10,0% 

Департамент 

культури та туризму 

Одеської міської 

ради 

 

Завдання 2. Поетапна реконструкція старих і будівництво нових експозицій, які відповідають 

сучасним європейським та світовим вимогам 

2.1. Проектування та 

виконання реконструкції 

об'єктів та інженерних 

мереж комунальної 

установи «Одеський 

зоологічний парк 

загальнодержавного 

значення» 

Поліпшення технічного 

стану закладу культури 

і відпочинку  

Комфортне 

утримання 

тварин, що 

сприятиме 

підвищенню 

відвідуваності 

зоопарку 

Управління 

капітального 

будівництва 

Одеської міської 

ради 

Завдання 3. Здійснення заходів із номінування історичного надбання м. Одеси до Списку 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

3.1. Виготовлення 

номінаційного досьє 

Номінування 

культурної спадщини 

міста Одеси до Списку 

всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО 

Наявність 

досьє 

Управління з питань 

охорони об’єктів 

культурної 

спадщини Одеської 

міської ради 

3.2. Проведення міжнародних 

конференцій щодо 

включення історичного 

надбання м. Одеси до 

Списку всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО 

Внесення культурної 

спадщини міста Одеси 

до Списку всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО 

Проведення 

2 конференцій 

Управління з питань 

охорони об’єктів 

культурної 

спадщини Одеської 

міської ради 

3.3. Проведення наукових 

семінарів з питань 

збереження історичного 

центру міста та 

включення Одеси до 

Списку всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО 

Внесення культурної 

спадщини міста Одеси 

до Списку всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО 

 

Проведення  

2-3 семінарів 

у різних 

містах країни 

Управління з питань 

охорони об’єктів 

культурної 

спадщини Одеської 

міської ради 
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№ 

з/п 
Назва заходу Очікуваний результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Завдання 4. Утримання та управління об’єктами, що номінуються до Списку всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО 

4.1. Виготовлення технічних 

висновків щодо стану 

об’єктів культурної 

спадщини, які увійшли до 

предмету номінації, 

зазначеного у 

номінаційному досьє 

Забезпечення 

схоронності пам'яток у 

процесі їх експлуатації 

та проведення 

реставраційних робіт і 

пам’яткоохоронних 

заходів на сучасному 

світовому рівні 

Виготовлення 

до 10 

технічних 

висновків 

щодо стану 

об’єктів 

культурної 

спадщини 

Управління з питань 

охорони об’єктів 

культурної 

спадщини Одеської 

міської ради 

4.2. Поповнення та 

моніторинг 

автоматизованої бази 

даних об’єктів культурної 

спадщини 

Систематизація та 

впорядкування 

інформації про об’єкти 

нерухомості – пам’ятки  

історичної та 

культурної спадщини, 

які розташовані в 

історичних ареалах 

міста Одеси 

На 10,0% у 

порівнянні з 

2017 роком 

Управління з питань 

охорони об’єктів 

культурної 

спадщини Одеської 

міської ради 

 

4.4. Фізична культура та спорт 
 

Мета: системний підхід до розвитку фізичної культури та спорту в м. Одесі, 

популяризація здорового способу життя, залучення громадян до систематичних занять 

фізичною культурою і спортом, збереження існуючих спортивних традицій. 
 

Проблеми, які потребують  

першочергового вирішення: 

Основні завдання для розв’язання 

визначених проблем: 

 незадовільний стан спортивної 

матеріально-технічної бази, відсутність 

сучасних спортивних споруд для проведення 

навчально-тренувального процесу з різних видів 

спорту та для занять масовим спортом широких 

верств населення  

 створення сучасної спортивної 

інфраструктури  

 недооцінка суспільством ролі масової 

фізичної культури і спорту для гармонійного 

розвитку людини, поліпшення її стану здоров’я, 

недостатній рівень рухової активності  

 проведення фізкультурно-оздоровчої 

діяльності у навчально-виховній сфері 

 спортивна діяльність (дитячий та 

дитячо-юнацький спорт, резервний спорт та 

спорт вищих досягнень, спорт осіб з 

інвалідністю) 

 організаційне забезпечення діяльності у 

сфері фізичної культури і спорту 

 необхідність комплексного розв’язання 

проблем осіб з інвалідністю, кардинальна зміна 

підходів до ролі і місця осіб з особливими 

потребами в економічному та соціальному житті 

суспільства 

 пристосування інфраструктури міста 

Одеси до потреб осіб з інвалідністю 

 соціальна реабілітація, оздоровлення та 

зайнятість осіб з інвалідністю 

 сприяння проведенню спортивних 

заходів для осіб з інвалідністю 
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Заходи, спрямовані на вирішення поставлених основних завдань 
 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 
Відповідальні виконавці 

Завдання 1. Створення сучасної спортивної інфраструктури 

1.1. Будівництво нових 

спортивних комплексів, 

реконструкція та 

капітальний ремонт 

існуючих спортивних 

споруд 

Удосконалення 

фізкультурно-

спортивної 

матеріально-

технічної бази 

Створення 

належних 

умов для 

занять 

фізичною 

культурою 

Управління з фізичної 

культури та спорту 

Одеської міської ради,  

управління капітального 

будівництва Одеської 

міської ради 

Завдання 2. Проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері 

2.1. Додаткове залучення 

дітей та підлітків до 

систематичних занять 

спортом у комунальних 

позашкільних 

навчальних закладах 

Збільшення 

відсотка дітей, які 

систематично 

займаються 

спортом, від 

загальної 

кількості 

мешканців міста 

Одеси. 

Покращення рівня 

пропаганди 

здорового 

способу життя,  

спортивних 

результатів 

одеситів на 

міжнародних та 

всеукраїнських 

змаганнях 

На 5,0% Управління з фізичної 

культури та спорту 

Одеської міської ради 

2.2. Організація та 

проведення спортивно-

масових заходів за 

місцем проживання та 

відпочинку мешканців 

міста 

Збільшення 

відсотка осіб, які 

систематично 

займаються 

спортом, від 

загальної 

кількості міста, 

покращення рівня 

пропаганди 

здорового 

способу життя 

На 5,0% Управління з фізичної 

культури та спорту 

Одеської міської ради 

Завдання 3. Спортивна діяльність (дитячий та дитячо-юнацький спорт, резервний спорт та 

спорт вищих досягнень, спорт осіб з інвалідністю) 

3.1. Проведення навчально-

тренувальних зборів та 

змагань для вихованців 

КПНЗ ДЮСШ, 

КДЮСШ, СДЮСШОР  

 

Покращення рівня 

навчально-

тренувального 

процесу у КПНЗ 

ДЮСШ, КДЮСШ, 

СДЮСШОР, 

залучення більшої 

кількості дітей до 

Збільшення 

кількості 

залучених 

дітей на 10,0% 

Управління з фізичної 

культури та спорту 

Одеської міської ради 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 
Відповідальні виконавці 

систематичних 

занять 

олімпійськими 

видами спорту 

3.2. Проведення навчально-

тренувальних зборів з 

неолімпійських видів 

спорту для вихованців 

КПНЗ ДЮСШ, 

КДЮСШ, СДЮСШОР  

 

Покращення рівня 

навчально-

тренувального 

процесу у КПНЗ 

ДЮСШ, КДЮСШ, 

СДЮСШОР, 

залучення більшої 

кількості дітей до 

систематичних 

занять 

неолімпійськими 

видами спорту 

Збільшення 

кількості 

залучених 

дітей на 10,0% 

Управління з фізичної 

культури та спорту 

Одеської міської ради 

Завдання 4. Організаційне забезпечення діяльності у сфері фізичної культури і спорту 

4.1. Популяризація 

здорового способу 

життя, систематичних 

занять спортом  

Проведення 

брифінгів, прес-

конференцій 

На 10,0% 

більше 

Управління з фізичної 

культури та спорту 

Одеської міської ради 

4.2. Інформування про 

результати виступів 

спортсменів м. Одеси 

на змаганнях різних 

рівнів через засоби 

масової інформації та 

офіційний сайт 

Одеської міської ради 

Публікація прес-

релізів на сайті 

Одеської міської 

ради 

На 10,0% 

більше 

Управління з фізичної 

культури та спорту 

Одеської міської ради 

Завдання 5. Пристосування інфраструктури міста Одеси до потреб осіб з інвалідністю 

5.1. Створення умов 

доступності для осіб з 

інвалідністю до 

об’єктів соціального та 

громадського 

призначення 

 

 

Забезпечення 

вільного 

пересування 

маломобільних 

груп населення 

На одному 

об’єкті 

Управління з фізичної 

культури та спорту 

Одеської міської ради 

Завдання 6. Соціальна реабілітація, оздоровлення та зайнятість осіб з інвалідністю 

6.1. Забезпечення 

абонементами до 

басейну осіб з 

інвалідністю для 

проведення 

реабілітаційних та 

оздоровчих заходів 

Забезпечення 

безперервної 

реабілітації у 

зимовий період 

осіб з 

інвалідністю 

125 

абонементів 

для дорослих 

та дітей 

Управління з фізичної 

культури та спорту 

Одеської міської ради 

Завдання 7. Сприяння проведенню спортивних заходів для осіб з інвалідністю 

7.1. Сприяння проведенню 

Спартакіади для осіб з 

Популяризація 

спорту та 

Щорічно у 

середньому 

Управління з фізичної 

культури та спорту 



-57- 
 

ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА НА 2018 РІК 

 

№ 

з/п 
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Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 
Відповідальні виконавці 

інвалідністю  створення умов 

для здорового 

способу життя 

осіб з 

інвалідністю 

100 учасників 

змагань 

Одеської міської ради 
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5.1. Підтримка інформаційної 

сфери 
 

Мета: задоволення інформаційних потреб громадян шляхом здійснення заходів з 

реалізації конституційного права громадян на звернення та забезпечення права кожного на 

доступ до публічної інформації, налагодження ефективної системи інформування населення, 

забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, оптимізація взаємодії 

влади з громадянами та засобами масової інформації (ЗМІ) міста, спрощення доступу населення 

до прийнятих нормативних актів та проектів, створення єдиної інформаційної 

інфраструктури виконавчих органів Одеської міської ради за рахунок впровадження єдиної 

політики управління інформаційно-телекомунікаційною сферою Одеської міської ради. 
 

Проблеми, які потребують  

першочергового вирішення: 

Основні завдання для розв’язання  

визначених проблем: 

 необхідність отримання населенням 

інформації про роботу місцевих органів влади 

 забезпечення телетрансляції заходів для 

залучення громадськості 

 інформування територіальної громади 

міста про діяльність місцевих органів влади    

 моніторинг ЗМІ 

 задоволення інформаційних потреб 

суспільства 

 популяризація інформаційних систем міста 

 недосконала система державного 

управління у сфері інформаційно-

комунікаційних технологій 

 розробка та впровадження системи 

адміністративних послуг «Єдине вікно» в 

м. Одесі 

 повільний обмін паперовими 

документами між органами місцевого 

самоврядування, який вимагає значних витрат 

 впровадження єдиної системи 

документообігу у виконавчих органах Одеської 

міської ради 
 необхідність проведення архівно-

вишукувальної роботи з історії репресій, 

виявлення імен репресованих та вивчення їх 

долі в архівах 

 фінансова підтримка Одеського 

академічного центру регіональної філії 

Міжнародної академії наук  

 

Заходи, спрямовані на вирішення поставлених основних завдань 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Завдання 1. Забезпечення телетрансляції заходів для залучення громадськості 

1.1. 
Трансляції заходів 

та їх технічна 

підтримка 

Прозорість прийняття 

та виконання рішень 

Одеської міської ради 

та її виконавчого 

комітету, високий 

Забезпечення 

відкритості 

діяльності органів 

місцевої влади 

Департамент 

інформації та зв’язків 

з громадськістю 

Одеської міської ради 

Розбудова 

інфраструктури міста, 

безпека життєдіяльності 

людини 5 
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№ 

з/п 

Назва заходу Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

рівень контролю за їх 

виконанням 

Завдання 2. Інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади 

2.1. 
Висвітлення 

інформації про 

діяльність 

місцевих органів 

влади 

Інформування 

територіальної 

громади міста про 

реалізацію 

національних проектів 

та державну політику, 

діяльність місцевих 

органів влади 

Забезпечення 

доступу громадян до 

публічної 

інформації, 

подальше 

забезпечення 

відкритості 

діяльності органів 

місцевої влади 

Департамент 

інформації та зв’язків 

з громадськістю 

Одеської міської ради 

Завдання 3. Моніторинг ЗМІ 

3.1. 
Моніторинг 

друкованих, 

телевізійних ЗМІ, 

інтернет-видань 

Поліпшення якості 

інформаційного 

забезпечення 

виконавчих органів 

Одеської міської ради 

Отримання більшого 

спектру інформації 

загальнополітичного 

та інформативного 

характеру, 

додаткових 

матеріалів щодо 

думки громадськості 

про роботу органів 

місцевої влади з 

метою оперативного 

реагування на 

критику 

Департамент 

інформації та зв’язків 

з громадськістю 

Одеської міської ради 

Завдання 4. Популяризація інформаційних систем міста 

4.1. 
Розробка та 

розміщення 

медійного 

контенту  

Популяризація 

інформаційних систем 

міста 

Залучення громадян 

до використання 

сучасних  

IT-технологій при 

отриманні 

інформаційних 

послуг від органів 

місцевої влади 

Департамент 

інформації та зв’язків 

з громадськістю 

Одеської міської ради 

Завдання 5. Розробка та впровадження системи адміністративних послуг «Єдине вікно» в 

м. Одесі 

5.1. 
Розробка 

довідково-

інформаційного 

мобільного 

додатка для 

платформ (iOS, 

Android, Windows) 

з питань надання 

адміністративних 

послуг для 

фізичних та 

Спрощення 

адміністративних 

процедур для 

громадян; 

забезпечення 

індивідуальних 

потреб населення 

міста з отримання 

необхідної інформації 

стосовно діяльності 

місцевих органів 

Оптимізація 

діяльності 

виконавчих органів 

Одеської міської 

ради за рахунок 

впровадження в їх 

діяльність сучасних 

ІТ-технологій 

Департамент 

інформації та зв’язків 

з громадськістю 

Одеської міської ради 
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№ 

з/п 

Назва заходу Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

юридичних осіб влади 

Завдання 6. Впровадження єдиної системи документообігу у виконавчих органах  

Одеської міської ради 

6.1. 
Налаштування 

єдиної системи 

документообігу у 

виконавчих 

органах Одеської 

міської ради 

Оптимізація 

діяльності виконавчих 

органів Одеської 

міської ради, 

районних 

адміністрацій, 

комунальних 

підприємств та 

установ за рахунок 

впровадження в їх 

діяльність сучасних 

ІТ-технологій 

Створення єдиного 

інформаційного 

простору між усіма 

підрозділами та 

комунальними 

підприємствами 

Одеської міської 

ради 

Департамент 

інформації та зв’язків 

з громадськістю 

Одеської міської ради 

Завдання 7. Фінансова підтримка Одеського академічного центру регіональної філії  

Міжнародної академії наук 

7.1. 
Проведення 

дослідницької 

роботи з історії 

репресій у 

м. Одесі та 

Одеській області з 

метою увічнення 

пам’яті про жертв 

терору, що був 

скоєний за роки 

радянської влади  

Підготовка 

фотодокументів для 

наступних книг 

науково-

документальних серій  

«Одеський 

мартиролог»  

і «Реабілітовані 

історією» 

Виготовлення 

приблизно  

1 200 фотографій  

у рамках видавничої 

програми «Одеський 

мартиролог» 

Виконавчий комітет 

Одеської міської ради 

 

5.2. Самоорганізація населення 
 

Мета: забезпечення у м. Одесі організаційно-правових і матеріально-технічних умов 

для сталого розвитку системи органів самоорганізації населення (СОН), подальшого розширення 

участі населення у вирішенні нагальних проблем розвитку міста, що сприятиме задоволенню 

потреб та інтересів мешканців шляхом об'єднання зусиль Одеської міської ради та її виконавчих 

органів з органами СОН. 
 

Проблеми, які потребують  

першочергового вирішення: 

Основні завдання для розв’язання  

визначених проблем 

 недосконалість існуючої мережі органів СОН  створення нових органів СОН 

 низький рівень матеріального та фінансового 

забезпечення органів СОН за рахунок 

небюджетних джерел, внаслідок чого виникає 

неспроможність власними силами задовольнити 

потреби мешканців мікрорайонів, інтереси яких ці 

органи представляють 

 забезпечення участі органів СОН у 

грантових проектах із соціальною 

складовою та проектах, спрямованих на 

поліпшення інфраструктури міста 



-61- 
 

ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА НА 2018 РІК 

 

Проблеми, які потребують  

першочергового вирішення: 

Основні завдання для розв’язання  

визначених проблем 

 необхідність підвищення якості життя 

мешканців, що проживають у мікрорайонах міста, 

на території яких здійснюють свою діяльність 

органи СОН 

 проведення заходів із будівництва, 

реконструкції, благоустрою території 

 

Заходи, спрямовані на вирішення поставлених основних завдань 
 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 
Відповідальні виконавці 

Завдання 1. Створення нових органів СОН 

1.1. Забезпечення сталих умов 

розвитку органів СОН 

Збільшення 

кількості 

існуючих 

органів СОН 

На 2 органи 

СОН більше 

Управління з питань 

взаємодії з органами 

самоорганізації населення 

Одеської міської ради 

Завдання 2. Забезпечення участі органів СОН у грантових проектах із соціальною складовою та 

проектах, спрямованих на поліпшення інфраструктури міста 

2.1. Надання методичної 

допомоги для забезпечення 

прийняття органами СОН 

участі в конкурсі 

соціального замовлення та 

у проекті розвитку 

м. Одеси «Громадський 

бюджет» 

Збільшення 

органів СОН, 

що беруть 

участь у різних 

грантових 

проектах  

На 5 органів 

СОН більше 

Управління з питань 

взаємодії з органами 

самоорганізації населення 

Одеської міської ради 

Завдання 3. Проведення заходів із будівництва, реконструкції, благоустрою території 

4.1. Створення та утримання 

постійно діючих бригад 

для благоустрою 

мікрорайонів, території 

яких не обслуговуються 

муніципальними житлово-

комунальними службами 

Забезпечення 

благоустрою 

території 

На 1-2 бригади 

більше  

Управління з питань 

взаємодії з органами 

самоорганізації населення 

Одеської міської ради 

 

5.3. Житлово-комунальне 

господарство 
 

Мета: надання споживачам якісних послуг із централізованого водопостачання та 

водовідведення; поліпшення технічного стану електричних мереж, проведення ремонту та 

профілактики систем газопостачання, підвищення ефективності та надійності функціонування 

мереж зовнішнього освітлення міста, впровадження енергозберігаючих технологій та 

обладнання, будівництво нових мереж, задоволення потреб населення у наданні житлово-

комунальних послуг належної якості. 
 

Проблеми, які потребують першочергового 

вирішення: 

Основні завдання для розв’язання 

визначених проблем: 

 зношеність мереж водопостачання та 

водовідведення 

 реконструкція мереж водопостачання 

та водовідведення 

 модернізація електричного обладнання на 

об’єктах філії «Інфоксводоканал» 

 придбання нового електричного 

обладнання, перекладка кабельних мереж 



-62- 
 

ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА НА 2018 РІК 

 

Проблеми, які потребують першочергового 

вирішення: 

Основні завдання для розв’язання 

визначених проблем: 

 оновлення насосного обладнання на 

об’єктах філії «Інфоксводоканал» 

 придбання нових насосних агрегатів 

 зношеність кабельних та повітряних мереж  реконструкція та/або повна заміна 

кабельних та повітряних мереж 

 зношеність систем газопостачання  технічне переоснащення систем 

газопостачання 

 необхідність проведення заміни старих 

світильників, які за своїми технічними даними не 

забезпечують необхідний рівень освітленості та 

не відповідають сучасним вимогам зовнішнього 

освітлення, на нові сучасні світильники 

 проведення комплексних робіт із 

облаштування мереж зовнішнього освітлення 

 обмежена видимість архітектурних 

об’єктів центру міста у нічний час  

 декоративне та художнє освітлення 

 подовження терміну експлуатації ліфтів  проведення робіт із заміни та 

модернізації ліфтів 

 необхідність проведення роз’яснювальної 

роботи серед голів об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ), зокрема 

новостворених 

  підтримка новостворених ОСББ 

 необхідність надання допомоги ОСББ для 

виконання ними своїх зобов’язань, пов’язаних із 

діяльністю об’єднання 

 сприяння в оформленні технічної 

документації на будинки та прибудинкові 

території 

 погіршення стану житлового фонду міста  підтримка належного технічного стану 

житлових будинків 

 утримання в належному стані територій 

загального користування відповідно до існуючих 

норм і правил 

 підтримка екологічного і санітарного 

стану та естетичного вигляду міста 

 

Заходи, спрямовані на вирішення поставлених основних завдань 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Завдання 1. Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення 

1.1. Реконструкція ділянки 

водопроводу  

Зменшення втрат 

води 

Миколаївська 

дорога, ріг 

пров. Векслера 

Департамент міського 

господарства Одеської  

міської ради,  

філія «Інфоксводоканал» 

1.2. Реконструкція ділянки 

водопроводу  

Зменшення втрат 

води 

Від 

водонасосної 

станції 

«Таїрова» через 

вул. Академіка 

Корольова до 

ЗК (засув на 

мережі) 

Департамент міського 

господарства Одеської  

міської ради,  

філія «Інфоксводоканал» 

1.3. Реконструкція водогону  Зменшення втрат 

води 

Вул. Академіка 

Вільямса, від 

житлового 

будинку № 52 

до № 59/1 

Департамент міського 

господарства Одеської  

міської ради,  

філія «Інфоксводоканал» 
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№ 

з/п 

Назва заходу Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1.4. Реконструкція водогону  Зменшення втрат 

води 

Вул. Ільфа і 

Петрова, від 

просп. 

Академіка 

Глушка до 

вул. Левітана 

Департамент міського 

господарства Одеської  

міської ради,  

філія «Інфоксводоканал» 

1.5. Реконструкція ділянки 

водопроводу  

Зменшення втрат 

води 

Вул. Рачкова Департамент міського 

господарства Одеської  

міської ради,  

філія «Інфоксводоканал» 

1.6. Реконструкція 

самопливного колектору  

Запобігання 

виникненню 

екологічної 

небезпеки 

Вул. Люстдорф-

ська дорога, від 

вул. Олександ-

ра Невського до 

вул. Левітана 

Департамент міського 

господарства Одеської  

міської ради,  

філія «Інфоксводоканал» 

Завдання 2. Придбання нового електричного обладнання, перекладка кабельних мереж  

2.1. Технічне переоснащення 

ерліфтів на станції 

біологічної очистки (СБО) 

«Південна»  

Поліпшення 

якості очищення 

стічних вод; 

економія 

електроенергії 

50,0% Департамент міського 

господарства Одеської  

міської ради,  

філія «Інфоксводоканал» 

Завдання 3. Придбання нових насосних агрегатів  

3.1. Придбання пересувної 

дизельної насосної станції 

Своєчасне 

усунення 

аварійних 

ситуацій 

1 станція Департамент міського 

господарства Одеської  

міської ради,  

філія «Інфоксводоканал» 

Завдання 4. Реконструкція та/або повна заміна кабельних та повітряних мереж 

4.1. Реконструкція з 

використанням 

самоутримного проводу 

повітряних ліній 0,4 кВ  

Підвищення якості 

та надійності 

електропостачання 

споживачів 

 

5,56 км Департамент міського 

господарства Одеської  

міської ради, 

ПАТ «Одесаобленерго» 

 Реконструкція та 

будівництво кабельних 

ліній 10 кВ 

3,62 км 

Реконструкція 

трансформаторних 

підстанцій та 

розподільчих пунктів  

1 одиниця 

Технічне переоснащення 

ПС 35/6 кВ «Ювілейна» 

1 одиниця 

4.2. Реконструкція ПС 110 кВ 

«Чумка» 

1 одиниця 

Завдання 5. Технічне переоснащення систем газопостачання 

5.1. Ремонт і профілактика 

систем газопостачання, 

заміна шафових 

газорегуляторних пунктів 

на обладнання нового 

Розділення систем 

газопостачання  

Створення 

умов для 

безперебійного 

постачання 

газу у разі 

Департамент міського 

господарства Одеської  

міської ради, 

ПАТ «Одесагаз» 
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№ 

з/п 

Назва заходу Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

покоління, вимикаючих 

пристроїв на кульові 

крани нового зразка, 

встановлення вузлів 

обліку газу на житлові 

будинки 

виникнення 

позаштатної 

ситуації  

Завдання 6. Проведення комплексних робіт із облаштування мереж зовнішнього освітлення 

6.1. Проведення робіт із 

модернізації наявних 

мереж зовнішнього 

освітлення і об’єктів 

зовнішнього 

електрозабезпечення 

Забезпечення 

функціонування і 

сталого розвитку 

об’єктів 

зовнішнього 

освітлення 

Скорочення 

споживання 

електроенергії 

шляхом 

впровадження 

сучасних 

технологій 

Департамент міського 

господарства Одеської  

міської ради,  

КП електричні мережі 

зовнішнього освітлення 

«Одесміськсвітло» 

6.2. Встановлення нових 

мереж зовнішнього 

освітлення і об’єктів 

зовнішнього 

електрозабезпечення у 

місцях, де воно відсутнє, 

з використанням 

технологій 

світлодіодного 

освітлення 

Завдання 7. Декоративне та художнє освітлення 

7.1. Проведення робіт з 

архітектурного та 

декоративного 

освітлення центру міста. 

Забезпечення 

функціонування 

святкової (новорічної) 

ілюмінації та казкового 

містечка на Думській 

площі 

Збільшення 

загального рівня 

освітлення 

вулиць, що 

дозволить в 

умовах обмеженої 

видимості 

належним чином 

сприймати 

архітектурні 

особливості міста 

На 20,0% Департамент міського 

господарства Одеської  

міської ради,  

управління архітектури і 

містобудування Одеської 

міської ради, 

управління з питань 

охорони об’єктів 

культурної спадщини 

Одеської міської ради, 

КП електричні мережі 

зовнішнього освітлення 

«Одесміськсвітло» 

7.2. Популяризація 

впровадження 

архітектурного та 

декоративного 

освітлення закладів 

відпочинку, дозвілля, 

розваг 

Збільшення 

загального рівня 

освітлення 

вулиць, що 

дозволить в 

умовах обмеженої 

видимості 

належним чином 

сприймати 

архітектурні 

особливості міста 

На 10,0% Департамент міського 

господарства Одеської  

міської ради,  

управління архітектури і 

містобудування Одеської 

міської ради, 

управління з питань 

охорони об’єктів 

культурної спадщини 

Одеської міської ради, 

КП електричні мережі 

зовнішнього освітлення 
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№ 

з/п 

Назва заходу Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

«Одесміськсвітло» 

Завдання 8. Проведення робіт із заміни та модернізації ліфтів  

8.1. Заміна ліфтів, їх 

модернізація із 

застосуванням 

енергозберігаючих 

технологій та 

встановлення, 

капітальний ремонт 

систем диспетчеризації 

ліфтів 

Оновлення 

ліфтового фонду 

Продовження 

строку 

експлуатації 

ліфтів на 10- 

18 років, 

скорочення 

споживання 

електроенергії 

модернізовани-

ми ліфтами до 

50,0%, 

обладнання 

ліфтів 

диспетчерсь-

ким зв’язком 

Департамент міського 

господарства Одеської 

міської ради 

Завдання 9. Підтримка новостворених ОСББ 

9.1. Проведення ремонтних 

робіт інженерних мереж у 

будинках, що знаходяться  

в управлінні КП «ЖКС» 

та передаються 

новоствореним ОСББ 

Стимулювання 

створення ОСББ 

Орієнтовно  

120 будинків  

Департамент міського 

господарства Одеської 

міської ради 

Завдання 10. Сприяння в оформленні технічної документації на будинки та прибудинкові 

території 

10.1. Виготовлення технічних 

паспортів на будинки, які 

знаходяться в управлінні 

КП «ЖКС» та 

передаватимуться в 

управління ОСББ та ЖБК 

Створення умов 

для передачі на 

баланс ОСББ, 

ЖБК 

багатоквартирних 

будинків 

У залежності 

від вартості 

виготовлення  

1 паспорта та 

загального 

обсягу 

фінансування 

Департамент міського 

господарства Одеської 

міської ради, 

КП «ЖКС» 

Завдання 11. Підтримка належного технічного стану житлових будинків 

11.1. Капітальний ремонт 

багатоквартирних 

житлових будинків 

(інженерних мереж та 

конструктивних елементів 

будинку) 

Покращення 

технічного стану 

житлових 

будинків і умов 

проживання 

громадян 

Орієнтовно  

150 будинків  

Департамент міського 

господарства Одеської 

міської ради 

Завдання 12. Підтримка екологічного і санітарного стану та естетичного вигляду міста 

12.1. Утримання і благоустрій 

територій загального 

користування 

територіальної громади 

міста Одеси 

Покращення 

екологічної 

ситуації в місті 

Створення 

сприятливих 

умов для 

забезпечення 

гармонійного 

життя 

мешканців 

міста 

Департамент міського 

господарства Одеської 

міської ради 
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5.4. Дорожнє господарство та 

благоустрій 
 

Мета: поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, 

дорожньої інфраструктури, забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг, поліпшення 

технічних показників, підвищення безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності 

перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, забезпечення зручних умов руху 

транспортних засобів і пішоходів вулицями і дорогами міста. 
 

Проблеми, які потребують  

першочергового вирішення: 
Основні завдання для розв’язання 

визначених проблем: 

 зношеність автомобільних шляхів міста 

та незадовільний технічний стан дорожнього 

покриття 

 поліпшення транспортно-

експлуатаційного стану існуючих об'єктів 

вулично-дорожньої мережі м. Одеси 

 велика кількість дорожньо-транспортних 

пригод, у тому числі біля загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 створення системи контролю та 

управління рухом транспорту 

 недостатній розвиток вулично-дорожньої 

мережі околиць міста, необхідність поліпшення 

транспортно-експлуатаційного стану існуючих 

об'єктів вулично-дорожньої мережі околиць  

м. Одеси 

 реконструкція та капітальний ремонт 

вулично-дорожньої мережі, системи зливової 

каналізації та організація ефективного 

функціонування вулично-дорожньої мережі 

 

Заходи, спрямовані на вирішення поставлених основних завдань 
 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Завдання 1. Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих об'єктів вулично-

дорожньої мережі м. Одеси 

1.1. Виконання робіт із 

будівництва, 

реконструкції та 

капітального ремонту 

доріг 

Розвиток об'єктів 

вулично-дорожньої 

мережі м. Одеси, 

поліпшення 

технічних 

характеристик 

дорожнього 

покриття, 

підвищення безпеки 

дорожнього руху 

116,6 тис.м
2 

(будівництво  

велопішохідної естакади 

Траси здоров'я  
(на ділянці від  

8-ї ст. до 10-ї ст.  

Великого Фонтану); 
капітальний ремонт: 

тротуарів 

вул. Рішельєвської  
(на ділянці від 

вул. Ланжеронівської до 

вул. Успенської); 
просп. Шевченка, із 

зміною організації 

дорожнього руху  
(у районі Палацу 

спорту); вул. Хутірської 

(на ділянці від  
пров. Хутірського до 

Київського шосе); 

вул. Ольгіївської з 
улаштуванням 

велосипедних доріжок 

(на ділянці від 
вул. Пастера до 

вул. Ніжинської) тощо) 

Управління 

дорожнього 

господарства Одеської 

міської ради 

 

1.2 Виконання робіт із 

капітального ремонту 

об'єктів благоустрою 

комунальної власності та 

Поліпшення 

технічних 

характеристик 

дорожнього 

49,6 тис.м
2 

(капітальний ремонт: 

твердого покриття, 
прилеглого до 

КУ «Територіальний 

центр соціального 

Управління 

дорожнього 

господарства Одеської 

міської ради 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

загального 

користування, тротуарів, 

внутрішньоквартальних 

проїздів  

покриття об'єктів 

благоустрою 

комунальної 

власності та 

загального 

користування, 

тротуарів, 

внутрішньоквар-

тальних проїздів 

обслуговування» 

(надання соціальних 
послуг) Суворовського 

району міста Одеси»  

(просп. Добровольського, 
120 а); території, 

прилеглої до Меморіалу 

героїчної оборони Одеси 
411-ої берегової батареї  

(з улаштуванням 

тротуару та 
велодоріжки); тротуару 

вул. Посмітного (на 

ділянці від Фонтанської 
дороги до 

пров. Аркадійського) 

тощо) 

 

1.3 Виконання робіт із 

поточного ремонту 

об'єктів вулично-

дорожньої мережі  

м. Одеси 

Відновлення 

покриття об'єктів 

вулично-дорожньої 

мережі м. Одеси, 

збільшення 

пропускної 

спроможності доріг, 

збереження існуючої 

мережі 

автомобільних доріг 

з інтенсивним рухом 

громадського  та 

приватного 

транспорту тощо 

133,3 тис.м
2
 Управління 

дорожнього 

господарства Одеської 

міської ради 

Завдання 2. Створення системи контролю та управління рухом транспорту 

2.1. Будівництво нових 

світлофорних об’єктів 

Підвищення рівня 

безпеки дорожнього 

руху 

Розроблення 

документації та 

будівництво 

2 нових 

світлофорних 

об’єктів 

Департамент 

транспорту, зв'язку та 

організації 

дорожнього руху 

Одеської міської ради,  

КП «СМЕП» 

2.2. Модернізація, 

капітальний ремонт 

світлофорних об’єктів та 

інших засобів 

регулювання 

дорожнього руху 

Підвищення рівня 

безпеки дорожнього 

руху шляхом 

модернізації 

світлофорних 

об’єктів із заміною 

лампових 

світлофорів на 

світлодіодні та 

апаратури керування 

Модернізація 

25 світлофорних 

об’єктів 

Департамент 

транспорту, зв'язку та 

організації 

дорожнього руху 

Одеської міської ради,  

КП «СМЕП» 

2.3. Облаштування вулично-

дорожньої мережі 

дорожніми знаками 

Підвищення рівня 

безпеки дорожнього 

руху шляхом 

встановлення 

дорожніх знаків 

Встановлення та 

заміна  

1600 дорожніх 

знаків 

Департамент 

транспорту, зв'язку та 

організації 

дорожнього руху 

Одеської міської ради,  

КП «СМЕП» 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

2.4. Нанесення дорожньої 

розмітки  

Підвищення рівня 

безпеки дорожнього 

руху 

Нанесення 

35,0 тис.м
2
 

дорожньої 

розмітки на 

вулично-

дорожню 

мережу міста 

Департамент 

транспорту, зв'язку та 

організації 

дорожнього руху 

Одеської міської ради,  

КП «СМЕП» 

2.5. Розширення мережі 

системи 

відеоспостереження та 

оптоволоконних ліній 

зв'язку 

Впровадження 

системи 

відеоспостереження 

на об’єктах та 

обладнання 

світлофорних 

об’єктів 

відеокамерами. 

Придбання, 

підключення до 

оптоволоконних 

ліній зв’язку камер 

відеоспостереження 

та обладнання 

об’єктів 

муніципальної 

безпеки 

Придбання  

60 камер 

відеоспосте-

реження та 

встановлення їх 

на світлофорних 

об’єктах 

Департамент 

транспорту, зв'язку та 

організації 

дорожнього руху 

Одеської міської ради, 

КП «СМЕП» 

2.6. Оснащення КП «СМЕП» 

спеціалізованим 

автотранспортом 

Придбання 

автовишки, трактору 

з навісним 

обладнанням та 

вантажо- 

пасажирського 

автомобіля 

1 одиниця Департамент 

транспорту, зв'язку та 

організації 

дорожнього руху 

Одеської міської ради,  

КП «СМЕП» 

2.7. Облаштування засобів 

примусового зниження 

швидкості з 

асфальтобетону 

Зниження кількості 

дорожньо-

транспортних 

пригод, у т.ч. біля 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

0,2 тис.м
2
 Управління 

дорожнього 

господарства Одеської 

міської ради 

Завдання 3. Реконструкція та капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі, системи зливової 

каналізації та організація ефективного функціонування вулично-дорожньої мережі 

3.1. Капітальний ремонт 

об'єктів вулично-

дорожньої мережі 

Відновлення 

дорожнього 

покриття вулиць 

46,0 тис.м
2
 Управління 

дорожнього 

господарства Одеської 

міської ради 
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5.5. Охорона праці 
 

Мета: привернення уваги сторін соціального діалогу, суб’єктів господарювання до 

формування сучасного, безпечного та здорового виробничого середовища; створення належних і 

здорових умов праці згідно з державними стандартами; охорона життя і здоров’я працюючих 

від впливу небезпечних та шкідливих виробничих чинників. 
 

Проблеми, які потребують  

першочергового вирішення: 

Основні завдання для розв’язання  

визначених проблем: 

 недостатній рівень консультативної, 

інформаційної допомоги роботодавцям щодо 

створення ефективної системи управління 

охороною праці та профілактичної роботи 

для запобігання випадкам виробничого 

травматизму 

 проведення активної інформаційно-

роз’яснювальної роботи серед сторін соціально-

трудових відносин  

 недотримання роботодавцями вимог 

законодавчих та інших нормативних актів з 

охорони праці та несвоєчасне проведення 

атестації робочих місць за умовами праці 

 здійснення превентивних заходів з питань 

охорони праці, своєчасного проведення атестації 

робочих місць  

 недостатній рівень видатків на 

фінансування профілактичних заходів з 

охорони праці 

 надання рекомендацій керівникам 

підприємств, закладів та установ комунальної 

сфери щодо затвердження комплексних заходів із 

досягнення встановлених нормативів безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища, 

підвищення існуючого рівня охорони праці, 

попередження випадків виробничого травматизму, 

професійних захворювань, аварій та пожеж з 

урахуванням наявних фінансових можливостей та 

посилення контролю за їх виконанням 
 

Заходи, спрямовані на вирішення поставлених основних завдань 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні виконавці 

 

Завдання 1. Проведення активної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед сторін соціально-

трудових відносин 

1.1. Організація та участь у 

нарадах та семінарах з 

питань охорони праці 

Скорочення 

рівня 

виробничого 

травматизму 

На 2 заходи 

більше 

Департамент праці та 

соціальної політики Одеської 

міської ради 

Завдання 2. Здійснення превентивних заходів з питань охорони праці, своєчасного проведення 

атестації робочих місць  

2.1. Проведення контрольних 

заходів на підприємствах, 

організаціях та установах, 

у т.ч., що перебувають у 

комунальній власності 

Підвищення 

ефективності 

управління 

охороною праці 

На 7,0% Департамент праці та 

соціальної політики Одеської 

міської ради 

Завдання 3. Надання рекомендацій керівникам підприємств, закладів та установ комунальної 

сфери щодо затвердження комплексних заходів із досягнення встановлених нормативів безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, 

попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій та пожеж з 
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урахуванням наявних фінансових можливостей та посилення контролю за їх виконанням 

3.1. Посилення контролю за 

виконанням комплексних 

заходів з охорони праці 

Збільшення 

видатків на 

фінансування 

профілактичних 

заходів з 

охорони праці 

На 10,0% Департамент праці та 

соціальної політики Одеської 

міської ради , 

комунальні підприємства, 

заклади та установи Одеської 

міської ради 
 

5.6. Охорона навколишнього 

природного середовища та 

техногенна безпека 
 

Мета: поліпшення екологічного стану прибережної зони, охорона атмосферного 

повітря, водних ресурсів, впровадження екологічних заходів, спрямованих на охорону і 

поліпшення стану довкілля м. Одеси. Захист населення, територій, навколишнього природного 

середовища від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідація їх 

наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в режимі особливого періоду. 
 

Проблеми, які потребують 

першочергового вирішення: 

Основі завдання для розв’язання  

визначених проблем: 

 високий рівень забруднення повітря  системне спостереження за станом довкілля 

та техногенними об’єктами, що впливають на нього 

 збільшення обсягів накопичування 

відходів 

 створення умов, що сприятимуть 

забезпеченню повного збирання, перевезення, 

утилізації побутових відходів та обмеження їх 

шкідливого впливу на навколишнє природне 

середовище і здоров’я людини 

 запобігання скиданню неочищених 

зливових стоків у водоймища міста 

 охорона водних ресурсів 

 обґрунтованість проектних рішень 

у сфері техногенної безпеки 

 наукове та експертне забезпечення 

 необхідність регулювання  

чисельності безпритульних тварин 

 охорона тваринного світу, створення більш 

комфортних умов для життя людей та гуманного 

середовища для існування тварин 

 оновлення якісного стану і 

збільшення асортименту зелених 

насаджень 

 комплексна оцінка фактичного і 

прогнозованого стану зелених насаджень 

 недостатній рівень оповіщення 

населення в разі настання або загрози 

виникнення надзвичайної ситуації 

 впровадження системи оповіщення міста 

Одеси 

 недостатній рівень пожежної 

безпеки у висотних будинках та будинках 

підвищеної етажності 

 забезпечення ефективного реагування на 

надзвичайні ситуації та пожежі 

 

 відновлення джерел зовнішнього 

протипожежного водопостачання 

 забезпечення своєчасної протидії 

пожежам 

 поліпшення стану пожежної безпеки в 

м. Одесі 

 необхідність збереження житлових 

будинків та об’єктів комунальної 

власності 

 попередження аварій та запобігання 

техногенним катастрофам у житлово-комунальному 

господарстві та на інших аварійних об’єктах 

комунальної власності 
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Заходи, спрямовані на вирішення поставлених основних завдань 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Завдання 1. Системне спостереження за станом довкілля та техногенними об’єктами, що 

впливають на нього 

1.1. Моніторинг за станом 

атмосферного повітря  

 

Отримання 

достовірних даних 

про стан 

атмосферного 

повітря 

Щоквартально 

та у разі 

необхідності 

Департамент 

екології та розвитку 

рекреаційних зон, 

КП «Центр 

екологічних проблем 

та ініціатив» 

Завдання 2. Створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, 

утилізації побутових відходів та обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне 

середовище і здоров’я людини 

2.1. Розробка проекту 

будівництва комплексу 

з утилізації особливо 

небезпечних відходів, 

будівництва комплексу 

для сортування твердих 

побутових відходів на 

звалищі, ліквідація 

несанкціонованих 

звалищ 

Ліквідація 

несанкціонованого 

звалища  

Поліпшення стану 

навколишнього 

середовища, 

санітарно-

епідеміологічного 

стану міста. 

Зменшення 

антропогенного 

навантаження 

Департамент 

екології та розвитку 

рекреаційних зон 

Одеської міської 

ради 

Завдання 3. Охорона водних ресурсів 

3.1. Розробка проекту 

будівництва системи 

водовідведення 

зливових стоків 

Чорноморської балки                     

в м. Одесі (стадія 

«Робоча документація») 

Запобігання 

скиданню 

неочищених 

зливових стоків у 

відкрите 

водоймище 

Покращення 

екологічної 

ситуації 

Департамент 

екології та розвитку 

рекреаційних зон 

Одеської міської ради 

3.2. Розробка проекту 

будівництва системи 

водовідведення 

Крижанівської балки в 

м. Одесі (2-й етап) 

Припинення 

скидання  

неочищених 

зливових стоків 

житлового масиву 

імені Котовського 

через Крижанівську 

балку у Чорне море 

та відведення їх на 

очисні споруди 

СБО «Північна» 

Зменшення 

негативного 

впливу на 

довкілля 

Департамент 

екології та розвитку 

рекреаційних зон 

Одеської міської ради 

3.3. Розробка проекту 

будівництва системи 

водозниження території 

Малиновського району 

м. Одеси 

Запобігання 

підтопленню міста 

 

Підвищення рівня 

екологічної 

безпеки 

Управління 

інженерного захисту 

території міста та 

розвитку узбережжя 

Одеської міської ради 

Завдання 4. Наукове та експертне забезпечення 
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№ 

з/п 

Назва заходу Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

4.1. Проведення 

експертизи, отримання 

експертних висновків 

та погоджень проектів 

та проектно-

кошторисної 

документації 

Виявлення у 

проектах 

будівництва 

порушень вимог 

державних 

будівельних норм 

та правил, що 

діють у сфері 

цивільного захисту 

і техногенної 

безпеки 

Дотримання 

державних 

екологічних 

стандартів 

Департамент 

екології та розвитку 

рекреаційних зон 

Одеської міської ради 

Завдання 5. Охорона тваринного світу, створення більш комфортних умов для життя людей та 

гуманного середовища для існування тварин 

5.1. Проведення заходів із 

відлову та повернення 

на колишнє місце 

мешкання 

безпритульних тварин 

Поліпшення 

епізоотичного, 

санітарно- 

епідеміологічного, 

екологічного та 

санітарного стану 

міста 

Планується 

відловити та 

повернути на 

колишнє місце 

мешкання  

орієнтовно 

1 763 тварини 

Департамент  

екології та розвитку 

рекреаційних зон 

Одеської міської 

ради, 

КП «Центр 

екологічних проблем 

та ініціатив» 

5.2. Облаштування 

майданчиків для вигулу 

та дресирування тварин 

Формування 

сучасного 

гуманного 

ставлення до 

тварин, які живуть 

поруч із людиною 

Орієнтовно  

10 майданчиків 

Департамент  

екології та розвитку 

рекреаційних зон 

Одеської міської ради 

Завдання 6. Комплексна оцінка фактичного і прогнозованого стану зелених насаджень 

6.1. Організація і 

проведення 

інвентаризації та 

паспортизації зелених 

насаджень загального 

користування 

Підвищення якості 

та ефективності 

здійснення 

природо-охоронних 

заходів 

Моніторинг 

зелених 

насаджень 

загального корис-

тування 

Департамент 

екології та розвитку 

рекреаційних зон 

Одеської міської ради 

6.2. Розробка та 

впровадження системи 

моніторингу зелених 

насаджень міста 

Оцінка стану 

зелених насаджень 

та його динаміки  

Підвищення 

ефективності 

природо-

охоронних 

заходів, які 

виконуються для 

поліпшення якості 

зелених 

насаджень 

Департамент 

екології та розвитку 

рекреаційних зон 

Одеської міської ради 

Завдання 7. Впровадження системи оповіщення міста Одеси 

7.1. Підвищення 

ефективності  

оперативного та 

комплексного 

реагування на 

Оповіщення 

населення шляхом 

перехоплення 

сигналу  

FM-радіостанцій та 

Орієнтовно  

6 пристроїв 

Департамент 

оборонної роботи, 

цивільного захисту 

та взаємодії з 

правоохоронними 
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№ 

з/п 

Назва заходу Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

надзвичайні ситуації 

шляхом придбання та 

встановлення пристроїв 

керування мережею 

мовлення 

телебачення органами Одеської 

міської ради 

7.2. Встановлення вуличних 

блоків оповіщення з 

акустичною системою 

Оповіщення 

населення, яке 

знаходиться поза 

межами 

приміщення 

Орієнтовно  

40 блоків  

Департамент 

оборонної роботи, 

цивільного захисту 

та взаємодії з 

правоохоронними 

органами Одеської 

міської ради 

Завдання 8. Забезпечення ефективного реагування на надзвичайні ситуації та пожежі 

8.1. Придбання модуля для 

тимчасового 

розміщення 

постраждалого 

населення 

Забезпечення 

тимчасового 

розміщення 

постраждалих  

 

Своєчасне 

реагування на 

надзвичайні 

ситуації 

Департамент 

міського 

господарства 

Одеської міської 

ради, 

Головне управління 

ДСНС України в 

Одеській області 

Завдання 9. Відновлення джерел зовнішнього протипожежного водопостачання 

9.1. Відновлення та поточне 

утримання пожежних 

водойм 

Підтримка 

основних фондів у 

належному стані 

Орієнтовно 

71 водойма 

Департамент 

міського 

господарства  

Одеської міської 

ради 

Завдання 10. Поліпшення стану пожежної безпеки в м. Одесі 

10.1. Закупівля пально-

мастильних матеріалів  

Створення резерву 

для забезпечення 

реагування на 

надзвичайні 

ситуації  

Готовність 

спеціальних 

підрозділів до дій 

за призначенням 

Департамент 

міського 

господарства 

Одеської міської 

ради, 

Головне управління 

ДСНС України в 

Одеській області 

10.2. Підвищення рівня 

безпеки населення і 

захищеності території 

м. Одеси   

Виділення 

земельних ділянок  

Створення 

додаткових 

пожежно-

рятувальних 

підрозділів 

Департамент 

оборонної роботи, 

цивільного захисту 

та взаємодії з 

правоохоронними 

органами Одеської 

міської ради, 

департамент 

комунальної 

власності Одеської 

міської ради 

Завдання 11. Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-

комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності 
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№ 

з/п 

Назва заходу Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

11.1. Проведення робіт з 

кріплення підземних 

виробок (катакомб)  

Збереження 

житлових будинків 

шляхом ліквідації 

виробок під 

житловими 

будівлями 

Підвищення рівня 

безпечної 

життєдіяльності 

мешканців 

будинків 

Управління 

інженерного захисту 

території міста та 

розвитку узбережжя 

Одеської міської 

ради 

11.2. Розробка проекту та 

капітальний ремонт 

підпірних стінок, що 

розташовані на 

території, обмеженій 

вулицею Приморською, 

узвозом Маринеско, 

бульваром Михайла 

Жванецького та 

Військовим узвозом  

(І-ша черга) 

Збереження 

об’єктів 

комунальної 

власності 

Безпечна 

експлуатація 

територій 

Управління 

інженерного захисту 

території міста та 

розвитку узбережжя 

Одеської міської 

ради 

 

5.7. Муніципальна безпека 
 

Мета: покращення загального стану правопорядку в місті Одесі, підвищення рівня 

захищеності громадян від злочинних посягань шляхом удосконалення форм та методів 

оперативно-профілактичної діяльності. 
 

Проблеми, які потребують  

першочергового вирішення: 
Основні завдання для розв’язання 

визначених проблем: 

 недостатній рівень безпеки об’єктів та 

зон туристичного відпочинку, масового 

пересування громадян 

 створення підсистеми безпеки у 

прибережній зоні 

 незадовільні умови руху транспортних 

засобів у центральній (історичній) частині міста 

 розробка та впровадження механізму 

примусової евакуації транспортних засобів 

 незадовільний стан взаємодії 

правоохоронних органів та громадських 

формувань з питань профілактики правопорушень 

 створення єдиного центру координації 

дій громадських формувань 

 недостатнє забезпечення оперативності 

та ефективності діяльності КУ «Муніципальна 

варта» 

 матеріально-технічне та фінансове 

забезпечення КУ «Муніципальна варта» 

 потреба оновлення рятувального 

обладнання КУ «Служба оперативного 

реагування на надзвичайні ситуації Одеської 

міської ради (Служба – «077»)»  

 матеріально-технічне забезпечення та 

технічне переоснащення КУ «Служба 

оперативного реагування на надзвичайні 

ситуації Одеської міської ради (Служба – 

«077»)» 
 

Заходи, спрямовані на вирішення поставлених основних завдань 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Очікуваний 

результат 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Завдання 1. Створення підсистеми безпеки у прибережній зоні 

1.1. Розгортання мережі 

поліцейських станцій 

Скорочення строку 

реагування на 

Зменшення 

кількості 

Департамент 

муніципальної 
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повідомлення про 

злочин до 7 хвилин 

злочинів у 

прибережній 

зоні на 15,0% 

безпеки 

Одеської міської ради, 

Головне управління 

Національної поліції в 

Одеській області 

1.2. Створення підсистеми 

відеоогляду 

КП «Узбережжя Одеси» 

Підвищення рівня 

розкриття злочинів у 

зонах туристичного 

відпочинку 

На 10,0% Департамент 

муніципальної 

безпеки 

Одеської міської ради, 

Головне управління 

Національної поліції в 

Одеській області 

Завдання 2. Розробка та впровадження механізму примусової евакуації транспортних засобів 

2.1. Правове та методичне 

забезпечення дій з 

евакуації транспортних 

засобів 

Зменшення кількості 

дорожньо-

транспортних пригод 

На 15,0% Департамент 

муніципальної 

безпеки 

Одеської міської ради 

2.2. Покращення дорожнього 

руху у центральній 

частині міста Одеси 

Збільшення 

пропускної 

спроможності 

автошляхів у 

центральній частині 

міста 

На 20,0% Департамент 

муніципальної 

безпеки 

Одеської міської ради 

Завдання 3. Створення єдиного центру координації дій громадських формувань 

3.1. Створення центру 

координації дій 

громадських формувань 

на базі департаменту 

муніципальної безпеки 

Одеської міської ради 

Підвищення 

мобільності 

вирішення питань 

охорони 

громадського 

порядку 

Забезпечення 

належних умов 

для охорони 

громадського 

порядку 

Департамент 

муніципальної 

безпеки 

Одеської міської ради 

3.2. Посилення контролю за 

участю громадських 

формувань у спільних 

патрулюваннях, заходах 

з охорони громадського 

порядку 

Зменшення кількості 

вуличних злочинів 

На 5,0% Департамент 

муніципальної 

безпеки 

Одеської міської ради 

Завдання 4. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення КУ «Муніципальна варта» 

4.1. Забезпечення 

функціонування 

КУ «Муніципальна 

варта» 

Підвищення рівня 

ефективності 

діяльності 

КУ «Муніципальна 

варта» 

Належне 

виконання 

КУ «Муніципальна 

варта» 

покладених 

функцій 

відповідно до 

статутної 

діяльності 

Департамент 

муніципальної 

безпеки 

Одеської міської ради, 

КУ «Муніципальна 

варта» 

Завдання 5. Матеріально-технічне забезпечення та технічне переоснащення  

КУ «Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради 

(Служба – «077»)» 

5.1. Технічне переоснащення                             

КУ «Служба 

Здійснення 

рятувальних робіт 

Забезпечення 

своєчасної 

Департамент 

муніципальної 
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оперативного 

реагування на 

надзвичайні ситуації 

Одеської міської ради 

(Служба – «077»)»  

шляхом придбання 

основних засобів 

ліквідації 

негативних 

наслідків 

безпеки 

Одеської міської ради, 

КУ «Служба 

оперативного 

реагування на 

надзвичайні ситуації 

Одеської міської ради 

(Служба – «077»)»  
 

 

 

Секретар ради                                           О. Потапський 
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Додаток 1 до Програми 
 

Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку м. Одеси на 2018 рік 
 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2016 рік  

(звіт) 

2017 рік 

(очікуване) 

2018 рік  

(прогноз) 

Сценарій 1 

(песимістичний)  

2018 рік 

до 2017 року, % 

Сценарій 2 

(оптимістичний) 

2018 рік 

до 2017 року, % 

Промисловість        

Обсяг реалізованої промислової продукції  

(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу 
млн.грн 21 612,3 25 100,0 25 702,5 102,4 25 903,0 103,2 

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну 

особу 
грн 21 320,6 24 812,5 25 385,5 102,3 25 507,5 102,8 

Будівництво        

Введено в експлуатацію житла
 

тис.м
2
 263,0 395,0 401,0 101,5 405,0 102,5 

Обсяг виконаних будівельних робіт  млн.грн 4 210,6 5 800,0 5 950,0 102,6 5 991,0 103,3 

Транспорт        

Вантажооборот  млн.ткм 59 190,1 60 650,0 61 256,5 101,0 61 620,5 101,6 

Перевезено (відправлено) вантажів  млн. тонн 34,7 35,0 35,5 101,4 36,0 102,9 

Пасажирооборот  млн.пас.км 11 844,7 11 050,0 10 850,0 98,2 11 083,0 100,3 

Перевезено (відправлено) пасажирів млн.пас. 308,2 290,5 285,0 98,1 290,8 100,1 

Інвестиції та зовнішньоекономічна діяльність        

Обсяг прямих іноземних інвестицій  

(акціонерний капітал)  
млн.дол.США 533,6 539,8 543,0 100,6 548,5 101,6 

Освоєно капітальних інвестицій  млн.грн 8 153,4 9 560,0 9 780,0 102,3 10 040,0 105,0 

Експорт товарів та послуг млн.дол.США 1 207,2 1 180,0 1 204,5 102,1 1 217,5 103,2 

Імпорт товарів та послуг  млн.дол.США 871,0 1 050,0 1 072,0 102,1 1 083,5 103,2 

Сальдо торговельного балансу  млн.дол.США +336,2 +130,0 +132,5 х +134,0 х 

Споживчий ринок        

Роздрібний товарооборот підприємств  

(товарооборот торгової мережі)  
млн.грн 30 671,9 29 450,0 34 044,5 115,6 34 486,0 117,1 

Роздрібний товарооборот підприємств  

(товарооборот торгової мережі) у розрахунку на одну 

особу населення 

грн 30 344,2 29 112,5 33 624,0 115,5 33 960,0 116,7 
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Показники 
Одиниця 

виміру 

2016 рік  

(звіт) 

2017 рік 

(очікуване) 

2018 рік  

(прогноз) 

Сценарій 1 

(песимістичний)  

2018 рік 

до 2017 року, % 

Сценарій 2 

(оптимістичний) 

2018 рік 

до 2017 року, % 

Показники рівня життя населення        

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного 

штатного працівника 
грн 5 051,0 7 150 7 590 106,2 7 758 108,5 

Заборгованість із виплати заробітної плати  млн.грн 45,1 45,1 44,8 99,3 42,5 94,2 

Населення        

Чисельність наявного населення  тис. осіб 1 010,8 1 011,6 1 012,5 100,1 1015,5 100,4 

Чисельність зареєстрованих безробітних  тис. осіб 2,1 1,9 1,8 94,7 1,7 89,5 

Підприємницька діяльність        

Кількість фізичних осіб-підприємців тис. одиниць 77,5 76,3 77,0 100,9 77,4 101,4 

Кількість юридичних осіб  тис. одиниць 51,6 54,6 56,5 103,5 56,8 104,0 

Кількість малих підприємств  тис. одиниць 11,3 11,4 11,46 100,5 11,51 101,0 

Кількість середніх підприємств  тис. одиниць 0,41 0,42 0,422 100,5 0,424 101,0 

Частка малих та середніх підприємств у загальному 

обсязі реалізованої продукції 
% 64,4 66,0 67,5 х 70,0 х 
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Додаток 2 до Програми 
 

Міські програми, реалізація яких здійснюватиметься у м. Одесі у 2018 році 
 

на 14 грудня 2017 року 

№  

з/п  
Назва Програми 

Строк реалізації 

Програми, роки 

Затверджено 

рішенням  

Одеської 

міської ради 

Відповідальний виконавець 

Програми 

Обсяги 

фінансування, 

передбачені 

Програмою  

на 2018 рік, 

тис.грн 

Очікувані результати 

1. Програма розвитку та реконструкції 

Одеського зоопарку «Зоопарк-100» на 

2013-2022 роки 

2013-2022 від 19 лютого 

2013 року 

№ 2776-VI 

Управління 

 капітального будівництва  

Одеської міської ради 

6 000,0 (МБ) 

 

Становлення одеського зоопарку як регіонального 

центру з розведення рідкісних і зникаючих видів 

тварин у відповідності до європейських та 

світових програм порятунку рідкісних видів, 

підвищення його іміджу для залучення 

відвідувачів і туристів 

2. Міська програма «Електронне відкрите 

місто» м. Одеси на 2015-2018 роки 

2015-2018 від 16 квітня 

2015 року 

№ 6508-VI 

Департамент інформації  

та зв’язків з громадськістю  

Одеської міської ради 

22 401,0 (МБ) Досягнення європейських стандартів надання 

адмінпослуг, забезпечення відкритості та 

прозорості влади міста, орієнтованої на 

задоволення потреб мешканців м. Одеси 

3. Міська цільова програма «Розвиток 

фізичної культури та спорту в м. Одесі 

на 2015-2019 роки» 

2015-2019 від 10 вересня 

2015 року 

№ 6919-VI 

Управління з фізичної культури 

та спорту Одеської міської ради 

2 060,5 (МБ) Популяризація здорового способу життя, 

залучення громадян до систематичних занять 

фізичною культурою і спортом, збереження 

існуючих спортивних традицій 

4. Програма розвитку органів 

самоорганізації населення в м. Одесі на 

2016-2019 роки 

2016-2019 від 16 грудня 

2015 року 

№ 22-VII 

Управління з питань взаємодії з 

органами самоорганізації 

населення Одеської міської ради 

5 686,0 (МБ) Забезпечення в місті Одесі створення 

організаційно-правових і матеріально-

технічних умов для сталого розвитку системи 

органів СОН, подальшого розширення участі 

населення міста Одеси у вирішенні завдань 

його соціально-економічного і культурного 

розвитку, і, в першу чергу, більш повного 

задоволення потреб та інтересів мешканців 

шляхом об'єднання зусиль Одеської міської 

ради та її виконавчих органів з органами СОН 

5. Міська програма «Рівність» на 2016-

2019 роки  

2016-2019 від 03 лютого 

2016 року 

№ 262-VII 

Департамент праці та соціальної 

політики Одеської міської ради, 

департамент транспорту, зв’язку 

та організації дорожнього руху 

Одеської міської ради, 

департамент екології та розвитку 

рекреаційних зон Одеської 

міської ради, департамент 

охорони здоров’я Одеської 

міської ради, департамент освіти 

та науки Одеської міської ради, 

департамент культури та туризму 

5 062,9 (МБ) Поліпшення умов життєдіяльності осіб з 

інвалідністю, їх соціальної реабілітації, 

працевлаштування та вільного доступу до 

об’єктів соціального, громадського і 

житлового призначення у місті Одесі 

http://omr.gov.ua/ru/acts/council/48140/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/48140/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/48140/
http://omr.gov.ua/acts/council/70092/
http://omr.gov.ua/acts/council/70092/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/75392/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/75392/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/75392/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/78744/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/78744/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/78744/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/80175/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/80175/
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тис.грн 

Очікувані результати 

Одеської міської ради, 

управління з фізичної культури 

та спорту Одеської міської ради, 

управління інженерного захисту 

території міста та розвитку 

узбережжя Одеської міської 

ради, управління капітального 

будівництва Одеської міської 

ради, Київська районна 

адміністрація Одеської міської 

ради, Малиновська районна 

адміністрація Одеської міської 

ради, Приморська районна 

адміністрація Одеської міської 

ради, Суворовська районна 

адміністрація Одеської міської 

ради 

6. Програма розвитку туризму в м. Одесі 

на 2016-2020 роки 

2016-2020 від 03 лютого 

2016 року 

№ 267-VII 

Департамент культури та 

туризму Одеської міської ради 

3 945,0 (МБ) Збільшення туристичного потоку, підвищення 

конкурентоздатності міста в галузі туризму, 

забезпечення широких можливостей та 

комфортних умов для туристів і гостей  

м. Одеси, сприяння виходу міста не тільки на 

національний, але і на міжнародний ринок  

7. Програма охорони тваринного світу та 

регулювання чисельності безпритульних 

тварин у м. Одесі на 2016-2021 роки 

2016-2021 від 03 лютого 

2016 року 

№ 268-VII 

Департамент екології  

та розвитку рекреаційних зон 

Одеської міської ради 

2 840,0 (МБ) Підвищення рівня безпеки і комфортності 

середовища існування людини, забезпечення 

суспільного спокою і підвищення моральності, 

зменшення засмічення довкілля продуктами 

життєдіяльності тварин і зниження витрат 

комунальних служб, підвищення 

міжнародного іміджу України і Одеси в 

результаті дотримання міжнародних 

стандартів поводження з тваринами 

8. Міська цільова програма національно-

патріотичного виховання дітей та 

молоді міста Одеси «Я – одесит,  патріот 

України» на 2016-2020 роки 

2016-2020 від 16 березня 

2016 року 

№ 436-VII 

Департамент освіти та науки 

Одеської міської ради 

686,0 (МБ) Вдосконалення і розвиток комплексної 

системи національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді у м. Одесі, спрямованої на 

виховання у підростаючого покоління 

одеситів любові до міста-героя Одеси. 

Формування ціннісного ставлення особистості 

до українського народу, Батьківщини, 

держави, нації, готовності до виконання свого 

громадянського обов’язку із захисту Вітчизни 

http://omr.gov.ua/ru/acts/council/79914/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/79914/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/80147/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/80147/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/80147/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81377/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81377/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81377/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81377/
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з/п  
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тис.грн 

Очікувані результати 

9. Програма підтримки інвестиційної 

діяльності на території міста Одеси на 

2016-2018 роки 

2016-2018 від 16 березня 

2016 року 

№ 438-VII 

Департамент економічного 

розвитку Одеської міської ради 

2885,0 (МБ) 

 

Забезпечення комплексного підходу до 

формування сприятливого інвестиційного 

клімату, активізація інвестиційної діяльності 

дадуть змогу досягти: поліпшення умов 

інвестиційної діяльності на території міста; 

становлення іміджу м. Одеси як надійного, 

стабільного партнера; розвитку економічного 

співробітництва шляхом поширення 

інформації про соціально-економічний та 

культурний потенціал Одеси; забезпечення 

позитивної динаміки у прирості прямих 

іноземних інвестицій 

10. Програма розвитку малого і середнього 

підприємництва у місті Одесі на 2016-

2018 роки 

2016-2018 від 16 березня 

2016 року 

№ 440-VII 

Департамент економічного 

розвитку Одеської міської ради 

1 760,0 (МБ) 

 

Створення сприятливих умов для розвитку 

малого і середнього підприємництва міста; 

забезпечення зайнятості населення, підтримки та 

розвитку підприємництва у пріоритетних 

галузях, зокрема ІТ-індустрії, впровадження 

енергоефективних, інноваційних технологій; 

спрямування дій органів місцевого 

самоврядування, суб’єктів господарювання, 

громадських об’єднань на розв’язання 

актуальних проблем, що стримують розвиток 

малого і середнього підприємництва 

11. Міська цільова програма із стимулювання 

створення та діяльності об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків 

у м. Одесі на 2016-2018 роки 

2016-2018 від 16 березня 

2016 року 

№ 453-VII 

Департамент міського 

господарства Одеської міської 

ради 

11 865,0 (МБ) 

1 600,0 (інші) 

Поліпшення технічного стану житлового 

фонду, впровадження заходів з 

енергозбереження у житлових будинках, 

підвищення свідомості та згуртованості 

громадян у вирішенні власних проблем, 

покращення умов проживання громадян у своїх 

помешканнях 

12. Міська цільова програма заміни, 

модернізації та диспетчеризації ліфтів у 

м. Одесі на 2016-2020 роки 

2016-2020 від 16 березня 

2016 року 

№ 454-VII 

Департамент міського 

господарства Одеської міської 

ради 

74 810,0 (МБ) 

 

Створення належних умов проживання 

мешканців у житлових будинках із підвищеною 

поверховістю; забезпечення надійною роботою 

ліфтів із високим рівнем комфортності та 

зручності, якими обладнані житлові будинки 

комунальної власності міста, ЖБК та ОСББ; 

створення умов для оновлення та вдосконалення 

ліфтового господарства; розроблення механізму 

вчасного проведення ремонту, заміни та 

модернізації ліфтів та впровадження у місті 

об'єднаної диспетчерської системи 

http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81386/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81386/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81386/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81351/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81351/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81351/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81347/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81347/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81347/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81347/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81349/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81349/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81349/
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13. Міська цільова програма благоустрою 
околиць міста Одеса на 2016-2020 роки  

2016-2020 від 27 квітня 
2016 року 
№ 603-VII 

Департамент міського 
господарства Одеської міської 

ради 

31 529,0 (ДБ) 
100 841,2 (МБ) 

 

Утримання в належному стані дорожнього 
покриття і зовнішнього освітлення околиць 
міста, вдосконалення загальноміського центру 
керування транспортними і пішохідними 
потоками, підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху, будівництво госппобутової 
каналізації на території з приватними 
забудовами створять умови для сприятливого 
проживання та життєдіяльності громадян, 
покращать добробут і якість суспільних послуг 

14. Міська цільова програма «Номінування 
історичного надбання Одеси до Списку 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО» на 
2016-2018 роки  

2016-2018 від 30 червня 
2016 року 
№ 776-VIІ 

Управління з питань охорони 
об’єктів культурної спадщини 

Одеської міської ради 

54 280,0 (МБ) Підготовка історичного надбання Одеси, 
міського середовища та будівель, 
розташованих у ядрі її історичного центру, для 
номінування до списку об’єктів Світової 
спадщини ЮНЕСКО; забезпечення умов 
збереження архітектурних ансамблів та 
окремих комплексів і пам’яток історичного 
ядра центральної частини міста, найбільш 
цінної історичної забудови, всесвітньо відомих 
пам’яток архітектури та містобудування, 
монументального мистецтва 

15. Міська цільова програма розвитку 
електротранспорту м. Одеси на 2016-
2018 роки 
 

2016-2018 від 21 вересня 
2016 року 

№ 1087-VII 

Департамент транспорту, зв’язку 
та організації дорожнього руху 

Одеської міської ради 

162 388,0 (МБ) 
17 900,0  

(власні кошти 
підприємства) 

265 000,0 (інші) 
 

Створення належних умов для надання 
населенню якісних та безпечних послуг із 
перевезення трамваями та тролейбусами з 
урахуванням потреб осіб з інвалідністю; 
забезпечення сталого функціонування і 
подальшого розвитку електротранспорту; 
підвищення рівня технічного оснащення 
КП «ОМЕТ» та ефективності його роботи; 
збільшення питомої ваги електротранспорту у 
міських пасажирських перевезеннях та його 
пріоритетного розвитку для зменшення рівня 
забруднення довкілля у місті-курорті Одесі 

16. Міська цільова програма модернізації 
зовнішнього освітлення м. Одеси на 
2016-2020 роки 

2016-2020 від 21 вересня 
2016 року 

№ 1088-VII 

Департамент  
міського господарства  
Одеської міської ради 

36 000,0 (МБ)   
363 500,0 (інші) 

Оснащення мережі зовнішнього освітлення 
устаткуванням із використанням технологій 
енергозбереження, що забезпечить економію 
коштів міського бюджету; модернізація 
дистанційного управління зовнішнім 
освітленням для поліпшення оперативного та 
ефективного керування вуличним 
освітленням; створення комфортних та 
безпечних умов життєдіяльності та 
дорожнього руху для населення міста  

http://omr.gov.ua/ru/acts/council/83151/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/83151/
http://omr.gov.ua/ua/acts/council/85829/
http://omr.gov.ua/ua/acts/council/85829/
http://omr.gov.ua/ua/acts/council/85829/
http://omr.gov.ua/ua/acts/council/85829/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/88296/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/88296/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/88296/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/88293/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/88293/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/88293/
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17.  Міська цільова програма відшкодування 
частини кредитів, отриманих 
об’єднаннями співвласників 
багатоквартирних будинків, житлово-
будівельними кооперативами, органами 
самоорганізації населення, фізичними 
особами на впровадження заходів з 
енергозбереження, реконструкції і 
модернізації багатоквартирних 
будинків, інших об'єктів житлового 
фонду в м. Одесі, на 2017-2018 роки 

2017-2018 від 07 грудня 
2016 року 

№ 1337-VII 

Департамент економічного 
розвитку Одеської міської ради 

2 000,0 (МБ) Стимулювання до економії енергетичних 
ресурсів шляхом упровадження заходів з 
енергозбереження; підвищення мотивації до 
створення нових об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків; створення 
сприятливих умов для розвитку суспільних 
відносин та довіри між міською владою, 
кредитно-фінансовими установами, ОСББ, 
ЖБК, ОСОН та мешканцями міста 
 

18. Комплексна програма будівництва і 
розвитку соціальної та інженерної 
інфраструктури міста Одеси на 2017-
2019 роки 

2017-2019 від 07 грудня 
2016 року 

№ 1338-VII 

Управління                               

капітального будівництва    
Одеської міської ради 

718 000,0 (МБ) Сталий розвиток житлового будівництва та 
забезпечення громадян житлом; підвищення 
ефективності функціонування інженерних 
мереж і комунікацій; оновлення соціальної 
інфраструктури міста   

19. Міська цільова програма розвитку та 
збереження зелених насаджень м. Одеси 
на 2017-2020 роки 

2017-2020 від 08 лютого 
2017 року 

№ 1607-VII 

Департамент  
міського господарства  
Одеської міської ради 

56 897,4 (МБ) Збалансований розвиток міської зеленої зони, 
покращення зовнішньої привабливості міста, 
поліпшення стану навколишнього природного 
середовища  

20. Міська цільова Програма розвитку 
інформаційної системи містобудівного 
кадастру на 2017-2020 роки 

2017-2020 від 08 лютого 
2017 року 

№ 1610-VII 

Управління архітектури та 
містобудування Одеської міської 

ради 

3 340,0 (МБ) Задоволення інформаційних потреб громадян 
у плануванні територій та будівництві; 
приведення картографічних та топо-
геодезичних матеріалів, що виконані або 
виконуються на території міста, відповідно до 
нормативно-правових актів у сфері 
містобудування, топографо-геодезичної і 
картографічної діяльності; актуалізація 
цифрової топооснови міста, фіксація 
результатів моніторингу забудови та іншого 
використання території міста та відповідності 
їх положенням Генерального плану міста, 
іншої містобудівної документації 

21. Міська цільова програма охорони і 
поліпшення стану навколишнього 
природного середовища м. Одеси на 
2017-2021 роки 

2017-2021 від 08 лютого 
2017 року 

№ 1610-VII 

Департамент екології  
та розвитку рекреаційних зон 

Одеської міської ради 

4 940,0 (МБ) Зменшення антропогенного навантаження на 
навколишнє середовище; отримання 
достовірних даних про стан атмосферного 
повітря; запобігання скиданню неочищених 
зливових стоків у водоймища міста; 
зменшення впливу промислових та побутових 
відходів на довкілля; поліпшення техногенно-
екологічного стану територій, захист від 
підтоплення, затоплення та зсувів 
 

http://omr.gov.ua/acts/council/91336/
http://omr.gov.ua/acts/council/91336/
http://omr.gov.ua/acts/council/91336/
http://omr.gov.ua/acts/council/91336/
http://omr.gov.ua/acts/council/91336/
http://omr.gov.ua/acts/council/91336/
http://omr.gov.ua/acts/council/91336/
http://omr.gov.ua/acts/council/91336/
http://omr.gov.ua/acts/council/91336/
http://omr.gov.ua/acts/council/91336/
http://omr.gov.ua/acts/council/91336/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/91100/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/91100/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/91100/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/91100/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/92856/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/92856/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/92856/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/92919/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/92919/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/92919/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/92857/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/92857/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/92857/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/92857/
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22. Міська комплексна програма зміцнення 
законності, безпеки та порядку на 
території міста Одеса «Безпечне місто 
Одеса» на 2017-2019 роки 

2017-2019 від 15 березня 
2017 року 

№ 1778-VII 

Департамент муніципальної 
безпеки Одеської міської ради 

86 176,0 (МБ) Забезпечення на високому рівні громадського 

порядку та безпеки; підвищення рівня довіри 

населення до Головного управління 

Національної поліції в Одеській області і 

Управління патрульної поліції у місті Одесі та 

органів місцевого самоврядування; 

вдосконалення системи оперативного 

реагування міських служб на надзвичайні 

ситуації та стихійні лиха; підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху  

23. Міська цільова програма пожежної та 
техногенної безпеки м. Одеси на 2017-
2021 роки 

2017-2021 від 15 березня 
2017 року 

№ 1779-VII 

Департамент міського 
господарства Одеської міської 
ради, департамент оборонної 
роботи, цивільного захисту та 
взаємодії з правоохоронними 

органами Одеської міської ради 

9 320,3 (МБ) Підвищення рівня безпеки населення і 
захищеності території м. Одеси від пожеж, 
надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру; забезпечення 
своєчасної протидії пожежам, захисту 
населення, навколишнього природного 
середовища, об’єктів та майна від їх наслідків; 
створення належних умов для ефективної 
діяльності пожежно-рятувальних підрозділів 

24. Міська цільова програма розвитку 
освіти м. Одеси на 2017-2019 роки 

2017-2019 від 14 червня 
2017 року 

№ 2136-VII 

Департамент освіти та науки 
Одеської міської ради 

140 996,5 (МБ) Забезпечення належних умов для позитивних 
зрушень у реформуванні освітньої галузі міста 
Одеси, належний рівень освітніх послуг; 
підтримка стану матеріально-технічної та 
навчальної бази освітніх закладів відповідно 
до діючих стандартів організації навчального 
середовища; розвиток мережі навчальних 
закладів для задоволення освітніх потреб 
мешканців міста, у тому числі з особливими 
освітніми потребами; впровадження різних 
форм дистанційного навчання; підвищити 
рівня громадянської активності молоді міста 

25. Міська цільова програма розвитку 
житлового господарства м. Одеси на 
2017-2021 роки 

2017-2021 від 26 липня 
2017 року 

№ 2267-VII 

Департамент  
міського господарства  
Одеської міської ради 

134 565,5 (МБ) Покращення технічного стану житлових 
будинків та умов проживання громадян; 
поліпшення благоустрою міста; забезпечення 
готовності захисних споруд цивільної оборони 
до використання за призначенням; 
забезпечення утримання дитячих, спортивних 
та інших майданчиків для дозвілля і 
відпочинку з додержанням санітарних та 
технічних норм; забезпечення надання 
населенню житлово-комунальних послуг 
належної якості 
 

http://omr.gov.ua/ru/acts/council/94347/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/94347/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/94347/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/94347/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/93927/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/93927/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/93927/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/96856/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/96856/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/97987/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/97987/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/97987/
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26. Міська цільова програма «Доступне 
житло для працівників бюджетних 
установ та комунальних підприємств 
Одеської міської ради на 2017- 
2018 роки» 

2017-2018 від 26 липня 
2017 року 

№ 2268-VII 

Управління                               

капітального будівництва    
Одеської міської ради 

3 500,0 (МБ) 
11 700 (інші) 

Створення сприятливих умов для забезпечення 

житлом працівників бюджетної сфери та 

комунальних підприємств міста Одеси; 

отримання ефективного інструменту 

закріплення кваліфікованих кадрів в установах 

бюджетної сфери міста Одеси;  створення 

додаткових стимулів для працевлаштування 

кваліфікованих спеціалістів до виконавчих 

органів, комунальних установ та підприємств 

Одеської міської ради 

27. Міська комплексна програма 
енергоефективності у м. Одесі на 2017-
2021 роки 

2017-2021 від 04 жовтня 
2017 року 

№ 2449-VII 

Департамент  
міського господарства  
Одеської міської ради 

89 370,0 (МБ) 
94,5  

(власні кошти 
підприємства) 

339 400,0 
(інвестиційні 

(кредитні) 
кошти) 

Підвищення раціонального використання 
природного газу, електроенергії, теплової 
енергії, пального, споживання гарячої та 
холодної води цільовими секторами кінцевих 
споживачів; утримання витрат на енергоносії у 
бюджетній сфері на мінімально можливому  
(з урахуванням існуючого технічного стану) 
рівні; впровадження технічних та 
організаційних заходів щодо зниження витрат 
бюджету на енергоносії; впровадження 
системи стимулювання ощадного 
використання енергоресурсів на всіх рівнях 
управління містом 

28. Міська цільова програма надання 
соціальних послуг та інших видів 
допомоги незахищеним верствам 
населення міста Одеси  
на 2018-2020 роки  

 

2018-2020 від 14 грудня 
2017 року  

№ 2742-VII 

Департамент праці та соціальної 
політики Одеської міської ради 

285 912,6 (МБ) Вдосконалення та посилення рівня 

соціального захисту населення міста; 

підвищення кількості та якості соціальних 

послуг, спрямованих на підвищення життєвого 

рівня ветеранів війни та праці, 

малозабезпечених громадян, осіб з 

інвалідністю, одиноких пенсіонерів, осіб, які 

потрапили в тривалу екстремальну ситуацію; 

забезпечення соціального захисту учасників 

АТО та членів їхніх сімей, осіб, які переміщені 

з тимчасово окупованої території України або 

району проведення антитерористичної 

операції; сприяння у задоволенні соціальних 

потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають 

у складних життєвих обставинах, шляхом 

вирішення питань соціально-побутового та 

медичного обслуговування громадян, надання 

їм адресної цільової допомоги, послуг та 

виконання окремих робіт за рахунок коштів 

http://omr.gov.ua/ru/acts/council/98044/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/98044/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/98044/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/98044/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/98044/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/100018/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/100018/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/100018/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/102265/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/102265/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/102265/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/102265/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/102265/
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бюджету міста Одеси, а також інших 

залучених коштів 

29. Програма зайнятості населення м. Одеси  

на період до 2022 року 

 

 

2018-2022 від 14 грудня 
2017 року  

№ 2743-VII 

Департамент праці та соціальної 
політики Одеської міської ради 

776,9 (МБ) 
980,2 (інші) 

Розв'язання проблем у сфері зайнятості 
населення м. Одеси завдяки консолідації 
зусиль усіх сторін соціального діалогу, 
спрямованих на підвищення рівня економічної 
активності населення, сприяння його 
продуктивній зайнятості шляхом здійснення 
заходів з державного регулювання ринку 
праці, збереження кадрового потенціалу 
підприємств та недопущення зростання 
безробіття 

30. Міська цільова програма «Здоров’я» на 

2018-2020 роки 

 

2018-2022 від 14 грудня 
2017 року  

№ 2744-VII 

Департамент охорони здоров’я 
Одеської міської ради 

51 259,3 (ДБ) 
172 847,0 (МБ) 

Збереження та зміцнення здоров'я, 

профілактика та зниження показників 

захворюваності, інвалідності та смертності 

мешканців м. Одеси, підвищення якості та 

ефективності надання медико-санітарної 

допомоги, забезпечення соціальної 

справедливості і захисту прав громадян на 

охорону здоров'я в умовах реформування 

галузі охорони здоров’я 

 

 

http://omr.gov.ua/ru/acts/council/102327/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/102327/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/102256/
http://omr.gov.ua/ru/acts/council/102256/
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Додаток 3 до Програми 

Пріоритетні завдання розвитку міста у 2018 році відповідно до  

Стратегії економічного та соціального розвитку  

м. Одеси до 2022 року (актуалізована) 

(від 07.12.2016 № 1321-VII) 
 

 

Стратегічна ціль: Сприяння розвитку підприємництва 
 

1. Реалізація заходів із підтримки малого та середнього бізнесу (коворкінг-центр, надання 

фінансово-кредитної підтримки, семінари-тренінги). 

2. Підвищення рівня обізнаності населення з питань організації та провадження підприємницької 

діяльності. 

 

Стратегічна ціль: Створення привабливого інвестиційного клімату, сприяння 

інвестиційній діяльності 
 

1. Організація та проведення міжнародних інвестиційних бізнес-форумів на регулярній основі. 

2. Створення індустріального парку, технопарку. 

3. Створення Інвестиційного бюро у рамках концепції «Одеса 5Т». 

4. Створення системи моніторингу стану реалізації інвестиційних проектів. 

 

 
 

Стратегічна ціль: Сприяння розвитку інноваційної діяльності 
 

1. Проведення конкурсів інноваційних проектів молоді. 

 

Стратегічна ціль: Створення умов для розвитку ІТ-індустрії 
 

1. Проведення форумів, конференцій, семінарів щодо розвитку ІТ-сектору. 

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ОДЕСА 

Пріоритетний напрям: 

Пріоритетний напрям: 

ІННОВАЦІЙНА ОДЕСА 

http://omr.gov.ua/ru/acts/council/91050/
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Стратегічна ціль: Міжнародний діловий центр 
 

1. Сприяння формуванню іміджу міста зі сприятливим середовищем для ділової активності. 

2. Стимулювання проведення в місті міжнародних, всеукраїнських ділових зустрічей: форумів, 

семінарів, конференцій. 

 

Стратегічна ціль: Спрощення процедури отримання адміністративних послуг 
 

1. Створення єдиної комп’ютерної мережі, яка буде об’єднувати всі виконавчі органи Одеської 

міської ради, комунальні підприємства, установи, інші заклади. 

2. Розробка стандартів надання адміністративних послуг. 

3. Створення єдиного центру надання адміністративних послуг «Прозорий офіс». 

 

Стратегічна ціль: Прозора та ефективна робота міської влади 
 

1. Перехід на електронний документообіг між органами міської влади. 

2. Створення сайтів та онлайн-сервісів, які забезпечуватимуть діалог мешканців міста, громадських 

об’єднань із міською владою. 

3. Створення депутатського, інвестиційного порталів на офіційному сайті міста. 

4. Створення земельно-кадастрової карти. 

 

Стратегічна ціль: Безпечне проживання мешканців міста (безпека на вулицях, захист 

майна) 
 

1. Реалізація проекту «Безпечне місто» зі встановленням мережі відеокамер. 

 

Стратегічна ціль: Створення комфортного середовища для туристів у м. Одесі 
 

Пріоритетний напрям: 

ПРИВАБЛИВА ОДЕСА 

Пріоритетний напрям: 

РОЗУМНА ОДЕСА 

Пріоритетний напрям: 

ТУРИСТИЧНА ОДЕСА 
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1 Активний розвиток культурно-розважального, гастро- та енотуризму, подієвого, освітнього, 

ділового оздоровчого та інших видів туризму. 

2. Підвищення рівня професійної підготовки фахівців у галузі туризму з метою доведення якості 

обслуговування до світових стандартів. 

3. Створення музеїв під відкритим небом, етнокультурних комплексів із метою збереження, 

раціонального використання, популяризації та розвитку етнокультурної спадщини міста. 

4. Впровадження проекту «Туристична картка гостя м. Одеси». 

5. Створення і впровадження проекту безкоштовної інформаційної допомоги туристам міста 

волонтерами «Інфо Груп». 

 

Стратегічна ціль: Розвиток інформаційної інфраструктури щодо туристичних послуг 
 

1. Розвиток туристичного порталу та просування брендингу (туристична символіка) міста. 

2. Створення розгалуженої інформаційно-сервісної мережі туристичних послуг та туристичного 

маркування (маршрути, визначні пам’ятки тощо). Впровадження системи QR-кодів та інформаційних 

стендів про об’єкти туристичних маршрутів міста. 

3. Створення та впровадження екскурсійних маршрутів у форматі 3D. 

 

Стратегічна ціль: Просування та позиціонування міста як міжнародного туристичного 

центру, цікавого для відвідування впродовж усього року 
 

1. Щорічне проведення в місті форумів, конгресів, конференцій та програм-презентацій, що 

сприятимуть розвитку туризму в Одесі. 

2. Участь м. Одеси у міжнародних та національних туристичних виставках, салонах, ярмарках, 

семінарах, конференціях, конгресах, засіданнях тощо. 

3. Проведення Днів Одеси в містах України та інших країнах світу. 

4. Підготовка програм співробітництва з порідненими містами м. Одеси. 

 
Стратегічна ціль: Модернізація транспортної інфраструктури 

 

1. Реконструкція шляхопроводів, мостів; будівництво дворівневих розв’язок, автомагістралей, у т.ч. 

«Об’їзд м. Одеси», «Північ-Південь». 

2. Оптимізація транспортного сполучення ж/м Котовського з центром та ж/м Таїрова (реалізація 

проекту «Магістральний трамвайний маршрут прямого сполучення «Північ-Південь», «Легке 

метро»). 

3. Оновлення рухомого складу міського електротранспорту. 

4. Модернізація трамвайних колій та контактної мережі. 

5. Оптимізація транспортної мережі та парковок. 

6. Розробка транспортної схеми міста. 

7. Запровадження системи безготівкової оплати проїзду в міському електричному транспорті 

«Електронний квиток». 

8. Розвиток пасажирських перевезень інвалідів війни І і ІІ груп, інвалідів І групи різних нозологій, а 

також інвалідів ІІ групи з порушенням зору і опорно-рухового апарату та дітей з інвалідністю у 

вигляді спеціального транспортного обслуговування транспортом спеціального призначення (служба 

«Інватаксі»). 

Пріоритетний напрям: 

ЗРУЧНА ОДЕСА 
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Стратегічна ціль: Транспортно-логістичний центр міжнародного рівня 
 

1. Створення сучасних спеціалізованих високотехнологічних перевантажувальних терміналів, 

збільшення потужностей морського порту. 

2. Збільшення пропускної здатності контейнерних терміналів (переобладнання та розширення 

причалів, пристосованих для розміщення великої кількості контейнерів). 

3. Сприяння успішній реалізації проекту будівництва контейнерного терміналу на Карантинному 

молу. 

4. Комплексна реконструкція та будівництво Міжнародного аеропорту «Одеса» із сучасною злітно-

посадковою смугою. 

 

Стратегічна ціль: Відродження історичного обліку центру міста 
 

1. Систематизація та впорядкування інформації про об’єкти нерухомості – пам’ятки архітектури 

(історичної та культурної спадщини), які розташовані в історичній частині міста. 

2. Реставрація будівель-пам'ятників історії та архітектури, які розташовані в історичному центрі 

Одеси. 

3. Розробка детальних планів територій в межах ареалів історичного центру міста. 

4. Виготовлення номінаційного досьє (програмний продукт та база даних) каталогу фасадів ядра 

історичного центру м. Одеси з метою включення до основного Списку всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО. 

 

Стратегічна ціль: Збереження культурної самобутності Одеси 
 

1. Одеса – подієва столиця України. 

2. Створення культурного «хабу» в місті Одесі для залучення, акумулювання і сприяння в реалізації 

культурних проектів. 

3. Відкриття нових музейних комплексів. 

 

Стратегічна ціль: Удосконалення просторової організації міста 
 

1. Розробка детальних планів територій відповідно до Генерального плану міста Одеси. 

2. Реконструкція парків, скверів міста та створення нових об’єктів природно-заповідного фонду. 

3. Інвентаризація та впорядкування земель рекреаційного, історико-культурного і 

природоохоронного призначення. 

 

 

 

Пріоритетний напрям: 

ПРЕКРАСНА ОДЕСА 
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Стратегічна ціль: Забезпечення одеситів житлом, підвищення якості житлового фонду 

міста та комфорту проживання громадян 
 

1. Будівництво житла для осіб, які відповідно до діючого законодавства України потребують 

поліпшення житлових умов (за рахунок бюджетів усіх рівнів). 

2. Поліпшення (модернізація, реконструкція) житлового фонду, збудованого в 50-60-х роках ХХ ст. 

3. Поліпшення стану житлового фонду за рахунок капітального ремонту та реконструкції. 

 

Стратегічна ціль: Модернізація житлового господарства та поліпшення якості 

комунальних послуг 
 

1. Реалізація Програми благоустрою околиць Одеси. 

2. Створення умов доступності для осіб з інвалідністю на об’єктах соціального та громадського 

призначення. 

3.  Заміна і модернізація ліфтів, що відпрацювали граничні терміни експлуатації. 

4. Модернізація зовнішнього освітлення у м. Одесі. 

5. Реалізація заходів, спрямованих на стимулювання створення об’єднань співвласників та 

управителів багатоквартирних житлових будинків у м. Одесі. 

 

Стратегічна ціль: Модернізація систем тепло-, водо-, газо-, енергозабезпечення 
 

1. Будівництво нових та реконструкція, модернізація аварійних ділянок мереж тепло-, водо-, газо-, 

енергопостачання. 

2. Реконструкція систем водопостачання та каналізування в центральній частині міста. 

 

Стратегічна ціль: Благоустрій та захист узбережжя міста від небезпечних інженерно-

геологічних процесів 
 

1. Реконструкція берегозахисного комплексу міста Одеси. 

2. Будівництво нових берегозахисних споруд від мису «Великий Фонтан» до смт Чорноморка. 

3. Облаштування та благоустрій сучасних набережних. 

4. Реалізація проекту «Ліквідація наслідків підтоплення території міста». 

5. Проектування та будівництво аварійного скиду паводкових вод Хаджибейського лиману у  

м. Одесі 

6. Благоустрій Траси здоров’я.  

 

 

Пріоритетний напрям: 

КОМФОРТНА ОДЕСА 
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Стратегічна ціль: Підвищення рівня енергоефективності 
 

1. Зменшення фізичних обсягів споживання енергоносіїв об’єктами економіки, комунального 

господарства та у побуті. 

2. Підтримка інвестиційних проектів з енергозаощадження. 

3. Встановлення лічильників теплової енергії у житловому фонді м. Одеси. 

 

Стратегічна ціль: Забезпечення екологічно сприятливих умов для життя населення міста 

та збільшення зелених насаджень 
 

1. Зменшення  викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище. 

2. Відродження парків і скверів міста. 

3. Реалізація проектів реконструкції акумулюючих ставків колишньої Джутової фабрики та 

Савицького парку. 

4. Реконструкція Одеського зоологічного парку загальнодержавного значення. 

5. Реконструкція станції біологічного очищення (СБО) «Північна» у м. Одесі. 

6. Реновація дамби Хаджибейського лиману у м. Одесі 

7. Запобігання розповсюдженню та боротьба з карантинними рослинами, зменшення активності 

рослин-алергенів. 

 
Стратегічна ціль: Створення умов для повноцінного розвитку дітей та підлітків 

 

1. Будівництво нових, ремонт та реконструкція існуючих дитячих дошкільних закладів. 

2. Будівництво нових, капітальний ремонт і реконструкція існуючих загальноосвітніх навчальних 

закладів із сучасною інфраструктурою. 

3. Покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів комунальної власності 

територіальної громади м. Одеси. 

4. Збільшення кількості прийомних сімей, будинків сімейного типу. 

Пріоритетний напрям: 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ОДЕСА 

Пріоритетний напрям: 

ЧИСТА ОДЕСА 

Пріоритетний напрям: 

ОСВІЧЕНА ОДЕСА 
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Стратегічна ціль: Створення умов для повноцінного розвитку дітей та підлітків 
 

1. Підтримка автоматизованої системи реєстрації дітей дошкільного віку та модернізація web-

сайтів дитячих дошкільних установ. 

 

Стратегічна ціль: Забезпечення умов повноцінного життя для всіх мешканців міста 
 

1. Забезпечення надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам 

населення 

2. Соціальний захист та соціальне обслуговування населення, у т.ч. тимчасово переміщених осіб. 

3. Сприяння працевлаштуванню, підвищенню професійних здібностей одеситів. 

4. Забезпечення діяльності Одеського міського центру реінтеграції бездомних осіб. 

5. Розробка спрощеного механізму надання адресної матеріальної допомоги. 

6. Створення муніципального соціально-побутового комплексу на базі КУ «Територіальний центр 

соціального обслуговування Малиновського району міста Одеси». 

 

Стратегічна ціль: Підвищення якості та доступності медичних послуг 
 

1. Розвиток мережі амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, оснащення центрів 

первинної медико-санітарної допомоги. 

2. Розроблення і реалізація Програми розвитку системи ургентної невідкладної медичної допомоги. 

3. Дооснащення міського перинатального центру. 

4. Розроблення та впровадження єдиної інформаційної системи електронної реєстрації і 

електронного медичного документообігу в пологових будинках, дитячих поліклініках та дитячих 

лікарнях Одеси. 

5. Будівництво нових, капітальний ремонт та реконструкція існуючих комунальних медичних 

установ. 

 

Стратегічна ціль: Поліпшення здоров’я дітей 
 

1. Створення системи постійного моніторингу здоров’я дітей та якості медичних послуг, що їм 

надаються. 

2. Реконструкція та модернізація стадіонів, спортивних майданчиків, харчоблоків та медичних 

кабінетів дошкільних та загальношкільних закладів навчальних закладів. 

3. Проведення просвітницької роботи з пропагування здорового способу життя. 

 

Стратегічна ціль: Популяризація здорового способу життя 
 

1. Створення розвинутої інфраструктури для занять спортом і активного відпочинку для всіх груп 

населення. 

2. Проведення спортивних змагань різних рівнів, залучення до занять фізичною культурою та 

спортом різних верств населення. 

3. Реалізація програми будівництва велосипедних доріжок та парковок. 

4. Будівництво дитячих і спортивних майданчиків на прибудинкових територіях. 

 

Пріоритетний напрям: 

ТУРБОТЛИВА ОДЕСА 



-94- 
ДОДАТКИ ДО ПРОГРАМИ 

 

Стратегічна ціль: Створення умов для соціальної адаптації людей похилого віку та осіб з 

інвалідністю  
 

1. Створення служби супроводу осіб з інвалідністю зору та опорно-рухового апарату. 

2. Розвиток фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю та спорту серед осіб з 

інвалідністю. 

 

Стратегічна ціль: Реальна участь міської громади в управлінні та життєзабезпеченні 

міста 
 

1. Збільшення кількості органів самоорганізації населення та впровадження нових методів їхньої 

роботи – бригад із благоустрою. 

2. Розширення застосування механізму соціального замовлення для вирішення соціальних проблем 

міста. 

3. Створення центру соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс». 

4. Фінансова та організаційна підтримка громадських об'єднань міста. 
 

 

Пріоритетний напрям: 

ПРОЗОРА ОДЕСА 


