                                                                                                                           
Додаток 1  
до рішення Одеської міської ради  
від                                                                                                
№ 
                                                                                              
Про хід реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку
м. Одеси до 2022 року у 2013 році

Зусилля місцевих органів влади протягом 2013 року були спрямовані на вирішення конкретних питань розвитку економіки і поліпшення добробуту населення міста. Як результат, у поточному році відбулися позитивні зміни у соціально-економічному розвитку міста, підвищився життєвий рівень одеситів. 
	У промисловому комплексі м. Одеси в цілому спостерігалися позитивні тенденції. Промисловими підприємствами міста за 2013 рік реалізовано продукції на 11 843,8 млн.грн, що на 3,8 % більше відповідного періоду 2012 року.	
	У 2013 році зросли об’єми реалізованої продукції таких підприємств, як: ПАТ “Енні Фудз”, ДП “Куліндорівський комбінат хлібопродуктів”,                         ПАТ “Одеський завод ковальсько-пресових автоматів”, ТОВ “ЮНЛ”,                       ТДВ “Одеський завод мінеральної води”, ТДВ “Інтерхім”, ТОВ “Енергія і газ України”, ТОВ “Стікон”, ПАТ “Одеський коровай”.
	Продовжується розвиток підприємництва. Станом на 01.01.2014 року                 в місті зареєстровано 103,3 тис. фізичних осіб-підприємців та                                       43,6 тис. юридичних осіб. 
Обсяги прямих іноземних інвестицій в економіку міста станом                               на 31 грудня 2013 року склали 931,1 млн.дол. США, включаючи заборгованість за кредитами та позиками, зобов'язання за торговими кредитами та інші зобов'язання перед прямими інвесторами. 
	Із загальної суми іноземних інвестицій 739,5 млн.дол. США                         складає капітал нерезидентів, що спрямований у статутні фонди підприємств, що становило 44,3 % від загальної суми капіталовкладень прямих іноземних інвестицій в область. 191,6 млн.дол. США – боргові інструменті – кредити та позики, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед інвесторами.
	Лідерами іноземного інвестування в економіку міста є Кіпр – 35 %                            від загального обсягу прямих інвестицій, Велика Британія – 7,3 %,                        Нідерланди – 7,1 %, США – 7,1 %, Франція – 6,7 %, Німеччина – 5,7 %,                    Панама – 4,6 %, Віргінські острови (Британія) – 4,0 %, Швейцарія – 3,0 %.
Значна частина іноземних інвестицій вкладена в реальний сектор:                                      у промисловість – 31,0 %, будівництво – 9,0 %. У той самий час, 12,2 %                      інвестицій вкладені в операції з нерухомістю.
	За підсумками 2013 року спостерігався відтік прямих іноземних інвестицій з економіки міста, який відбувся через вивід нідерландських інвестицій з галузі будівництва.
	Обсяг зовнішньої торгівлі послугами по м. Одесі у січні-грудні                           2013 року в експорті становив 668,1 млн.дол. США, імпорті –                                     156,4 млн.дол. США, що відповідно на 7,8 % та 13,4 % менше, ніж за січень-грудень 2012 року.
	У 2013 році на зовнішньому ринку послуг на підприємства міста припадало 57,3 % від загального експорту та 60,7 % від загального імпорту послуг області.
У сфері будівництва спостерігалася наступна динаміка. Так,                               за 2013 рік  в місті введено 353,9 тис.м2 загальної площі житла, що на 14,8 % менше, ніж у відповідному періоді 2012 року. Обсяги виконаних будівельних робіт за 2013 рік склали 2 298,7 млн.грн. 
	За 2013 рік у транспортній галузі склалася наступна ситуація.                          Так, вантажообіг за 2013 рік зменшився порівняно з 2012 роком на 4,1 % і склав 61,6 млрд.ткм. Водночас обсяги перевезених вантажів порівняно                                з 2012 роком збільшились на 0,2% і становили 33,2 млн.т.
	Аналогічна динаміка спостерігалася за основними напрямками пасажирських перевезень. Так, у 2013 році послугами пасажирського транспорту скористалися 261,7 млн. пасажирів та виконано пасажирську роботу обсягом 10,7 млрд.пас.км, що відповідно на 12,0% та на 3,9 % менше, ніж у 2012 році. 
	На автомобільному, залізничному та електротранспорті відбулось падіння обсягів пасажирських перевезень на 9,2 %, 0,6 % та 18,9 % відповідно. На водному транспорті відбулося збільшення обсягів пасажирських перевезень на 9,8 %. 
	Протягом 2013 року активізувалася діяльність у сфері споживчого ринку. Так, обсяг роздрібного товарообігу підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень-вересень 2013 року склав 15949,4 млн.грн та збільшився у порівнянні                         з аналогічним періодом минулого року на 10,3%. Відповідну тенденцію демонструє показник роздрібного товарообігу на одну особу, який за січень-вересень 2013 року становив 15715,3 грн.
У звітному періоді розпочали діяльність нові сучасні підприємства торгівлі: 5 супермаркетів «Таврія-В» у Суворовському, Малиновському, Приморському районах міста, дитячий супермаркет «Антошка» в Суворовському районі та інші об’єкти торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг. 
Демографічна ситуація. Станом на 1 січня 2014 року у м. Одесі проживає 1017,0 тис. осіб. За поточний рік чисельність наявного населення міста збільшилась на 2,2 тис. осіб, при цьому природне скорочення становило 2298 осіб, а міграційний приріст – 4468 осіб.
Ситуація на ринку праці в м. Одесі наступна. 
Офіційно статусу безробітних на кінець 2013 року набули 2446 осіб, отримували допомогу по безробіттю 1924 особи.
	За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць на кінець 2013 року становила 992.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець 2013 року становило в середньому                         2 особи.
	За рахунок усіх джерел фінансування за 2013 рік створено                                 16,2 тис. робочих місць.
	У 2013 році зросли доходи населення. Позитивно вплинули на доходи населення легалізація заробітної плати та належне оформлення трудових відносин найманої робочої сили, а також погашення заборгованості з виплати заробітної плати.
За даними Головного управління статистики в Одеській області, середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника                    у місті Одесі за 2013 рік становила 3099 грн, що на 9,8 % більше, ніж у відповідному періоді 2012 року.
	Сума невиплаченої заробітної плати порівняно з початком року зменшилась на 39,4 % і на 1 січня 2014 року становила 7 688 тис.грн.	Заборгованість із виплати заробітної плати мали 11 великих та середніх підприємств міста, з них: 4 – економічно активні, 4 – банкрути та  3 – економічно неактивні. 
	У структурі загальної суми боргу основна доля припадає на суб’єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, – 48,4 %;                        на економічно активні підприємства – 42,0 %; на економічно неактивні підприємства, тобто на ті, які припинили свою виробничо-господарську діяльність у 2012 і попередніх роках, – 9,6 %. 
У сфері розрахунків за послуги житлово-комунального господарства  спостерігаються  наступні тенденції. Так, у 2013 році населенню м. Одеси за оплату житлово-комунальних послуг було нараховано 1 339,1 млн.грн,                         а фактично сплачено – 1 307,1 млн.грн, що становить 97,6 % нарахованих за цей період сум.
	Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець грудня 2013 року становила 433,6 млн.грн. Середній термін заборгованості населення по місту за всі послуги становив 3,9 місяця. 
	У грудні 2013 року мали борг за 3 і більше місяців: за                             газопостачання – 51,2 % власників особових рахунків, централізоване водопостачання та водовідведення – 25,2 %, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 24,7 %, за вивезення побутових відходів – 22,1 %, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 17,6 %.

Пріоритетний напрямок: 
«Конкурентоспроможне місто» 

З метою розширення ринку збуту продукції промислових підприємств міста проведена робота щодо поліпшення взаємодії виконавчих органів Одеської міської ради з промисловими підприємствами міста для максимального використання їх продукції для потреб комунальних підприємств та установ Одеської міської ради. В результаті проведеної роботи було укладено 37 договорів на поставку товарів та послуг.
У рамках Програми підтримки малого підприємництва в м. Одесі                     на 2012-2013 роки при Одеському національному економічному університеті функціонував Міський бізнес-інкубатор. Для громадян та підприємців міста організовано та проведено 8 циклів семінар-тренінгів, які були спрямовані на отримання навичок: з розробки бізнес-плану створення та розвитку підприємства, оподаткування малих підприємств, проведення економічних розрахунків ефективності малого бізнесу, залучення інвестицій, створення і розвитку туристичного бізнесу. У процесі роботи бажаючі мали змогу представити і захистити свої бізнес-плани. Тренінги відвідали 167 слухачів.

Пріоритетний напрямок: 
«Транспортний і діловий центр Чорноморського регіону»

З метою створення транспортно-логістичного центру міжнародного рівня протягом року проводилась комплексна реконструкція та будівництво Міжнародного аеропорту «Одеса». Мета реконструкції – створення умов для обслуговування, зльоту та посадки сучасних типів повітряних суден, розвиток і реконструкція аеродромного комплексу Міжнародного аеропорту «Одеса» як складової частини транспортного комплексу міста Одеси і «повітряних воріт» південного регіону. 

Пріоритетний напрямок: 
«Місто з якісною та ефективною інфраструктурою»

Для модернізації житлового господарства міста розпочато впровадження проекту з модернізації та Плану фінансування реконструкції ліфтового парку м. Одеси.
В квітні 2013 року прийняте рішення Одеської міської ради                            «Про затвердження проекту інвестиційного договору про проведення робіт з будівництва сміттєпереробного заводу у м. Одесі», виконавчому органу    Одеської міської ради, що забезпечує реалізацію повноважень у галузі земельних відносин, доручене від імені міської ради здійснення державної реєстрації земельних ділянок, загальною площею 96,2 га (35,8 га – Біляївський район Одеської обл.; 60,4 га – Овідіопольський район                        Одеської обл.), в жовтні 2013 року розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації надано дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок, наданих у користування Одеській міській раді для розташування міського сміттєзвалища на території Біляївського та Овідіопольського районів Одеської області.

Для модернізації транспортної інфраструктури проведені роботи з будівництва, реконструкції, капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїжджої частини на площі 152,9 тис.м2 асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних проїздів, тротуарів та прибудинкових територій, загальною площею 62,05 тис.м2, встановлені засоби примусового зниження швидкості, знаки дорожнього руху, світлофорні об'єкти, мережі зовнішнього освітлення вулиць. 

Пріоритетний напрямок: 
«Гостинне місто»

Здійснювалася робота, спрямована на популяризацію міста Одеси на міжнародній арені для збільшення туристичного потоку та створення іміджу міста як Південної столиці України. 
У місті відкрито 4 філії КП «Туристичний інформаційний центр міста Одеси» в різних районах міста, а саме: в Аркадії, на Приморському бульварі, на території КУ «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» та Міжнародного аеропорту "Одеса".
Був запущений у якості пілотного проекту автобусний маршрут для перевезення туристів з морського вокзалу у центр міста «Shuttle-bus».
Продовжував реалізацію проект «Одеса їде в гості», що сприяє просуванню міста як на національному, так і на міжнародному ринках, і презентує Одесу як культурний та туристичний центр. Протягом звітного періоду відбулась презентація м. Одеси в м. Лодзь (Польща), м. Єреван (Вірменія), Східної Македонії (Греція), м. Марсель (Франція), Національному музеї народної архітектури с. Пирогів (Київська область). 
	
Пріоритетний напрямок: 
«Перлина біля моря» (архітектура)
	
Проводилося коригування проекту з розробки нового Генерального плану міста Одеси з пропозиціями і рекомендаціями, які були отримані в результаті громадських слухань. 
Для відродження історичного центру м. Одеси проведені ремонтно-реставраційні роботи І черги фасадів (20 об’єктів), роботи по 16 об’єктам  завершені, ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятниках: Невідомому матросу, Алеї Слави, 2-х стелах (ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка), пам’ятках місцевого значення «Ланжеронівська арка», «Мавританська арка». Проведені ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятці «Будівля Старої біржі».

Пріоритетний напрямок: 
«Екологічно благополучний місто. Місто здорових людей» 

Затверджено проект землеустрою з організації та встановлення                           меж ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка, загальною площею 44,3 га. Також розроблені та перебувають на погодженні проекти парків: ім. Ленінського комсомолу,  ім. Котовського, дендропарк Перемоги, що дає можливість для подальшого благоустрою парків, розташованих на території м. Одеси.
Для підвищення якості та доступності медичних послуг проводилися роботи з будівництва лікарні швидкої медичної допомоги.
Проводились роботи з будівництва дитячої поліклініки в Суворовському районі м. Одеси. 
Завершено будівництво, проводиться технічне оснащення та ремонтні роботи у дитячій міській лікарні № 2, проведено роботи з капітального ремонту приміщень лікарні (створено відділення реанімації на 12 ліжок та розміщення двох відділень для новонароджених дітей на 65 ліжок, придбано медичне обладнання).
З метою популяризація здорового способу життя проводиться будівництво Арени та тренувальної бази для проведення фінальної частини чемпіонату Європи в 2015 році з баскетболу.

Пріоритетний напрямок: 
«Розумне місто»

У сфері охорони здоров'я створено програмне забезпечення,                            яке на карті м. Одеси відображає місцезнаходження карет швидкої медичної допомоги з допомогою системи GPS. В якості карти ГІС використовується комплекс "Мапстер". 
З метою розширення функціональних можливостей «Єдиного центру звернень громадян», створеного Одеською міською радою, розроблена програма Petition для роботи колл-центру, проведено підключення практично всіх підрозділів Одеської міської ради до єдиної бази. Створено модуль зворотного зв'язку з громадянами, що значно збільшило якість розгляду звернень громадян.

            Пріоритетний напрямок: 
«Місто інтенсивного капітального будівництва»

За рахунок залучених інвестицій у 2013 році введено в експлуатацію                 3 житлових будинки, загальною площею 23,44 тис.м2, на 399 квартир.
З метою захисту узбережжя міста від небезпечних інженерно-геологічних процесів здійснювалися ремонтні роботи берегозахисних споруд: поточний ремонт траверсів, частково виконані роботи з ремонту входів штолень І-ої і ІІ-ої черги.

Пріоритетний напрямок: 
«Місто щасливого дитинства»
	
Для створення умов та покращення матеріально-технічної бази для повноцінного розвитку дітей і підлітків в навчальних закладах м. Одеси проводилися ремонтно–відновлювальні роботи: покрівлі, фасадів, харчоблоків, заміна вікон. В заклади освіти  придбана комп'ютерна техніка.
Для оздоровлення та відпочинку дітей у закладах освіти міста Одеси було організовано роботу 127 пришкільних таборів з денним перебуванням, де активним дозвіллям охоплено 36956 дітей, що становить 54,7 % від загальної кількості дітей-учнів 1-10 класів. У комунально-позашкільному закладі  «Одеський міський оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія» оздоровлено 1132 дитини пільгових категорій шкіл-інтернатів №№ 1, 2, 5 та загальноосвітніх шкіл м. Одеси. Загальна кількість дітей, охоплених оздоровчими послугами в дошкільних навчальних закладах міста, складає                   21 308 дітей, з них 2849 дітей пільгового контингенту.


Пріоритетний напрямок: 
«Місто, сильне своєю громадою, яка дбає про кожного одесита» 
	
З метою створення умов для соціальної адаптації людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями, реалізовано проект щодо створення  муніципального благодійного «Університету третього покоління» (вивчення комп'ютерної грамотності, іноземних мов, психології, культури, мистецтва тощо).
        	З грудня 2013 року діє центр незалежного (підтримувального) проживання інвалідів старше 18 років за адресою: вул. Генерала Петрова, 8.

Масштабність та складність цілей і завдань, які необхідно вирішити у процесі реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року, зумовлюють поетапне їх виконання.
В рамках першого етапу реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року, Планом дій з реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року                          у 2014 році передбачено виконання заходів, які спрямовані на створення умов для розвитку підприємництва, модернізації житлового господарства та транспортної інфраструктури, підвищення якості та доступності медичних послуг, створення умов для скорочення незавершеного будівництва житла, збереження та захист узбережжя міста, створення умов для соціальної адаптації  людей похилого віку та осіб з обмеженими можливостями. 


    

  
Секретар ради 							                      О. Бриндак


                                                                                                                                                    			Додаток 2
                                                                                                                                                          		до рішення Одеської міської ради
															від
№
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                              
Звіт про хід виконання Плану дій з реалізації
Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року у 2013 році

№
з/п
Завдання
Заходи щодо реалізації завдання
Виконання заходу
Пріоритетний напрямок «Конкурентоспроможне місто (економіка, бізнес, інвестиції)»
I. Структурна перебудова економіки міста
1.
Забезпечення роботи Економічної ради на постійній основі
Оновлення складу ради Залучення експертів до роботи в раді
З метою створення сприятливих умов для інтенсивного розвитку бізнесу в місті Одесі та підвищення його потенціалу, в 2013 році оновлений склад Економічної ради при Одеському міському голові, затверджений розпорядженням міського голови                           від 08.10.2013 року № 1074-01р, та внесені зміни до Положення 

2.
Створення  та підтримка діяльності центру субконтрактації
Накопичення інформації щодо виробничих можливостей підприємств м. Одеси  
Сприяння налагодженню зв’язків між підприємствами м. Одеси, сприяння просуванню їх продукції, в тому числі на експорт

Протягом 2013 року проводилась робота щодо покращення взаємодії виконавчих органів Одеської міської ради з промисловими підприємствами міста Одеси та максимальному використанню їх продукції для потреб комунальних підприємств та установ Одеської міської ради з метою сприяння в розширенні ринку збуту продукції промислових підприємств м. Одеси. В результаті проведеної роботи було укладено 37 договорів на поставку товарів та послуг на загальну суму 1194,2 млн.грн 
3.
Проведення виставки «Розроблено та створено          в Одесі»,  конкурсу інноваційних проектів молоді
Проведення виставки
Проведення конкурсу
Заходами Програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Одесі                            на 2014-2015 роки передбачено проведення виставки «Виготовлено та розроблено в Одесі» (рішення Одеської міської ради від 17.12.2013 р. № 4203-VI). 
Дану виставку включено до календарного плану проведення виставкових заходів                       у 2014 році


II. Сприяння розвитку підприємництва
4.

Спрощення надання адміністративних послуг
Розробка та впровадження заходів для спрощення механізмів і скорочення термінів отримання адміністративних послуг
З метою забезпечення заходів для  спрощення механізмів та скорочення термінів отримання адміністративних послуг Центром надання адміністративних послуг було прийнято до розгляду від суб'єктів господарювання 11 506 дозвільних справ,                           видано 10 876 документів дозвільного характеру. Надано 16 320 консультацій суб'єктам господарювання

5.
Функціонування бізнес-інкубатора 
Проведення семінарів-тренінгів
В рамках Програми підтримки малого підприємництва в м. Одесі на 2012-2013 роки на базі Одеського національного економічного університету функціонував бізнес-інкубатор. З метою підтримки суб'єктів підприємництва надавались консультаційні послуги громадянам та суб’єктам підприємницької діяльності. Впродовж 2013 року було організовано та проведено 8 циклів семінар-тренінгів,  направлених на отримання  навиків  з розробки бізнес-планів та розвитку підприємства. В процесі роботи охочі мали можливість представити та захистити свої бізнес-плани. Тренінги відвідали 167 слухачів
 
III. Створення привабливого інвестиційного клімату, сприяння інвестиційній діяльності
6.
Визначення можливого  місця розташування індустріального парку
Пошук вільних земельних ділянок,
обрання земельної ділянки  
Створення індустріального парку в м. Одесі визначено на території колишньої військової частини за адресою: вул. Миколи Боровського (Промислова), 36. Надана карта-схема вільної від забудови земельної ділянки за даною адресою. Визначена орієнтовна вартість топографо-геодезичних  землевпорядних та погоджувальних робіт на земельній ділянці

7.
Розробка Програми підтримки інвестиційної діяльності на території                   м. Одеси на 2013-2015 рр.
Затвердження програми
Рішенням Одеської міської ради від 09.10.2013 р. № 3900-VI прийнята Програма підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2013-2015 роки                     (зі змінами). Реалізація цієї Програми сприятиме збільшенню обсягів залучених інвестицій в економіку міста, у тому числі іноземних, для стійкого економічного розвитку і створення нових високооплачуваних робочих місць, максимального використання науково-технічного і інтелектуального потенціалу міста, модернізації міської економіки

8.
Просування інвестиційного сайту міста та актуалізація розміщеної на ньому інформації

Просування інвестиційного сайту міста та актуалізація розміщеної на ньому інформації
У вересні 2013 відновлено роботу інвестиційного сайту міста Одеси  investinodessa.org. Веб-сайт постійно удосконалювався та оновлювався для підприємців і потенційних інвесторів

9.
Оновлення портфелю інвестиційних проектів міста з урахуванням пропозицій зацікавлених підприємств
Підготовка запитів на  підприємства м. Одеси, отримання пропозицій та внесення нових проектів в портфель інвестиційних проектів

В 2013 році постійно проводилась робота щодо оновлення портфелю  інвестиційних проектів підприємств міста, які знаходяться на стадіях розробки, проектування та реалізації з урахуванням пропозицій зацікавлених підприємств міста

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

Реконструкція, будівництво аеродромного комплексу в Міжнародному аеропорті "Одеса"
Розробка та затвердження проекту
Тендер на вибір генпідрядника і розробника робочої документації Підготовчі роботи

В 2013 році завершено роботи з проектування, реконструкції та будівництва аеродромного комплексу в Міжнародному аеропорті «Одеса» та передано до                         ДП «Укрдержбудекспертиза». Даний проект передано до сфери управління Міністерства  інфраструктури України на баланс ДП «Дирекція з будівництва Міжнародного аеропорту «Одеса» та надано у постійне користування земельні ділянки, загальною площею 260,5507 га, за адресою: м. Одеса, вул. Центральний                         аеропорт, 2 для реконструкції аеродромного комплексу аеропорту «Центральний». Затверджено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Метою даного проекту є створення умов для обслуговування, зльоту та посадки сучасних типів літаків, розвиток та реконструкція аеродромного комплексу Міжнародного аеропорту «Одеса» як складової частини господарського комплексу міста Одеси і «повітряних воріт» південного регіону. Проектом передбачено будівництво нової злітно-посадкової смуги, магістральної рубіжної доріжки, реконструкція існуючих рубіжних доріжок та існуючого перону, будівництво з’єднувальних рубіжних доріжок, будівництво системи збору, відведення та очищення дощових вод, будівництво комплексу будівель, споруд та аеродромного авіаційного обладнання для забезпечення польотів. Також передбачено будівництво автоматизованої метеостанції. 
Станом на 01.01.2014 року розпочались підготовчі роботи, а саме: підготовка площадки – здійснюється винос інженерних комунікацій; встановлення засобів для організації тимчасових виїздів з новим контрольно-пропускним пунктом

11.
Продовження будівництва пасажирського термінального комплексу Міжнародного аеропорту "Одеса"
Виконання робіт з будівництва термінального комплексу
ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса» виконує будівництво пасажирського термінального комплексу, даному підприємству  надано дозвіл  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, орієнтованою площею 45,0860 га, за адресою: м. Одеса, вул. Центральний аеропорт, 2 для будівництва, експлуатації й обслуговування будівель та споруд аеропорту «Центральний». 
На даний час каркас будівлі знаходиться у стадії готовності на 80 % після повної відбудови каркасу, буде розпочато роботи з його скління та монтажу покрівлі. Виконані інженерно-вишукувальні роботи з термінального комплексу, підготовчі роботи з будівництва термінального комплексу. Роботи виконуються згідно із затвердженим графіком. Термінал планується ввести в експлуатацію до кінця                      2014 року

Пріоритетний напрямок «Місто з якісною та ефективною інфраструктурою»
І.  Модернізація житлового господарства та поліпшення якості комунальних послуг
12.
Державно-приватне партнерство у сфері енергозбереження в ліфтовому парку                  міста Одеси 
Розробка Концепції модернізації та Плану фінансування реконструкції ліфтового парку                         міста Одеси
З метою забезпечення умов для сталого розвитку ліфтового господарства міста Одеси проведено роботи з модернізації 69 ліфтів і заміни 2 ліфтів, проведено експертне обстеження та технічний огляд 79 ліфтів.
За звітний  2013 рік проведено значний обсяг робіт з впровадження проекту «Державно-приватне партнерство у сфері енергозбереження в ліфтовому парку міста Одеси», а саме: виконано огляд ліфтів у м. Одесі, взято участь у тематичних семінарах і конференціях та оприлюднені результати експертизи, консультації із фахівцями з України, Німеччини та Росії. Презентація проекту вищезазначеної Концепції була запланована на жовтень-листопад 2013 року, але внаслідок незадовільної роботи партнерів з німецької сторони (TÜV Rheinland) розробка Концепції була призупинена. Комунальним підприємством було подано пропозицію до GІZ щодо зміни партнера та продовження реалізації проекту на 2014 р. На даний час тривають переговори з німецькою компанією «DEKRA» щодо її участі у впровадженні проекту. Завершення перемов та укладання угоди про співробітництво заплановано на березень 2014 р., після чого розробку Концепції модернізації та Плану фінансування реконструкції ліфтового парку м. Одеси буде продовжено. За новим графіком презентація Концепції запланована на ІІ півріччя 2014 р.

13.
Будівництво сміттєпереробного заводу на території міста Одеси
Оформлення документації на земельну ділянку, на якій планується будівництво заводу
Відповідно до п. 3 рішення Одеської міської ради від 16.04.2013 року № 3314-III «Про затвердження проекту інвестиційного договору про проведення робіт з будівництва сміттєпереробного заводу у м. Одесі» виконавчому органу Одеської міської ради, що забезпечує реалізацію повноважень Одеської міської ради у галузі земельних відносин, доручено організувати від імені міської ради здійснення державної реєстрації земельних ділянок, загальною площею 96,2 га (35,8 га – Біляївський район Одеської області, 60,4 га – Овідіопольський район Одеської області), у Державному земельному кадастрі на права власності територіальної громади міста Одеси відповідно до умов договору, затвердженого пунктом 1 даного рішення.
Станом на 01.01.2014 року розпорядженням Одеської обласної державної адміністрації від 23.10.2013 року № 1104/А-2013 надано дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 35,8 га, наданої у користування Одеській міській раді для розташування міського сміттєзвалища на території Біляївського району Одеської області. Розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 23.10.2013 року № 1105/А-2013 надано дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 60,4 га, наданої у користування Одеській міській раді для розташування міського сміттєзвалища на території Овідіопольського району Одеської області

ІІ. Модернізація транспортної інфраструктури
14.
Здійснення реконструкції автомагістралей, шляхопроводів, мостів, будівництва дворівневих розв'язок 
Поточний ремонт вулично- дорожньої мережі м. Одеси
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі м. Одеси 
За звітній період проведено роботи з будівництва, реконструкції, капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїзної частини на площі 152,9 тис.м2, асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних проїздів, тротуарів і прибудинкових територій на площі 62,05 тис.м2. Також поточним ремонтом відремонтовано 76,8 тис.м2 асфальтобетонного покриття доріг, встановлені засоби примусового зниження швидкості, знаки, світлофорні об'єкти, встановлено вуличне освітлення         
                                                                                                                                                                                                                                     
15.
Благоустрій                          внутрішньоквартальних проїздів
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів, тротуарів та прибудинкових територій                  в м. Одесі
Протягом року був проведений капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів, тротуарів та прибудинкових територій (доріжки до парадних, облаштування гостьових карманів для автотранспорту) – відремонтовано  35,2 тис.м2 території.
Проведено капітальний ремонт 6,6 тис.м2 покрівлі в 15 будинках, капітальний ремонт інженерних мереж у 38 будинках. Відремонтовано 27 під'їздів у 15 житлових будинках. Виконано роботи із заміни вікон на сходових клітках в 7 будинках

Пріоритетний напрямок «Гостинне місто (розвиток всіх видів туризму)»
І. Підвищення якості туристичного продукту
16.
Сприяння підготовці гідів-екскурсоводів (в тому числі спеціалізованих),  гідів-перекладачів і волонтерів-екскурсоводів, які надаватимуть консультативну допомогу туристам на базі                          КП «Туристичний інформаційний центр міста Одеси»,  (проведення семінарів, тренінгів тощо)  

Розробка та впровадження проекту
В 2013 році проведена робота, за результатами якої досягнута домовленість про відкриття в м. Одесі філії державного підприємства «Навчально-консультативний центр по туризму». Центр є державним навчальним закладом, що підпорядковується Міністерству культури України, занесений до Державного реєстру закладів післядипломної освіти та здійснює курсове навчання на базі вищої освіти. Цей Центр буде здійснювати підготовку та перепідготовку гідів-екскурсоводів, гідів- перекладачів, які надаватимуть консультативну допомогу туристам. За звітний період вирішувались організаційні питання щодо відкриття філії зазначеного підприємства
ІІ. Розвиток інформаційної інфраструктури щодо туристичних послуг
17.
Запровадження регулярного автобусного маршруту                               "Hop-On/Hop-Off"
Розробка та впровадження проекту
Проект "Hop-On/Hop-Off" передбачає організацію автобусного кругового сіті-туру для ознайомлення туристів з пам’ятками міста різними мовами з метою розвитку індустрії відпочинку та розваг у місті та збільшення кількості туристів. За звітний період розроблений маршрут руху автобусу "Hop-On/Hop-Off" та синопсис, який було перекладено на іноземну мову

18.
Запровадження регулярного автобусного маршруту «Shuttle-bus» 
Розробка та впровадження проекту
Проект  представляє собою регулярний автобусний маршрут для перевезення туристів з морського вокзалу в центр міста. «Shuttle-bus» протягом звітного періоду був запущений у якості пілотного проекту. Функціонування цього автобусного маршруту передбачається в сезон заходу круїзних суден

19.
Розвиток туристичного сайту м. Одеси (оновлення інформації, розробка нових розділів, реклама та просування сайту в мережі Інтернет тощо)
Оновлення дизайну та структури туристичного сайту
Підтримка контенту сайту                    в актуальному стані
Проведена модернізація офіційного туристичного сайту міста www.odessatourism.org. Внесені зміни до структури сайту, вдосконалений його інтерфейс, постійно оновлювався контент сайту. Сайт забрендований туристичним логотипом міста, доступний трьома мовами. Цей сайт забезпечує спрощений доступ до інформації, необхідної туристам та мешканцям міста. На сайті можна ознайомитися з інформацією про туристичну інфраструктуру міста, а саме про готелі, музеї, театри та інші суб'єкти туристичної діяльності, а також інформацією, необхідною для туриста

20.
Створення мобільної версії туристичного сайту
Розробка та впровадження мобільної версії сайту
Модернізована версія офіційного туристичного сайту міста www.odessatourism.org є доступною для використання з мобільних телефонів


21.
Відкриття філій туристично-інформаційного центру у містах масового скупчення туристів
Відкриття філії 
ТІЦ в фунікулері м. Одеси
ТІЦ на Куликовому полі 
ТІЦ на території зоопарку
Станом на 01.01.2014 року відкрито 4 філії «Туристичний інформаційний центр        міста Одеси»,  а саме: на Приморському бульварі в фойє фунікулера міста; на території пляжу «Аркадія»; на території Одеського зоопарку; на території аеропорту
22.
Проведення прес-турів для представників засобів масової інформації і туристичних агентств  внутрішнього туризму
Проведення прес-турів
За звітний період був проведений прес-тур в період з 28 вересня по 1 жовтня                         2013 року для представників засобів масової інформації, діяльність яких спрямована на висвітлення сфери культури та туризму. Учасниками прес-туру стали представники ЗМІ з таких країн, як: Польща, Казахстан, Росія, Ізраїль, Україна. Мета проведення прес-туру – просування туристичного продукту м. Одеси у низький сезон. Прес-тур дозволив здійснити промоцію міста як на місцевому, так і на міжнародному рівнях

ІІІ. Просування та позиціонування міста як міжнародного туристичного центру, цікавого для відвідування протягом усього року
23.
Проведення роботи з провідними національними і зарубіжними туроператорами відносно збільшення відвідань       м. Одеси іноземними туристами – організація в м. Одесі турів,  конференцій, "круглих столів", workshops та зустрічей між туроператорами м. Одеси та інших міст (країн)
Проведення міжнародних семінарів

В 2013 році проведені наступні міжнародні семінари, а саме:
31 січня 2013 року департамент культури та туризму Одеської міської ради спільно з Дунайським центром впливу (DCC) провели семінар на тему: «Важливість Інтернет маркетингу у розвитку туризму». ДЦВ презентував новий інтерактивний веб-портал: www.danube.travel, який містить інформацію про туристичний потенціал всіх 10 країн учасників регіону.  Danube travel є безкоштовною рекламною платформою, метою якої є сприяння розвитку нових туристичних спрямувань на європейському світовому ринку. 
23 травня 2013 року відбувся Другий Міжнародний туристичний семінар на тему:   «Місто Одеса – розвиток культурологічного туризму». У ході семінару були розглянуті теми винного, гастрономічного туризму, роль музеїв, театрів, культурних центрів у розвитку туризму. Близько ста рестораторів, отельєрів, представників винних компаній, туристичних фірм і музеїв взяли участь в серії професійних дискусій і міжнародних презентацій. В якості спікерів були запрошені провідні українські та міжнародні експерти, зокрема з Іспанії та Франції. Семінар дав розвиток новим знайомствам і привернув увагу іноземних туристів до нашого міста.
25 серпня 2013 року в Одеському Державному літературному музеї відбувся Міжнародний семінар з міського брендингу. Програмою семінару передбачено проведення комплексу аналітичних та творчих заходів, спрямованих на дослідження та визначення основних трендів у сфері маркетингу та брендингу територій, проектування сценаріїв та стратегії просування бренду Одеси за методологією                    міні-форсайту

24.
Організація та проведення Днів Одеси у інших містах України, Росії та Європи з метою ознайомлення з культурним та туристичним потенціалом Одеси мешканців та провідних туроператорів цих міст (у формі масштабних заходів 
міського значення та у форматі спеціалізованих акцій)
Візит до м. Лодзь (Польща),
м. Києва (Україна),
м. Марселя (Франція)

З 2012 року реалізується проект «Одеса їде в гості», спрямований на ознайомлення з містом Одесою, його неповторним колоритом, а також історичною та культурною спадщиною. Проект сприяє просуванню міста як на національному, так і на міжнародному ринках і презентує Одесу як культурний та туристичний центр. Метою проекту є налагодження і розвиток партнерських відносин з містами України і інших країн світу в сфері культури та туризму.  
З 9 до 12 травня 2013 року  в рамках даного проекту відбулася презентація міста Одеси на міжнародній арені, а саме у м. Лодзь (Польща). Візит прилучений 20-річчю встановлення між нашими містами побратимських відносин. В рамках візиту було договорено про проведення на території Польщі джаз-фестивалю за участю одеських музикантів. Крім того, в рамках святкування Дня міста було заплановано візит до Одеси польського кінорежисера Єжи Гофмана з демонстрацією його кінофільмів.
В період з 8 по 9 червня 2013 року відбувся візит Одеської делегації до Національного музею народної архітектури і побуту України (Київська обл.,                            сел. Пирогів). В рамках цього візиту Одеса представила себе як мультинаціональне та мультикультурне місто, яке займає одне з провідних місць України за своєю туристичною привабливістю
З 10 по 17 червня 2013 року здійснений візит до м. Єреван (Вірменія). В рамках візиту було обговорено питання щодо розвитку міжнародного проекту народної дипломатії, який створив платформу для унікальних комунікацій між країнами на основі ділових та культурних зв’язків.
З 4 по 9 липня 2013 року здійснений офіційний візит Одеської делегації у Східну Македонію (Греція). Даний візит посприяв двостороннім відносинам  наших країн. В рамках візиту була проведена значна кількість офіційних зустрічей представників Одеської міської ради з мерами таких грецьких міст, як: Аміндео, Птолеміада, Кастор’я, Гревена, С’ятиста, Козаїн, Аяни. В рамках перебування делегації Одеси у Східній Македонії були здійснені двосторонні зустрічі грецьких та одеських туристичних компаній для подальшої взаємодії і укладення договорів про співробітництво з метою залучення додаткового потоку туристів в наші країни.
З 16 по 17 липня 2013 року Одеська делегація здійснила візит в м. Марсель (Франція), який є містом-побратимом Одеси. До офіційної делегації була включена Уте Кільтер для проведення презентації м. Одеси на французькій мові

25.
Встановлення побратимських відносин
Підготовка укладення договору про побратимство з містом Баку (Азербайджан), угоди про партнерство з містом Самсун (Туреччина), 
Програми торговельно-економічного, науково-технічного та гуманітарного співробітництва між виконавчими комітетами                    м. Одеса та Ростова-на-Дону (Росія)

Протягом року була проведена робота з підготовки підписання договорів та програм розвитку співробітництва з іноземними містами:
	Договір про побратимство з м. Баку (Азербайджан): на даний час текст угоди знаходиться в азербайджанської сторони на узгодженні;
	Програма торговельно-економічного, науково-технічного та гуманітарного співробітництва між виконавчими комітетами м. Одеса та м. Ростовом-на-Дону (РФ): підписання програми  відкладене на невизначений термін;


	Договір про співробітництво з м. Самсун (Туреччина): підписання угоди було відкладене на невизначений термін у зв’язку з тим, що турецька сторона протягом тривалого часу не проявляє будь-якої активності щодо розвитку співробітництва

26.
Проведення міжнародних заходів
Організація проведення в Одесі фестивалю «Французька весна», Днів Польщі, Днів Литви, Днів культури різних країн (В'єтнаму, Німеччини, Туреччини, Швеції і т.д.), Дня слов'янської писемності, Дня Європи, Міжнародного дня Друзів та ін.
Протягом звітного періоду згідно з даним пунктом проведені наступні заходи:
	лютий – урочисті заходи в Одеському зоопарку, приурочені до Китайського Свята Весни; 
	квітень – виставка карикатур з України та Швеції на тему: «Плюс 1С. Кліматичні зміни мовою карикатуристів України і Швеції»; ряд урочистих заходів, приурочених до святкування 140-річчя з Дня народження єврейського поета і прозаїка Хаїма Нахмана Бяліка (організовані спільно з Ізраїльським культурним центром в Одесі); Другий форум студентів Таджикистану, які навчаються за кордоном; в рамках 10-го ювілейного фестивалю «Французька весна» – концерт французької співачки Зази Фурньє;
	травень – благодійний «Ярмарок турецької культури», під час якого пройшли фестиваль турецької кухні та виставка-продаж різних товарів. Кошти, виручені на заході, були спрямовані на придбання протипролежневих матраців для соціально незахищених верств населення; урочисті заходи, приурочені до святкування Дня Європи. Зокрема були організовані Молодіжний квест, присвячений історії і європейським кореням Одеси, тематичний велопробіг, конкурс «Приморський хоровод», Європейський флеш-моб, а також наметове містечко, в якому дипломатичні представництва, акредитовані в Одесі, презентували національні страви та різні товари; Дні Польщі в Одесі, організовані спільно з Генеральним консульством Польщі в Одесі, в рамках яких була організована дегустація страв польської кухні, фінальний матч турніру з футболу серед школярів на перехідний Кубок Генерального консула Республіки Польща в Одесі, фінал студентського конкурсу на кращий туристичний маршрут «Польська Одеса»; 
	червень – чесько-український бізнес-форум; день В'єтнаму, в рамках якого відбувся ярмарок товарів в'єтнамського виробництва (організовано спільно з в'єтнамською громадою); організація прибуття до Одеси колони раритетних автомобілів, в рамках заїзду «З "Жуком" до Криму-2013» (організовано спільно з Почесним консульством Литовської Республіки в Одесі);
	вересень – урочисті заходи, приурочені до святкування Дня міста Одеса-2013, зокрема, присвячені ювілеям побратимських та партнерських зв'язків Одеси; виставка «Середньовічні порти в морських маршрутах Сходу: Північ Егейського моря, Чорне море, Каспійське море» (спільно з Грецьким фондом культури);
	жовтень – тижні Німеччини. В рамках даного проекту проведено велику кількість виставок та концертних виступів, а також навчальні семінари з німецької історії і мови, олімпіада з країнознавства, літературні читання та презентації; сприяння у проведенні в Одесі Міжнародної  освітньо-культурно-розважальної Конференції Лімуд; участь у Міжнародній конференції «Гуманітарна дипломатія, співпраця, взаємодія» (місто-партнер Санкт-Петербург); координація проведення «Європейського Тижня Місцевої Демократії»


Пріоритетний напрямок «Перлина біля моря (історія міста, культурна самобутність, архітектурний вигляд)»
І. Вдосконалення просторової організації міста
27.
Затвердження проекту нового Генерального плану міста Одеси
Експертиза, затвердження міською радою


Протягом року проводилось доопрацювання проекту Генерального плану міста за зауваженнями, пропозиціями та рекомендаціями установ, організацій, які були отримані в результаті громадських слухань та роботи погоджувальної комісії. Доопрацювання проекту може бути виконано  протягом місяця з моменту підписання завдання, за умов належного фінансування. Грошові кошти в обсязі 2 000,0 тис.грн у відповідності з договором між управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради та інститутом «Діпромісто» були передбачені в бюджеті міста Одеси на 2013 рік у повному обсязі. Фінансування проектних робіт не здійснювалось належним чином. Станом на 01.01.2014 року профінансовано 1465,0 тис.грн відповідно до актів виконаних робіт. Однак до теперішнього часу на рахунку управління Державної казначейської служби України в місті Одесі Одеської області залишок неоплачених платіжних доручень становить 537,0 тис.грн. Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради і департамент фінансів Одеської міської ради неодноразово зверталися до управління Державної казначейської служби України в місті Одесі Одеської області з питання проведення розрахунків згідно з платіжними дорученнями

28.
Розробка детального плану територій прибережних схилів від парку ім. Т.Г. Шевченка                       до 16-ої ст. Великого Фонтану
-


Розробка детального плану території прибережних схилів від                                    ЦПКтаВ  ім. Т.Г. Шевченка до 16-ої ст. Великого Фонтану призупинена з причини відсутності фінансування, а також судових позовів з боку ТОВ "Вікойл" з питань розробки даного детального плану території
29.
Розробка детального плану території в межах вулиць Миколи Гефта, 
Отамана Чепіги,                                7-ої Пересипської                                           в м. Одесі 

Розробка, погодження, розгляд на містобудівній раді, затвердження


Рішенням сесії Одеської міської ради  від 14.06.2013 року № 3487-VI затверджено детальний план території в межах вулиць Миколи Гефта, Отамана Чепіги,                            7-ої Пересипської в м. Одесі
30.
Ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах  монументального мистецтва, які розташовані поза межами історичного центру           міста

-

За звітний період проведені ремонтно-відновлювальні роботи на пам’ятниках, розташованих за межами історичного центру міста: «Льотчикам 69-го авіаполку»                         (5-а ст. Великого Фонтану); «В. Висоцькому» (Французький бульвар, 33),                                  «Льотчику-космонавту СРСР, Герою Радянського Союзу Г.Т. Добровольському» (вул. Героїв Сталінграда, 60-а)
31.
Виготовлення та встановлення охоронних дощок, знаків і позначок на об’єктах культурної спадщини


-
У 2013 році не проводилася робота з виготовлення та встановлення охоронних дощок, знаків і позначок у зв’язку з відсутністю коштів. Бюджетні призначення затверджені наприкінці року
ІІ. Відродження історичного центру міста
32.
Капітальний ремонт і ремонтно-реставраційні  роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині           м. Одеси

-
У 2013 році продовжувались роботи з реставрації І черги фасадів, які розташовані в історичній частині міста (всього 20  об'єктів). Роботи по 16 фасадам завершено. Роботи з реставрації І черги фасадів заплановано завершити в 2014 році
33.
Проведення  міжнародних конференцій та наукових семінарів щодо включення історичного центру м. Одеси до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
-
У 2013 році проводилась підготовча робота щодо участі у міжнародних семінарах та конференціях із запрошенням експертів ЮНЕСКО 
34.
Виготовлення номінаційного досьє (програмного продукту та бази даних) каталогу фасадів ядра  історичного центру 
м. Одеси з метою включення до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
-
За звітний період проводилась робота з розробки пакету номінаційної документації та підготовки для участі у міжнародних семінарах та конференціях із запрошенням експертів ЮНЕСКО.
У зв’язку з цим розроблена спеціалізована геоінформаційна система із дигиталізацією усіх об’єктів культурної спадщини, розташованих на території міста Одеси, яка виконана у відповідності із затвердженим Історико-архітектурним опорним планом з вказаними межами історичних ареалів міста Одеси. Проводиться масштабна робота з обстеження об’єктів культурної спадщини, в тому числі будівель ядра історичного центру м. Одеси, у ході якої складено більше 100 актів. Проведена інвентаризація об’єктів монументального мистецтва, загальна кількість яких складає 175 об’єктів.
Розроблена наукова та облікова документація для прийняття під охорону держави пам’ятника-монумента «Засновникам Одеси» на Катерининській площі у м. Одесі. Виконана облікова документація для надання статусу об’єкта культурної спадщини – пам’ятнику «Засновникам Одеси»

35.
Ремонтно-реставраційні (відновлювальні) роботи на об’єктах культурної спадщини – монументального мистецтва, 
в т.ч. національного значення, які  розташовані у ядрі історичного центру м. Одеси та прилеглій території
-
За звітний період проведені наступні ремонтно-реставраційні роботи, а саме:
	ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятнику Невідомому матросу, Алеї Слави, 2-х стелах (парк ім. Т.Г. Шевченка);

виготовлена проектно-кошторисна документація на реставрацію пам’ятника М. Томасу (Італійський бульвар, сквер ім. Томаса);
ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці місцевого значення «Ланжеронівська арка» (Лідерсівський бульвар, ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка);
відновлення напису на пам’ятнику В. Холодній (вул. Преображенська ріг Соборної площі);
	ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці місцевого значення «Мавританська арка» (Французький бульвар, 17)

36.
Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках архітектури та містобудування національного значення



-
За 2013 рік проведені відповідні роботи, а саме:
	ремонтно-реставраційні роботи  виконані в повному обсязі на пам'ятці «Будівля Старої біржі» (пл. Думська, 1); 
	виконані проектні роботи з капітального ремонту  системи опалення на пам'ятці «Ансамбль Воронцовського палацу: палац бельведер (колонада), стайня»                     (пров. Воронцовський, 2)


Пріоритетний напрямок «Екологічно благополучне місто. Місто здорових людей»
І. Забезпечення екологічно сприятливих умов життя населення міста
37.
Відродження парків та скверів міста, збільшення  площі зелених насаджень загального користування
Розробка проекту благоустрою  парку-пам’ятника садово-паркового мистецтва                           ім. Т.Г. Шевченка 
Розробка проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж територій  парків- пам’ятників садово-паркового мистецтва,                           а саме: ім. Ленінського комсомолу, дендропарку Перемоги,  ім. Котовського
  
Затверджено проект землеустрою організації та установки меж парку-                             пам'ятника садово-паркового мистецтва ім. Т.Г. Шевченка, площею 44,3597 га. 
Станом на 01.01.2014 року розроблені та перебувають на узгодженні проекти землеустрою з організації та встановлення меж територій парків-пам'ятників садово- паркового мистецтва   ім. Ленінського комсомолу,  ім. Котовського,  дендропарку Перемоги, що дає можливість для подальшої розробки проектів благоустрою парків





38.
Проектування та виконання реконструкції об'єктів та інженерних мереж КУ "Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення", розташованої за адресою: м. Одеса,    вул. Новощіпний ряд, 25
-
У 2013 році було завершено ескізний проект. Отримано позитивні висновки              ДП «Укрдержбудекспертиза» по ескізному проекту та по І черзі реконструкції об’єкта,  відповідно до яких затверджено проектно-кошторисну документацію з вартістю робіт 99 995,780 тис.грн, у тому числі по І черзі реконструкції об’єкта –                         29 466,982 тис.грн.
На виконання заходів з проектування і реконструкції об’єктів та інженерних мереж КУ «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення», розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Новощіпний ряд, 25, за рахунок коштів Міського фонду охорони навколишнього природного середовища міста Одеси було передбачено фінансування у розмірі 7 650,00 тис.грн. Отримано технічні умови та проведено експертизу проектно-кошторисної документації на суму 67,76 тис.грн. За результатами проведеної процедури закупівлі підрядних робіт за державні кошти,                       29 листопада 2013 року укладено договір на виконання підрядних робіт. За договором виконано роботи на загальну суму 1 720,73 тис.грн 

39.
Організація і проведення щорічних оглядів-конкурсів освітніх установ  і установ культури, що впроваджують нові інноваційні освітні програми і технології в області екологічної освіти і виховання, проведення екологічних фестивалів
-
Департаментом екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради спільно з представниками департаменту освіти та науки Одеської міської ради, районних відділів освіти м. Одеси, гімназій та спеціалізованих шкіл, громадської організації «Комітет біологічної безпеки» проведено ряд робочих нарад щодо розробки Методики реалізації Концепції з екологічного виховання та освіти. Станом на грудень 2013 року за проектом «Екологічне мислення» Науковою громадською організацією «Комітет біологічної безпеки»:
	розроблений, погоджений та реалізований план проведення навчальних тематичних лекцій у школах, частина з яких буде прочитана в січні і лютому               2014 року; 

отримано дозвіл адміністрації філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс» на проведення екскурсій;
	отримано згоду доктора медичних наук, професора Білокриницької В.С. на проведення лекцій у школах міста з питання сучасних досліджень впливу електромагнітного випромінювання на здоров’я людини і розробок сучасного захисту;
	профінансовано видавництво методичних посібників за    трьома тематичними лекціями;
	профінансований і розроблений макет для основного інформаційного стенду проекту
40.
Технічне обслуговування та поточний ремонт апаратів доочищення питної води в дитячих закладах міста
-
На проведення технічного обслуговування та поточний ремонт апаратів доочищення питної води в дитячих закладах міста у 2013 році департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради у бюджеті міста передбачено 756,0 тис.грн. За результатами торгів департаментом укладено договір з ПП «АКВА-96», згідно                      з даним договором в липні-серпні виконано технічне обслуговування 65 установок

ІІ.  Підвищення якості та доступності медичних послуг
41.
Будівництво лікарні швидкої допомоги
Затвердження коректування медичного завдання, реконструкція ТП-3915,  реконструкція харчового блоку, будування патологоанатомічного бюро

У 2013 році завершено роботи з влаштування залізобетонного каркасу, кладки зовнішніх стін і парапетів. 
Станом на 01.01.2014 року  ведуться роботи з монтажу перегородок, завершено монтаж перегородок на трьох поверхах. Замовлено конструкції віконного заповнення
42.
Створення діагностичного центру
Затвердження проектно-кошторисної документації
Завершено роботи з влаштування залізобетонного несущого каркасу, виконана кладка зовнішніх стін чотирьох з половиною поверхів, виконано утеплення та стяжка перекриття, виконано роботи з влаштування пожежного резервуару; монтажні роботи з влаштування електрощитової


43.
Інформатизація охорони здоров'я м. Одеси
Створення медичного процесингового центру, впровадження локальних точок реєстрації та обміну інформацією в лікувально- профілактичних закладах міста, створення системи обміну медичною інформацією між усіма лікувально- профілактичними закладами м. Одеси            
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2013 року № 743 зменшено обсяг видатків з Державного бюджету України на фінансування заходів проекту, у зв`язку з чим виникла необхідність збільшення обсягів видатків з бюджету                          міста Одеси. Постійною комісією Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів було погоджене питання щодо збільшення обсягів фінансування заходів проекту “Інформатизація охорони здоров'я міста Одеси”, підготовлено проект рішення Одеської міської ради про виділення коштів на фінансування заходів проекту, яка повинна була відбутися 04.12.2013 року. Однак, у зв`язку із перенесенням сесії Одеської міської ради на другу половину грудня, стала неможлива реалізація проекту на визначених Всеукраїнським конкурсом умовах та у визначені терміни. В зв`язку з цим були повернені субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, виділених для Одеської області у сумі 419,0 тис.грн на реалізацію проекту “Інформатизація охорони здоров'я міста Одеси”

44.
Будівництво дитячої поліклініки в Суворовському районі     м. Одеси
-
Станом на 01.01.2014 року завершені ремонтні роботи:
	з влаштування залізобетонного несущого каркасу; 

виконана кладка зовнішніх стін чотирьох з половиною поверхів;
виконано утеплення та стяжка перекриття; 
проведені роботи з влаштування пожежного резервуару;
виконано монтажні роботи з влаштування електрощитової

45.
Реконструкція міської дитячої лікарні № 2
Затвердження проектно-кошторисної документації на встановлення кисневої підстанції,  ремонт відділення реанімації новонароджених
У 2013 році в дитячій міській лікарні № 2 проведено роботи з капітального ремонту приміщень лікарні з метою створення відділення реанімації на 12 ліжок та розміщення двох відділень для новонароджених дітей на 65 ліжок.
Стаціонарні відділення оснащені новою сучасною апаратурою та технікою.                               У 2013 році за рахунок коштів, виділених з бюджету міста, були проведені роботи з капітального ремонту на суму 547,5 тис.грн, придбано обладнання на суму                        3818,3 тис.грн

ІІІ. Популяризація  здорового способу життя
46.
Розробка Програми будівництва велосипедних  доріжок та парковок
Розробка концепції та Програми розвитку  велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Одесі
Відповідно до Концепції розвитку молодіжного спорту, велосипедного руху і облаштування велосипедної  інфраструктури у м. Одесі на 2013-2018 роки (далі – Концепція), затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18.07.2013 року № 3654-VI, протягом року відпрацьовувались основні принципи та напрямки проектування велосипедної інфраструктури в рамках підготовчого етапу Концепції               з метою розробки Програми будівництва велосипедних доріжок та парковок

47.
Підготовка до проведення фінальної частини ігор чемпіонату Європи                     2015 року з баскетболу
Підготовка до будівництва основної арени та тренувальної бази                                            в Суворовському районі         м. Одеси  







































Започаткування робіт з благоустрою шляху слідування до основної арени і назад
Початок реконструкції спортивних залів та будівництва спортивних майданчиків
Рішення  сесії Одеської міської ради від 18.06.2013 року № 3618-VI щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, що знаходиться у власності                         ПАТ «Геополіс» по вул. Чорноморського козацтва, 72, площею 10,0047 га, під будівництво спортивної арени відділом державної реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції здійснено державну реєстрацію прав.
Протягом року проведені наступні роботи: 
- Містобудівною радою ухвалено ескізний проект універсальної спортивної арени до «Євробаскету-2015» по вул. Чорноморського козацтва, 72. При розробці одеської арени за основу була  взята "Шяуляй Арена", збудована у Литві до чемпіонату Європи з баскетболу у 2011 році;
- ПАТ «Одессільмаш» укладено договір про  передачу в оренду земельної ділянки замовнику проектування та будівництва ТОВ «Юнайтед Баскетбол Інвестментс» для будівництва та експлуатації спортивно-розважального комплексу терміном до 1 липня 2016 року. В 2013 році демонтовані споруди на ділянці забудови, завершені підготовчі земельні роботи.
Управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради видано містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки
Станом на 01.01.2014 року проектна документація проходить експертизу в                ДП «Укрдержбудінспекція». 
Відпрацьовуються технічні  умови підключення до інженерних мереж міста Одеси. Генеральним підрядником компанії «Юнайтед Баскетбол Інвестментс»                     ТОВ «Мастер-строй» розпочато будівництво спортивно-розважального комплексу – триває закладка монолітної подушки фундаменту.
Завершення будівництва  планується у II кварталі 2015 р.
Рішенням Одеської міської ради № 3620-VI виділена у постійне користування                      ДП «Льодові арени» земельна ділянка для проектування та будівництва тренувальної бази, благоустрою прилеглих територій та будівництва під’їзних доріг, площею                1,0059 га, в Суворовському районі за адресою: вул. Академіка Заболотного, 64 – за інформацією департаменту комунальної власності Одеської міської ради відділом державної реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції здійснено державну реєстрацію прав.
Управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради надані умови та обмеження,  управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради узгоджені технічні умови на проектування та будівництво тренувальної бази. За результатами тендеру генпідрядником будівництва тренувальної бази визначене ТОВ «МК-БУД ЛТД» (м. Київ).
Отримано технічні умови з підключення будівельного майданчика до мереж життєзабезпечення. Для будівництва мереж електропостачання замовлено проект будівництва трансформаторної підстанції та мереж 10 кВт та 0,4 кВт; проект проходить експертизу.
Отримано декларацію про початок виконання підготовчих робіт та декларацію на початок будівельних робіт, закінчено роботи з обгороджування будівельного майданчика, отримано дозвіл  на тимчасове підключення до мереж електрозабезпечення та водопостачання будівельного майданчика.
Згідно з розпорядженням міського голови від 12.04.2013 р. № 326-01р                                    «Про створення комісії з приведення в належний стан будівель, споруд та їх фасадів, розташованих за маршрутом прямування до спортивної арени вулицями Чорноморського козацтва та Отамана Головатого» комісією проведена уся  необхідна підготовча робота, а саме було обстежено 176 будинків за маршрутом прямування до спортивно-розважального комплексу. Визначена площа фасадів, що потребують ремонту, – 40273 м2 (в т.ч. житлові будинки відомчі, ТСББ, ЖБК – 9700 м2; житлові будинки комунальної власності – 26908 м2; школи і дошкільні заклади – 3665 м2) та площа, необхідна для закриття сіткою 11680 м2.
На першому етапі підготовки Суворовською районною адміністрацією Одеської міської ради проведено роботу із суб’єктами господарювання, які розташовані на шляху слідування до спортивної арени по вулицям Чорноморського козацтва та Отамана Головатого щодо приведення фасадів своїх будівель у належний санітарно- технічний стан. Спільно із службами та управліннями міста, які будуть задіяні у виконанні робіт, складено проект кошторису на проведення необхідних робіт, на загальну суму 200,0 млн.грн. 
Рішенням Одеської міської ради від 18.07.2013 року № 3641-VI управлінню з фізичної культури та спорту Одеської міської ради виділено фінансування на ремонт та реконструкцію спортивних об’єктів в рамках підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу, у тому числі: Приморський                  район – КПНЗ «СДЮСШОР № 2»; Малиновський район – КПНЗ «КДЮСШ № 5»; Суворовський район – КПНЗ «КДЮСШ № 8»; Київський район – «Баскетбольний майданчик».
Комунальними спортивними школами укладено договори підряду на виконання капітального ремонту спортивних залів та проектно-кошторисну документацію надано до ДП «Укрдержбудекспертиза». 
КПНЗ «СДЮСШОР № 2», КПНЗ «КДЮСШ № 5» та КПНЗ «КДЮСШ № 8»  отримано експертний звіт кошторисної частини проектної документації та договори, зареєстровані в Управлінні Державної казначейської служби м. Одеси. Підрядники приступили до виконання робіт. Реконструкція «Баскетбольного майданчика» у Київському районі не відбулася через невстановлення балансоутримувача зазначеної споруди

Пріоритетний напрямок «Розумне місто (сучасні технології управління містом)»
І. Створення ефективної системи управління міським господарством, яка дозволить спростити взаємодію з жителями і підвищить їх довіру     до міської влади
48.
Створення електронної карти-схеми благоустрою міста та підземних інженерних комунікацій


-
Спільно з підрядними організаціями та КП ДІАЦ була створена ГІС система "Мапстер", а саме: відображення на карті міста численних об'єктів та інфраструктури міста у вигляді шарів, нанесених на карту. Відповідальним виконавцем по даному пункту є інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради. За  інформацією департаменту впровадження інформаційних технологій Одеської міської ради, фінансування проекту належною мірою не проводилося і для повноцінного використання та отримання прав на цей продукт необхідне виділення значних грошових коштів.
Число виконавців – міських структурних підрозділів збільшене до 44. За 2013 рік на електронну карту-схему  нанесено та оновлено більше 110 тис. об'єктів

49.
Соціальний проект "Швидка соціальна допомога"/надання субсидій та інші допомоги
Розробка, тестування, навчання персоналу, пілотна експлуатація, прикладна експлуатація
На виконання даного заходу КУ «Міський центр гуманітарної допомоги, інформаційного та господарчого забезпечення» проведена інвентаризація програмного забезпечення, відповідна інформація та перелік баз даних надані для подальшого  опрацювання  і централізованого обслуговування в рамках даного пункту департаменту впровадження інформаційних технологій Одеської міської ради

ІІ. Прозора та ефективна робота міської влади
50.
Розширення функціональних можливостей "Єдиного центру звернень громадян"


Розробка, тестування, навчання персоналу, пілотна експлуатація, прикладна експлуатація
За звітній період розроблена програма для роботи колл-центру Petition. Проведено підключення практично всіх підрозділів Одеської міської ради до єдиної бази. Був створений модуль зворотного зв'язку з громадянами, що значно збільшило якість виконань звернень
51.
Проект «Система електронного документообігу»
Розробка, тестування, навчання персоналу, пілотна експлуатація, прикладна експлуатація
В 2013 році  проводилась розробка додаткового модуля програми Petition, завданням якого є організація електронного  документообігу і зв'язок його з існуючими базами даних. Однак, у зв'язку з відсутністю повноцінного фінансування і технічних складнощів у реалізації даного проекту, впровадження в експлуатацію повноцінної системи електронного документообігу не надається можливим

52.
Соціальний проект  "Диспетчеризація швидкої/невідкладної  медичної допомоги"
Модернізація,  навчання персоналу, пілотна експлуатація, прикладна       експлуатація

В 2013 році було створено програмне забезпечення, що відображає на карті м. Одеси місцезнаходження карет швидкої медичної допомоги з допомогою системи GPS.                     В якості карти  використовується  ГІС-комплекс "Мапстер"
Пріоритетний напрямок «Місто інтенсивного капітального будівництва»
I. Збереження і захист узбережжя міста від небезпечних інженерно-геологічних процесів
53.
Здійснення капітального ремонту берегозахисних споруд 
Поточний ремонт берегозахисних споруд
Укладено договори на виконання поточного ремонту траверсів: № 13 на суму 99502,56 грн – роботи виконано в повному обсязі; № 9 на суму 65519,04 грн – роботи виконано та профінансовано бюджетом міста, укладено договір та частково виконано роботи по ремонту входів штолень 1-ої та 2-ої черги на суму 85078,40 грн

Пріоритетний напрямок «Місто щасливого дитинства»
І. Створення умов для повноцінного розвитку дітей та підлітків
54.
Завершення будівництва дитячого садка № 28А  мкр. ІІІ-4-2 жилого району                    ім. Котовського
Введення в експлуатацію

За рахунок коштів бюджету міста Одеси за звітній період  були виконані в повному обсязі роботи з будівництва систем теплозабезпечення дитячого садка. На будівництво індивідуального теплового пункту освоєно кошти у розмірі                              238,59 тис.грн 

55.
Реконструкція, капітальний ремонт шкільних та дошкільних закладів освіти
Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» 
№ 238 комбінованого типу, розташованої за адресою:    м. Одеса, 
вул. Мельницька, 25

Роботи з капітального ремонту дошкільного навчального закладу «Ясла-садок»        № 238 комбінованого типу, розташованого за адресою: м. Одеса,                                             вул. Мельницька, 25, виконані в повному обсязі. Об'єкт введено в експлуатацію 24.12.2013 року.
Проведені ремонтні роботи в дошкільних закладах освіти, а саме: ремонт санвузлів, заміна вікон на металопластикові, ремонт покрівлі, фасадів, харчоблоків

56.
Відкриття дошкільного навчального закладу № 5 (вул. Висоцького, 25-а)
Передача закладу на баланс відділу освіти Суворовської  районної адміністрації Одеської міської ради
Згідно з наказом департаменту освіти та науки Одеської міської ради дошкільний навчальний заклад № 5 (вул. Висоцького, 25-а) передано на  баланс  відділу освіти Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради. В жовтні 2013 року дошкільний заклад № 5 введено в експлуатацію

57.
Капітальний ремонт приміщення та відкриття дошкільної групи в Одеському навчально-виховному комплексі № 1 «Спеціалізована школа                   І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» (пл. Молоді, 17)

Виведення класів початкової школи з групового приміщення
Проведення ремонтних робіт


Протягом року в Одеському НВК № 1 (пл. Молоді, 17) проведені ремонтні роботи в приміщеннях колишнього спального корпусу. У зв’язку з відсутністю фінансування ремонті роботи в групових приміщеннях не розпочато





58.
Відкриття дошкільних груп у дошкільному навчальному закладі                   № 232                                  (просп. Добровольського,  138-а) після зменшення площі, яка надається в оренду приватному закладу освіти «Неугомон»

Внесення змін до договору оренди щодо зменшення площі, яка надається в оренду, проведення ремонтних робіт у звільнених приміщеннях, відкриття дошкільних груп, придбання обладнання, меблів, інвентарю
Через відсутність фінансування ремонтні роботи у приміщеннях ДНЗ № 232                       (просп. Добровольського, 138-а) в 2013 році не проводилися.   
З метою збільшення кількості дітей дошкільної ланки та раціонального використання площі дитячого навчального закладу № 232 директор приватного навчального комплексу «Неугомон» Вишневський С.М. залучений до роботи комісії відділу освіти Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради з влаштуванням дітей до дошкільних закладів
59.
Відкриття дошкільних груп у  відомчому (ОПХФП «Біостимулятор») дошкільному навчальному закладі № 289               (вул. Генерала                      Бочарова, 35-а) за рахунок пільгової оренди приміщень, які не
використовуються 

Укладання договору оренди на пільгових умовах, придбання обладнання, меблів, інвентарю, відкриття дошкільних груп
Керівництвом ОПХФП «Біостимулятор» прийняте рішення про відновлення роботи відомчого дошкільного навчального закладу (вул. Генерала Бочарова, 35-а)

60.
Реконструкція аварійного корпусу Одеської                     ЗОШ № 19                                (вул. Кустанайська, 3) з наступним відкриттям дошкільних груп і переведенням школи у статус навчально-виховного комплексу «Школа-дошкільний заклад»

Оформлення документів на користування земельною ділянкою, доопрацювання проектно-кошторисної документації, початок робіт з реконструкції
На виконання робіт у 2013 році були передбачені кошти у розмірі 2500,00 тис.грн за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, а також кошти бюджету м. Одеси у розмірі 375,2 тис.грн, у 2013 році виконані проектні роботи, проведена державна експертиза проекту. Проведена тендерна процедура та укладено договір на виконання підрядних робіт з ВАТ "Пересувна механізована колона-15"  "Дунайводбуд"
61.
Покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів
Придбання сучасних навчальних комп’ютерних комплексів 
Продовження створення локальних мереж
Установка серверів для забезпечення інформаційної безпеки та централізованої фільтрації несумісного з навчальним процесом контенту

В загальноосвітніх навчальних закладах комунальної власності територіальної громади м. Одеси нараховується 164 навчальних комп’ютерних комплекси, в яких 1840 персональних комп’ютерів, крім того, в закладах освіти у наявності                               1904 окремих персональних комп’ютери (у шкільних бібліотеках, окремих кабінетах використовуються для діловодства), 123 загальноосвітні навчальні заклади підключені до мережі Інтернет

62.
Організація  літнього оздоровлення та відпочинку дітей 
Перевірка стану готовності оздоровчих закладів та пришкільних таборів до роботи в оздоровчий період,
організація оздоровлення та відпочинку дітей
На виконання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 25.04.2013 р. № 149 «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків під час літніх канікул у 2013 році» департаментом освіти та науки Одеської міської ради виданий наказ від 13.05.2013 р. № 221 «Про організацію оздоровлення та відпочинку учнів і вихованців закладів освіти м. Одеси влітку 2013 року» та вжиті відповідні заходи.
Літній оздоровчий сезон в місті розпочато 28 травня 2013 року.  
В закладах освіти міста Одеси було організовано роботу 127 пришкільних таборів з денним перебуванням (із них: 10 – профільних, 2 – праці та відпочинку), де активним дозвіллям охоплено 36 тисяч 956 дітей, що становить 54,7 % від загальної кількості дітей-учнів 1-10 класів.
В першочерговому порядку відпочинком в пришкільних таборах з денним перебуванням охоплено 1622 дітей пільгових категорій, 525 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 344 дитини-інваліда; 435 дітей з багатодітних сімей та малозабезпечених сімей; 221 дитина, які постраждали від аварії на ЧАЕС;                    12 дітей, чиї батьки загинули при виконанні службових обов’язків;  89 талановитих та обдарованих дітей.
У травні поточного року комісіями, утвореними відповідно до розпоряджень голів районних адміністрацій Одеської міської ради, до складу яких увійшли заступники голів районних адміністрацій, представники відділів освіти районних адміністрацій, держтехногенної безпеки районів міста, дитячих міських поліклінік, головних лікарів районних СЕС та методисти методичних кабінетів районних відділів освіти, здійснено перевірку щодо стану готовності пришкільних таборів до проведення відпочинку та оздоровлення дітей та підлітків міста влітку 2013 року, за результатами якої складено відповідні акти про стан готовності пришкільних таборів. 
Всього протягом оздоровчого періоду було організовано та проведено близько                           450 туристсько-екскурсійних подорожей, в тому числі краєзнавчого характеру, в яких взяли участь майже 14 тис. дітей міста, а також проведено 16 зборів лідерів учнівського самоврядування, в яких взяли участь близько 400 дітей. В пришкільних таборах було створено необхідні умови для перебування дітей: задовільне матеріально-технічне забезпечення; працювали ігрові кімнати; забезпечено умови для дотримання учнями правил особистої гігієни; здійснювався необхідний медичний контроль за станом здоров'я дітей та виконанням режиму дня, а також систематичний контроль за дотриманням норм харчування, якістю продуктів. 
В комунальному позашкільному закладі «Одеський міський оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія» потягом 4-х змін (з 03.06.2013 р. по 28.08.2013 р.) оздоровлено                    1132 дитини (було заплановано 1120 дітей) пільгових категорій шкіл-інтернатів                    №№ 1, 2, 5 та загальноосвітніх шкіл м. Одеси. Загальна кількість дітей, охоплених оздоровчими послугами в дошкільних навчальних закладах міста, становить                      21308 дітей (84% від загальної кількості дітей, які відвідують дошкільні заклади), з них дітей пільгового контингенту 2849 (90 % від загальної кількості дітей цієї категорії)

Пріоритетний напрямок «Місто сильне своєю громадою, яка піклується про кожного одесита»
І. Реальна участь міської громади в управлінні та житті міста
63.
Створення постійно діючих бригад для благоустрою мікрорайонів, території яких не обслуговуються  муніципальними житлово-комунальними службами



-
У відповідності з Програмою розвитку органів самоорганізації населення м. Одесі                   на 2012-2015 роки протягом 2013 року створені та діють постійно діючі бригади з благоустрою у мікрорайонах: «Чубаївка» – 2 особи; «Балтський» – 2 особи;               «Дмитріївка» – 7 осіб; «Суворовський» – 7 осіб.
На території мікрорайону силами бригад здійснювались роботи з благоустрою: ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ побутових та інших відходів, приведення у належний санітарний стан територій, прилеглих до прибудинкових, скверів, висаджування саджанців дерев і чагарників

ІІ. Створення умов для соціальної адаптації людей похилого віку та з обмеженими можливостями
64.
Створення муніципального  благодійного  «Університету третього покоління» для людей похилого віку з обмеженими можливостями


Організація навчального курсу серед випускників Одеського національного університету 
імені І.І. Мечникова, працівників територіальних центрів по програмам та методикам, викладеним з урахуванням особливостей людей похилого віку
Навчання пілотної групи підопічних 
КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району                     м. Одеси» курсу «Комп’ютерна грамота»
Впродовж року територіальними центрами соціального обслуговування Приморського, Малиновського районів міста Одеси була проведена робота щодо організації «Університету третього покоління», зокрема по напрямку «Комп’ютерна грамота»:
-	укладені договори про співпрацю з Одеським національним політехнічним університетом, Південноукраїнським державним педагогічним університетом           ім. К.Д. Ушинського, Одеським національним медичним університетом, Одеською національною музичною академією ім. А.В. Нежданової;
- проведено набір слухачів з числа підопічних територіальних центрів;
-	підготовлені відповідні програми навчання;
- проведено «круглий стіл» на тему: «Університет третього покоління – нова можливість розвитку для пенсіонерів»;
- наприкінці вересня 2013 року розпочались навчання підопічних.
В КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району м. Одеси» в «Університеті третього покоління» діє п’ять факультетів, на базі яких створено 10 груп, в яких навчається 89 слухачів:
чотири групи – комп’ютерне направлення (освоєна робота з папками, файлами, флеш-картами); три групи – іноземні мови (німецька, англійська) (отримують навики спілкування, письма та читання); одна група – здоровий спосіб життя (навчання основам медичних знань про будову людського організму, заняття зарядкою для підтримання гарного самопочуття); одна група – психологія (відбувається психотерапевтична підтримка та робота з психологічними проблемами); одна група – культура та мистецтво (підопічні відвідали 32 спектаклі, 14 концертів, відвідали музеї, прослухали 5 лекцій з культурології)

65.
Створення центру незалежного (підтримуючого) проживання інвалідів старше 18 років
Ремонтно-будівельні роботи приміщення                            за адресою: м. Одеса,                   вул. Генерала Петрова, 8, загальною                              площею 282,8 кв.м2
Відповідно до розпорядження міського голови від 22.02.2013 р. № 162-01р Інституту реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку імені Я. Корчака передано нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 282,8 кв.м, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 8, під розміщення Центру незалежного (підтримуючого) проживання для інвалідів з розумовою відсталістю старше 18 років – вихованців учбово-виробничих майстерень КУ «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку». 
Протягом 2013 року проведені ремонтні роботи з реконструкції приміщень, змонтована система опалення, виконано внутрішній монтаж електропостачання, розводка водопостачання та водовідведення, проведена заміна вікон, дверей, ремонт санвузлів, проведені роботи з оформлення та благоустрою кімнат для проживання. 
Центр офіційно відкрито 18 грудня 2013 року

66.
Створення муніципального будинку ремесл для осіб з обмеженими можливостями здоров'я на базі КУ "Центр реабілітації осіб з відхиленнями психофізичного розвитку"
-
В 2013 році ініційований департаментом міжнародних зв’язків Одеської міської ради на базі спеціалізованої школи № 75 проект «Муніципальний дім ремесл», який був нагороджений дипломом 6-го Міжнародного конкурсу міських практик міст СНД та ЄврАзЄС, організованого міжнародною організацією «МАГ», членом якої є Одеса. В рамках даного проекту на безкоштовній основі, за сприяння волонтерів та небайдужих людей проводились безкоштовні майстер-класи з  різних видів народних ремесл України. Крім школярів СШ № 75, до участі у вказаних заняттях залучені учні із загальноосвітніх шкіл, особи з обмеженими можливостями, що є практичним прикладом впровадження арт-  й трудотерапії та інклюзивного навчання

67.
Залучення іноземних донорів гуманітарної допомоги, зокрема організація передачі в Одеські медичні установи соціальної допомоги від організації "Odessa-Hilfe" м. Регенсбург (Німеччина)
-
Співробітниками департаменту в рамках компетенції було надано сприяння у передачі вантажу гуманітарної допомоги від організації «Odessa-Hilfe» м. Регенсбург (ФРН) представникам КУ «Міський центр гуманітарної допомоги, інформаційного та господарського забезпечення» департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради. Залучена благодійна допомога на потреби СШ № 75, Одеського зоопарку, а також задля благоустрою парків та зелених зон з елементами національних стилів споріднених міст Одеси та держав, в яких вони розміщені





Секретар ради 												О. Бриндак


