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Звіт 
про хід виконання у 2013 році Програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2013-2015 роки
  
Програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2013-2015 роки затверджена рішенням Одеської міської ради                                від 09.10.2013 року № 3900-VI (далі – Програма).
Головною метою Програми є розроблення та впровадження ефективних механізмів формування привабливого інвестиційного іміджу Одеси та підтримки інвестиційної діяльності міста, які враховують особливості й тенденції розвитку міста, створення сприятливих та комфортних умов для розвитку інвестування та інформування про це потенційних інвесторів. 
Обсяг капітальних інвестицій в економіку міста за січень-грудень                2013 року склав 4784,8 млн.грн, що становило 45,9 % від загальної суми капітальних інвестицій в область.
Станом на 31 грудня 2013 року сума прямих іноземних інвестицій з країн світу в економіку міста, включаючи боргові інструменти (заборгованість по кредитах і позиках, зобов'язання по торговельних кредитах та інші зобов'язання перед прямими інвесторами), склала                          931,1 млн.дол. США, з них: 739,5 млн.дол. США – капітал нерезидентів, направлений до статутних фондів підприємств міста, що складало 43,3 % від загальної суми капіталовкладень прямих іноземних інвестицій в область; 191,6 млн.дол. США – боргові інструменти (кредити і позики, зобов'язання по торговельних кредитах та інші зобов'язання перед прямими інвесторами).
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) на одного мешканця міста на 31 грудня 2013 року склав 740,8 дол. США.
Інвестиційно привабливими в місті були підприємства таких видів діяльності, як:

Вид економічної діяльності
Частина в загальному об'ємі ПІІ, %
промисловість
31,0
транспорт, складське господарство, поштова і кур'єрська діяльність
18,1
операції з нерухомим майном
12,2
будівництво
9,0
оптова і роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
7,5
фінансова і страхова діяльність
6,7

Серед країн світу лідерами прямого іноземного інвестування в економіку міста були: Кіпр (35,0 % від загального об'єму прямих інвестицій в місто), Велика Британія (7,3 %), Нідерланди (7,1 %), США (7,1 % ), Франція (6,7 %), Німеччина (5,7 %), Панама (4,6 %), Віргінські острови (Британські)                            (4,0 %), Швейцарія (3,0 %).
У 2013 році на виконання заходів Програми з бюджету міста передбачено фінансування у сумі 191,0 тис.грн. Фактично виконано робіт на суму 164,3 тис.грн.
Проводилося оновлення переліку інвестиційних проектів підприємств міста, які перебувають на стадіях розробки, проектування та реалізації з урахуванням пропозицій зацікавлених підприємств. Зазначений перелік в подальшому надавався до Одеської обласної державної адміністрації для подальшого розповсюдження серед потенційних інвесторів.
 У 2013 році  у місті реалізовувалися 4 пріоритетні інвестиційні проекти:
- «Реконструкція з розширенням виробничої ділянки з виробництва лікарських форм з розміщенням виробничих та допоміжних будівель та споруд» – ТДВ «ІнтерХім»;
- «Будівництво універсального причалу № 35 з лівого боку Андросівського молу» – адміністрація Одеського морського торговельного порту та інвестор ТОВ «Бруклін-Київ»;
- «Будівництво спеціалізованого контейнерного терміналу площею                  19,3 га на новостворюваній території із зовнішньої сторони Карантинного молу» – адміністрація Одеського морського торговельного порту та інвестор                                  ДП «ГПК-Україна»;
- «Будівництво закритої трансформаторної підстанції 110/6кВт «Маразліївська» з КЛ-110кВт та КЛ-6кВт в м. Одесі» – ПАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго».
За 2013 рік департаментом економічного розвитку Одеської міської ради з метою забезпечення постійного оновлення інформації стосовно територій, привабливих для інвесторів та реалізації інвестиційних проектів у м. Одесі, на основі отриманих даних від профільних виконавчих органів Одеської міської ради було нанесено інформацію про 12 земельних ділянок, привабливих для інвестиційних проектів, на карту-схему «Mapster»  (http://www.mapster.od.ua). 
В рамках розробленого та затвердженого порядку роботи з інвесторами та підтримки інвестиційних проектів, що реалізуються в місті Одесі (розпорядження міського голови від 15.05.2012 р. № 442-01р «Про порядок роботи виконавчих органів Одеської міської ради з інвесторами»), надається всебічна допомога суб’єктам господарювання з реалізації пріоритетних проектів.
З метою поширення інформації про інвестиційні можливості міста Одеси та підвищення інвестиційної привабливості було створено презентаційний фільм на трьох мовах (українська, російська, англійська).
Зазначений фільм розміщено на сторінці Facebook департаменту економічного розвитку Одеської міської ради, на інвестиційному порталі міста Одеси www.investinodessa.org у розділі «Почему Одесса» на російській та англійській мовах, а також на youtube-каналі  «Department of Economic Developmentof the Odessa City Council».
Постійно проводилось інформування територіальної громади щодо інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності міста Одеси шляхом розміщення інформації на офіційному сайті Одеської міської ради www.odessa.ua, в друкованих засобах масової інформації, на телебаченні.
З метою моніторингу проектів міжнародної технічної допомоги та грантових програм проведено роботу із Одеським національним економічним університетом, за результатами якої складено звіт про виконання дослідницької роботи з моніторингу проектів міжнародної технічної допомоги та грантових програм.
В рамках підписаної 27.08.2012 року угоди між Одеською міською радою та Держінвестпроектом України проводиться співпраця сторін з питань поліпшення інвестиційного клімату, залучення інвестицій, підготовки і реалізації на території Одеси п’яти  Національних проектів: «Відкритий світ», «Якісна вода»,  «Чисте місто», «Нове життя», «Місто майбутнього».
У 2013 році стартував перший етап реалізації «Національного проекту «Відкритий світ». Державним підприємством «Національний проект «Відкритий світ» за погодженням Міністерства освіти і науки України були відібрані школи з 25 регіонів України, міст Києва та Севастополя. По м. Одесі була визначена Одеська загальноосвітня школа № 15. Школа отримала обладнання щодо впровадження електронного освітнього ресурсу:
- ноутбуки для викладачів – 12;
- планшети для учнів – 30;
- ноутбуки для учнів з ліцензійним програмним забезпеченням – 30;
- мультимедійні інтерактивні комплекси – 5 (дошка, проектор);
- цифрові лабораторії (програмно-апаратні комплекси для кабінетів фізики, біології, хімії з набором датчиків) – 3;
- антивірусне програмне забезпечення – 30.
Загальноосвітні навчальні заклади міста отримали алгоритм плану                   дій щодо реалізації Національного проекту «Відкритий світ» в                                 2013-2014 навчальному році.
З 1 вересня 2013 року стартував другий етап проекту. Він поширений                          на 5-9 класи. Реалізація даного Національного проекту в                                           2013-2014 навчальному році здійснюється відповідно до алгоритму плану дій. Школи-учасниці продовжують проводити інтерактивні уроки з використанням мультимедійних інтерактивних комплексів.
Департаментом економічного розвитку Одеської міської ради постійно здійснюється моніторинг реалізації національних проектів і пошук можливостей впровадження нових нацпроектів в місті з метою забезпечення реалізації Угоди про співробітництво, укладеної між Одеською міською радою та Держагентством. 
З метою надання достовірної та повної інформації потенційним інвесторам про рівень кредитного ризику та інвестиційної привабливості міста Одеси виконавчий комітет Одеської міської ради співпрацював з національними рейтинговими агентствами ТОВ «Рейтингове агентство               «IBI-Rating» та ТОВ «Українське кредитно-рейтингове агентство». 
У 2013 році для встановлення кредитного рейтингу міста зазначеними агентствами проводилися наступні рейтингові дії: 


IBI-Rating
UCRA
Тип рейтингу
Довгостроковий кредитний рейтинг за Національною шкалою
Рейтингова дія
оновлення
оновлення
присвоєння
оновлення
Рівень рейтингу
uaА-
uaА-
uaA
uaА
Прогноз рейтингу
стабільний
позитивний
стабільний
стабільний
Дата
22.04.2013 р.
30.09.2013 р.
30.04.2013 р.
31.10.2013 р.

Крім того, ТОВ «Рейтингове агентство «IBI-Rating» 16.05.2013 р. повідомило про присвоєння рейтингу інвестиційної привабливості м. Одеси на рівні invA+, а 30.09.2013 р. прийняло рішення щодо оновлення рейтингу інвестиційної привабливості м. Одеси на рівні invA+.

 



Керуюча справами                                                                               О. Оніщенко
 Інформація про виконання Програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2013-2015 роки за 2013 рік

Розробник програми
Департамент економічного розвитку 
Одеської міської ради

Головний розпорядник  коштів 
Департамент економічного розвитку 
Одеської міської ради

Найменування Програми
Програма підтримки інвестиційної діяльності 
на території міста Одеси на 2013-2015 роки

Дата і номер рішення Одеської міської ради про її затвердження
09.10.2013 року № 3900-VI

Назва завдання 
Назва заходу
Джерела фінансування
Планові обсяги фінансування (передбачено програмою), тис.грн
Планові обсяги фінансування (передбачено з бюджету та інших джерел фінансування), тис.грн
Фактичний обсяг фінансування, тис.грн
1. Створення інвестиційних продуктів та умов для залучення інвестицій
1.1. Створення Інвестиційної ради при міському голові. Забезпечення її регулярної роботи
Фінансування не передбачено

1.5. Формування реєстру інвестиційних пропозицій та майданчиків, в тому числі незадіяних виробничих потужностей (браунфілдів) в приватній власності
Фінансування не передбачено

1.6. Визначення та закріплення територій, найбільш придатних для реалізації відповідних інвестиційних проектів у місті
Фінансування не передбачено

1.9.Відслідковування  та сприяння у вирішенні проблем, що виникають у підприємств міста при підготовці та реалізації інвестиційних проектів
Фінансування не передбачено
2. Підтримка позитивного іміджу міста як об’єкта інвестування. Встановлення контактів з потенційними інвесторами
2.1. Розробка дизайну, переклад та тиражування інвестиційної презентаційної продукції
Усього
24,0
18,0
2,1


Державний бюджет
0,0
0,0
0,0


Бюджет                         м. Одеси,                    у т.ч.:
24,0
18,0
2,1


загальний фонд
24,0
18,0
2,1


спеціальний фонд
0,0
0,0
0,0


інші джерела
0,0
0,0
0,0

2.2. Розробка дизайну та виготовлення рекламно-презентаційних стендів (розбірної конструкції) з метою їх подальшого використання на іміджевих заходах, виставках тощо 






Усього
12,0
11,5
11,4


Державний бюджет
0,0
0,0
0,0


Бюджет                    м. Одеси,                    у т.ч.:
12,0
11,5
11,4


загальний фонд
12,0
11,5
11,4


спеціальний фонд
0,0
0,0
0,0


інші джерела
0,0
0,0
0,0

2.4. Підготовка презентаційного фільму про Одесу
Усього
80,0
77,5
77,5


Державний бюджет
0,0
0,0
0,0


Бюджет                  м. Одеси,                    у т.ч.:
80,0
77,5
77,5


загальний фонд
80,0
77,5
77,5


спеціальний фонд
0,0
0,0
0,0


інші джерела
0,0
0,0
0,0

2.10. Використання потенціалу міжрегіонального співробітництва для промоції міста
Фінансування не передбачено

2.11. Висвітлення успішних практик інвестування у ЗМІ
Фінансування не передбачено
3. Підвищення управлінського потенціалу та практичних навичок фахівців з інвестиційної тематики
3.1. Участь у семінарах, тренінгах на теми, пов’язані з інвестиційною діяльністю
Фінансування не передбачено
4. Сприяння залученню фінансової допомоги, зокрема зовнішньої
4.1. Моніторинг проектів міжнародної технічної допомоги та грантових програм. Організація співпраці з ними. Проведення «круглих столів» з виконавчими органами Одеської міської ради
Усього
10,0
8,8
8,8


Державний бюджет
0,0
0,0
0,0


Бюджет                    м. Одеси,                    у т.ч.:
10,0
8,8
8,8


загальний фонд
10,0
8,8
8,8


спеціальний фонд
0,0
0,0
0,0


інші джерела
0,0
0,0
0,0

4.2. Визначення рейтингу Одеси  за національною та міжнародною шкалою (співпраця з міжнародним та національними рейтинговими агентствами)
Усього
65,0
65,0
64.5



Державний бюджет
0,0
0,0
0,0


Бюджет                    м. Одеси,                   у т.ч.:
65,0
65,0
64,5


загальний фонд
65,0
65,0
64,5


спеціальний фонд
0,0
0,0
0,0


інші джерела
0,0
0,0
0,0

4.3. Забезпечення залучення фінансування проектів міста з державних фондів
Фінансування не передбачено

4.4. Використання можливостей дипломатичних представництв для поширення інформації про місто
Фінансування не передбачено

Разом за Програмою
Усього
191,0
180,8
164,3


Державний бюджет
0,0
0,0
0,0


Бюджет                     м. Одеси,                   у т.ч.:
191,0
180,8
163,3


загальний фонд
191,0
180,8
164,3


спеціальний фонд
0,0
0,0
0,0


інші джерела
0,0
0,0
0,0




Керуюча справами                                                                               О. Оніщенко



