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




1. Аналіз економічного та соціального розвитку міста за 2013 рік

Зусилля місцевих органів влади протягом 2013 року були спрямовані на вирішення конкретних питань розвитку економіки і поліпшення добробуту населення міста. Як результат, відбулися позитивні зміни у соціально-економічному розвитку міста. Цьому сприяло запровадження заходів, передбачених Програмою соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2013 рік. Водночас існує чимало проблем, які негативно впливають на розвиток міста.
	У промисловому комплексі м. Одеси в цілому спостерігалися позитивні тенденції. Промисловими підприємствами міста за 9 місяців 2013 року реалізовано продукції на 8412,6 млн.грн. Порівняно із відповідним періодом 2012 року обсяг реалізованої продукції збільшився на 3,5%.
	Очікується, що обсяг реалізації промислової продукції по м. Одесі у 2013 році зросте на 4,8% порівняно з 2012 роком та становитиме                 11919,4 млн.грн. 
	Продовжується розвиток підприємництва. За 9 місяців 2013 року в місті було зареєстровано 4,6 тис. суб’єктів господарської діяльності.
Всього на обліку знаходяться 102,6 тис. фізичних осіб-підприємців та             43,2 тис. юридичних осіб. 
	Зберігається позитивна тенденція нарощування обсягів іноземних інвестицій в економіку міста. Так, станом на 1 липня 2013 року прямі іноземні інвестиції в економіку міста склали 937,7 млн.дол. США, включаючи заборгованість за кредитами та позиками, зобов'язання за торговими кредитами та інші зобов'язання перед прямими інвесторами, що на 35,6 млн.дол.США більше, ніж у відповідному періоді 2012 року. 
	Із загальної суми іноземних інвестицій 743,7 млн.дол. США або 79,3%                        складає капітал нерезидентів, що спрямований у статутні фонди підприємств.                    Інші 20,7% припадають на боргові інструменті – кредити, займи, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед інвесторами.
	Лідерами іноземного інвестування в економіку міста є Кіпр – 26,0%                            від загального обсягу прямих інвестицій, Нідерланди – 17,8%, Велика                   Британія – 7,4%, США – 7,0%.
	Частина іноземних інвестицій вкладена в реальний сектор:                                      у промисловість – 13,5%, транспорт, складське господарство, поштову та кур’єрську діяльність – 8,1%. У той самий час 5,4% інвестицій вкладені в операції з нерухомістю.
Прогнозується, що обсяг прямих іноземних інвестицій досягне                962,5 млн.дол. США, що на 3,3% більше, ніж у 2012 році. 
	Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств і організацій                  м. Одеси за січень-червень 2013 року свідчить про наступні зміни.                               Так, спостерігалося зменшення обсягів зовнішньоторговельного обігу та країн-партнерів. 
	Зокрема, обсяги експорту товарів досягли 243,0 млн.дол. США,                                  а послуг – 313,2 млн.дол. США, що відповідно на 17,3% та 13,5% менше,                             ніж у відповідному періоді минулого року. Обсяги імпорту товарів                                          за 6 місяців 2013 року склали 1179,1 млн.дол. США,                                                           а послуг – 74,4 млн.дол. США, що відповідно на 3,0% та 14,4% менше рівня                      2012 року.
	У сфері будівництва спостерігалася наступна динаміка.                                       Так, за січень-червень 2013 року в місті введено 116,0 тис.м2 загальної площі житла, що на 20,1% менше, ніж у відповідному періоді 2012 року. Обсяги виконаних будівельних робіт за даний період 2013 року склали 1365,5 млн.грн. 
Фізичними особами міста збудовано 18,2 тис.м2 загальної площі житла. Порівняно з відповідним періодом 2012 року обсяги будівництва зменшились на 73,9%, їх питома вага у загальному обсязі введеного житла зменшилась і склала 15,7%.
	За попередніми даними у 2013 році обсяги введеного в експлуатацію житла складатимуть 332,4 тис.кв.м. Обсяг виконаних будівельних робіт становитиме 1820,1 млн.грн.
	Показники транспортної галузі міста наступні. Так, вантажообіг за січень-вересень 2013 року зменшився порівняно з відповідним періодом                        2012 року на 6,1% і склав 44,4 млрд.ткм. Транспортом загального користування перевезено 23,8 млн.тон вантажів, що на 2,3% менше, ніж у відповідному періоді 2012 року. При цьому вантажообіг автомобільним транспортом збільшився на 5,4%, водним – на 1,2%, а залізничним транспортом зменшився на 6,2%.
У січні-вересні 2013 року послугами пасажирського транспорту скористалися 197,6 млн. пасажирів та виконано пасажирську роботу в обсязі                           8382,7 млн.пас.км, що відповідно на 13,3% та на 3,5% менше,                                       ніж у аналогічному періоді минулого року.
	У 2013 році очікувані показники вантажообігу становитимуть                        59131,9 млн.ткм, а обсяги вантажоперевезень – 32,0 млн.тон, що відповідно на 8,0% та 3,4% менше рівня 2012 року.
У сфері пасажирських перевезень та пасажирообігу очікується зменшення на 11,4% та 3,0% відповідно. Зокрема послугами пасажирського транспорту скористаються 263,5 млн. пасажирів та буде виконано пасажирську роботу обсягом 10769,1 млн.пас.км.
	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-червень 2013 року склав 10133,9 млн.грн та збільшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 12,1%. Відповідну тенденцію демонструє показник роздрібного товарообігу на одну особу, який                                    за січень-червень 2013 року становив 9985,1 грн.
	За прогнозними даними у 2013 році обсяг роздрібного товарообігу підприємств становитиме 23427,2 млн.грн, що на 15% більше, ніж                              у 2012 році.
Демографічна ситуація. Станом на 1 вересня 2013 року у м. Одесі проживає 1010,8 тис. осіб. За 8 місяців 2013 року чисельність наявного населення міста зменшилась на 4007 осіб, при цьому природне скорочення склало 1712 особи, а міграційне – 2295 осіб.
	Ситуація на ринку праці в м. Одесі залишалася стабільною. Рівень зареєстрованого безробіття протягом 2013 року утримується на рівні 2012 року.                                    Протягом січня-вересня 2013 року за даними Одеського обласного центру зайнятості статус безробітного мали 7,7 тис. осіб. 
	За повідомленнями підприємств, установ та організацій кількість вільних робочих місць на кінець вересня 2013 року становила 1191, що на 29,4% менше, ніж у відповідному періоді 2012 року. 
	За рахунок усіх джерел фінансування за 9 місяців 2013 року створено               12,9 тис. робочих місць.
	За прогнозними даними на кінець 2013 року очікуваний рівень безробіття становитиме 0,4%, чисельність зареєстрованих                      безробітних – 3,3 тис. осіб, а кількість створених робочих місць зросте                   до 18,7 тис.
	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.
	Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника у місті Одесі за січень-червень 2013 року становила 2994 грн, що на 10,0% більше, ніж у відповідному періоді 2012 року.
	За прогнозними даними у січні-грудні 2013 року середньомісячна заробітна плата одного  штатного працівника по місту складатиме      3104 грн і порівняно із 2012 роком зросте на 10,0%.
	Сума невиплаченої заробітної плати порівняно з початком 2013 року зменшилась на 32% і на 1 вересня 2013 року становила 8,6 млн.грн.	Заборгованість із виплати заробітної плати мали 11 великих та середніх підприємств міста, з них: 3 – економічно активні, 5 – банкрути та                                      3 – економічно неактивні. 
	Позитивні тенденції спостерігаються у сфері розрахунків за послуги житлово-комунального господарства. Так, у січні-серпні 2013 року населенню м. Одеси за оплату житлово-комунальних послуг було нараховано 854,1 млн.грн, а фактично сплачено – 888,7 млн.грн, що становить 104,0% нарахованих за цей період сум (по області – 105,5%).
	Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець серпня 2013 року становила 366,2 млн.грн. Середній термін заборгованості населення по місту за всі послуги становив 3,4 місяці. 
	У серпні 2013 року мали борг за 3 і більше місяців: за                             газопостачання – 55,2% власників особових рахунків, з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 25,5%, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 21,5%, централізоване водопостачання та водовідведення – 20,1%, вивезення побутових відходів – 19,9 %, 
	На кінець 2013 року очікується підвищення рівня оплати комунальних послуг на 3,0% порівняно з 2012 роком та зниження заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги – на 6,9%.
2. Цілі та пріоритетні напрямки соціально-економічного розвитку міста на 2014 рік
Цілями соціально-економічного розвитку міста у 2014 році є поліпшення ситуації в усіх сферах життя міста, належне вирішення соціальних проблем та підвищення доходів одеситів за рахунок стимулювання приватної ініціативи та малого підприємництва, нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, збереження та відтворення трудових ресурсів.
Пріоритетними напрямками розвитку міста є:
	формування та розвиток конкурентоспроможного міста, зручного для бізнесу та привабливого для інвестицій;

перетворення міста у великий транспортно-логістичний центр та міжнародний діловий центр;
забезпечення комфортних умов проживання в місті, поліпшення якості житлово-комунальних послуг та дорожньо-транспортного забезпечення;
формування та розвиток у місті конкурентоспроможного туристичного комплексу, просування туристичного продукту на ринках туристичних послуг, брендування міста;
	відродження історичного центру Одеси, збереження її культурної самобутності та архітектурного вигляду;
	забезпечення екологічного добробуту міста, ефективної медичної допомоги, активного довголіття одеситів;
	створення ефективної системи управління міським господарством, яка дозволить спростити взаємодію з громадою міста і підвищити їх довіру до міської влади;
забезпечення одеситам гідних умов проживання;
створення сприятливих умов для виховання майбутніх поколінь;
забезпечення реальної участі одеситів в управлінні і житті міста; забезпечення всім одеситам незалежно від матеріального становища, віку і фізичного стану умов для повноцінного життя.












3. Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання

3.1. Інвестиційна політика

Інвестиції є рушійною силою сучасної економіки. Надходження коштів до підприємств та установ міста, накопичення ними досвіду в процесі співпраці з іноземними інвесторами сприяють прискоренню економічного зростання міста, формуванню та розповсюдженню його позитивного іміджу. 
В переліку пріоритетних інвестиційних проектів, що знаходяться в процесі підготовки та реалізації, на теперішній час знаходяться наступні проекти.
Так, ТДВ «ІнтерХім» продовжує реалізацію проекту «Реконструкція з розширенням виробничої ділянки з виробництва лікарських форм з розміщенням виробничих та допоміжних будівель та споруд». 
Проект «Будівництво універсального причалу № 35 з лівого боку Андросівського молу» реалізується спільно з адміністрацією Одеського морського порту та інвестором ТОВ «Бруклін -Київ».
Проект «Будівництво спеціалізованого контейнерного терміналу площею 19,3 га на новостворюваній території із зовнішньої сторони Карантинного молу» реалізується спільно з адміністрацією Одеського морського порту та інвестором ДП «ГПК - Україна».
З метою формування перспективних цілей і орієнтирів соціально-економічного розвитку міста, залучення в м. Одесу стратегічних інвесторів               16 квітня 2013 на сесії Одеської міської ради прийнято рішення                             «Про затвердження Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року».
У ній викладені стратегічні цілі і завдання по 10 пріоритетних напрямках розвитку міста. Визначено механізми та етапи реалізації Стратегії.
Передбачається суттєве підвищення рівня та поліпшення якості життя одеситів, комплексний та збалансований розвиток, збереження історичних традицій Одеси.
Стратегія економічного і соціального розвитку міста Одеси до 2022 року забезпечить динамічний соціально-економічний розвиток м. Одеси, посилення міської громади і стане основою для прийняття управлінських рішень.
У 2013 році стартував перший етап реалізації Національного проекту «Відкритий світ», до якого були відібрані школи з 25 регіонів України, міст Києва та Севастополя. В м. Одесі – це Одеська загальноосвітня школа № 15.              Школа отримала обладнання щодо впровадження електронного освітнього ресурсу: 12 ноутбуків для викладачів; 30 планшетів для учнів; 30 ноутбуків для учнів з ліцензійним програмним забезпеченням; 5 мультимедійних інтерактивних комплекси (дошка, проектор); 3 цифрові лабораторії (програмно-апаратні комплекси для кабінетів фізики, біології, хімії з набором датчиків);              30 комплектів антивірусного програмного забезпечення.
21 червня 2013 відбулася презентація інтерактивних класів Одеської загальноосвітньої школи № 15. Загальноосвітні навчальні заклади міста отримали алгоритм плану дій щодо реалізації Національного проекту «Відкритий світ» у 2013-2014 навчальному році.
З 1 вересня 2013 року стартував другий етап проекту, який охопив 2000 шкіл України. Він буде розповсюджений на 5-9 класи.
Рішенням Одеської міської ради від 09.10.2013р. №3900-VI затверджена Програма підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси                       на 2013-2015 роки. Головною метою Програми є розробка та впровадження ефективних механізмів формування привабливого інвестиційного іміджу Одеси і підтримки інвестиційної діяльності міста, які враховують особливості і тенденції розвитку міста, створення сприятливих і комфортних умов для розвитку інвестування та інформування про це потенційних інвесторів. Реалізація даної мети забезпечить істотне розширення інвестиційних витрат діючих підприємств міста, а також збільшення обсягів залучених інвестицій в економіку міста, у тому числі іноземних, для сталого економічного зростання та створення нових високооплачуваних робочих місць.
Реалізація Програми дозволить позиціонувати місто в очах інвесторів як територію перспективного і швидкого інвестування, яка має конкурентні переваги і можливості з реалізації комерційних прибуткових проектів.

	Основні завдання:
Головною метою інвестиційної політики в 2014 році залишатиметься збільшення обсягу як вітчизняних, так і іноземних інвестицій в економіку міста, оновлення виробничих фондів, модернізація діючих підприємств, розширення випуску конкурентоспроможної продукції:
- активізація інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання, збільшення обсягів інвестицій в основний капітал;
- створення максимально сприятливих умов інвесторам для реалізації ключових проектів розвитку міста;
- розробка сучасних та ефективних інструментів та механізмів залучення інвестицій в місто;
- залучення іноземних інвесторів, збільшення долі іноземних інвестицій в загальному обсязі;
- підвищення інвестиційного іміджу міста.

	Найважливіші заходи на 2014 рік
Для сприяння залученню інвестицій в економіку міста Одеси проводитимуться наступні заходи:
- розробка презентаційних матеріалів та проведення заходів інвестиційного маркетингу (інформаційно-рекламна діяльність з просування інвестиційного іміджу Одеси);
- просування інвестиційного сайту міста та актуалізація інформації: реєстр земельних ділянок; об’єктів незавершеного будівництва; інвестиційних проектів, наукових розробок міста тощо;
- проведення медіакомпанії шляхом змістовного позиціювання міста у ведучих ділових виданнях: інтерв'ю; офіційні повідомлення; аналітичні статті; іміджева реклама в електронних ЗМІ;
- сприяння участі міста Одеси в міжнародних, національних, регіональних презентаційних заходах інвестиційної спрямованості з метою поширення інформації про м. Одесу, її економічний та інвестиційний потенціал, зміцнення іміджу міста, сприяння міжнародному економічному співробітництву;
- оновлення портфелю інвестиційних проектів міста з урахуванням пропозицій зацікавлених підприємств міста з метою інформування потенційних інвесторів;
- розширення досвіду та підвищення кваліфікації спеціалістів Одеської міської ради, що забезпечують інвестиційну привабливість міста шляхом участі в навчальних програмах, тренінгах та інших заходах в інвестиційній сфері;
- подальша реалізація та вдосконалення розробленого механізму роботи з інвесторами з метою підтримки пріоритетних для міста інвестиційних проектів;
- інвентаризація та підготовка грінфілдів як будівельних майданчиків для стратегічних інвесторів;
- здійснення заходів для підготовки проведення Інвестиційного форуму в місті з метою презентації інвестиційного потенціалу та інвестиційних проектів, налагодження зовнішньоекономічних зв’язків.

	Очікувані результати: 
- зростання обсягу капітальних інвестицій міста за рахунок всіх джерел фінансування до 3,5 %;
- зростання обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку міста                       на 5%;
- поширення інформації про економічний потенціал міста серед потенційних інвесторів, зміцнення інвестиційного іміджу Одеси;
- реалізація «національних проектів» в Одесі;
- покращення інфраструктури міста.

3.2. Зовнішньоекономічна діяльність та міжнародне співробітництво

У січні-червні 2013 року зовнішньоторговельні операції на ринку товарів здійснювалися з партнерами з 129 країн світу. При цьому спостерігалося зменшення як експорту товарів на 17,3%, так і імпорту – на 3,0% відносно відповідного періоду 2012р., обсяг яких становив 243,0 млн.дол.США (35,5% загального експорту товарів області) та 1179,1 млн.дол.США (64,8% загального імпорту товарів області). Сальдо зовнішньої торгівлі товарами негативне у розмірі 936,1 млн.дол.США.
Найбільшими споживачами товарів міста були: Російська Федерація, на яку припадало 51,2 млн.дол.США, Білорусь – 34,1 млн.дол.США,                   Польща – 23,0 млн.дол.США, Молдова – 14,1 млн.дол.США,                           Казахстан – 13,7 млн.дол. США, Нідерланди – 9,7 млн.дол. США,                        Туніс – 6,6 млн.дол. США, Туреччина – 5,9 млн.дол. США,                       Німеччина – 5,2 млн.дол. США, Велика Британія – 4,2 млн.дол.США.
Головними статтями експорту товарів були: недорогоцінні метали та вироби з них, загальний обсяг яких становив 45,8 млн.дол. США; машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 42,9 млн.дол. США; зернові культури – 27,1 млн.дол. США; насіння і плоди олійних рослин –                    21,1 млн.дол.США; алкогольні і безалкогольні напої – 20,5 млн.дол.США; продукти неорганічної хімії – 4,6 млн.дол.США; прилади та апарати оптичні –                      3,4 млн.дол.США; папір та картон – 3,0 млн.дол.США.
Найбільше імпортних товарів надійшло в місто з Китаю на суму                            475,4 млн.дол. США, Туреччини – на 166,5 млн.дол. США, Російської Федерації – на 51,7 млн.дол.США, Еквадору – на 47,4 млн.дол.США, Єгипту – на 42,1 млн.дол.США, США – на 39,2 млн.дол.США, Німеччини –                                 на 30,0 млн.дол.США, Румунії – на 20,7 млн.дол.США, Італії –                                на 19,1 млн.дол.США.
Головними статтями імпорту товарів були: взуття; їстівні плоди та горіхи; текстильні матеріали та текстильні вироби; машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання.
З метою поширення інвестиційного потенціалу та зміцнення іміджу міста, сприяння міжнародному економічному співробітництву бізнес-колам міста надається інформація щодо можливості участі у презентаційних заходах інвестиційної спрямованості (міжнародних, національних, регіональних, презентаційних форумах, конференціях, виставках, ярмарках, семінарах, конкурсах тощо); проведення ділових зустрічей з представниками дипломатичних місій та бізнес-структур іноземних держав. 
Також підготовлено презентаційні матеріали про інвестиційну привабливість міста Одеси для їх поширення під час проведення презентаційних заходів серед представників бізнес-структур.
Місто Одеса є членом міжнародних організацій:
- МЧК (Міжнародний Чорноморський Клуб);
- Eurocities (Євроміста);
- ICLEI (Міжнародна Рада місцевих екологічних ініціатив);
- Міжнародна Асамблея столиць і великих міст країн СНД (МАГ); 
- DONAUHANSE;
- «Ліга історичних міст»; 
- Європейська коаліція міст проти расизму;
- Туристична асоціація «Дунайський центр впливу».


Основні завдання:
          - налагодження та поглиблення багатостороннього ефективного торгово-економічного, гуманітарного, культурного, соціального міжнародного співробітництва з усіма зацікавленими партнерами;
           - залучення до співпраці місцевих і міжнародних фондів та програм;
 - зменшення диспропорцій між експортом та імпортом; 
 - забезпечення участі міста в реалізації спільних міжнародних проектів та програм;
	 - створення умов для підвищення конкурентоспроможності експортних товарів та послуг;
           - ефективне використання експортного потенціалу регіону та диверсифікація зовнішньоекономічної діяльності;
           - закріплення на ринках країн СНД та Європи із подальшим нарощуванням обсягів товарообороту та випереджуючим ростом обсягів експорту продукції;
           - поглиблення встановлених побратимських і партнерських зв'язків, а також укладання нових договорів про співробітництво;
 - обмін досвідом з іноземними державами.

Найважливіші заходи на 2014 рік:
- проведення бізнес-зустрічей з іноземними партнерами, діловими колами, делегаціями споріднених міст та інших міст СНД, Європейського Союзу, США та інших країн;
- поширення інформації про економічний потенціал міста серед представників інших країн шляхом подальшої організації участі міста в міжнародних форумах, виставках та інших презентаційних заходах, актуалізації та просуванню інвестиційного сайту міста;
- організація навчання, стажування й обміну практикантами з зарубіжними містами; 
- інформування представників бізнесу міста та їх залучення до участі в міжнародних виставках та інших заходах;
- підтримання існуючих та ініціювання встановлення нових побратимських і партнерських зв'язків;
- залучення споріднених міст до участі в урочистостях, присвячених Дню міста та в інших заходах.

Очікувані результати:
- зростання обсягу зовнішньоторговельного обороту товарів на 7%;
- зростання обсягу експорту товарів на 5% в порівнянні з 2013 роком;
- зростання конкурентоспроможності продукції одеських підприємств, налагодження нових зовнішньоекономічних зв’язків;
- підписання нових угод про співпрацю з іноземними містами;
- поліпшення іміджу міста на міжнародній арені;
- розвиток і зміцнення зв'язків з містами-побратимами.
3.3. Розвиток земельних відносин

Станом на 01.10.2013 року в управлінні земельних ресурсів департаменту комунальної власності Одеської міської ради рахується 1035 діючих договорів оренди землі на загальну суму 97,78 млн.грн на рік та 888 договорів дольової участі у землекористуванні на загальну суму 5,95 млн.грн на рік.
Розвиток земельних відносин у м. Одесі відбувається за такими напрямками:
	удосконалення управління земельними ресурсами міста;

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

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

Основні завдання:
забезпечення ефективного управління в галузі земельних відносин;
створення ефективної системи планування використання та охорони міських земель;
організація ефективної системи використання земель на платній основі відповідно до законодавства України;
забезпечення самоврядного контролю  раціонального використання земель в межах міста;
подальше формування міського ринку землі;
здійснення заходів щодо реєстрації права власності територіальної громади на земельні ділянки комунальної власності міста.


Найважливіші заходи на 2014 рік
Продовження робіт з розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення та виготовлення технічної документації щодо встановлення їх меж в натурі міста Одеси.
	Розробка проектів землеустрою зі встановлення меж територій рекреаційного призначення відповідно до рішення Одеської міської ради від 07.07.2009 року № 4438-V, в тому числі: парку «Юність»; скверів:                        на 10-й ст. Великого Фонтану; на 8-й ст. Великого Фонтану;                                  імені К.Г. Паустовського; в межах вулиць Полтавської, Качалова та Профспілкової; в межах вулиць Макаренка та Дубовий гай; біля спорткомплексу “Олімпієць”; між вул. Польською та Польським узвозом (на перехресті вул. Дерибасівської та вул. Польської); на 7-й ст. Великого Фонтану. 
	Додатково планується здійснити заходи для розробки проектів землеустрою із встановлення меж територій рекреаційного призначення: парку по вул. Центральний аеропорт; парку “Стамбульський” на схилах Приморського бульвару (тераси біля Потьомкінських сходів); скверів: біля колишнього кінотеатру “Вимпел”; Херсонського скверу (в межах вулиць Старопортофранківської, Балківської та узвозу Маринеско); на перехресті вулиць Михайла Грушевського та Хімічної; Партизанської слави (на перехресті вулиць Нескучної та Обнорського); в межах вулиць Волоколамської, Клинової та Самарської; на перехресті вулиць Рачкова, Академіка Воробйова та                   пров. 1-го Польового; на перехресті вулиць Левітана та Академіка Корольова; по вул. Ільфа і Петрова (біля будинків 27-35). 
З метою виконання комплексу заходів щодо внесення змін до договорів оренди землі, в частині перерахування орендної плати, на підставі нової нормативно-грошової оцінки землі, в тому числі внесення змін до договорів оренди землі, за якими землекористувачі ухиляються від оформлення відповідних змін (не відповідають на пропозиції щодо внесення змін до договорів оренди землі або відмовляються від внесення змін до договорів оренди землі), в судовому порядку запроваджено ведення електронної моніторингової бази управління земельних ресурсів.
Забезпечення надходжень до бюджету від плати за землю, здійснення контролю своєчасного виконання договорів оренди землі.
Продовження роботи з оформлення права землекористування суб’єктами різних організаційно-правових форм, в тому числі контроль виконання рішень Одеської міської ради щодо надання в оренду земельних ділянок та оформлення договорів оренди землі.
Проведення роботи з оформлення та переоформлення права користування (оренди) земельних ділянок на землях, які включені у межі міста Одеси на виконання вимог постанови Верховної Ради України від 07.02.2002 року № 3064-ІІІ.
Очікувані результати:
підвищення ефективності використання земельних ресурсів міста;
збільшення надходжень до бюджету за рахунок плати за землю                  до 3%.

3.4. Містобудування

Головною метою містобудівної діяльності є досягнення сталого розвитку житлового будівництва, підвищення ефективності і надійності функціонування житлово-комунальних систем, інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста. 
За 9 місяців 2013 року в місті введено в експлуатацію 179,5 тис.м2 загальної площі житла, що на 32,6% менше відповідного періоду минулого року. При цьому 29,4% загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 70,6% – із двома і більше квартирами.
	Окрім житлових будівель за цей період введено в експлуатацію дачні будинки загальною площею 4,9 тис.м2, із об’єктів соціальної сфери були прийняті два дитячі садки на 145 місць та спортивні зали на 1200 м2 тренувальної площі та інші споруди.
Підприємствами міста, що працювали за будівельними контрактами, виконано будівельних робіт на суму 1365,5 млн.грн, з них на будівництво будівель – 567,9 млн.грн, на будівництво інженерних споруд – 797,6 млн.грн.
За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення склали 90,5% від загального обсягу, з капітального ремонту – 7,3% , поточного ремонту – 2,2%.
Також управлінням капітального будівництва Одеської міської ради та                    КП «Міське капітальне будівництво» за 9 місяців 2013 року введено в експлуатацію 2 жилих будинки, загальною площею 24,2 тис. кв.м.
За рахунок коштів бюджету м. Одеси у 2013 році виконувалося: проектування та будівництво інженерних мереж для енергопостачання житлових будинків та соціально-побутових об’єктів в м. Одесі, у тому числі  інженерні мережі до спортивної тренувальної бази чемпіонату                        «Євробаскет-2015» та інженерні мережі для об`єктів реконструкції магістральної частини системи водовідведення Південного басейну каналізування м. Одеси; капітальний ремонт двох дитячих садків у Малиновському та Приморському районах; будівництво дитячої поліклініки на 550 відвідувань у зміну, розташованої в Суворовському районі; капітальний ремонт будівлі дитячої поліклініки у Київському районі; капітальний ремонт та реконструкція будівель комунальної власності, у т.ч. КУ «Міська клінічна лікарня №10», КУ «Міська клінічна лікарня № 9 імені професора                              О.І. Мінакова», КУ «Міська лікарня №5»; реконструкція шкільного стадіону та благоустрій пришкільних територій у Київському районі. 
За рахунок коштів бюджету м. Одеси продовжується виконання робіт з капітального ремонту і реставрації фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси. У 2013 році буде завершено реставрацію фасадів першої черги та розпочато роботи по 19 фасадам другої черги. Крім того, продовжується реставрація пам’ятника архітектури національного значення будівлі Старої Біржі за адресою: м. Одеса, пл. Думська, 1, проводиться проектування та капітальний ремонт системи опалення будівель Воронцовського палацу за адресою: м. Одеса, пров. Воронцовський, 2, який також є пам’ятником архітектури національного значення.
За рахунок коштів Міського фонду охорони навколишнього природного середовища міста Одеси розпочнуться роботи з реконструкції комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення».
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій і коштів місцевого бюджету виконується проектування та планується виконання робіт з реконструкції  загальноосвітньої школи №19, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Кустанайська, 3, корп. «А-2». 
У 2013 році введено в експлуатацію дитячий садок по                                 вул. Висоцького, 25 в Суворовському районі, будівництво якого здійснювалось за рахунок коштів бюджету міста Одеси. Завершені роботи з капітального ремонту шкільного стадіону у Київському районі. У 2013 році за рахунок залучених коштів введено в експлуатацію дитячий садок на 90 місць у Київському районі. Також в Київському районі введено в експлуатацію п’ятиповерховий паркінг, розрахований на 281 місце з вбудованими приміщеннями торгівлі та обслуговування. 
Незважаючи на досягнуті результати протягом 2013 року, основними проблемами в сфері житлового будівництва залишаються: наявність незавершених будівництвом житлових будинків – довгобудів; необхідність будівництва соціального житла для забезпечення соціально незахищених категорій громадян, які відповідно до діючого законодавства потребують поліпшення житлових умов; недостатня забезпеченість новобудов інженерними мережами. 
У соціально-побутовій сфері існує потреба проведення реставраційних робіт на об’єктах – пам’ятках архітектури центральної частини міста, проведення реконструкції та капітального ремонту соціально важливих об’єктів комунальної власності. 
Крім того, в місті залишається проблема високої завантаженості основних транспортних магістралей, для вирішення якої необхідне будівництво нових автодоріг і транспортних розв’язок.

Основні завдання:
розвиток будівництва житла та подальша реалізація житлових програм;
	сприяння нарощуванню обсягів інвестицій у будівництво за рахунок усіх джерел фінансування;
проектування та будівництво основних магістралей і транспортних розв'язок міста;
	проведення капітального ремонту, реконструкції та реставрації об’єктів комунальної власності;
	проведення першочергових заходів із захисту території від затоплення у межах вулиць: Балтської дороги, Об’їзної дороги, Лиманної, Миколаївської дороги (селище «Більшовик»);       
	здійснення будівництва та реконструкції інженерних мереж;         
	створення належних умов функціонування закладів освіти, культури, лікувальних закладів, установ тощо.

Найважливіші заходи на 2014 рік:
Продовжити будівництво швидкісної автомагістралі «Північ-Південь», у т.ч: 
	будівництво зливної та госпфекальної каналізації по вул. Туристській від вул. Щорса до вул. Маршала Малиновського з відновленням дорожнього покриття вулиць;
	будівництво зливної та госпфекальної каналізації по вул. Корнюшина (6-а Степна) від вул. Маршала Малиновського до шляхопроводу «Поїзний» з відновленням дорожнього покриття вулиць;
	будівництво каналізаційної насосної станції, напірної госпфекальної та самотечної госпфекальної каналізації по вул. 2-й Пригородній від КНС                                    до вул. Спартаківської з відновленням дорожнього покриття вулиць.

Розпочати реконструкцію ділянок автодороги по вул. Марсельській і               вул. Академіка Сахарова, у т.ч.:
	реконструкція автодороги по вул. Марсельській на ділянці                                         від Дніпропетровської дороги до вул. Академіка Сахарова;
	реконструкція автодороги по вул. Академіка Сахарова на ділянці                             від вул. Марсельської до вул. Академіка Заболотного;
	реконструкція автодороги по вул. Академіка Сахарова на ділянці                                             від вул. Академіка Заболотного до вул. Генерала Бочарова.

Продовжити будівництво інженерних мереж для об`єктів реконструкції магістральної частини системи водовідведення Південного басейну каналізування м. Одеси. Будівництво електричних мереж забезпечить електропостачання насосних станцій системи Південного басейну каналізування, реконструкція якого проводиться на замовлення КП «Агентство програм розвитку Одеси» в межах співробітництва з Міжнародним банком реконструкції та розвитку.
Будівництво інженерних мереж до баскетбольного спортивно-оздоровчого тренувального комплексу «Євробаскет-2015», розташованого в житловому масиві ім. Котовського мкр. III-4-2 м. Одеси. У 2014 році планується розпочати будівництво інженерних мереж електро-, водо-, теплопостачання та водовідведення для підключення нової спортивної тренувальної бази в рамках підготовки до чемпіонату Європи з баскетболу                   у 2015 році.
Продовжити реконструкцію будівель комунальної установи «Міська клінічна інфекційна лікарня» з інженерними мережами за адресою:                  вул. Пастера, 5/7. Об’єкт знаходиться під охороною держави як пам’ятник містобудування і архітектури національного значення. Відповідно до висновку науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури і туризму України територія лікарні відноситься до комплексної охоронної зони історичного центру, де повністю зберігаються пам’ятки та об’єкти культурної спадщини, забезпечується охорона традиційного характеру середовища. Роботи були розпочаті у 2008 році по І пусковому комплексу. Планується продовжити роботи на об’єкті по І і ІІ пусковим комплексам. 
Продовжити виконання робіт з капітального ремонту і ремонтно-реставраційних робіт фасадів та покрівель будівель, розташованих у                           м. Одесі. Збереження культурних цінностей належить до пріоритетних напрямів діяльності територіальної громади міста Одеси. При цьому, ряд будівель центральної частини міста, які є пам’ятками історії і архітектури місцевого та національного значення, знаходиться в незадовільному стані, з численними пошкодженнями декоративних скульптурних елементів, покрівель, дахів, балконів, ліпних декоративних елементів і потребують проведення термінових ремонтних та реставраційних робіт. У 2014 році планується виконання робіт на 19 фасадах другої черги об’єктів.
Продовжити проведення проектно-реставраційних робіт з реставрації ансамблю Воронцовського палацу.
Продовжити реставрацію будівлі Старої біржі за адресою:                       пл. Думська, 1. Об’єкт є пам’ятником містобудування і архітектури національного значення і знаходиться під охороною держави. 
Завершити капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу                  «Ясла-садок» №238 комбінованого типу, розташованого за адресою: м. Одеса,              вул. Мельницька, 24, що дозволить забезпечити дошкільною освітою 120 дітей.
Продовжити будівництво дитячого садка №28А (буд.) у мкр. ІІІ-4-2 житлового району ім. Котовського. Введення в експлуатацію садка, розрахованого на 3 групи, дозволить забезпечити дошкільною освітою дітей новозбудованого мікрорайону.
Продовжити реконструкцію загальноосвітньої школи №19, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Кустанайська, 3, корп. «А-2». Заплановано проведення реконструкції існуючого 2-поверхового корпусу зі збільшенням загальної площі до 1440,9 м2, розрахованого на 80 учбових місць для розміщення груп дошкільної освіти.  
Продовжити виконання робіт з капітального ремонту будівлі комунальної установи «Міська дитяча поліклініка №6» за адресою: м. Одеса,                        вул. Академіка Філатова, 7А. Об’єкт знаходиться у вкрай незадовільному стані, у зв’язку з чим необхідне виконання робіт з посилення колон та фундаменту, повної заміни покрівлі. Комплекс зазначених заходів дозволить якісно поліпшити роботу дитячого лікувального закладу.
Продовжити будівництво дитячої поліклініки на 550 відвідувань у зміну в Суворовському районі. Останніми роками ведеться масова забудова жилого району Котовського, у зв’язку з чим у районі збільшилась кількість дітей. Будівництво нової поліклініки дозволить покращити медичне обслуговування дітей Суворовського району.
Реалізація вищезазначених заходів планується у тому числі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету та державного фонду регіонального розвитку.
Планується проведення першочергових заходів із захисту території від затоплення у межах вулиць: Балтської дороги, Об’їзної дороги, Лиманної, Миколаївської дороги (селище «Більшовик»).
Останніми роками на території селища «Більшовик», розташованого в                м. Одесі біля нижнього схилу Жевахової гори, відбувається підтоплення житлових будинків, доріг, об'єктів інфраструктури.
Ґрунти території селища по своїм водофізичним властивостям не в змозі поглинати ґрунтові води, які мають тісний гідравлічний зв'язок з Чорним морем і Хаджибейським лиманом. При випаданні атмосферних опадів (таненні снігу) відбувається посилення процесів підтоплення.
Ґрунтовий канал «лиман-море» (Румунський канал) служить технологічною спорудою для збору зливових опадів і спорожнення напірного каналізаційного колектора від КНС №25 до моря. Стан каналу в значній мірі посилений великою щільністю приватних забудов поблизу каналу, забрудненістю його побутовими відходами, чагарниками очерету та ін. Замуленість каналу складає приблизно 70 %. Канал має в довжину майже 2 км і в п'яти місцях пересипаний ґрунтом, що також затрудняє відтік ґрунтових вод.
Згідно з даними проведених передпроектних досліджень при розчищенні каналу «лиман-море» (Румунський канал) рівень ґрунтових вод має знизитись на 0,5 м. При виконанні подальших робіт з реконструкції всієї системи водозниження і відведення ґрунтових вод буде виключена небезпека підтоплення території селища «Більшовик».
Відповідно до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради                 від 08.11.2013р. №403 «Про проведення першочергових заходів із захисту території від затоплення у межах вулиць у м. Одесі: Балтської дороги, Об’їзної дороги, вул. Лиманної, Миколаївської дороги (селище «Більшовик»)»                   у 2014 році планується завершити виготовлення проектно-кошторисної документації та розпочати реалізацію першочергових заходів із реконструкції системи захисту території селища «Більшовик» від затоплення, які передбачають: розчистку зливових каналів ЛК-1 та ЛК-2, влаштування нагірної канави та реконструкцію аванкамери КНС-25. 
Комплекс першочергових заходів дозволить уникнути надзвичайної ситуації, яка загрожує зазначеній території внаслідок особливостей географічного розташування і зношеності існуючих систем захисту від затоплення.
Після проведення першочергових заходів будуть проведені заходи щодо влаштування відкритої і закритої зливової каналізаційної мережі, а також влаштування системи дренажу.
Будівництво житла. Розвиток житлового будівництва є пріоритетним напрямком містобудівної діяльності. У 2014 році очікується зростання капіталовкладень у житлове будівництво і збільшення обсягів введення житла в експлуатацію порівняно з минулими роками. Стимулюючим фактором виступає державна Програма «Доступне житло», якою передбачено здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Реалізація завдань зазначеної Програми спрямована на збільшення попиту на житло через здешевлення іпотечного кредиту, що має пожвавити будівельну галузь в цілому і обумовити зростання пропозиції нового житла на ринку нерухомості. 
Вирішення проблеми житлових будинків у місті Одесі, які тривалий час знаходились у недобудованому стані, у тому числі будинків корпорації «Альянс», є одним з найважливіших завдань, реалізація якого запланована на 2014 рік. У недобудованому стані залишається п’ять житлових будинків «Альянсу», на яких планується відновити будівельні роботи після завершення державної експертизи кошторисної документації. Роботи планується виконувати за рахунок коштів бюджету м. Одеси, а також за рахунок коштів інвесторів-забудовників.
Планується виконання робіт з проектування та проведення капітального ремонту парку «Преображенський», розташованого за адресою: м. Одеса,                 вул. Новощіпний ряд, 27, відповідно до затвердженої Програми реконструкції та розвитку парку культури та відпочинку «Преображенський» з меморіальним комплексом у м. Одесі на 2014-2016 роки. У 2014 році заплановані роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації, а також виконання робіт з капітального ремонту огорожі, вуличного освітлення, проїзної дороги і тротуарів, озеленення та благоустрою. 
З метою забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування, а також осіб з їх числа житлом після завершення терміну перебування у, дитячих закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу буде реалізовуватися Програма забезпечення житлом дітей сиріт та дітей позбавлених, батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2014 рік.
Продовжити виконання робіт з реконструкції та благоустрою парку                                    ім. Т.Г. Шевченка, у тому числі здійснити реконструкцію пам’ятників, які знаходяться на території парку.

Очікувані результати:
збільшення обсягів житлового будівництва у 2014 році:
	збільшення обсягу виконаних будівельних робіт на 5-10% у порівнянні з 2013 роком;

забезпечення обсягів введення житла в м. Одесі на рівні приблизно                 400 тис. м2;
	розвиток інфраструктури та покращення благоустрою міста.


4. Сприяння розвитку реального сектору економіки

4.1. Промисловість

У місті працює значна кількість промислових підприємств різних форм власності, які у січні-серпні 2013 року реалізували продукції на 8412,6 млн.грн. 
	Збільшення відбулося за рахунок підвищення частки обсягів реалізації підприємств з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів.
Однак, слід відмітити, що рівень інноваційної активності більшості підприємств міста залишається незадовільним.
Для промислових підприємств міста характерний низький рівень рентабельності, значна частина їх працює зі збитками. Важливою проблемою залишається незначний рівень завантаження виробничих потужностей багатьох  з них.

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

Прогноз розвитку на 2014 рік
У харчовій промисловості очікується збільшення виробництва борошна і круп'яної продукції, соків, продукції дитячого харчування, плодоовочевого консервування.
Приріст обсягів продукції машинобудування планується за рахунок зростання виробництва кабельної продукції, телекомунікаційного, металорізального обладнання, металообробних верстатів, холодильного та вентиляційного устаткування.
Зростання виробництва  хімічних речовин і хімічної продукції відбудеться за рахунок введення в дію нових виробничих ділянок з виготовлення готових лікарських засобів на ТДВ «ІнтерХім».
Збільшення виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів планується за рахунок освоєння нових видів товарів швейної промисловості із застосуванням нових технологій.
Очікується значне збільшення обсягів виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення за рахунок поновлення діяльності ПАТ «Одеський нафтопереробний завод».
Для підвищення інноваційної активності молоді, прискорення впровадження найбільш перспективних розробок планується організувати спільно з вищими навчальними закладами міста конкурс інноваційних проектів. Його учасниками будуть студенти, аспіранти, молоді вчені.
З метою сприяння підприємствам міста в отриманні нових замовлень, а вченим та винахідникам – у впровадженні їх розробок, планується проведення виставки «Вироблено та розроблено в Одесі». Участь у цій виставці провідних підприємств міста, а також вчених та винахідників буде також сприяти налагодженню зв'язків між ними.

Очікувані результати:
- збільшення обсягів реалізації промислової продукції на — 5-7%;
- збільшення виробництва основних видів продукції;
- зростання експортного потенціалу у промисловості міста.

4.2. Транспорт

Одеса розташована на перетині міжнародних шляхів та є важливим транспортним вузлом. До основних видів транспорту належить залізничний, автомобільний, водний та авіаційний.
Одеська залізниця – головна транспортна мережа на півдні України, яка щомісяця обслуговує майже 700 тис. пасажирів та відправляє більше                            2 млн.т вантажів.
	За січень-вересень 2013 року Одеською залізницею відправлено                   21,5 млн.т вантажів, що на 1,2% менше, ніж у відповідному періоді 2012 року. Зменшення у відправленні основних номенклатурних груп вантажів зафіксовано за зерном і продуктами перемолу на 28,2%, цементом – на 20,0%, лісовими вантажами – на 19,1%, хімічними і мінеральними добривами – на 10,5%, кам’яним вугіллям – на 3,9%. Збільшилось відправлення чорних металів в 1,9 рази, нафти та нафтопродуктів – на 46,8%, брухту чорних металів – на 17,8%, будівельних матеріалів – на 4,9%, руди залізної та марганцевої – на 4,3%.
	За січень-вересень 2013 року підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) доставлено вантажоодержувачам 1,7 млн.т вантажів та виконано вантажообіг обсягом 406,5 млн.ткм, що відповідно на 11,9% менше та на 5,4% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.
«Міжнародний аеропорт Одеса» пов’язаний повітряними лініями більше ніж з 60 містами світу. Приймає та обслуговує  16 авіакомпаній (12 іноземних та 4 українських), які виконують біля 130 регулярних рейсів на тиждень до 15 міжнародних та національних пунктів призначення.
Аеропорт «Одеса» – міжнародний аеропорт, що забезпечує прийом і випуск повітряних суден по 1-й категорії ІКАО. Аеропорт виконує відправлення пасажирів, а також їх прийом на внутрішніх і міжнародних лініях. В даний час з аеропорту «Одеса» виконуються регулярні і чартерні перевезення по Україні, країнам СНД і далекого зарубіжжя.
 	Аеропорт Одеса забезпечує польоти авіакомпаніям: АК «МАУ»,                    АК «Turkish Airlines», АК «LOT Polish Airlines», АК «Трансаеро»,                       АК «Czech Airlines», АК «OnurAir», АК «Аерофлот», АК «S7 Airlines»,                      АК «ЮТейр-Україна», АК «Air Arabia», АК «Lufthansa», АК «Росія»,                        АК «Air Baltic», АК «ЮТейр»-Росія», АК «Air Onix», АК «Aviatrans K» та ін., що виконують польоти до Одеси на основі міжурядових угод.
У 2013 році робота КП «Міжнародний аеропорт Одеса» була спрямована на збільшення обсягу пасажирських перевезень, підвищення якості (комфортності) пасажирських перевезень. 
З початку року аеропортом було обслуговано 921,5 тис. пасажирів, що більше, ніж за минулий період на 18,4%, кількість виконаних рейсів збільшилось на 2,5% відповідно до аналогічного періоду минулого року і склала 12445 рейсів. 
Міжнародним аеропортом «Одеса» постійно проводиться робота із залучення в аеропорт нових авіакомпаній. Керівництвом підприємства проведені переговори з авіакомпаніями  АК «Aviatrans K», АК «ЮТейр»-Росія, АК «Air Onix», FlyDubai (Дубаї), Ellinair (Греція), підписані угоди. 
Лідером на ринку пасажирських перевезень у 2013 р. стали: АК«МАУ»,      АК «Turkish Airlines», АК «Аерофлот», АК «ЮТейрУкраїна», АК «Трансаеро», АК «OnurAir», АК«LOT Polish Airlines». 
Одеський порт – один з найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну. Технічні можливості порту дозволяють перевантажувати більше               21 млн.т сухих і 25 млн.т наливних вантажів щорічно. Контейнерні термінали розраховані на перевантаження більше 900 000 TEU на рік (одиниця виміру рівна об'єму, який займає стандартний 20-футовий контейнер).
Пасажирський комплекс здатний обслуговувати до 4 млн. туристів на рік.
За січень-вересень 2013 року торговельний флот зменшив перевезення вантажів на 11,2%, у цілому замовникам доставлено 0,6 млн.т вантажів.                        Обсяг переробки вантажів на причалах міста становив 15,7 млн.т і зменшився на 15,1%, у т.ч. транзитних вантажів – на 43,7%, експортних – на 8,4%. Водночас переробка вантажів внутрішнього сполучення збільшилась на 33,8%, імпортних – на 27,3%.
Кількість оброблених суден становила 1,7 тис. одиниць, серед яких                   1,6 тис. одиниць – іноземних власників та фрахтувальників, що на 4,9% та на 1,2% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Основні завдання:
	підвищення якості (комфортності) пасажирських перевезень;

оновлення пасажирського рухомого складу;
раціональне використання енергетичних та матеріальних ресурсів;
реалізація сучасної екологічної політики;
збільшення обсягів вантажних перевезень.

Найважливіші заходи на 2014 рік
Підвищення безпеки залізничного руху шляхом проведення ремонту і модернізації колії.
Оновлення рухомого складу залізничного транспорту.
Виконання робіт з будівництва нової злітно-посадкової смуги і реконструкції інфраструктури аеродромного комплексу.   
Подальша реалізація проекту «Розвиток Карантинного молу», який передбачає будівництво спеціалізованого контейнерного терміналу на знов утвореній території із зовнішньої сторони Карантинного молу,  днопоглиблення акваторії та створення захисних споруд. Введення в дію терміналу «Карантинний мол» дозволить Одеському порту приймати найсучасніші судна-контейнеровози, що заходять у Чорне море, і довести обсяг перевалки контейнерів до рівня 1,2 млн.TEU (одиниця виміру рівна об'єму, який займає стандартний 20-футовий контейнер).
Реалізація інших інвестиційних проектів порту, зокрема будівництво універсального причалу № 35(1-3).

Очікувані результати:
	поліпшення транспортного обслуговування;

збільшення пасажирообігу на 2,2%;
збільшення загального вантажообігу на 2%.

4.3. Підприємництво

Мале підприємництво сьогодні виступає фактором, що впливає на процеси оптимізації структури економіки, зменшення безробіття, подолання бідності.
З метою створення сприятливих умов для підтримки і розвитку малого підприємництва, збільшення його внеску у забезпечення зайнятості населення міста, зростання частки малих підприємств у загальному обсязі виробництва, підвищення конкурентоспроможності в місті Одесі діяла Програма підтримки малого підприємництва на 2012-2013 роки. Заходи програми були спрямовані на упорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності, фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки та формування інфраструктури підтримки підприємництва. 
Станом на 01.10.2013 року в місті Одесі знаходилися на обліку                 145,8 тис. суб'єктів господарювання усіх форм власності, що на 2,7 тис. одиниць більше, ніж в аналогічному періоді минулого року, в т.ч. юридичних осіб –                  43,2 тис. одиниць, фізичних осіб-підприємців – 102,6 тис. одиниць.  
За 9 місяців 2013 року зареєстровано 4,6 тис. суб'єктів господарювання, з них юридичних осіб – 1,2 тис. одиниць, фізичних осіб-підприємців –                           3,4 тис. одиниць. За аналогічний період 2012 року було зареєстровано                          4,7 тис. суб'єктів господарювання, з них юридичних осіб – 1,1 тис. одиниць, фізичних осіб-підприємців – 3,6 тис. одиниць.
Проводиться послідовна робота, спрямована на покращення умов започаткування та ведення підприємницької діяльності. 
За підтримки Одеської обласної державної адміністрації в 2012 році в місті створено Центр надання адміністративних послуг. З початку 2013 року Центром розглянуто 11 523 дозвільних справ, видано 8 014 документів дозвільного характеру, надано 11 153 консультацій.
Розвитку малого підприємництва сприяє забезпечення суб’єктів господарювання майновими ресурсами, що здійснюється шляхом надання в оренду та приватизацію нежитлових приміщень комунальної власності.                  За 9 місяців 2013 року з суб'єктами господарювання укладено 72 договори оренди на нежитлові приміщення, загальною площею 6602,4 м2. Також проведена робота з відчуження 47 об'єктів нежитлового фонду, загальною площею 6484,8 м2.
На базі Одеського міського центру зайнятості за участю представників виконавчих органів Одеської міської ради, навчальних закладів та інших соціальних партнерів проведено 108 тематичних профінформаційних та профконсультаційних семінарів з питань організації підприємницької діяльності: “Як розпочати свій бізнес” та “Від бізнес-ідеї до власної справи”. Під час навчання слухачі отримують знання з основ менеджменту, ринкової економіки, маркетингу, бухгалтерського обліку, соціально-психологічних аспектів управління кадрами та основ трудового законодавства. 
В семінарах взяли участь 1245 осіб, з них оформили підприємницьку діяльність 83 особи. За кошти Одеського міського центру зайнятості була надана одноразова фінансова допомога для організації підприємницької діяльності на загальну суму 1 387,4 тис.грн. 
Спільно з Одеським національним економічним університетом протягом 2013 року продовжено діяльність бізнес-інкубатора для підприємців-початківців. Метою бізнес-інкубатора є підтримка суб'єктів підприємництва шляхом надання безкоштовних консультаційних та інформаційних послуг молодим підприємцям та підприємцям-початківцям, а також громадянам, орієнтованим на підприємницьку діяльність, проведення тренінгів, конференцій та інших заходів.
Аналіз стану розвитку малого підприємництва в місті Одесі свідчить, що головними причинами гальмування цього сектору економіки є:
- неоднозначність і суперечливість чинної нормативно-правової бази розвитку підприємництва;
- високі відсотки за кредитами комерційних банків та відсутність державної фінансової підтримки стримує розвиток низькоприбуткових, але необхідних соціальних проектів;  
- нерозвинена інфраструктура підтримки підприємництва (відсутність або недостатня кількість: лізингових компаній, бізнес-інкубаторів, небанківських кредитних установ, бірж, технопарків тощо).
Діяльність суб’єктів малого підприємництва міста переважно зорієнтована в м. Одесі, лише незначна їх кількість здійснює свою діяльність за його межами. Тому мале підприємництво життєво пов’язано з умовами, що створюються для його існування на міському рівні, тобто певною мірою залежить від міської влади. 
Таким чином, розвиток підприємництва саме на місцевому рівні є ключовим напрямком державної політики сприяння розвитку малого підприємництва. 
З урахуванням вимог Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» в м. Одесі  розроблено проект Програми підтримки малого і середнього підприємництва                   на 2014-2015 роки.  

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

Найважливіші заходи на 2014 рік:
Удосконалення регулювання підприємницької діяльності.
Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка, а також формування інфраструктури підтримки підприємництва.
Проведення тематичних профінформаційних та профконсультаційних семінарів з питань організації підприємницької діяльності.
Надання в оренду та приватизація нежитлових приміщень комунальної власності.
Розширення діяльності Центру надання адміністративних послуг. 
Поліпшення діяльності бізнес-інкубатора.
Протягом 2014 року управлінням з надання адміністративних послуг Одеської міської ради планується провести аналіз адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами Одеської міської ради, сформувати реєстр адміністративних послуг.
Зазначена робота дозволить створити комфортні умови та економію часу, який витрачають громадяни та підприємці міста на отримання адміністративних послуг, та створить зрозумілий і прозорий механізм їх отримання.

Очікувані результати:
- створення сприятливих умов  для сталого розвитку малого бізнесу, збільшення його внеску у зайнятість населення;
- поступове зростання чисельності суб’єктів малого та середнього підприємництва;
- збереження існуючих робочих місць;
- збільшення частки малих та середніх підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції, робіт, послуг на 4%.

4.4. Торгівля

У місті продовжується розвиток торгівлі. Збільшується як кількість закладів торгівлі, так і насичення закладів товарами.
На території міста діє 51 ринок з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, на яких облаштовано біля 12685 торгових місць (середня зайнятість торговельних місць на ринках складає 60-70%). Функціонує   14727 об’єктів торгівлі, а також 3310 об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі. 712 об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі демонтовано                в 2013 році на підставі рішень виконавчого комітету Одеської міської ради. Мережа об’єктів громадського харчування нараховує 655 одиниць. Послуги населенню надаються в 1561 об’єкті побутового обслуговування.
У 2013 році тривала робота із забезпечення стабільних умов для розвитку підприємств торгівлі, збільшення обсягів продажу населенню споживчих товарів, у тому числі вітчизняного виробництва, розширення торговельної та сервісної мережі за рахунок введення сучасних підприємств, зокрема:
	Поліпшена організація діяльності підприємств роздрібної торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг. Супермаркети, об'єкти громадського харчування та сфери послуг, магазини в центральній частині міста та центрах районів обладнані платіжними терміналами для здійснення розрахунку покупців пластиковими картками, куточками покупців, в яких розміщені інформація про суб'єктів господарювання, книги відгуків, копії нормативних документів, що визначають правила торгівлі та торгового обслуговування населення, права споживачів.

Значна частина об'єктів торгівлі в місті обладнана пандусами для забезпечення безперешкодного пересування інвалідів та людей з обмеженими можливостями.
У магазинах мережі супермаркетів пенсіонерам відпускаються продовольчі товари першої необхідності за зниженими цінами при наданні пенсійного посвідчення.
	Триває системна робота з недопущення стихійної торгівлі на території міста. З метою забезпечення мешканців міста сільськогосподарською продукцією за помірними цінами, а саме овочами, фруктами, м’ясом, крупами, борошном, олією, медом, цукром та іншими продуктами харчування у свіжому та переробленому вигляді, за цінами виробників, проводяться ярмарки. 
	Організовані постійно діючі ярмарки з продажу продовольчих товарів в місті Одесі за адресами:
	- в Приморському районі – просп. Шевченка, 31;
          - в Київському районі – просп. Академіка Глушка, 2-14;
          - в Малиновському районі – вул. Степова, 17/19;
          - в Суворовському районі – вул. Генерала Бочарова                                              (від просп. Добровольського до Дніпропетровської дороги).
 За адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 114 на постійній основі діє ярмарок, де здійснюють господарську діяльність соціально незабезпечені верстви населення, інваліди війни та праці.
До основних проблем у сфері торгівлі слід віднести:
	складність чинного податкового законодавства України, а також його нестабільність; 

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

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

Найважливіші заходи на 2014 рік
Робота з організації постійно діючих ярмарків з продажу  товарів виробниками сільськогосподарської продукції.
Здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.
Організація розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.
Облік об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.
Продовження роботи з наведення порядку на території міста у сфері вуличної торгівлі (проведення робіт з ліквідації стихійної торгівлі: демонтаж незаконно встановлених кіосків і павільйонів, благоустрій території, де вони раніше були розміщені).

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

зростання обсягів роздрібного товарообігу на 10%;
акумулювання до бюджету 7,5 млн.грн у якості плати за договорами оренди окремого індивідуально визначеного комунального майна при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.

4.5. Туризм

Туристично-рекреаційна галузь є стратегічним напрямком розвитку                міста. Одеса має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного туризму: особливості географічного розміщення, сприятливий клімат, найбільший морський порт України. За своїм туристичним і рекреаційним потенціалом місто Одеса посідає одне з провідних місць в Україні.
У 2013 році інфраструктура туристичної галузі м. Одеси представлена                      180 установами готельного господарства (10560 ліжко-місць). 
З метою просування міста на міжнародній арені та збільшення туристичного потоку створено 4 філії комунального підприємства «Туристичний інформаційний центр міста Одеси».
Близько 350 туроператорів та агентів працюють в Одесі та Одеській області, переважна частина яких працює на виїзний туризм і лише одна п'ята працює на в'їзний туризм, з них близько 20 компаній займаються обслуговуванням круїзних суден.
Одеським морським торговим портом в круїзний сезон було прийнято     106 пасажирських суден та 81367 пасажирів. 
Відроджено круїз по Північному і Північно-Східному Причорномор'ю (популярна в радянські часи Кримсько-Кавказька лінія) на теплоході ADRIANA з посадкою і висадкою в кожному порту заходу – Одеса, Севастополь, Ялта, Феодосія, Новоросійськ і Сочі. На означеній лінії здійснено  60 суднозаходів.

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

Найважливіші заходи на 2014 рік
У 2014 році планується відкрити 2 додаткових філії  КП «Туристичний інформаційний центр міста Одеси» у Міському саду та біля залізничного вокзалу. 
З метою покращення діяльності усієї туристичної структури                            КП «Туристичний інформаційний центр міста Одеси» будуть проводитись маркетингові дослідження туристичних ринків задля означення груп споживчих послуг. Відбуватиметься подальше наповнення та оновлення туристичного сайту міста, а також оновлення інформації на сторінці в соціальній мережі  Facebook з метою просування м. Одеси як європейського туристичного центру. Планується подальше проведення Днів Одеси в містах України та інших країн світу в рамках проекту «Одеса їде в гості», організація і проведення прес-турів для представників ЗМІ з метою просування туристичного продукту, проведення та організації Міжнародних work-shops, семінарів та конференцій.
Для того, щоб «ім’я» нашого міста стало пізнаваним у всіх куточках світу проводитиметься презентація туристичного продукту Одеси на внутрішньому і міжнародному ринках туристичних послуг, у зв’язку з чим планується:
	створення відеороликів та короткометражних фільмів, у тому числі тематичних, про туристичний потенціал м. Одеси для розміщення в соціальній мережі, презентації в рамках туристично-виставкових заходів та розміщення в ЗМІ;

виготовлення багатомовних рекламно-інформаційних матеріалів про туристичний та інвестиційний потенціал м. Одеси із застосуванням туристичного логотипу м. Одеси (карти, схеми, буклети, багатомовні довідники тощо);
спільний випуск із Асоціацією туристичного бізнесу туристичного журналу м. Одеси; 
розробка гастрономічного каталогу «Шедеври одеської кухні» з описом найкращих страв та місць, де їх можна спробувати;
розробка буклету «Одеса для всіх» з метою ознайомлення гостей нашого міста з неповторною історією Одеси;
розробка туристичного каталогу «Одеса рекомендує» на російській та англійській мовах. В каталозі будуть презентовані найкращі представники туристичної індустрії міста;
участь у різноманітних туристично-виставкових заходах (ярмарки, виставки, тур-салони, науково-практичні семінари, конференції тощо);
	проведення прес-турів для представників ЗМІ і туристичних агентств внутрішнього туризму;

розміщення в ЗМІ туристичної реклами та інформації про традиційні свята та фестивалі, інші події та інформаційні приводи для залучення туристів.
З метою формування привабливого образу м. Одеси як успішного культурного та туристичного центру України продовжуватиметься співпраця з відомими виданнями України та інших країн, обмін площинами для соціальної реклами з містами України та ближнього зарубіжжя. У 2014 році планується участь у проектах Європейського Союзу з метою отримання грантових коштів.

Очікувані результати:
збільшення кількості туристів, які відвідають наше місто, на 7,0%;
	збільшення кількості заходів пасажирських суден до Одеського морського торговельного порту в круїзний сезон;
	збільшення надходжень від туристичного збору на 3,0%                       (до 2,6 млн.грн).

5. Підвищення соціальних стандартів життя

5.1. Демографічна ситуація

Спостерігається тенденція до зменшення чисельності наявного населення. Рівні народжуваності і смертності не забезпечують простого відтворення населення і природний приріст протягом останніх років залишається від’ємним. Загальна чисельність населення у певній мірі відтворюється за рахунок міграційного приросту.
Так, станом на 1 жовтня 2013 року у м. Одесі проживало 1013,5 тис. осіб. За 9 місяців 2013 року чисельність наявного населення міста зменшилась на 1331 особу, при цьому природне скорочення склало 1773 особи, міграційний приріст  – 442 особи.
Порівняно з січнем-вереснем 2012 року зменшилась кількість народжених на 132 особи (1,8%), кількість померлих збільшилась на 157  осіб (1,7%).
За січень-вересень 2013 року до міста прибуло 10498 осіб, вибуло        10056 осіб, при цьому порівняно з січнем-вереснем 2012 року міграційне скорочення збільшилось на 149 осіб.
Зміни у віковій структурі населення свідчать про його старіння.                            Зростає демографічне навантаження постійного населення (кількість дітей віком до 15 років та кількість осіб, старшого за працездатне населення,                                      на 1000 осіб працездатного населення).

Основні завдання:
впровадження соціально-економічної політики, спрямованої на поліпшення якісних характеристик життя населення та створення сприятливого середовища для його демографічного відтворення;
	створення ефективної системи захисту населення від соціальних ризиків для збереження його життєвого і трудового потенціалу на основі підвищення якості та рівня життя населення;
розвиток соціального діалогу з метою забезпечення соціального захисту і підвищення добробуту в місті;
поліпшення доступності та підвищення якості медичної допомоги населенню;
відновлення сімейних цінностей, виховання свідомого батьківства, запобігання соціальному сирітству, підвищення якості надання оздоровчих та відпочинкових послуг.

Найважливіші заходи на 2014 рік:
постійний моніторинг демографічних процесів;
	розвиток соціальної інфраструктури міста;
	підвищення рівня доходів працюючого населення та соціальне забезпечення вразливих верств;
створення умов для поліпшення матеріального становища сімей через забезпечення державних стандартів в оплаті праці та різних видів соціальних виплат і допомоги; 
надання адресної допомоги та соціальних послуг, які відповідають потребам конкретної особи  та сім’ї;
розвиток системи сімейної медицини, профілактика та лікування найбільш соціально значущих захворювань; 
зниження смертності та підвищення тривалості життя на основі забезпечення доступності сучасних засобів якісної діагностики, профілактики, лікування та реабілітації для широких верств населення, поліпшення репродуктивного здоров'я населення;
формування настанов на здоровий спосіб життя через поширення європейських стандартів способу життя, профілактика антисоціальної поведінки молоді, зокрема наркоманії, розповсюдження ВІЛ/СНІДу;
запобігання процесам трудової міграції через забезпечення ефективної зайнятості населення, збереження та створення робочих місць, розвиток підприємництва і стимулювання самостійної зайнятості населення, сприяння зайнятості найбільш продуктивних вікових груп населення.

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

5.2. Зайнятість та ринок праці

На місцевому ринку праці ситуація залишається контрольованою та має позитивну динаміку. Поступово та стабільно розвивається малий та середній бізнес. Створюються умови для підвищення рівня економічної активності населення, збереження та розвитку трудового потенціалу, стимулювання зацікавленості роботодавців до створення нових робочих місць, а також посилення соціального захисту від безробіття.
Завдяки впровадженим активним формам зайнятості рівень працевлаштування незайнятого населення за сприяння служби зайнятості                     у 2013 році становитиме 32,8% або 3715 осіб. 
Для врівноваження структурного дисбалансу попиту і пропозиції робочої сили шляхом співпраці з роботодавцями здійснюється професійне навчання безробітних, організовуються громадські та інші роботи тимчасового характеру.
Незважаючи на позитивні тенденції, зокрема рівень зайнятості осіб працездатного віку становить 66,7%, рівень зареєстрованого безробіття протягом 2013 року утримується на рівні 0,4-0,5%, на ринку праці існує ряд проблемних чинників та ризиків, що потребують вирішення:
	недостатня мотивація молоді до оволодіння робітничими професіями та низький рівень її професійної адаптації на ринку праці, що спричиняє збільшення безробіття у молодіжному середовищі;
	складності у працевлаштуванні осіб з обмеженими фізичними можливостями;

недосконалість соціально-трудових відносин та наявність «тіньової» зайнятості;
недостатній рівень кваліфікації і конкурентоспроможності осіб, які шукають роботу;
низький рівень доходів населення та мотивації до праці.

Основні завдання:
підвищення ефективності реалізації заходів міської програми зайнятості на період до 2017 року;
створення сприятливих умов для активної інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання;
розширення сфери застосування праці та сприяння економічному стимулюванню зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць, у тому числі у пріоритетних галузях економіки;
створення умов для підтримки підприємницької ініціативи серед безробітних громадян та розвитку самозайнятості;
активізація співпраці сторін соціального діалогу щодо детінізації  соціально-трудових відносин на ринку праці, забезпечення прав  і гарантій працівників та їх соціального захисту;
впровадження на ринку праці активних заходів сприяння зайнятості              з метою якнайшвидшого повернення безробітних до продуктивної праці;
удосконалення методів профорієнтаційної роботи з молоддю                             у віці 15-24 років і підвищення її мотивації до оволодіння професіями актуальними на місцевому ринку праці;
подолання дефіциту кваліфікованих спеціалістів робітничих професій, стимулювання молоді до оволодіння цими професіями;
підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення, зокрема осіб від 45 років; 
сприяння зайнятості осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;
посилення мотивації економічно активного населення до зайнятості,           у тому числі легальної.

Найважливіші заходи на 2014 рік 
В рамках Програми зайнятості населення м. Одеси на період до                            2017 року, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18.07.2013 року            № 3643-IV, за сприянням міської служби зайнятості продовжуватиметься реалізація заходів, спрямованих на розширення сфери застосування праці, що надасть змогу створювати умови для розвитку місцевого ринку праці, сприяти підвищенню рівня економічної активності населення, зростанню рівня зайнятості та посилення соціального захисту громадян від безробіття. 
Так, у 2014 році в усіх сферах економічної діяльності передбачається створення нових робочих місць, у тому числі за рахунок розвитку малого підприємництва та самозайнятості населення. 
Впровадження стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, у тому числі у пріоритетних галузях економіки, шляхом виплати компенсації єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за кожного працевлаштованого на нове робоче місце з числа незайнятих, недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці громадян, зокрема молоді, жінок, інвалідів, осіб старше 50 років.
Проведення активних заходів сприяння зайнятості надасть можливість працевлаштування безробітних громадян. 
З метою якісного задоволення потреб роботодавців у кваліфікованих кадрах планується направити незайнятих осіб на професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації. 
Професійний розвиток осіб віком старше 45 років буде забезпечено шляхом отримання ними ваучера для оплати навчання новій професії або підвищення кваліфікації.
Набудуть підтвердження результати неформального професійного навчання, проведеного на виробництві, з метою доступності навчання протягом життя, підвищення конкурентоспроможності та мобільності працівників на ринку праці. 
Для додаткового стимулювання до праці, забезпечення тимчасової зайнятості та матеріальної підтримки осіб, які шукають роботу, будуть організовані громадські та інші роботи тимчасового характеру.
Належна увага приділятиметься запобіганню безробіття, вдосконаленню структури зайнятості, здобуттю професійного досвіду через стажування та зміцненню позиції молоді на ринку праці.
 
Очікувані результати:
створення в усіх сферах економічної діяльності 20,9 тис. нових робочих місць;
працевлаштування 3,8 тис. безробітних громадян та 5 тис. молодих осіб завдяки проведеним активним заходам сприяння зайнятості та з профілактики безробіття у молодіжному середовищі; 
	компенсації роботодавцям фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 114 осіб, працевлаштованих на новостворене робоче місце; 

забезпечення професійного навчання 1,2 тис. зареєстрованих безробітних з урахуванням поточної і перспективної потреб ринку праці (зокрема навчання за інтегрованими професіями);
підвищення економічної активності та конкурентоспроможності                     400 застрахованих осіб віком від 45 років за рахунок ваучера; 
залучення 550 осіб до тимчасової зайнятості на оплачуваних громадських роботах;
зниження рівня зареєстрованого безробіття населення працездатного віку по місту.



5.3. Грошові доходи населення та заробітна плата

Економічне зростання та заходи щодо підтримки цінової стабільності створили підґрунтя для розвитку соціальної сфери. Поступове підвищення розміру мінімальної заробітної плати сприяло підвищенню рівня доходів населення. Так, середньомісячна заробітна плата у січні-червні 2013 року порівняно із аналогічним періодом минулого 2012 року зросла на 10% та досягла 2994,0 грн. За прогнозними даними до кінця 2013 року середньомісячна заробітна плата працівників становитиме 3104 грн. Її зростання відбудеться за рахунок подальшого підвищення рівня мінімальної заробітної плати, легалізації виплати заробітної плати, підвищення ефективності використання робочого часу та робочої сили. 
Для позитивного вирішення питань щодо зростання заробітної плати вживаються чіткі заходи у декількох напрямках, зокрема аналіз заробітної плати по підприємствам, контроль системності її збільшення і стану виконання взятих керівниками підприємств зобов’язань, організація планових перевірок,                    у тому числі у складі міської робочої групи, щодо виявлення "тіньової" зайнятості, вдосконалення співпраці з правоохоронними та контролюючими органами.
Так, станом на 01.10.2013 року з питань легалізації доходів заслухано                   617 керівників підприємств міста на 72 засіданнях координаційних рад із забезпечення податкових та інших надходжень до бюджету м. Одеси. Протягом 2013 р. проведені контрольні заходи у 187 суб’єктів господарювання, виявлено 922 порушення законодавства про працю та зайнятість, в тому числі 5 випадків недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці. Обсяг легалізованої заробітної плати становить 502,8 тис.грн, обсяг залученого податку з доходів фізичних осіб – 99,1 тис.грн, легалізовано 68 робочих місць. 
Одночасно вживаються заходи щодо поступового вирішення питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах усіх форм власності.
Станом на 01.09.2013 р. сума заборгованості складає 8640,8 тис.грн, відхилення якої до початку року становить 32,0 %. У структурі загальної суми боргу на економічно активні державні підприємства припадає                                2,8 млн.грн або 32,7%, на суб’єкти господарювання, щодо яких здійснюється процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, – 5,1 млн.грн або 58,8 %, 0,7 млн.грн або 8,5 % – на економічно неактивні підприємства.
Незважаючи на позитивну динаміку зростання рівня середньомісячної заробітної плати та проведені заходи щодо виявлення «тіньової» зайнятості, залишаються проблемними питання:
	поширення випадків нелегальних трудових відносин, виплати заробітної плати «у конвертах»;

приховування суб’єктів господарювання від обліку наявних боргів із заробітної плати;
 недостатності обсягів замовлень на виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг.

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

Найважливіші заходи на 2014 рік
Здійснення контролю додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства про працю, у тому числі виплати заробітної плати. 
Проведення відповідної роботи з ліквідації заборгованості із заробітної плати на підприємствах державної власності та її скорочення на підприємствах інших форм власності.
Ефективна взаємодія виконавчих органів Одеської міської ради з правоохоронними та контролюючими органами щодо застосування заходів впливу до посадових осіб, які допускають порушення чинного законодавства у сфері оплати праці та її легалізації.
Створення умов для поліпшення трудових відносин шляхом забезпечення державних стандартів в оплаті праці, диференціації в оплаті праці відповідно до кваліфікації і складності робіт з урахуванням рівня розвитку відповідних галузей економіки міста.
Забезпечення ефективної роботи міських робочих груп, координаційних рад при районних адміністраціях Одеської міської ради.
Проведення активної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед сторін соціально-трудових відносин щодо соціальних переваг отримання легальних доходів та оформлення належним чином трудових відносин.
Продовження системної роботи у сфері соціально-трудових відносин, пов’язаної з легалізацією трудових відносин і доходів, та здійснення комплексу заходів щодо сприяння підвищенню розміру заробітної плати.

Очікувані результати:
зростання середньомісячної заробітної плати;  
збільшення надходжень до бюджету від податку з доходів фізичних осіб;
зменшення заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних державних підприємствах до 1,2 млн.грн.

5.4. Соціальний захист

Найважливішим завданням соціального захисту є забезпечення належного рівня і якості життя населення. Особливого значення набувають завдання із підвищення добробуту населення, заохочення його прагнення до соціального прогресу з метою наближення рівня життя в країні до європейських стандартів. Серед пріоритетів – підвищення ефективності програм соціального захисту населення і, перш за все, кожної окремої людини. 
Невідкладної підтримки зі сторони держави та територіальних громад потребують найбільш незахищені категорії населення – ветерани війни та праці, сім’ї загиблих (померлих) воїнів, сім’ї з дітьми, малозабезпечені сім’ї, інваліди, діти-інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, особи без визначеного місця проживання, особи, звільнені із місця позбавлення волі, та інші.
Найбільш вразливою категорією населення є громадяни з обмеженими фізичними можливостями здоров’я, в основі принципу соціального захисту яких лежить  система пільг і компенсацій, соціально-побутове обслуговування. Поряд з цим, у суспільстві створюються умови для включення осіб з інвалідністю до всіх сфер суспільного життя шляхом їх соціалізації, реабілітації та адаптації навколишнього середовища. 
Для задоволення потреб, підтримки життєдіяльності та дійового існування особистості, різних соціальних категорій в місті Одесі функціонують 9 комунальних установ соціальної спрямованості, на обслуговуванні яких знаходиться близько 17 тис. мешканців міста. 
Продовжується пристосування інфраструктури міста Одеси до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями, усуваються перешкоди доступу до об'єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу. 
З метою соціального захисту населення, яке потребує допомоги зі сторони територіальної громади щороку реалізуються Міська цільова програма надання соціальної допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси та інших видів фінансової підтримки та Міська програма «Рівність».
У межах Міської цільової програми надання соціальної допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси та інших видів фінансової підтримки на 2013 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради                                   від 21.12.2012 року № 2459-VI  (далі – Програма), з обсягом видатків більше ніж 42,3 млн. грн забезпечується надання соціальних послуг та адресної грошової допомоги близько 130 тис. мешканців міста, а саме: ветеранам війни, сім’ям загиблих (померлих) воїнів, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; громадянам міста, яким виповнилося 100 і більше років, багатодітним сім’ям; дітям-сиротам; дітям-інвалідам; інвалідам; інвалідам з дитинства; малозабезпеченим громадянам; сім’ям загиблих працівників органів внутрішніх справ при виконанні службових обов’язків; особам без визначеного місця проживання та іншим категоріям громадян. 
У 2014 році будуть впроваджені дві комплексні Міські цільові програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси і підтримки ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів та дітей війни.
Пріоритетом нових соціальних програм є перехід від безсистемних виплат до адресної допомоги та соціальних послуг, що відповідають потребам конкретної людини та сім’ї, підвищення якості життя населення шляхом реалізації масштабних соціальних послуг та допомог інтегрованих у бюджетний процес, що дозволить отримати позитивні зрушення у рівні та якості життя одеситів. 
На реалізацію цих програм планується передбачити у бюджеті міста на 2014 рік більше 66 млн.грн.
Соціальні послуги та адресна допомога, які надаються за рахунок коштів бюджету міста Одеси в межах Програми, є вагомою додатковою допомогою до державних виплат (пенсій, субсидій та інших соціальних гарантій). Завдяки допомозі зі сторони територіальної громади міста близько 130 тисяч мешканців міста Одеси змогли виправити своє становище, здійснити лікування та налагодити свій матеріальний стан і побут.
Для забезпечення комфортного соціального клімату та досягнення позитивних зрушень щодо рівня якості життя осіб з особливими потребами Одеською міською радою затверджено Міську програму «Рівність»                                  на 2012-2015 роки з обсягом видатків на загальну суму 8 715,6 тис.грн.
На реалізацію заходів програми «Рівність» у 2014 році заплановано фінансування в розмірі 3 032,1 тис.грн за рахунок коштів місцевого бюджету.
У місті Одесі проживає понад 55 тис. дорослих осіб з особливими потребами та близько 2-х тисяч дітей-інвалідів різних нозологій, більшість яких позбавлена можливості активно брати участь у житті суспільства в силу  бар’єрів фізичного оточення, а саме доступу до об'єктів соціального та громадського призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу.
	Реалізація соціального проекту «Люди з особливими потребами – людям малозабезпеченим і незаможним: «Допоможемо один одному» надала можливість створення соціальної структури із інвалідів з розумовою відсталістю, якими проводилося надання соціальної допомоги у вигляді гарячих обідів для пацієнтів з обмеженими можливостями комунальної установи «Міська лікарня № 8». Цей проект пролонговано на 2014 рік.
	


 
Основні завдання:
забезпечення фінансової підтримки ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів та дітей війни для вирішення соціально-побутових проблем та покращення умов їхнього життя;
сприяння діяльності громадських об’єднань ветеранів війни, підтримка сімей загиблих (померлих) воїнів та дітей війни; 
медико-соціальна допомога та оздоровлення ветеранів війни; 
відзначення пам’ятних дат та свят; 
патріотичне виховання молодого покоління військовослужбовців, молоді та школярів у дусі любові до Батьківщини, відданості ратній справі, високої порядності, чесності, патріотизму, готовності до самопожертвувань в ім’я Вітчизни;
	забезпечення підтримки громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

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

Найважливіші заходи на 2014 рік
Згідно з Указом Президента України 2014 рік визнаний Роком учасника бойових дій на території інших держав. Для вшанування пам'яті всіх тих, хто брав участь в війнах і виконував свій інтернаціональний обов'язок в Афганістані, В'єтнамі, Ефіопії, Чехословаччині, Чилі, Єгипті і багатьох інших «гарячих точках». 
Для забезпечення гідного рівня життя ветеранів війни розроблена комплексна Міська цільова програма підтримки ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів і дітей війни на 2014-2015 роки. В рамках даної Програми передбачається надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій на території інших держав і сім'ям загиблих (померлих) воїнів на загальну суму                3,4 млн.грн.
Для підвищення рівня патріотичного, громадянського виховання молоді, увічнення пам'яті воїнів, полеглих в боях за свободу і незалежність нашої Батьківщини, в рамках Програми передбачено ряд заходів, які дозволять підростаючому поколінню більш шанобливо ставитись до ветеранів війни.                  У молоді повинно з'являтися почуття гордості за свою Батьківщину і свій народ, поваги до його великих звершень і гідних сторінок минулого.
У 2014 році з бюджету міста Одеси на підтримку зазначеної категорії громадян передбачається більш 34,9 млн.грн, що в порівнянні з 2013 роком на 24,9 млн.грн більше.
Висловлюючи свою повагу і подяку захисникам нашого міста, щомісячна стипендія Одеського міського голови учасникам оборони і визволення міста Одеси збільшена до 1000 грн, що на 400 грн більше, ніж в 2013 році.
Також збільшується розмір щомісячної надбавки до пенсії учасникам Параду Перемоги до 1000 грн. 
Особливістю Програми є те, що з 2014 року до Дня Перемоги муніципальну адресну одноразову допомогу зможуть отримувати не лише ветерани війни та сім'ї загиблих (померлих) воїнів, а й діти війни, чиї дитячі роки припали на часи горя і поневірянь. Так, в 2014 році планується надати допомоги до Дня Перемоги на суму 19,4 млн. грн.
Реалізація низки заходів зазначеної Програми дозволить поліпшити життя кожного ветерана війни, сім'ї загиблого (померлого) воїна, дасть можливість поліпшити їхні житлові умови проживання, зміцнити стан здоров'я, морально- психологічний стан і соціальну активність даної категорії.
На вирішення побутових проблем та поліпшення рівня життя 300 осіб (ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, сімей загиблих (померлих) воїнів та дітей війни) у межах видатків бюджету міста Одеси.
Надання санаторно-курортного лікування у санаторіях, які розташовані на території міста, інвалідам війни, учасникам бойових дій, які за станом здоров’я не мають можливості отримати санаторно-курортне лікування за межами міста Одеси, за рахунок коштів бюджету міста Одеси.
Надання муніципальної адресної одноразової допомоги до Дня Перемоги близько 20 тисячам ветеранів Великої Вітчизняної війни, сім’ям загиблих (померлих) воїнів та 96,5 тисячам громадян, які мають статус «дитина війни». 
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів міста Одеси для сприяння їх діяльності. 
Надання одноразової адресної грошової допомоги на привітання громадян міста Одеси, яким виповнилося 100 і більше років, в розмірі                      3000 грн, учасникам війни, яким виповнюється 90 або 95 років, в розмірі                     1000 грн. 
Надання допомоги в проведенні ремонту будинків (квартир) інвалідам війни, багатодітним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу. 
Надання різних видів соціальних послуг та допомоги громадянам,                                  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Надання пільг та адресної муніципальної допомоги у сфері житлово-комунальних послуг мешканцям міста Одеси дасть змогу зменшити соціальну напругу у суспільстві і на місцевому рівні підвищити рівень забезпеченості та захищеності населення.
Надання дотації на придбання хлібобулочних виробів за допомогою платіжної електронної картки «Соціальна картка одесита» у розмірі 23 грн щомісяця понад 2 тисячам дітей, а саме дітям-інвалідам до 18 років,                  дітям-сиротам, дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням, дітям з багатодітних сімей віком до 18 років.
Надання адресної грошової допомоги дітям-інвалідам в                               розмірі 1000 грн та дітям з багатодітних сімей в розмірі 200 грн. 
Надання щомісячної грошової допомоги окремим категоріям громадян                                     міста, а саме:
- учасникам оборони/визволення міста Одеси в розмірі 1000 грн;
- учасникам Параду Перемоги 1945 року в розмірі 1000 грн;
- інвалідам війни, які безпосередньо брали участь у бойових діях на території інших держав, та сім’ям загиблих (померлих) в розмірі 600 грн; 
- дітям-сиротам в розмірі 500 грн; 
- матерям, удовам та дітям працівників органів внутрішніх справ, загиблих при виконанні службових обов’язків, в розмірі 500 грн; 
	- громадянам міста віком старше 100 років у розмірі 600 грн;
- праведникам народів Світу в розмірі 500 грн;
- реабілітованим громадянам в розмірі 500 грн; 
- Почесним громадянам міста Одеси в розмірі 1000 грн.
Надання адресної грошової допомоги незахищеним верствам населення, ветеранам війни та пільговим категоріям громадян міста на проведення оперативного лікування на очах, зубопротезування і стоматологічних послуг, придбання слухових апаратів, придбання газового обладнання та побутової техніки у зв’язку з витратами на поховання близьких, пожежею житла та на вирішення інших соціально-побутових потреб.
Надання щоденного гарячого харчування близько 2,2 тисячам соціально незахищеним та бездомним громадянам. 
Надання побутових послуг у вигляді прання білизни та банних послуг. 
Завдяки реалізації інноваційного проекту «Університет третього віку» громадяни міста похилого віку міста отримують змогу подолати негативні ознаки старіння за допомогою пропаганди психічної та фізичної активності. Люди пенсійного або передпенсійного віку встановлюватимуть міжособистісні контакти і будуть брати участь у заняттях, що забезпечить можливість їх самореалізації, вплине на почуття власної значимості та цінності. Освіта – це протидія процесу старіння, боротьба з ним. Крім того, у цих людей виникне бажання збільшити і поглибити знання. Мова йде про залучення слухачів в процес постійної освіти. Семінари з психології та філософії життя, встановлення контактів з іншими людьми будуть сприяти подоланню психологічного вакууму, уникненню почуття непотрібності та самотності.  
Пристосування інфраструктури міста Одеси до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями передбачає усунення перепон і бар'єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню  потреб осіб з інвалідністю, у тому числі стосовно доступу до об'єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу.
Поліпшення умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі умов лікування, навчання, працевлаштування, заняття спортом, відпочинку та взаємодії з державними й місцевими органами влади.

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

5.5. Охорона здоров`я

	Протягом 2013 року в галузі охорони здоров`я проводилися заходи, направлені на оптимізацію існуючої мережі, потужності та штатів лікувально-профілактичних установ міста, а також щодо підготовки установ охорони здоров`я міста до роботи в умовах реформи галузі охорони здоров`я, яка проводиться в Україні. 
	На виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженої Указом Президента України від 12.03.2012 року, у місті створено  8 центрів первинної медико-санітарної допомоги шляхом реорганізації восьми малопотужних міських поліклінік. В даний час проводиться робота, спрямована на державну реєстрацію ще трьох нових комунальних установ – центрів первинної медико-санітарної допомоги. Створення центрів первинної медико-санітарної допомоги дозволить створити умови для розвитку первинної медико-санітарної допомоги з впровадженням в практику охорони здоров`я міста нової моделі організації медичної допомоги населенню м. Одеси.
	В 2013 році планується, що 198 лікарів одержать вторинну спеціалізацію з сімейної медицини за рахунок міського бюджету. 
	З метою поліпшення умов і якості надання медичної допомоги новонародженим розпочато проведення заходів з реорганізації, оптимізації структури, профільності та потужності ліжкового фонду двох міських дитячих лікарень. Для переводу неонатологічних відділень міської дитячої лікарні №1 з дитячого корпусу, розташованого в Лідерсівському бульварі, в стаціонарні відділення дитячої міської лікарні №2 проведено капітальний ремонт приміщень. Готується до відкриття нове відділення інтенсивної терапії для новонароджених дітей потужністю 12 ліжок та розпочато його оснащення сучасним медичним обладнанням за рахунок коштів спеціального фонду – бюджету розвитку.
	Відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» проводиться реформування екстреної і невідкладної допомоги. Згідно з рішенням  Одеської міської ради від 19.02.2013 року № 2819-VI «Про передачу з комунальної власності територіальної громади м. Одеси в сумісну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області цілісного майнового комплексу (разом з основними засобами, перехідними залишками лікувальних засобів і витратних матеріалів) комунальної установи «Одеська міська станція швидкої медичної допомоги», розташованої за адресою: м. Одеса,                                 провулок Валіховський, 10» та рішенням Одеської обласної ради протягом року проводилися заходи щодо передачі КУ «Одеська міська станція швидкої медичної допомоги» та КП «Автобаза санітарного транспорту» на обласний бюджет. 
	В 2013 році продовжувалися роботи на відведеній земельній ділянці з будівництва лікарні швидкої медичної допомоги за рахунок коштів інвестора.  Побудований каркас будівлі. Виконана кладка зовнішніх стін трьох поверхів та закінчуються роботи на 4-му поверсі, ведуться роботи з монтажу перегородок.   Будівництво лікарні продовжується.
	Також в 2013 році продовжено будівництво дитячої поліклініки в Суворовському районі м. Одеси. Побудований каркас чотирьох поверхів, закінчується будівництво п'ятого поверху. На першому поверсі збудовані внутрішні стіни. 
	Важливе значення в місті має стабільна робота підрозділів, що надають медичну допомогу хворим за їх життєвими показниками, зокрема для безперебійної роботи функціонування відділення гемодіалізу і опікового центру, відділень і палат інтенсивної терапії, відділень для лікування новонароджених дітей, а також ряду інших профільних відділень.
	На особливому контролі знаходяться хворі цукровим діабетом –                          5,1 тис. чоловік, які в повному обсязі забезпечені інсулінами вітчизняного та імпортного виробництва за бюджетні кошти міста. На 2013 рік на ці цілі заплановано 3,7 млн.грн.
	У першочерговому порядку вирішуються питання з постачання безкоштовними медикаментами дітей із затримками фізичного розвитку, хворих на гемофілію, муковісцидоз, а також хворих, яким проведена трансплантація органів.
	З урахуванням життєвих показників пільговим категоріям хворих при їх амбулаторному лікуванні видаються та проводиться безкоштовне зубне протезування. 
	У дитячих поліклініках міста організована видача молочних сумішей для годування дітей, народжених від ВІЧ-інфікованих матерів, та дітей до року з малозабезпечених сімей, а діти, хворі на фенілкетонурією, забезпечуються лікувальним харчуванням.
	В 2013 році продовжено муніципальні виплати окремим категоріям медичних працівників та непрацюючих пенсіонерів галузі «Охорона здоров`я» м. Одеси (понад 2 тисячі осіб) та 28 кращим працівникам охорони здоров`я міста Одеси. 
	Медичну допомогу населенню в теперішній час надають 49 лікувальних закладів охорони здоров`я, що утримуються на міському бюджеті. Крім того,                    з бюджету міста фінансуються інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та міський Центр здоров`я. 
	Як і у попередні роки, залишається невирішеним ряд актуальних                проблем – недостатнє фінансове забезпечення галузі, недостатність сучасного обладнання для забезпечення якісного обстеження та лікування хворих, недостатня забезпеченість санітарним транспортом.
 	Піклування про здоров`я одеситів залишається одним з пріоритетних завдань Одеської міської влади. Профілактика та зниження захворюваності, збільшення тривалості життя та зниження смертності, пропагування здорового способу життя – необхідні кроки для підвищення працездатності населення міста та досягнення поставлених цілей соціально-економічного розвитку.
	Головною метою у 2014 році є продовження реформування первинної медико-санітарної допомоги населенню міста шляхом створення мережі амбулаторій сімейної медицини з ціллю забезпечення максимальної доступності для населення міста до своєчасної та якісної медичної допомоги.

	Основні завдання:
- подальше проведення реформування надання медичної допомоги населенню;
- подальший розвиток сімейної медицини;
- виконання перспективного плану підготовки лікарів загальної практики;
- оптимізація мережі та ліжкового фонду закладів охорони здоров`я;
- забезпечення рівного доступу населення до медичних послуг належної якості;
- оснащення центрів та амбулаторій первинної медико-санітарної допомоги згідно із затвердженим табелем;
- впровадження інформатизації робочих місць в лікувально-профілактичних установах міста;
- впровадження «електронної реєстратури» в амбулаторних закладах міста;
- поліпшення забезпечення необхідними медикаментами та сучасним обладнанням медичних закладів;
- виконання міських програм.


Найважливіші заходи на 2014 рік
Пріоритетним напрямком на 2014 рік є ефективне функціонування створених Центрів первинної медико-санітарної допомоги з мережею амбулаторій загальної практики – сімейної медицини.
Для цього у 2014 році на базі створених 11 центрів первинної медико-санітарної допомоги планується розгортання мережі амбулаторій сімейного типу, що дозволить максимально наблизити пацієнта до сімейного лікаря. 
У складі центрів первинної медико-санітарної допомоги відкриються пункти невідкладної допомоги.
У 2014 році планується проводити у пріоритетному порядку оснащення міських центрів первинної медико-санітарної допомоги, включаючи придбання автомобілів для надання невідкладної допомоги. 
В мережі амбулаторно-поліклінічних закладів буде проводитися перерозподіл функцій, які виконують міські поліклініки, з виділенням первинної допомоги та створення 4-х консультативно-діагностичних центрів. 
Це дозволить забезпечити рівний доступ населення до якісних медичних послуг, профілактики та лікування найбільш розповсюджених захворювань.
В 2014 році планується створення та оснащення міського перинатального центру на базі пологового будинку № 5.
	Буде продовжено будівництво лікарні швидкої допомоги та  дитячої поліклініки в Суворовському районі м. Одеси.
	Крім того, буде продовжена робота щодо забезпечення реалізації конституційних прав найбільш вразливих верст населення на соціальний захист і здоров`я шляхом забезпечення доступності гарантованих обсягів життєво необхідних лікарських засобів для збереження їх життя і здоров`я, підвищення якості і ефективності медико-санітарної допомоги.    
	В першу чергу, кошти на надання медичної допомоги будуть спрямовані на пріоритетне фінансування первинної медико-санітарної допомоги та відділень, які надають невідкладну допомогу хворим по життєвим показникам, у тому числі: відділення гемодіалізу в двозмінному режимі на 18 апаратах штучної нирки, опікового центру, відділень реанімації та інтенсивної терапії. Також при амбулаторному лікуванні хворих буде продовжено забезпечення медичними препаратами: хворих на цукровий діабет – інсулінами, дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, – препаратом «Діспорт», дітей, хворих на гемофілію, – медичними препаратами згортання крові, для забезпечення раннього виявлення туберкульозу у дітей – туберкуліном. Будуть придбатися також витратні матеріали для проведення гемодіалізу, тест-систем для обстеження на TORСH-групу інфекцій та гепатити, препарати імуносупресорів для забезпечення лікування хворих після трансплантації органів в разі їх недопостачання за рахунок коштів державного бюджету, для придбання                        тест-систем для виявлення антигенів ВІЛ/СНІД, а також на придбання лікувального харчування хворих на фенілкетонурію. 
	Також будуть заплановані кошти на забезпечення пільговими та безоплатними медикаментами хворих згідно з їх захворюваннями  або статусом при амбулаторному лікуванні, а також на придбання молочних сумішей  дітям до1 року з малозабезпечених сімей та народжених від ВІЛ-інфікованих матерів.
	Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 565-р та рішенням  Одеської міської ради у жовтні 2013 року комунальні установи «Міська клінічна лікарня №4» та «Міська клінічна лікарня №9» у 2014 році будуть передані з комунальної власності територіальної громади м. Одеси у державну власність.
	В 2014 році буде продовжена муніципальна виплата окремим категоріям медичних працівників та непрацюючих пенсіонерів галузі «Охорона здоров`я» м. Одеси, яку отримають понад 2 тисячі осіб.       
	Також буде продовжена виплата муніципальної надбавки кращим працівникам охорони здоров`я міста Одеси.
	Крім того, буде розширена та впроваджена система «місцевих стимулів» для медичних працівників лікувально-профілактичних установ міста,                        яка сприятиме впровадженню реформування. 

	Очікувані результати:
- забезпечення доступності медичних послуг за рахунок їх розмежування за рівнями – первинна та вторинна допомога та розвитку амбулаторій сімейної медицини;
- задоволення потреб населення в якісній і доступній медичній допомозі;
- покращення показників стану здоров`я населення.
	В цілому заплановані заходи повинні сприяти вдосконаленню структури галузі охорони здоров`я, підвищенню якості медичної допомоги та ефективному перерозподілу використанню бюджетних коштів, направлених на утримання галузі з урахуванням пріоритетного фінансування первинної медико-санітарної допомоги.

5.6. Освіта

Головною метою політики у галузі освіти є реалізація завдань Національної стратегії розвитку освіти України на період до 2021 року, поліпшення якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти і створення умов для рівного доступу до якісної освіти усіма верствами населення. Досягненню цієї мети сприятиме збереження і розвиток мережі навчальних закладів відповідно до запитів населення, розв’язання питань кадрового та матеріально-технічного забезпечення.
Так, останніми роками в місті сформована багатопрофільна мережа дошкільних закладів різних типів та форм власності. У 117 дошкільних закладах виховується 27345 дітей. Дошкільною освітою охоплено 88% дітей віком від 3 до 6 років та 100% дітей 5-річного віку. 
Існуючу мережу дошкільних навчальних закладів міста розширено за рахунок відкриття у жовтні 2013 року новозбудованого Одеського дитячого навчального закладу № 5 у Суворовському районі. У цьому закладі, розрахованому на 3 групи і 55 дітей, створені всі необхідні умови для організації  якісного перебування маленьких одеситів.
Завершується будівництво ще одного дошкільного навчального закладу на 55 місць у Суворовському районі.
Після закінчення капітального ремонту приміщень  планується відкриття дошкільних груп в Одеському навчально-виховному комплексі 
№ 1 «Спеціалізована школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад».
Для всіх дітей міста створені рівні умови вибору шляхів здобуття повної загальної середньої освіти через денну, вечірню, індивідуальну або екстернатну форми навчання.
У системі загальної середньої освіти міста працює 123 денні загальноосвітні заклади комунальної власності. Крім того, працюють
4 вечірні школи та 3 міжшкільні навчально-виробничні комбінати.
Відповідно до розпорядження міського голови Одеська вечірня (змінна) школа № 19 з 2013 року визначена базовою для забезпечення здобуття загальної середньої освіти громадянами, які відбувають покарання в установах пенітенціарної системи. Наразі  на базі  цих  установ відкрито 16 класів.
Протягом року учням з девіантною поведінкою організовано пересування до спеціальної школи № 75 та додому. 
Школярі міста беруть участь в олімпіадах різних рівнів.                                       У 2012-2013 навчальному році учні загальноосвітніх навчальних закладах міста посіли 371 призове місце у міських предметних олімпіадах; 238 – в обласних. 17 учнів одеських шкіл стали призерами  Всеукраїнських  предметних олімпіад. 
Збережена мережа позашкільних навчальних закладів: у місті працюють                                                   17 позашкільних навчальних закладів, у тому числі КНЗ «Одеський МДОСК «Вікторія», в якому влітку 2013 року протягом 4-х змін за рахунок місцевого бюджету оздоровилось 1133 дитини пільгового контингенту. 
Учні 1-4-х класів та діти пільгового контингенту в загальноосвітніх та дошкільних закладах міста отримують повноцінне харчування. 
Загальноосвітні навчальні заклади міста беруть активну участь у Національному проекті «Відкритий світ», спрямованому на створення інформаційно-комунікаційної освітньої мережі національного рівня, стандартизацію та уніфікацію методик навчання, створення централізованої системи навчання та оцінки знань учнів, впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій  в систему управління освітніми установами.                             До реалізації проекту залучено 63 загальноосвітні заклади міста. У 2013 році в рамках Національного проекту «Відкритий світ» Одеська загальноосвітня школа №15 отримала 5 інтерактивних комплексів (інтерактивна дошка і мультимедійний проектор), 12 ноутбуків для учителів, програмно-апаратний комплекс для кабінетів біології, фізики и хімії.
Уперше в Україні у вересні 2013 року у м. Одесі відбувся Міжнародний молодіжний воєнно-патріотичний збір «Спадкоємці Перемоги-2013-2015», в якому брали участь молодіжні команди з 10 країн колишнього Радянського Союзу, онуки та правнуки героїв та бійців Великої Вітчизняної війни, які вибороли для нас право жити під мирним небом. 
Здійснюються муніципальні виплати за почесне звання «Кращий педагогічний працівник міста Одеси» вчителям-пенсіонерам, які не працюють, та окремим категоріям працівників галузі «Освіта» м. Одеси.
Незважаючи на досягнуті результати, основною проблемою галузі залишається недостатній рівень матеріально-технічної бази навчальних закладів міста.

Основні завдання:
поліпшення якості освітніх послуг;
формування і забезпечення функціонування оптимальної мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів відповідно до освітніх запитів населення, демографічних прогнозів;
створення у закладах освіти умов  для впровадження  інклюзивного навчання;
підтримка альтернативних форм освіти, надання додаткових освітніх послуг закладами освіти;
створення матеріально-технічної бази закладів освіти відповідно до сучасних вимог;
забезпечення закладів освіти комп'ютерною технікою, навчальними комп'ютерними програмами та доступом до мережі Інтернет, застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та впровадження певних нововведень у навчально-виховний процес.

Найважливіші заходи на 2014 рік
Розвиток існуючої системи повної загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, підтримка її ефективного функціонування.
Створення оптимальних умов для навчання та виховання дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами, збереження і зміцнення їхнього здоров'я.
Забезпечення умов для вільного вибору мови навчання дітей у закладах освіти, вивчення державної, рідної та іноземної мов.
Введення в експлуатацію новозбудованого дошкільного навчального закладу у Суворовському районі (на 55 місць) по вул. Висоцького, 15-а.
Продовження впровадження у загальноосвітніх навчальних закладах міста державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти.
Забезпечення збільшення відсотку охоплення дошкільною освітою дітей дошкільного віку та 100% охоплення дітей 5-річного віку з метою їх соціалізації.
Забезпечення повноцінного харчування дітей дошкільних навчальних закладів, вихованців інтернатних закладів, учнів 1-4-х класів та пільгового контингенту загальноосвітніх навчальних закладів.
Впровадження у навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій, інклюзивного навчання, інтерактивних методів навчання.
Забезпечення пріоритетності системи пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованих дітей та молоді.
Впровадження нових технологій організації навчально-виховного процесу в позаурочній діяльності навчальних закладів, спрямованих на розвиток особистості дитини.
В закладах освіти м. Одеси проводитимуться заходи з розширення мережі, ремонту покрівлі та фасадів, заміни вікон, модернізації харчоблоків, придбання комп’ютерної техніки, забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання. 
Також планується проведення капітального ремонту та облаштування спортивного майданчика  в ОЗОШ №130.
Здійснення муніципальних виплат за почесне звання «Кращий педагогічний працівник міста Одеси» вчителям-пенсіонерам, які не працюють, та окремим категоріям працівників галузі «Освіта» м. Одеси. 

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

5.7. Культура

У місті створюються сприятливі умови для розвитку музичного, образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, художньої творчості, організації культурного дозвілля населення.
Так у 2013 році було проведено понад 160 культурних заходів різного масштабу.
Централізованими міськими бібліотечними системами здійснюється діяльність по всьому комплексу бібліотечних робіт: інформаційне обслуговування, вивчення і просування читання серед різних категорій читачів, система залучення нових читачів, рекламне забезпечення, екологічне, моральне, естетичне, патріотичне виховання, участь у державних та регіональних програмах.
Бібліотечні фонди центральної бібліотечної системи для дорослих та дітей поповнилися 1783 примірниками книг, що вдвічі перевищує показники минулого року.
Контингент учнів шкіл естетичного виховання на початок                          2013-2014 навчального року склав 8157 дітей, що на 69 учнів більше у порівнянні з минулим роком.
Підтримуються обдаровані та талановиті діти й молодь, що навчаються у школах естетичного виховання. Традиційно щомісяця виплачуються муніципальні стипендії 12 обдарованим дітям у сфері культури і мистецтв.
Більше 500 учнів шкіл в 2012-2013 навчальному році стали переможцями великих Всеукраїнських та міжнародних фестивалів і конкурсів, що в два рази перевищує показники минулого року.
В Одеському зоологічному парку загальнодержавного значення проведено 21 екологічне свято і природоохоронну акцію, 27 виїзних лекцій, 3 прес-конференції, акцію «3 щасливих уїк-енди» (поїздка у Варшавський зоопарк).
Сьогодні в Одеському зоопарку знаходиться 254 види тварин. Відвідуваність його в останні роки становить понад триста тисяч осіб на рік, що говорить про величезну популярність зоопарку серед одеситів і гостей міста.
Муніципальний музей особистих колекцій ім. А.В. Блещунова дбайливо зберігає і розвиває традиції будинку Блещунова – влаштовує творчі зустрічі та концерти, щомісяця відкриває нові виставки. Робота муніципального музею спрямована на вивчення, збереження та використання пам'яток матеріальної і духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини. «Будинок Блещунова» є одним із значних культурних центрів Одеси.
Міською муніципальною галереєю проведено 31 виставку художньої фотографії, живопису, графіки, декоративно-прикладного мистецтва (вишивка, кераміка, батік).
Сучасна галерея сьогодні – це не просто виставковий простір для художників, це, перш за все, територія для культурно-освітньої діяльності з метою поширення кращих інноваційних культурних і творчих практик, участі у формуванні культурної політики нашого міста.
Активну участь у житті нашого міста бере оркестр Одеського муніципального театру духової музики ім. О. Саліка, його виступи користуються великим успіхом серед жителів і гостей нашого міста.                                 У програмі – виконання класики, джазу і творів одеських авторів.

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


Найважливіші заходи на 2014 рік
У 2014 році буде збережено мережу закладів культури міста, в тому числі масових бібліотек та шкіл естетичного виховання. Надаватиметься підтримка обдарованим дітям, молоді, всебічне сприяння проведенню різноманітних творчих та культурно-мистецьких заходів, проведенню конкурсів та фестивалів, налагодженню та розширенню міжнародних зв'язків у сфері культури та мистецтва. 
Талановитим дітям та підліткам – вихованцям шкіл естетичного виховання міста, в 2014 році буде виплачуватися муніципальна стипендія                      у розмірі 150 грн щомісячно. 
У 2014 році буде надана щорічна муніципальна надбавка до пенсії членам творчих спілок міста Одеси. 
Членам творчих спілок міста Одеси, членам Одеського відділення Національної спілки письменників України, видатним творчим особистостям – артистам, художникам, режисерам-постановникам, у тому числі народним артистам України, членам Національної спілки письменників України, членам творчих Національних спілок м. Одеси буде виплачуватися доплата до пенсії у розмірі 500 грн щомісячно. 
Всі бібліотечні працівники центральної бібліотечної системи міста будуть отримувати щомісячну муніципальну надбавку у розмірі 100 грн. 
У початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах міста (школах естетичного виховання) будуть навчатися 8157 учнів в інструментальних, хорових, хореографічних, фольклорних відділах та відділах образотворчого мистецтва, у тому числі 1091 учень пільгового контингенту.
У 2014 році українське суспільство відзначатиме 200-річчя від дня народження видатного українського письменника Тараса Григоровича Шевченка. Буде проведено цикл культурно-просвітницьких заходів, присвячених 200-річчю Т.Г. Шевченка: конкурсів, концертів, літературно-мистецьких віталень, літературних зустрічей, вечорів, науково-практичних конференцій, «круглих столів». З 27 лютого по 1 березня 2014 року                                у  комунальному позашкільному навчальному закладі «Дитяча школа мистецтв № 3 м. Одеси» буде проведено присвячений цій даті IV муніципальний фестиваль конкурсу дитячого мистецтва «Я люблю тебе, Україно!».
Проводитимуться заходи, спрямовані на задоволення культурних потреб мешканців – фестивалі, виставки та конкурси, у тому числі дитячої та юнацької творчості, зокрема: Одеський міжнародний кінофестиваль,   Одеський міжнародний джазовий фестиваль, Одеський міжнародний бієнале сучасного мистецтва, муніципальний літературний конкурс ім. К.Г. Паустовського, міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Два дні і дві ночі нової музики», всеєвропейська акція «Нічь музеїв», міський відкритий конкурс клавірної музики «Всесвіт Й.С. Баха», відкритий фестиваль-конкурс дитячої творчості «Фонтанська весна», заходи до Дня захисту дітей. Заплановано також проведення урочистих заходів до таких свят, як Гуморина, День міста та Новий рік.
У 2014 році з бюджету міста надаватиметься фінансова підтримка комунальній установі «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення».

Очікувані результати:
впровадження нових методик викладання в школах естетичного виховання міста Одеси, проведення на регулярній основі міжнародних конференцій та майстер-класів для викладачів шкіл естетичного виховання;
збільшення кількості та якості культурно-просвітних акцій;
збереження та поповнення бібліотечних фондів, розвиток використання інтернет-технологій;
	створення нових галерей та музейних колекцій на базі існуючих музеїв та галерей, забезпечення всебічного розвитку музейної справи;
розвиток дитячої та юнацької творчості, молодіжних творчих колективів;
організація нових концертно-виставкових майданчиків.

5.8. Фізична культура та спорт

Спортивна база міста складається з 11 стадіонів, 601 спортивного майданчика, 68 футбольних полів, 17 плавальних басейнів (25- і 50-метрові),                65 тенісних кортів, 19 стрілецьких кортів, 503 спортивних залів, 2 майданчиків зі штучним льодом, веслувального каналу.
У комунальній власності міста перебуває 15 міських дитячо-юнацьких  спортивних шкіл, в яких займаються майже 7000 учнів. Культивуються                       19 олімпійських і 8 неолімпійських видів спорту, навчаються 6879 вихованців, проводять навчальний процес 228 тренера-викладача, з них 175 штатних працівників, ведеться навчально-тренувальний процес по 27 видам спорту                  у 39 відділеннях.
Робота з розвитку фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності у минулому році була направлена на створення умов для оздоровлення та підвищення активності населення. З початку року проведено 221 міське змагання. Спортсмени міста взяли участь у 250 обласних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Всього за рік проведено 471 спортивно-масовий захід.
З метою підвищення фізичної підготовки учнівської молоді проведено XIV Спартакіаду міста серед школярів, в якій взяли участь понад 10 тисяч учнів загальноосвітніх шкіл міста.
Також приділялась увага фізично-оздоровчій та реабілітаційній роботі серед інвалідів. У 2013 році на надання цільової фінансової допомоги для проведення навчально-тренувальних зборів одеських спортсменів з обмеженими фізичними можливостями з міського бюджету виділено                      84,2 тис.грн відповідно до Міської програми «Рівність» на 2012-2015 роки. Здійснювалась підтримка центру фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».
В рамках підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату               Європи 2015 року з баскетболу за рахунок коштів міського бюджету проводиться реконструкція спортивних залів комунального позашкільного навчального закладу «СДЮСШОР № 2», на загальну суму 250,0 тис.грн, комунального позашкільного навчального закладу «КДЮСШ № 5», на загальну                                               суму 380,0 тис.грн, комунального позашкільного навчального закладу «КДЮСШ № 8», на загальну суму 200,0 тис.грн.
З метою підтримки видатних спортсменів міста розпорядженням міського голови від 28.12.2012 року № 1293-01р «Про призначення грошових персональних виплат видатним спортсменам та їх тренерам на 2013 рік» здійснювалися муніципальні виплати видатним спортсменам, тренерам та ветеранам спорту, загальна сума у 2013 році складає 1 219,2 тис.грн.
Основними проблемними питаннями розвитку галузі залишаються: недостатня кількість власних спортивних баз, невідповідність стану існуючих сучасним вимогам, що не дає можливості проводити спортивно-масові заходи на належному рівні, здійснювати підготовку спортивного резерву та задовольняти потреби населення міста у заняттях фізичною культурою та спортом.
	Проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу сприяє покращенню спортивної та супутньої інфраструктури, надасть поштовх розвитку багатьох видів спорту. Проводиться робота щодо розроблення «Програми підготовки та проведення в м. Одеса ігор чемпіонату Європи 2015 по баскетболу». 
	Програма визначатиме основні напрямки для забезпечення якісної підготовки міста для проведення матчів, стимулюватиме ефективне використання наявних спортивних ресурсів міста, підвищить рівень міжгалузевого співробітництва, забезпечить прозорість, конкретність та інноваційність процесу підготовки до проведення ігор, стимулюватиме розвиток бізнесу і туристичного сектору, залучення коротко- та довгострокових інвестицій до сфер спорту та фізкультури, зокрема баскетболу.
	Одеса як одне з приймаючих міст веде активну підготовку до проведення фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.
Розпочато роботи з будівництва основної спортивної арени.                                       У серпні 2013 року містобудівною радою міста схвалений ескізний проект універсальної спортивної арени Євробаскету-2015 по вул. Чорноморського козацтва, 72. При розробці проекту за основу була взята «Шяуляй Арена», побудована в Литві до чемпіонату Європи з баскетболу 2011 року.                                       Крім використання даного об'єкта для проведення матчів чемпіонату з баскетболу, можлива подальша універсальна експлуатація його як концертного майданчика.
У Суворовському районі міста за адресою вул. Академіка                              Заболотного, 64 проводяться підготовчі роботи до початку будівництва сучасної тренувальної бази для команд-учасниць Євробаскету-2015. Після закінчення будівництва база буде передана місту для використання в якості дитячо-юнацької спортивної школи.
У рамках підготовки міста до чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу буде оновлено Одеський міжнародний аеропорт, що дозволить прийняти гостей чемпіонату на новому, якісному рівні. У березні 2013 року розпочато будівництво нового пасажирського терміналу. Розпочато роботи з будівництва нової злітно-посадкової смуги. Всі роботи йдуть згідно з графіками.
Визначено основні обсяги робіт з розвитку інфраструктури міста, необхідної для проведення чемпіонату. Планується створення нової транспортної розв'язки в районі Ярмаркової площі. Була розроблена карта із зазначенням основних маршрутів прибуття вболівальників та гостей міста, на підставі якої будуть встановлені додаткові інформаційні покажчики для зручності пересування гостей міста.
У рамках підготовки до чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу з метою популяризації баскетболу в Україні проводиться реконструкція існуючих спортивних об'єктів міста. У 2013 році з міського бюджету на ремонт і реконструкцію ДЮСШ №2, №5, №8 та відкритого баскетбольного майданчика в Київському районі за адресою просп. Академіка Глушка, 30/2 виділено                   1 млн. грн.

Основні завдання на 2014 рік:
- активне залучення населення до участі у загальноміських фізкультурно-оздоровчих заходах, збільшення кількості таких заходів;
- з метою популяризації баскетболу в рамках підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу збільшення кількості змагань з баскетболу різних рівнів;
- підготовка збірних команд до участі в регіональних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях; 
- впровадження у практику результатів науково-дослідницької роботи з фізичного виховання і спорту, спортивної медицини, педагогіки та інших галузей науки;
- удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у Всеукраїнських та міжнародних змаганнях;
- проведення реконструкції та капітального ремонту комунальних спортивних закладів з метою приведення їх у відповідність до сучасних вимог;
- підтримка видатних спортсменів, тренерів та ветеранів спорту;
-з метою покращення якості навчально-тренувального процесу залучення молодих спеціалістів профільних вищих навчальних закладів.

Найважливіші заходи на 2014 рік:
- проведення спортивних заходів різних рівнів; 
- відкриття нових видів спорту: легкої атлетики, настільного тенісу, веслування на човнах «Дракон»;
- організація і впровадження заходів для збільшення рухомої активності дітей та молоді шляхом збільшення регулярних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів;
- реконструкція спортивної інфраструктури КП «Стадіон «Спартак», скейтпарку, спортивних залів та приміщення за адресою:                                              вул. Ланжеронівська, 24;
- впровадження проведення «майстер-класів» видатних спортсменів і тренерів для короткочасного навчання дітей основним елементам певних видів спорту;
- сприяння у будівництві основних об’єктів фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу;
- підготовка і проведення баскетбольних турнірів та спортивних заходів               з метою популяризації баскетболу.
	У м. Одесі здійснюються заходи щодо пропагування населення до занять спортом та фізичною культурою.
Одним із напрямків щодо поширення активного способу життя серед молоді та інших вікових груп є велоспорт. В рамках Концепції розвитку молодіжного спорту, велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Одесі на 2013-2018 роки, будуть створюватися умови щодо розвитку та                            популяризації даного виду спорту та пропагування здорового способу життя.	
Очікувані результати:
- підвищення рівня фізичного виховання і фізкультурно-оздоровчої роботи;
- підвищення ефективності системи організації та проведення спортивних змагань, впровадження системи спортивно-видовищних заходів, що сприятимуть популяризації фізичної культури і спорту серед усіх верств населення;
- покращення якості навчально-тренувального процесу, підвищення  функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
- покращення результативних показників спортсменів на змаганнях різних рівнів.

5.9. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

У місті налічується 1397 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких перебуває на повному державному                                       забезпеченні  271 дитина, влаштовані до сімейних форм виховання 1126 дітей.
У місті функціонує 7 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 50 дітей з числа сиріт та позбавлених батьківської піклування, 14 прийомних сімей, до яких влаштовано 18 дітей цієї категорії.
	У комунальній установі «Соціальний гуртожиток для осіб з числа                        дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»                                                 на кінець 2013 року проживає 40 осіб. Усі діти працевлаштовані або навчаються в учбових закладах. Для 5 осіб відновлені або реалізовані вперше житлові            права (приватні будинки).
Завдяки реалізації Плану заходів з попередження злочинності та правопорушень у дитячо-підлітковому середовищі на період до 2016 року, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради                         від 26.09.2013 року № 373, сталою вбачається тенденція із скорочення рівня дитячої злочинності. За підсумком 2012 року вона скоротилась у середньому на 48%, у 2013 р. – ще на 12,5%.
Виразним підтвердженням ефективності заходів, реалізованих у місті з метою соціальної підтримки багатодітних сімей, є збільшення кількості сімей з цим соціальним статусом. В місті нараховується 4136 багатодітних сімей,                       в яких виховується 12450 дітей.
З метою забезпечення соціального захисту жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах, та запобігання відмові батьків від новонародженої дитини у 2012 році розпочато роботу зі створення комунальної установи «Соціальний центр матері та дитини», яка розташовуватиметься за адресою: вул. Генерала Петрова, 47. Функціонування даної установи сприятиме зниженню кількості відмов жінок від новонароджених дітей, рівня соціального сирітства, дитячої захворюваності та смертності внаслідок материнської недбалості або складних життєвих обставин. 
Критичною вбачається ситуація з дотримання прав осіб з числа                            дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Не мають житла у власності або на правах користування 357 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 83 особи з їх числа. Кількість одеситів зазначеної категорії, які мають право на пільгове одержання соціального житла, складатиме у 2013-2015 рр. відповідно 161, 130, 149 осіб.

Основні завдання:
скорочення удвічі кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих на повне державне утримання за рахунок розвитку міської мережі сімейних форм їх виховання, профілактики соціального сирітства;
	реалізація завдань державної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;
	реалізація комплексу заходів з поліпшення соціально-економічного становища 4500 багатодітних сімей одеситів, в яких виховується майже              12,4 тис. дітей віком від 0 до 23 років;
	запобігання насильства в сім’ях як основного чинника для виникнення соціального сирітства, інвалідізації, криміналізації суспільства, руйнації сімейних цінностей та соціальної дезінтеграції осіб/родин;
підвищення рівня відповідальності підприємств торгівлі та громадського харчування з питань дотримання визначених чинним законодавством обмежень в реалізації алкогольної та тютюнової продукції;
запобігання розповсюдженню серед дітей та молоді ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, наркозалежності.

Найважливіші заходи на 2014 рік
Проведення активної соціально-рекламної кампанії із заохочення сімей одеситів до утворення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, розвитку інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Сприяння поліпшенню житлових умов дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, багатодітних сімей одеситів, у першу чергу з 5-ма та більше дітьми.
Відпрацювання ефективної технології запобігання соціальному сирітству шляхом соціалізації клієнток КУ «Соціальний центр матері та дитини».
Активізація роботи із запобігання правопорушень та злочинності у дитячо-підлітковому середовищі. Забезпечення подальшого та сталого скорочення кількості правопорушень та злочинів, що скоюють діти.
Підвищення ефективності роботи з профілактики та протидій насильству в сім’ях.
Обмеження доступу осіб віком до 18 років до алкогольної та тютюнової продукції.
Забезпечення дотримання на території міста, передбачених Законом України «Про охорону дитинства», обмежень на перебування дітей поза домом після 22 години.
Реалізація інформаційних та запобіжних заходів, спрямованих на залучення дітей та підлітків до здорового способу життя, запобігання поширенню ВІЛ/СНІДУ, туберкульозу, захворювань, що передаються статевим шляхом, наркозалежності.

Очікувані результати:
збільшення кількості дитячих будинків сімейного типу на 2 од. та прийомних сімей на 10 од.;
поліпшення житлових умов 291 особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та 50-ти багатодітних сімей одеситів;
створення та забезпечення ефективного функціонування                            КУ «Соціальний центр матері та дитини»;
скорочення на 30% кількості випадків застосування насильства в сім’ях;
зменшення на 25% (порівняно з 2013 р.) кількості протиправних проявів з боку дітей та підлітків;
скорочення кількості зареєстрованих вперше ВІЛ- та                              тубінфікованих дітей;
повне унеможливлення продажів дітям алкогольної та тютюнової продукції.

5.10. Охорона праці

Впровадження системних підходів до здійснення функцій з управління охороною праці та контролю за додержанням законодавства й нормативно-правових актів з питань охорони праці суб’єктами господарювання, які використовують найману працю на території міста, сприяло створенню безпечних і нешкідливих умов праці, скороченню рівня виробничого травматизму та професійних захворювань, збереженню та розвитку трудового потенціалу. 
За результатами контрольних заходів протягом 9 місяців 2013 року                          на 137 підприємствах різних форм власності виявлено 527 робочих місць з шкідливими та важкими умовами праці, що підлягали атестації, з яких                       524 вже атестовано, що дало можливість 2,5 тис. працюючим отримувати пільги і компенсації за роботу в цих умовах.
Витрати на фінансування профілактичних заходів з охорони праці, передбачених в колективних договорах, становить 5268,7 тис.грн. 
Проте, не зважаючи на системність роботи з контролю за охороною праці, існують  певні проблеми: 
	недостатній рівень профілактичної роботи із запобігання випадкам виробничого травматизму й профзахворювань та консультативної, методично інформаційної допомоги роботодавцям щодо створення ефективної системи управління охороною праці;

 поширена практика оформлення працівників за цивільно-правовими договорами, що спричиняє перешкоди на отримання страхових виплат при отриманні виробничої травми; 
недостатній рівень відповідальності роботодавців за створення безпечних і здорових умов праці та своєчасне проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Основні завдання на 2014 рік
Привернення уваги юридичних та фізичних осіб, сторін соціального діалогу до підвищення рівня безпеки на виробництві; створення належних і здорових умов праці згідно із встановленими державними стандартами;  охорони життя і здоров’я працюючих від впливу небезпечних та шкідливих виробничих чинників. 

Найважливіші заходи на 2014  рік
Здійснення контролю за станом охорони праці, проведенням атестації робочих місць, забезпеченням соціального захисту працівників, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах.
         Підвищення ефективності управління охороною праці шляхом розроблення комплексних заходів на підприємствах, установах, організаціях по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань.
        Надання рекомендацій з колективно-договірного регулювання трудових відносин в частині розробки розділів з охорони праці в колективних договорах з обов’язковим визначенням зобов’язань роботодавців у належному облаштуванні робочих місць, виробничих, санітарно-побутових приміщень, забезпечення безпечного використання працівниками засобів праці, навчання працівників і залучення їх до вирішення питань з охорони праці.
Проведення активної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед сторін соціально-трудових відносин щодо соціальних переваг оформлення належним чином трудових відносин та створення ефективної системи управління охороною праці 
        За участю сторін соціального діалогу щорічно розглядати умови та стан безпеки праці на виробництві, виробничого травматизму, професійної захворюваності для вжиття відповідних заходів. 
 
Очікувані результати
Мінімізація ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на виробництві, забезпечення права працюючих громадян на отримання пільг і компенсацій за роботу у важких та шкідливих умовах праці, підвищення рівня їх охорони життя і здоров’я. 
6. Розвиток міського господарства

6.1. Житлове господарство

Діяльність підприємств житлово-комунального господарства  спрямована на задоволення потреб населення і створення необхідних умов для функціонування міського господарства.
Структура житлового господарства складається з житлового фонду та системи його обслуговування. У місті експлуатуються біля                                        6,5 тис. житлових будинків, які перебувають у комунальній власності територіальної громади.
 У 2013 році значна увага приділяється поліпшенню технічного стану житлового фонду міста. За рахунок усіх джерел фінансування на капітальний ремонт будинків передбачено спрямувати близько 12,1 млн.грн.
Проведені загальнобудівельні роботи в 22-х житлових будинках, як і було заплановано. Виконані роботи з укріплення несучих конструктивних елементів 6-ти будинків. Виконані роботи з ремонту парадних в 11-ти будинках.
Капітально відремонтовано 4,4 тис.м2 покрівель в 19-ти житлових будинках. Виконано ремонт зовнішніх міжпанельних стиків панелей загальною протяжністю 696 п/м. Проведено капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж в 21-му будинку загальною протяжністю 4,3 тис.п/м. Планується виконати до кінця року ремонт інженерних мереж протяжністю            3,1 тис.м. 
В поточному році заплановано виконати роботи із заміни вікон на сходових клітках в 7-ми будинках. 
Основними проблемними питаннями галузі залишаються обмеженість фінансових ресурсів, значне фізичне та моральне старіння конструкцій житлових будинків, високий рівень зносу мереж інженерно-технічної інфраструктури міста. 
Понад 54% житлових будинків у місті збудовані з каменя-черепашника, з дерев’яним перекриттям, з яких 315 будинків визнано аварійними                         та 621 – ветхим. Недостатня комфортність, низька енергоефективність житлових будинків перших масових серій, їх фізичний і моральний знос потребують вирішення проблеми капітального ремонту житла із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій, матеріалів та обладнання.
Планується проводити капітальний ремонт та поточне утримання  зовнішнього освітлення вулиць міста.
Існує необхідність переоснащення ліфтового господарства, яке в значній мірі залежить від бюджетного фінансування. На відновлення 1460 ліфтів, які відпрацювали нормативний термін експлуатації, необхідно близько                        199,0 млн.грн, а на відновлення диспетчерського зв’язку – 12,5 млн. грн. 
У 2013 р. планується здійснити капітальний ремонт, модернізацію та заміну 79 ліфтів та заміну 2-х ліфтів у багатоповерхових будинках на суму           6,4 млн.грн. 
Проведено експертне обстеження та технічний огляд 72 ліфтів. 
Крім того, серед проблемних питань залишаються недосконалість чинного законодавства у сфері житлового господарства, недостатній рівень ефективності управління житловим фондом, низький рівень заробітної плати, що гальмує залучення до роботи у галузі кваліфікованих кадрів. 
Через відсутність економічних та адміністративних важелів у місті не здійснюються у повному обсязі заходи щодо створення об'єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків. На теперішній час у місті створено                   382 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та триває робота з популяризації створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, поширення найкращих практик та сприяння існуючим ОСББ у вирішенні нагальних проблем. 

Основні завдання:
надання якісних житлово-комунальних послуг населенню;
	утримання в належному стані та ремонт житлового фонду, впровадження заходів з енергозбереження в житлових будинках, реорганізації ліфтового господарства;
задоволення потреб усіх споживачів в економічно доступних житлово-комунальних послугах належного рівня та якості, що відповідають вимогам державних стандартів;
	підвищення рівня прозорості у взаємовідносинах між суб'єктами ринку житлово-комунальних послуг;
	продовження роботи зі створення об’єднань співвласників багатоповерхових будинків для отримання ефективного власника житла.

Найважливіші заходи на 2014 рік
Здійснення капітального ремонту житлового фонду міста, житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
Капітальний ремонт (реконструкція) житла із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій, матеріалів та обладнання.
Переоснащення ліфтового господарства, зокрема капітальний ремонт, модернізація, заміна ліфтів у багатоповерхових будинках та відновлення диспетчерського зв’язку.

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

6.2. Енергозабезпечення та водопостачання

Електропостачання міста Одеси забезпечує ВАТ «ЕК Одесаобленерго». Обсяг електроспоживання складає 3 308,5 млн.кВт/год.
На сьогоднішній день підлягає капремонту 166,3 км кабельних та                201,5 км повітряних мереж. Має бути реконструйовано 81,5 км кабельних             та 17,5 км повітряних мереж. Підлягає повній заміні 171,5 км кабельних та            4,1 км повітряних мереж.
Газопостачання міста Одеси забезпечує ПАТ «Одесагаз» (управління експлуатації газового господарства м. Одеси). Обсяг газопостачання складає 748,849 млн. куб. м/рік. Протяжність розподільних газопроводів – 1277,04 км, з них: середнього тиску – 336,12 км, високого тиску – 191,32 км, низького тиску – 749,60 км. Протяжність дворових введень налічує 1026,46 км, з них:                       підземних – 317,36 км, надземних – 709,1 км.
Централізоване водопостачання і водовідведення у місті Одесі                    з 2004 р. здійснюється філією «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс» на базі орендованого цілісного майнового комплексу  КП «Одесводоканал».
Очищення поверхневої води проводиться на єдиному водоочисному комплексі «Дністер» потужністю 840  тис.куб.м/добу з водозабором біля                    м. Біляївка. Загальна протяжність водоводів і водопровідних мереж складає             1660,82 км. 
Об'єм резервуарного парку складає 233100 куб. м, кількість резервуарів – 21, у тому числі:
	ВОС «Дністер» – 5 резервуарів загальним об'ємом 54 000 куб.м; 

водонасосні станції міста (ВНС), включно ВНС «НАТІ» та                          ВНС «Ільїнка» – 16 працюючих резервуарів загальним об'ємом 179 100 куб.м.
Відведення стічних вод від споживачів міста Одеси на каналізаційні очисні споруди СБО «Північна» та СБО «Південна» здійснює міська каналізація. 
Протяжність каналізаційної мережі складає 688,92 км, найбільш типові діаметри мереж від 300 до 1 200 мм, при цьому протяжність напірних колекторів – 88,9 км; самопливних колекторів – 600,02 км.
До складу підприємства входить 27 каналізаційних станцій, які перекачують біля 450 тис. куб. м стоків на добу. Очищення стічних вод здійснюється на 3-х каналізаційних очисних спорудах: СБО «Південна»,                           СБО «Північна» та КОС «Наті». 
Системи відведення стічних і зливових вод та споруд з очищення стічних вод, які збудовані кілька десятиліть назад, знаходяться в робочому стані, але мають значний рівень зносу та у зв’язку з необхідними потребами населення працюють з перевантаженням. 
З огляду на викладене, проблемним питанням є проведення робіт з реконструкції зливової каналізації, запобігання затопленню центральної частини міста Одеси та скиду стічних вод у море.
Теплопостачання міста здійснюється комунальним підприємством «Теплопостачання міста Одеси». Виробничо-технічна діяльність підприємства направлена на надійне та безперебійне забезпечення споживачів тепловою енергією.
Кількість котелень, що знаходяться в повному господарському віданні             КП «Теплопостачання міста Одеси», налічує 138 од., з них: 128 од. – газових та 10 од. – вугільних. Встановлена теплова потужність даних котелень складає 1763,9 Гкал/год., а приєднана теплова потужність –1 697,2 Гкал/год.
Протяжність теплових мереж  складає 794,13 км. Магістральних мереж –161,4 км, мереж опалення – 457,1 км, мереж гарячого водопостачання –                   178,10 км. У незадовільному стані знаходиться 477,27 км теплових мереж.

Основні завдання:
оновлення теплових мереж міста;
реконструкція та будівництво мереж тепло-, водозабезпечення і водовідведення міста із застосуванням енергозаощаджуючих технологій;
впровадження альтернативних видів енергії (палива);
впровадження енергоефективних систем і приладів освітлення;
проведення робіт з реконструкції та модернізації існуючого газового господарства для безперебійного і безпечного газопостачання споживачам природного газу;
ремонт та профілактика газових мереж міста;
посилення системи контролю використання енергоресурсів;
забезпечення поточної оплати та погашення наявної заборгованості за спожиті енергоносії.
Найважливіші заходи на 2014 рік
	Переведення хлораторних водопровідних насосних станцій на безпечний гіпохлорит натрію (філія «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс»): 
- ВНС «Південна»;
- ВНС «Шкодогорка»;
- ВНС «Стовпова»;
- ВНС «Жевахова гора»;
- ВНС «Ільїнка».
Будівництво закритої трансформаторної підстанції «Маразліївська»                          (ПАТ «Одесаобленерго»).
Завершення реконструкції магістральної системи водовідведення південного району каналізування м. Одеси та закупівля спеціальної техніки в рамках проекту «Розвиток міської інфраструктури» за рахунок інвестиційної позики Світового банку (КП «Агентство програм розвитку Одеси»).

Очікувані результати:
підвищення надійності та якості енергозабезпечення міста;
покращення технічного стану об’єктів транспортування енергетичних ресурсів;
	економія енергоресурсів через впровадження енергозберігаючих заходів;
забезпечення 100% рівня оплати поточного споживання енергоресурсів;
	зменшення ступеня ризику виникнення аварійних ситуацій у системах енергозабезпечення та на інженерних спорудах;
	підвищення якості питної води.

6.3. Дорожнє господарство та благоустрій

	У 2013 році в місті Одесі склалася складна ситуація, яка викликана високою мірою зносу асфальтобетонного покриття вулично-дорожньої мережі.	Знос дорожнього покриття  складає більше 70%, а багато магістральних вулиць досягли межі своєї пропускної спроможності.
	Дана ситуація виникла через недостатність фінансових коштів на проведення робіт з реконструкції і капітального ремонту вулично-дорожньої мережі м. Одеси.
	Фактичний стан вулично-дорожньої мережі викликає необхідність проведення комплексних заходів щодо реконструкції і капітального ремонту доріг. Основний ремонт виконується як поточний і аварійний і не носить капітального характеру.
	Через недостатність коштів дорожнє покриття багатьох вулиць міста капітально не ремонтувалося більше 30 років і як результат – загальне погіршення їх техніко-експлуатаційного стану, збільшується протяжність нерівних і неміцних ділянок, зростає протяжність ділянок, що мають «ямковість» покриття, дрібну сітку тріщин, «колейність».
	Прискорене руйнування дорожнього одягу до того ж посилюється перевантаженням багатьох доріг транспортними потоками із значною долею важких вантажних автомобілів, оскільки проектування і будівництво доріг, яке проводилося в 80-90-ті роки 20 століття, не враховувало сучасне навантаження  та інтенсивність руху.
	Зростання парку автомобільного транспорту, збільшення завантаженості доріг і зниження середніх швидкостей руху приводять до збільшення числа дорожньо-транспортних випадків і погіршення екологічного стану.
Проблемами в цій сфері залишаються:
	обмежена пропускна спроможність та високий знос вулично-дорожньої мережі, недостатній розвиток транспортного комплексу міста;

постійні затори на дорогах міста через низьку щільність вулично-шляхової мережі, недостатній рівень розвитку об’їзних доріг;
невідповідність якості покриття доріг нормативам та наявність незавершених робіт на об'єктах транспортної інфраструктури;
недостатнє фінансування на проведення реконструкцій, будівництва та капітального ремонту.
	Також необхідно продовжувати роботи з капітального ремонту внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій. При проведенні вищевказаних робіт максимально враховуються побажання мешканців того чи іншого мікрорайону, відновлюється проїжджа частина внутрішньоквартальних проїздів, відновлюються та створюються додаткові пішохідні доріжки, створюються додаткові місця для паркування автотранспорту та зберігання контейнерів для твердих побутових відходів.
	Виконання даних заходів дозволить підвищити рівень благоустрою  міських внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій, знизити травматизм, поліпшити екологічну ситуацію, забезпечать можливість під’їзду служб міста та служб екстреної допомоги.
	Також необхідно звернути увагу на необхідність виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції міських мостів та шляхопроводів, що дозволить підвищити безпеку дорожнього руху, знизити концентрацію автомобільного транспорту на перехрестях, мостах та шляхопроводах, поліпшити екологічну ситуацію, підвищити пропускну спроможність та забезпечити проїзд автотранспорту без зупинок.
	
Основні завдання:
забезпечення належного функціонування та активізація процесів модернізації й подальшого розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури                                 м. Одеси, підвищення її пропускної спроможності задля покращення рівня транспортного обслуговування та задоволення транспортних потреб населення міста;
будівництво та ремонт об’їзних шляхів та сполучень, що суттєво розвантажить транспортну мережу міста, покращить екологічний стан;
продовження будівництва магістральної дороги безперервного руху загальноміського значення «Північ-Південь»;
підвищення рівня благоустрою міста, а саме проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій у всіх районах міста;
проведення капітального ремонту вулиць, розташованих на околицях міста, та пристосування дорожньої інфраструктури міста Одеси до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями; 
	забезпечення належного функціонування та активізація процесів модернізації й подальшого розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури; 

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

Найважливіші заходи на 2014 рік
Найважливішими заходами на 2014 рік, насамперед, є продовження робіт з реконструкції, будівництва та капітального і поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста, що сприятиме підвищенню рівня благоустрою міста, поліпшенню безпеки транспортного руху, дозволить поліпшити екологічну ситуацію, підвищити пропускну спроможність та забезпечить проїзд громадського та приватного транспорту без зупинок;
капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій;
продовження будівництва магістральної дороги безперервного руху загальноміського значення «Північ-Південь».
Також у 2014 році необхідно провести роботи з розробки проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста з наступним виконанням цих робіт                у 2014 р. та наступних роках.

Очікувані результати:
поліпшення безпеки транспортного руху в місті;
забезпечення руху без «пробок» і заторів;
поліпшення екологічного стану міста та якості транспортних послуг;
	покращення благоустрою міста;
	збільшення пропускної спроможності та полегшення пересування осіб з обмеженими фізичними можливостями та людей похилого віку;

покращення якості надання соціальних послуг;
полегшення прибирання прибудинкових територій та поліпшення їх санітарного стану.
6.4. Міський транспорт

Громадський транспорт міста є однією з найважливіших галузей,                         що формують необхідні передумови для стабільної роботи господарського комплексу і забезпечують життєдіяльність громади у виробничих сферах.
Пасажирські перевезення у місті виконують КП «Одесміськелектротранс» та 12 підприємств автотранспорту різних форм власності.
У місті існує розвинена система транспортного обслуговування, яка включає маршрути міського електротранспорту та автобусні маршрути загального користування, в т.ч.: 23 трамвайних маршрути, 13 тролейбусних маршрутів, 81 маршрут маршрутного таксі.
Протягом 2013 року щоденно було задіяно 1306 автобусів,                                         з них 44 «Інватаксі», 90 тролейбусів та 122 трамвая.
На сьогодні КП "Одесміськелектротранс", основний перевізник транспортної інфраструктури міста, знаходиться у скрутному фінансовому становищі. Невирішеною залишається проблема відсутності тісного взаємозв’язку показників транспортного замовлення і об’ємів його фінансового забезпечення. Так, на 2013 рік для КП «Одесміськелектротранс» на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян передбачена субвенція з державного бюджету в сумі 41,19 млн.грн, що складає 49% потреб підприємства. 
Невирішеним залишається питання оновлення парку рухомого складу. Основна частина трамвайних вагонів (типу Т-3), які знаходяться в експлуатації КП «Одесміськелектротранс», були придбані в період з 1966 року по 1986 роки. Виходячи з існуючого стану трамвайних вагонів та тролейбусних машин, оновленню підлягає 95% парку електротранспорту.
Енергопостачання трамвайних і тролейбусних маршрутів здійснюється від 36 тягових підстанцій. 80% обладнання тягових підстанцій працює                                    з 1968 року без заміни (нормативний термін – 23 роки). 44 роки експлуатації без заміни приводить устаткування до аварійного стану. До того ж, устаткування морально застаріло. 
Контактна і кабельна мережі також характеризуються високою мірою зносу. На сьогодні заміні підлягає 70 км кабельної мережі, з яких 50% знаходиться в аварійному стані, а 39,9 км контактної мережі за результатами державного технічного огляду не відповідає правилам експлуатації тролейбусів і трамваїв і вимагає термінового проведення капітального ремонту.
Технічний рівень трамвайних колій не повною мірою відповідає вимогам Правил експлуатації трамваїв і тролейбусів. Через підвищений знос верхньої будови шляхів необхідно негайно реконструювати перехрестя «Пересипський міст», трамвайне кільце на Тираспольській площі, відновити аварійні ділянки від вул. Ольгіївської до Пересипського мосту.
Одеса є курортним містом з чисельністю місцевого населення понад                1 млн. жителів. Щорічно в Одесу приїжджає більше 5 млн. туристів. В умовах динамічного розвитку міста гостро стоїть питання про розвиток маршрутної мережі міського електротранспорту. У зв'язку з розширенням спальних районів міста потрібне відкриття нових маршрутів в таких напрямах Київського та Суворовського районів, як селище Котовського, селище Таїрова.
Також на теперішній час планується розроблення кошторисної документації на будівництво нового тролейбусного маршруту, після демонтажу 30-го трамвайного маршруту, що дозволить задовольнити потреби жителів міста в послугах міського електротранспорту з вул. Балківської та тролейбусної лінії «Залізничний вокзал – вул. Середньофонтанська – вул. Краснова – майдан Толбухіна». Розвиток маршрутної мережі дозволить збільшити об'єм пасажирів, що перевозяться, екологічно чистим і економічним транспортом, що нині дуже актуально і має соціальну і екологічну значущість.
Впровадження системи електронного квитка дає, передусім, можливість гарантованого обліку коштів, а також надання в електронному форматі усієї інформації по кількості пасажирів, що перевозяться, завантаженості маршрутів. Крім того, впровадження цього проекту дозволяє скоротити витрати на утримання штату кондукторів і диспетчерів, обслуговуючих маршрути.
Обслуговування міських автобусних маршрутів загального користування здійснюють 12 підприємств-перевізників: ПАТ «Північтранс»,                                                ТОВ «Автотранс-Україна», ТОВ «Турист», КП «Авто-Сервіс»,                                                  ПП «АТП Кіностудії», ТОВ «АТП-15106», ТОВ «Віраж», ТОВ «Європа В.В.В.», ПП «Старс Транс», ТОВ «Гленкор-Юг», ТОВ «Авторух сервіс»,                                            МП ТОВ «Швидкі Автобусні Маршрути».
В 2014 році планується внести  зміни в транспортну інфраструктуру міста Одеси:
	Організувати додаткові маршрути в режимі «експрес» по основних магістралях, що сполучають залізнично-дорожній вокзал і вул. Жуковського (на під'їзді до Тираспольської площі) з районами Таїрова та Котовського.
	Організувати трамвайне сполучення району Котовського та Хаджибейської дороги із залізнично-дорожнім  вокзалом. Використовувати шляхи проходження до залізнично-дорожнього вокзалу через вул. Преображенську з одного боку і через вул. Старопортофранківську  з іншого.
	На найбільш завантажених перехрестях вулиць, перемістити зупинки громадського транспорту на 20-30 м далі  із встановленням турнікетних огорож від початку пішохідного переходу до зупинки з метою виключення можливості пішохода перетнути проїжджу частину в невстановленому місці.
	Проблему заторів на вул. Пушкінській та вул. Рішельєвській планується вирішити шляхом нанесення розмітки за прикладом Великої та Малої Арнаутської (нанесення дорожньої розмітки таким чином, коли справа і зліва дорога обмежена суцільною лінією розмітки з невеликим відступом від бордюрного каменю, а по середині організовано три повноцінних робочих ряди для руху).
Як альтернативне рішення планується повністю виключити суцільну лінію розмітки з невеликим відступом від бордюрного каменю по правій стороні проїжджої частини з організацією виділеної смуги для руху громадського транспорту. Далі йдуть дві смуги для руху звичайного транспорту з подальшим відступом від бордюрного каменю по лівій стороні проїжджої частини.
	Обмежити в'їзд приміського та міжміського транспорту в центральну частину міста шляхом внесення відповідних змін до Концепції розвитку міського громадського транспорту до 2015 року, затвердженої рішенням Одеської міської ради у 2003 році.
	Провести розширення вул. Буніна на ділянці від Олександрівського проспекту до вул. Рішельєвської по дві смуги в прямому та зворотному напрямках.
	Проблему транспортних заторів у години «пік» на ділянках:
- дитячого спортивно-оздоровчого табору «Молода гвардія»  – Пересипський міст;
- просп. Маршала Жукова – вул. Космонавта Комарова – пл. Толбухіна –          вул. Краснова – вул. Середньофонтанська;
- перехрестя по вул. Водопровідній: Червоний хрест, Стальканат  планується вирішити шляхом організації інтелектуального світлофорного регулювання.
У подальшому провести модернізацію всіх світлофорних об'єктів з впровадженням інтелектуальної системи управління дорожнім рухом.
Встановити камери для моніторингу руху транспорту на в'їздах до міста і ключових перехрестях.
	Організувати односторонній рух у напрямку до центру міста по                           вул. Рекордній, у зворотному – по вул. Єфімова, що значно знизить рівень скупчення транспорту навколо Малиновського ринку, збільшить транспортну прохідність зазначених вулиць, створить безперешкодні умови для руху трамвая по вул. Рекордній.

	До основних проблем міського транспорту належать:
- високий рівень зносу основних виробничих фондів, зокрема рухомого складу;
- недостатній обсяг інвестицій, необхідних для оновлення та забезпечення інноваційного розвитку матеріально-технічної бази галузі;
- обмеженість бюджетного фінансування та амортизаційних відрахувань.

Основні завдання:
- підвищення якості (комфортності) пасажирських перевезень;
- оптимізація мережі міського електротранспорту;
- покращення рівня транспортного обслуговування та задоволення у транспортних потребах населення міста;
- оновлення пасажирського рухомого складу;
- створення рівних умов для роботи всіх суб'єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері пасажирського автомобільного транспорту, обмеження монополізму та розвиток конкуренції;
- раціональне використання енергетичних та матеріальних ресурсів;
- реалізація сучасної екологічної політики.

 Найважливіші заходи на 2014 рік
 Підвищення безпеки дорожнього руху, оновлення рухомого складу міського транспорту та його капітальний ремонт.
Розвиток маршрутної мережі міського електротранспорту.
Реконструкція трамвайних колій на перехресті «Пересипський міст», трамвайного кільця на Тираспольській площі, відновлення аварійних ділянок від вул. Ольгіївської до Пересипського мосту. 
Створення додаткового маршруту або розширення вже діючого по напрямку від мікрорайону «Курсаки» до Таїровського кладовища та додаткового транспорту по приватному сектору мікрорайону «Курсаки» і селища «Ближні млини».
Облаштування зупинкових комплексів по автобусному маршруту № 201, в межах селищ Дзержинського та Ленінського, в кількості 16 одиниць.

Очікувані результати
- поліпшення транспортного обслуговування у місті;
- збільшення пасажирообігу 2%.

7. Поліпшення стану довкілля

Охорона та збереження навколишнього природного середовища відноситься до найпріорітетніших завдань громади. У рамках Програми охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси  у 2013 році проведено комплекс природоохоронних заходів, спрямованих на поліпшення екологічного стану міста, прибережної зони, водних ресурсів, обмеження впливу негативних факторів на довкілля і здоров`я  населення а саме:
- проведені роботи з будівництва захисних споруд на об`єкті очисних споруд комунальної установи «Міська клінічна інфекційна лікарня»;
- надано допомогу притулку для тварин у вигляді кормів та вакцин проти сказу;
- профінансовано утримання комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення»;
- проведено експертизу  природоохоронних проектів;
- завершені проектно-вишукувальні роботи щодо розробки проектів рекультивації територій Лузанівських ставків та звалища ТБВ-2.
Програма охорони тваринного світу і регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2007-2015 є першою і поки єдиною Програмою в Україні, що припускає гуманні методи відлову, стерилізації тварин і можливість їхнього повернення в місце постійного мешкання. Значно зменшилась кількість хворих та агресивних тварин, простерилізовані тварини проходять щеплення проти сказу. За практику співробітництва із закордонними благодійними організаціями у будівництві притулків для безпритульних тварин, організацію на їх базі служби стерилізації та тимчасової підтримки отримано диплом IV міжнародного конкурсу міських практик.
Для вирішення питання регулювання популяції безпритульних тварин в місті, в ході реалізації Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2007-2015 роки, службою відлову комунального підприємства „Центр екологічних проблем та ініціатив” відловлено для стерилізації та послідуючого повернення їх до середовища існування за 2013 рік   понад 2200 безпритульних тварин.
	Муніципальною екологічною лабораторією проводиться постійний моніторинг атмосферного повітря у всіх районах міста, які не охоплені стаціонарними постами Гідрометцентру. Спостереження проводились в житлових масивах Котовського, Вузівський, селищі Чорноморка, промисловій зоні Пересипу, прибережної смуги від Крижанівської балки до мису Великий Фонтан. КП „Центр екологічних проблем та ініціатив” за  2013 рік здійснено  понад 1200 спостережень з автоматичним відбором проб та виміром концентрацій по 8 інгредієнтам – діоксиду азоту, оксиду вуглецю, озону, аміаку, пилу, сірководню, діоксиду сірки та сумі вуглеводнів.  
	Обсяги викидів від автомобільного транспорту складають понад 80%  від сумарних викидів по місту.
	Територія м. Одеси протяжністю близько 40 км схильна до активних зсувних процесів. За період наглядів зареєстровано більше 700 обвалів і зсувів, які знищили близько 1000 га цінних приморських земель з курортними спорудами, садами, парками і житловими будівлями та несуть загрозу мешканцям міста на не захищеному узбережжі міста, в районі Жевахової гори. 
Високий рівень техногенного навантаження на території, що викликане промислово-міською забудовою, будівництвом каналів, водогонів, призводить до підвищення рівня ґрунтових вод на територіях міста в середньому                      на 0,2-0,3 м на рік. Підтоплення призводить до погіршення стану                               забудованих територій та санітарних умов проживання людей,                                збільшення захворювань, забруднення води й ґрунтів, заболочення ділянок землі, розвитку небезпечних геологічних процесів, пошкодження або руйнування будівель, споруд та мереж. На забудованих та освоюваних територіях міста не проводяться необхідні заходи із запобігання розвитку процесу підтоплення. 

	Основні завдання:
	- поліпшення екологічного стану міста, водних ресурсів, обмеження впливу негативних факторів на довкілля і здоров'я  населення; 
	- збереження курортно-рекреаційного потенціалу міста;
	- моніторинг атмосферного повітря в усіх районах міста;
	- проведення робіт з інженерного захисту територій, об'єктів і споруд від зсувів;
	- забезпечення екологічної рівноваги на території міста;
	- відновлення парків пам'яток садово-паркового мистецтва;
	- підвищення рівня обізнаності населення станом навколишнього природного середовища міста; 
	- запобігання проявам небезпечних екзогенних геологічних процесів у межах міста та ліквідації їх наслідків 

          Найважливіші заходи на 2014 рік
	У 2014 році планується провести низку природоохоронних заходів,  до найважливіших з яких відносяться контроль за впровадженням автоматизованих систем моніторингу на кордоні санітарно-захисних зон підприємств нафтопереробного комплексу, продовження моніторингу атмосферного повітря в усіх районах міста  Одеси та в санітарно-захисних зонах підприємств, організацій та установ, реалізація заходів з Концепції атмосферного повітря в  м. Одесі, реалізація заходів Програми охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси на 2013-2016 роки та Програми контролю за екологічно-епідеміологічним благополуччям населення, станом довкілля та додержанням правил благоустрою міста Одеси                            на 2011-2015 роки,  реалізація заходів Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі, направленої на зменшення кількості безпритульних тварин у місті, проведення протизсувних заходів та боротьба з підтопленнями, запровадження заходів поводження з побутовими відходами, організація і проведення робіт, спрямованих на екологічну освіту населення, підготовку кадрів, підвищення кваліфікації і обмін досвідом роботи працівників природоохоронних органів та проведення спільних екологічних заходів з екологічними об'єднаннями, випуск телевізійних передач та видавництво поліграфічної продукції екологічної тематики для проведення пропаганди серед населення охорони навколишнього природного середовища, реконструкції системи водовідведення на території парку                           ім. Ленінського комсомолу, реконструкція акумулюючого ставка колишньої Джутової фабрики, проведення робіт з попередження  небезпечних геологічних процесів підтоплення. 
Враховуючи необхідність оптимального використання бюджетних коштів, слід передбачити  більш активне залучення коштів інвесторів для виконання природоохоронних заходів: рекультивація полігону твердих побутових відходів “Дальницькі кар`єри” та будівництво сміттєпереробного заводу, будівництво комплексного сміттєсортувального (сміттєпереробного) підприємства в кар'єрах Цементного заводу; реконструкція станції біологічної очистки “Північна”; реконструкція станції біологічної очистки “Південна”, реконструкція аварійних ділянок водопровідних мереж, будівництво каналізаційного колектору глибокого залягання на ділянці від 10-ї до 14-ї ст. Великого Фонтану та                           по вул. Довгій. 
Планується організація і проведення робіт, спрямованих на екологічну освіту населення, підготовку кадрів, підвищення кваліфікації і обмін досвідом роботи працівників природоохоронних органів та проведення спільних екологічних заходів з екологічними об`єднаннями.
Проводитиметься розробка проектів озеленення та благоустрою парків- пам’ятників садово-паркового мистецтва – центрального парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, дендропарку Перемоги, парку культури та відпочинку ім. Ленінського комсомолу,  роботи з реконструкції системи водовідведення на території парку культури та відпочинку ім. Ленінського комсомолу.
Проведення робіт з попередження небезпечних геологічних процесів підтоплення, зокрема будівництво та капітальний ремонт захисних систем та споруд, відновлення функціонування природних дрен, дренажних систем та споруд інженерного захисту, проведення протизсувних заходів. Будівництво захисних систем та споруд для ліквідації наслідків підтоплення та попередження зсувостворення в районі вул. Восьмого березня. 
У 2014 році планується здійснити розробку робочого проекту будівництва берегозахисних споруд на пляжі «Чорноморка», що надасть змогу створити берегозахисний та рекреаційний простір на ділянці морського узбережжя вздовж 850 м (від шпори «Совіньон» до причалу №129 «Чорномор»).
	
	Очікувані результати:
	- збільшення  площі зеленої зони міста;
- забезпечення умов проживання в чистому, екологічно безпечному місті;
	- зменшення рівня забруднення атмосферного повітря;
	- зберігання та поновлення зеленої зони міста;
	- видалення аварійно-небезпечних зелених насаджень. 

8. Самоорганізація населення

В контексті розвитку Одеси не тільки як міста з великим економічним, промисловим та трудовим потенціалом, а й осередку розвитку самоорганізації в Україні, існує необхідність подальшого розвитку органів самоорганізації населення (далі – СОН). Ця потреба зумовлена тим, що в м. Одесі створені умови для участі членів територіальної громади міста у вирішенні питань місцевого значення, реалізації програм соціально-економічного, культурного розвитку відповідних територій міста та інших місцевих програм.
Також існує необхідність підвищення якості життя мешканців, що проживають у мікрорайонах міста, на території яких здійснюють свою діяльність органи СОН, та подальшого задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб населення шляхом сприяння у наданні                        їм відповідних послуг через органи СОН.
З метою забезпечення сталих умов розвитку самоорганізації населення в місті Одесі і, як наслідок, покращення рівня життя мешканців мікрорайонів, в яких здійснюють свою діяльність органи СОН, передбачається здійснення поступового переходу від дотаційного складання бюджетів органів СОН до забезпечення їх діяльності за рахунок власних коштів за умови надання підтримки з боку міської влади.
Розв’язати проблему можливо шляхом:
	подальшого вдосконалення та розвитку нормативно-методичної, інформаційної та матеріально-технічної бази створення і діяльності в місті органів СОН; запровадження в практику найбільш ефективних механізмів взаємодії органів СОН між собою з органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами розвитку міста;

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

Основні завдання:
	розвиток механізмів взаємодії органів СОН між собою, з органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами розвитку міста;

фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів СОН;
інформаційно-методичне забезпечення діяльності органів СОН;
організація та проведення свят, участь органів СОН в акціях та культурному житті міста. 

	Найважливіші заходи на 2014 рік
         Продовження практики створення постійно діючих бригад для благоустрою мікрорайонів, території яких не обслуговуються муніципальними житлово-комунальними службами.

Очікувані результати:
	забезпечення реальних можливостей участі громадян у вирішенні проблем міста, у відстоюванні своїх прав та захисті інтересів;

вирішення соціальних та комунальних потреб мешканців міста;
сприяння утриманню в місті атмосфери взаємної довіри і конструктивної співпраці між органами місцевого самоврядування і міською територіальною громадою;
забезпечення розвитку органів СОН та збільшення кількості мешканців, які беруть участь у вирішенні окремих питань місцевого значення через систему органів СОН.

9. Розвиток інформаційного забезпечення

Розвиток інформаційного забезпечення в Україні та впровадження новітніх ІКТ до усіх сфер суспільного життя, у тому числі до діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, є одним з пріоритетних напрямів державної політики. 
Дійсно, швидкий розвиток інформаційних технологій надає нові можливості для інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста, області та країни. 
Інтернет стає важливим інструментом комунікації між міською владою та мешканцями, потенційними інвесторами та туристами. При пошуку інформації про конкретне місто першим джерелом повідомлень є веб-ресурс міської влади, де мають бути зібрані ключові інформаційні аспекти: новини, загальна інформація про місто, інфраструктуру, економічний розвиток, туризм, інвестиційну привабливість тощо.
З огляду на вказане, подальший розвиток офіційного сайту Одеської міської ради має дедалі більше значення. Одним з найважливіших напрямків при цьому є впровадження технічних новацій, скерованих на соціалізацію сайту – інтеграцію з соціальними медіа. Ще одним з найважливіших напрямків є формування сайту як головного інформаційного майданчика в Інтернеті, який збалансовано інформує не лише про місцеву владу та її діяльність, а й надає максимально вичерпну та різновекторну інформацію про місто – для городян, бізнесменів, інвесторів, туристів та ЗМІ.

Основні завдання:
	забезпечення повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади щодо вирішення актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста;

забезпечення прозорості прийняття та виконання рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету високий рівень контролю їх виконання;
спрощення адміністративних процедур для громадян;
забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування в реалізації зворотного зв'язку та більш оперативного реагування на звернення громадян;
реалізація конституційного права громадян на звернення та отримання інформації;
поліпшення іміджу міста Одеси як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру.
Найважливіші заходи на 2014 рік
Підтримка друкованого органу Одеської міської ради – КП «Редакція газети «Одеський вісник».
Оптимізація та удосконалення «Єдиного центру звернень громадян». 
Підтримка, хостинг та модернізація офіційного сайту Одеської міської ради www.odessa.ua.
Підтримка сайту «Віртуальна Одеса» www.Odessa360.net у структурі офіційного сайту Одеської міської ради; створення і розміщення на сайті нових віртуальних турів, екскурсій та панорам.
Підтримка, модернізація, оновлення мапи Одеси в форматі 2,5D www.citymap.odessa.ua/map на офіційному сайті Одеської міської ради.
Видання дайджесту місцевих ЗМІ.
Організація і технічна підтримка прямої Інтернет-трансляції на офіційному сайті Одеської міської ради з телевізійних та веб-камер.
Вільний доступ громадян до інформаційної бази нормативних правових актів, що видаються органами місцевого самоврядування.
Проведення соціологічних досліджень та консультацій з актуальної тематики, використання результатів яких дозволяє міській владі приймати управлінські рішення та формувати стратегію соціально-економічного розвитку міста.
Створення спеціальної (адаптованої) версії офіційного сайту м. Одеси для користувачів з вадами зору та слуху є необхідним і дуже важливим механізмом забезпечення умов рівності для одеситів з особливими потребами.

Очікувані результати:
	відкрита взаємодія органів місцевого самоврядування, громадян та ЗМІ міста;

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

10. Комунальна власність міста

Управління комунальним майном міста здійснюється у наступних напрямках: облік та аналіз ефективності використання нерухомого майна; оренда майна, передача об’єктів права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам; приватизація майна; облік фінансових результатів та коштів, отриманих від оренди та приватизації майна, розвиток малого та середнього бізнесу, в тому числі на базі об’єктів права комунальної власності.
Станом на 01.10.2013 року надходження до бюджету міста Одеси                    від продажу об’єктів комунальної власності становили 18 617,3 тис.грн;                  від оренди нежитлових приміщень та майна комунальної власності –                            14 400,0 тис.грн; від орендної плати за цілісні майнові комплекси –                             17 136,9 тис.грн.
За січень-вересень 2013 року укладено 65 договорів купівлі–продажу на об’єкти комунальної власності, загальною площею 7249,7 м2, укладено                 104 договори оренди об’єктів комунальної власності міста на загальну площу 15310,09 м2, подовжено договори оренди на 181 об’єкт комунальної власності міста, загальною площею 27362,78 м2.
Також до комунальної власності територіальної громади м. Одеси було прийнято 52 об’єкти, загальною площею 176253,03 м2, у тому числі                             30 житлових будинків, 21 гуртожиток та будівля колишньої котельні.
Виготовлено 109 технічних паспорти на нежитлові приміщення комунальної власності, отримано 17 свідоцтв про право власності.
Постійно здійснюється контроль за повнотою та своєчасністю надходження до бюджету міста коштів у розмірі 50 % платежів за оренду майна, яке знаходиться на балансі комунальних підприємств. 
Здійснюється постійна робота з проведення технічної інвентаризації об’єктів комунальної власності міста та підготовки необхідної документації пакетів документів для оформлення правоустановчих документів на майно територіальної громади міста. 
Ведеться постійна робота із забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності як джерела збільшення надходжень до бюджету міста; передачі земельних ділянок в оренду на конкурентних засадах за умови проведення конкурсів чи аукціонів з набуття права оренди; опрацювання та здійснення заходів, що мають забезпечити збільшення доходів бюджету розвитку за рахунок купівлі-продажу земельних ділянок юридичними та фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності шляхом придбання на конкурентних засадах вільних від забудови земельних ділянок (земельні аукціони) та прямого продажу земельних ділянок безпосередньо землекористувачам.
	З метою ефективного використання об’єктів комунальної власності формуються рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про передачу в управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради об’єктів нежитлового фонду, що знаходяться в управлінні інших установ. 

	Основні завдання:
	- реалізація місцевої політики у сфері управління комунальною власністю, забезпечення надходження коштів до бюджету міста за рахунок оренди та продажу майна комунальної власності територіальної громади;
	- здійснення обліку, інвентаризації комунального майна міста, забезпечення контролю за його використанням і збереженням, здійснення контролю за ефективним використанням майна, що належить територіальній громаді міста Одеси на праві комунальної власності та закріплене за комунальними підприємствами на праві господарського відання або на праві оперативного управління;
	- реформування права власності майна та здійснення контролю за станом та наявністю майна права комунальної власності, що перебуває в господарському віданні комунальних підприємств, а також в управлінні бюджетних установ та організацій, у користуванні в суб’єктів інших форм власності та моніторинг ефективності використання такого майна;
	- розробка та впровадження в роботу новітньої бази даних обліку нерухомого нежитлового майна права комунальної власності.
З метою підтримки підприємницької діяльності в м. Одесі, в тому числі малого підприємництва, декілька разів на місяць в газеті «Одеський вісник» публікується інформація про комунальне майно, що може здаватися в оренду. У зв’язку з чим поліпшується інформаційне забезпечення суб’єктів господарювання та забезпечується конструктивний діалог між органами місцевого самоврядування та суб’єктами підприємництва.
Ведеться постійний контроль над поповненням бази вільних нежитлових приміщень з метою поповнення міського бюджету в результаті ефективного використання майна комунальної власності та з метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність. Щодо надання пільг суб’єктам підприємницької діяльності, що здійснюють важливі для міста проекти та займаються благодійною діяльністю, зазначене питання відноситься до повноважень Одеської міської ради, яка при необхідності приймає відповідне рішення.
	
	Найважливіші заходи на 2014 рік:
	- проведення роботи з розірвання договорів з орендарями приміщень, що мають заборгованість з орендної плати, з метою подальшої передачі ефективним користувачам;
	- перегляд пільгових договорів оренди;
	- залучення потенційних орендарів та покупців через засоби масової інформації (публікація інформації про вільні об’єкти комунальної власності);
	- інвентаризація договорів оренди, орендодавцями яких є комунальні підприємства, посилення санкцій щодо орендодавців, що допускають порушення при передачі в оренду приміщень КП;
	- обмеження продажу орендованих приміщень;
	- створення електронної бази договорів оренди земельних ділянок комунальної власності;
	- проведення звірки інформації Державної податкової інспекції щодо наявних договорів оренди;
	- внесення змін до діючих договорів оренди земельних ділянок у відповідності до нової нормативно-грошової оцінки землі;
	- переукладання договорів оренди земельних ділянок, строк дії яких сплинув;
	- забезпечення виконання запланованих бюджетом на 2014 рік надходжень до міського бюджету від орендної плати та доходів від приватизації та відчуження об’єктів комунальної власності, від орендної плати за землю, земельного податку та продажу землі;
	- контроль за ефективним використанням майна комунальними підприємствами, створеними Одеською міською радою;
	- виявлення фактів використання комунального майна всупереч інтересам територіальної громади та подання позовних заяв до судових органів з метою припинення дії таких порушень;
	- підтримка малого та середнього підприємництва, у тому числі шляхом конкурсної передачі в оренду, продажу як орендарям, так і через аукціони об’єктів права комунальної власності територіальної громади м. Одеси;
	- поступове завершення процесу інвентаризації об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси, що знаходяться у користуванні (управлінні) різних суб’єктів.

Очікувані результати: 
	- збільшення надходжень до бюджету міста від оренди, приватизації та відчуження об’єктів комунальної власності м. Одеси;
	- підвищення ефективності використання об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси та земельних ресурсів міста.

Основні напрями економічного і соціального розвитку міста у 2014 році:
Інвестиційна політика: підвищення інвестиційного іміджу міста, активізація інвестиційної діяльності та створення максимально сприятливих умов інвесторам для реалізації ключових проектів розвитку міста.
	Зовнішньоекономічна діяльність та міжнародне співробітництво: налагодження та поглиблення багатостороннього ефективного торгово-економічного, гуманітарного, культурного, соціального міжнародного співробітництва з усіма зацікавленими партнерами, створення умов для підвищення конкурентоспроможності експортних товарів та послуг.
		Розвиток земельних відносин: забезпечення ефективного управління в галузі земельних відносин; забезпечення самоврядного контролю раціонального використання земель в межах міста; подальше формування міського ринку землі; реалізація місцевої політики у сфері управління комунальною власністю, забезпечення надходження коштів до бюджету міста за рахунок оренди та продажу майна комунальної власності територіальної громади.
	Містобудування: розвиток будівництва житла та подальша реалізація житлових програм; сприяння нарощуванню обсягів інвестицій у будівництво за рахунок усіх джерел фінансування; проектування та будівництво основних магістралей і транспортних розв'язок міста; проведення капітального ремонту, реконструкції та реставрації об’єктів комунальної власності; здійснення будівництва та реконструкції інженерних мереж; створення належних умов функціонування закладів освіти, культури, лікувальних закладів, установ тощо.
	Промисловість: залучення інвестицій у промисловість міста; відновлення та розвиток промислового потенціалу міста, створення нових робочих місць на промислових підприємствах; розвиток внутрішнього ринку та сприяння просуванню вітчизняної продукції на світові ринки.
	Підприємництво: усунення адміністративних бар’єрів шляхом удосконалення процедур одержання документів дозвільного характеру для започаткування господарської діяльності; створення нових робочих місць; активізація фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів, направлених на підтримку малого та середнього підприємництва в пріоритетних галузях (сферах) економіки міста (курортно-рекреаційній галузі, сільському господарстві, промисловому виробництві та у сфері розвитку інфраструктури міста).
	Торгівля: задоволення попиту населення міста у товарах гарантованої якості за доступними цінами; розширення мережі підприємств роздрібної торгівлі та сфери послуг; збільшення обігу роздрібної торгівлі та роздрібного товарообігу; покращення діяльності підприємств роздрібної торгівлі та сфери послуг.
         Туризм: підвищення якості туристичного продукту; просування та позиціонування міста як міжнародного туристичного центру, цікавого для відвідування протягом усього року; проведення заходів з просування брендінгу міста.
	Демографічна ситуація: впровадження соціально-економічної політики, спрямованої на поліпшення якісних характеристик життя населення та створення сприятливого середовища для його демографічного відтворення.
Зайнятість та ринок праці: розширення сфери застосування праці та сприяння економічному стимулюванню зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць, у тому числі у пріоритетних галузях економіки; підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення, зокрема осіб від 45 років; сприяння зайнятості осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці; посилення мотивації економічно активного населення до зайнятості, у тому числі легальної.
Грошові доходи населення та заробітна плата: забезпечення своєчасного впровадження на підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності та господарювання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, визначених чинним законодавством; вжиття заходів щодо максимального скорочення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах міста; поступове відновлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці на підприємствах усіх форм власності; легалізація виплати заробітної плати та робочих місць.
	Соціальний захист: забезпечення фінансової підтримки ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів та дітей війни для вирішення соціально-побутових проблем та покращення умов їхнього життя; сприяння створенню та діяльності громадських об’єднань ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів та дітей війни; забезпечення підтримки громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; забезпечення надання адресної допомоги та пільг населенню міста Одеси у сфері житлово-комунальних послуг; забезпечення надання соціальних послуг у вигляді гарячого харчування соціально незахищеним та бездомним громадянам; забезпечення надання соціальних послуг та інших видів допомоги соціально незахищеним верствам населення; забезпечення заходів зі сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого віку, пристосування інфраструктури міста Одеси до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями; забезпечення соціальної реабілітації, оздоровлення та зайнятості інвалідів; сприяння проведенню спортивних заходів серед осіб з  особливими потребами.
	Охорона здоров`я: подальше проведення реформування надання медичної допомоги населенню; розвиток сімейної медицини; виконання перспективного плану підготовки лікарів загальної практики; оптимізація мережі та ліжкового фонду закладів охорони здоров`я; забезпечення рівного доступу населення до медичних послуг належної якості; оснащення центрів та амбулаторій первинної медико-санітарної допомоги згідно із затвердженим табелем; впровадження інформатизації робочих місць в лікувально-профілактичні установи міста; впровадження «електронної реєстратури» в амбулаторні заклади міста; поліпшення забезпечення необхідними медикаментами та сучасним обладнанням медичних закладів.
	Освіта: поліпшення якості освітніх послуг; формування і забезпечення функціонування оптимальної мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів відповідно до освітніх запитів населення, демографічних прогнозів; створення у закладах освіти умов  для впровадження  інклюзивного навчання; підтримка альтернативних форм освіти, надання додаткових освітніх послуг закладами освіти; створення матеріально-технічної бази закладів освіти відповідно до сучасних вимог; забезпечення закладів освіти комп'ютерною технікою, навчальними комп'ютерними програмами та доступом до мережі Інтернет, застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та впровадження певних нововведень у навчально-виховний процес.
	Культура: створення умов для розвитку музичного, образотворчого, декоративного мистецтва i самодіяльної творчості, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, сприяння формуванню репертуару мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музею, бібліотек; підтримка обдарованих і талановитих дітей; сприяння розвитку мистецтва, традиційної та масової культури і задоволення культурних потреб мешканців міста; проведення загальноміських свят, фестивалів, конкурсів самодіяльної народної творчості, виставок творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва; розвиток мережі та зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, мистецької освіти, шкіл естетичного виховання; стимулювання створення нових галерей та музейних колекцій на базі існуючих музеїв та галерей; сприяння в організації нових концертно-виставкових майданчиків.
Фізична культура та спорт: активне залучення населення до участі у загальноміських фізкультурно-оздоровчих заходах, збільшення кількості таких заходів; популяризація баскетболу в рамках підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу, збільшення кількості змагань по баскетболу різних рівнів; удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у Всеукраїнських та міжнародних змаганнях; проведення реконструкції та капітального ремонту комунальних спортивних закладів з метою приведення їх у відповідність до сучасних вимог; підтримка видатних спортсменів, тренерів та ветеранів спорту; покращення якості навчально-тренувального процесу залучення молодих спеціалістів профільних вищих навчальних закладів.
	Підтримка сім’ї, дітей та молоді: скорочення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих на повне державне тримання за рахунок розвитку міської мережі сімейних форм їх виховання, профілактики соціального сирітства; реалізація комплексу заходів з поліпшення соціально-економічного становища 4500 багатодітних сімей одеситів, в яких виховується майже 12,4 тис. дітей віком від 0 до 23 років; підвищення рівня відповідальності підприємств торгівлі з питань дотримання визначених чинним законодавством обмежень в реалізації алкогольної та тютюнової продукції.
		Житлове господарство: надання якісних житлово-комунальних послуг населенню; утримання в належному стані та ремонт житлового фонду, впровадження заходів з енергозбереження в житлових будинках, реорганізації ліфтового господарства; задоволення потреб усіх споживачів в економічно доступних житлово-комунальних послугах належного рівня та якості, що відповідають вимогам державних стандартів; підвищення рівня прозорості у взаємовідносинах між суб'єктами ринку житлово-комунальних послуг; продовження роботи зі створення об’єднань співвласників багатоповерхових будинків для отримання ефективного власника житла.
	Енергозабезпечення та водопостачання: оновлення теплових мереж міста; реконструкція та будівництво мереж тепло-, водозабезпечення і водовідведення міста із застосуванням енергозаощаджуючих технологій; впровадження альтернативних видів енергії (палива); впровадження енергоефективних систем і приладів освітлення; проведення робіт з реконструкції та модернізації існуючого газового господарства для безперебійного і безпечного газопостачання споживачам природного газу; ремонт та профілактика газових мереж міста; посилення системи контролю використання енергоресурсів; забезпечення поточної оплати та погашення наявної заборгованості за спожиті енергоносії.
	Дорожнє господарство та благоустрій: забезпечення належного функціонування та активізація процесів модернізації й подальшого розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури м. Одеси, підвищення її пропускної спроможності задля покращення рівня транспортного обслуговування та задоволення транспортних потреб населення міста; продовження будівництва магістральної дороги безперервного руху загальноміського значення «Північ-Південь»; підвищення рівня благоустрою міста, а саме проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій у всіх районах міста; проведення капітального ремонту вулиць, розташованих на околицях міста, та пристосування дорожньої інфраструктури міста Одеси до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями; забезпечення належного функціонування та активізація процесів модернізації й подальшого розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури; пристосування дорожньої інфраструктури міста Одеси до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями. 
	Транспорт: підвищення якості (комфортності) пасажирських перевезень; оновлення пасажирського рухомого складу.
	Міський транспорт: підвищення якості (комфортності) пасажирських перевезень; оптимізація мережі міського електротранспорту; покращення рівня транспортного обслуговування та задоволення у транспортних потребах населення міста; оновлення пасажирського рухомого складу.
	Поліпшення стану довкілля: забезпечення екологічної рівноваги на території міста; відновлення парків-пам'яток садово-паркового мистецтва; поліпшення екологічного стану міста, водних ресурсів, обмеження впливу негативних факторів на довкілля і здоров'я  населення; збереження курортно-рекреаційного потенціалу міста; моніторинг атмосферного повітря в усіх районах міста; проведення робіт з інженерного захисту територій, об'єктів і споруд від зсувів; запобігання проявам небезпечних екзогенних геологічних процесів у межах міста та ліквідації їх наслідків. 

	Зусилля Одеської міської ради спрямовані на виконання                                 Державної політики. Здійснюватиметься виконання Програми економічних                               реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженої Указом Президента України                            від 12.03.2012 року. 
	У м. Одесі виконуються соціальні ініціативи Президента України                               В.Ф. Януковича, започатковані у 2010 році.
	Протягом 2014 року в межах виконання соціальних ініціатив Президента України заплановані заходи щодо підвищення якості та соціальних стандартів життя людей, охорони навколишнього середовища, розвиток інфраструктури тощо.
	Триває пошук нових можливостей і напрямів розвитку економіки за рахунок розвитку реального сектору економіки та впровадження новітніх технологій.
	Серед завдань року – забезпечення комплексного розвитку міста. Першочерговими завданнями є покращення життєдіяльності населення міста, ефективне реформування системи  охорони здоров’я, забезпечення рівного доступу до якісної шкільної та дошкільної освіти дітей.  Буде продовжено політику розвитку та підтримки підприємництва, стимулювання інвестиційної активності бізнесу. Також важливим є розвиток земельних відносин, що передбачає створення повноцінного земельного ринку і забезпечення надійних правових гарантій щодо землекористування. 
	У 2013 році запроваджено нову модель розвитку та низку базових пріоритетів, які викладені в Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року. Стратегія – модель розвитку, що поєднує тактику реформаційних змін зі стратегічними орієнтирами та пріоритетами для забезпечення сталого розвитку міста.
	Реалізація Стратегії сприятиме успішному вирішенню проблем міського господарства, забезпечить динамічний розвиток економіки Одеси, підвищення її конкурентоспроможності як основи для покращення якості життя і підвищення добробуту одеситів.
	Головна ціль та завдання у виході на траєкторію стійкого і збалансованого зростання з метою модернізації і наздоганяючого розвитку, переходу до інноваційної стадії економічного розвитку та створення відповідної їй інфраструктури. Саме тому Стратегія базується на підставах – моделі економічного зростання і соціальної політики.
	Стратегія розвитку міста – найбільш актуальний інноваційний інструмент, здатний об'єднати зусилля муніципалітету і суспільства для підтримки конкурентоспроможності та сталого розвитку міста. Стратегія розвитку міста – це фактор інвестиційної привабливості міста.



Секретар ради 									       О. Бриндак
















											Додаток 1

Основні показники економічного і соціального розвитку                                  м. Одеси на 2014 рік

Найменування показників
2012 рік, факт
2013 рік, очікувані результати
2014 рік, прогноз
2014 рік до                      2013 року, %
Економічний розвиток
 
 
 
 
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах, млн.грн 
11373,5
11919,4
12777,6
107,2
% до попереднього року
107,6
104,8
107,2
х
Обсяг реалізованої промислової продукції  на одну особу, грн 
11271,6
11817,8
12668,6
х
Капітальне будівництво




Введення в експлуатацію житла, тис.кв.м
415,5
332,4
365,6
110,0
% до попереднього року
85,3
80,0
110,0
х
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн
2281,8
1820,1
1911,1
105,0
% до попереднього року
75,7
79,8
105,0
х
Транспорт




Перевезено вантажів, млн.т
33,1
32,0
32,7
102,0
% до попереднього року
94,9
96,6
102,0
х
Вантажообіг, млн.ткм
64273,8
59131,9
60491,9
102,3
% до попереднього року
100,2
92,0
102,3
х
Перевезено пасажирів, млн.пас.
297,5
263,5
371,4
103,0
% до попереднього року
98,4
88,6
103,0
х
Пасажирообіг, млн.пас.км
11102,2
10769,1
11038,3
102,5
% до попереднього року
97,9
97,0
102,5
х
Зовнішньоекономічна діяльність




Обсяг прямих іноземних інвестицій, млн.дол. США  (на кінець року)
934,6
962,5
1013,4
105,0
% до попереднього року
107,2
103,3
105,0
х
Експорт товарів, млн.дол. США
643,8
579,4
608,4
105,0
% до попереднього року
103,4
90,0
105,0
х
Імпорт товарів, млн.дол. США
2662,8
2556,3
2633,0
103,0
% до попереднього року
122,0
96,0
103,0
х
Експорт послуг, млн.дол. США
724,6
753,6
791,3
105,0
% до попереднього року
108,3
104,0
105,0
х
Імпорт послуг, млн.дол. США
180,7
189,7
199,2
105,0
% до попереднього року
115,2
105,0
105,0
х
Споживчий ринок
 
 
 

Роздрібний товарообіг підприємств, млн.грн
20371,5
23427,2
25769,9
110,0
% до попереднього року
116,7
115,0
110,0
х
Обсяг реалізованих послуг, млн.грн 
15736,3
16570,3
17448,5
х
Обсяг послуг, реалізованих населенню, млн.грн 

3169,7
3454,9
3765,9
х
Показники рівня життя населення




Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника, грн 
2822
3104
3362
108,3
% до попереднього року
112,7
110,0
108,3
х
Заборгованість з виплати заробітної плати (на кінець року), млн.грн
12,7
8,2
7,6
92,7
% до попереднього року
74,3
64,6
92,7
х
Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах (на кінець року), млн.грн
1,6
2,8
2,6
93,0
% до попереднього року
64,0
175,0
93,0
х
Населення. Ринок праці




Чисельність населення                                  (на кінець року), тис. осіб
1014,9
1012,8
1013,3
100,1
Чисельність зареєстрованих безробітних (на кінець року),  тис. осіб                       
2,7
3,3
3,3
100,0
Рівень зареєстрованого безробіття (на кінець року), %
0,4
0,4
0,4
х
Кількість створених нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності, тис.місць
27,7
18,7
20,9
111,7
Розвиток підприємництва




Кількість фізичних осіб-підприємців (на кінець року), тис.од.
100,8
102,3
103,8
101,5
Кількість юридичних осіб (на кінець року), тис.од.
42,6
43,3
44,0
101,6
Житлово-комунальне господарство




Рівень оплати житлово-комунальних послуг, %
97,4
103,0
101,0
х
Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг                      (на кінець року), млн.грн 
397,3
370,0
360,0
х
Темп зростання (зниження) заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги до початку звітного року, %
111,5
90,0
92,0
х


								 Додаток 2
Перелік міських цільових програм м. Одеси

№ з/п
Назва Програми
Затверджено рішенням  Одеської міської ради
Розробник програми
1
Програма будівництва (придбання) доступного житла в місті Одесі                 на 2011-2017 роки
       від 08.07.2011 р. № 818-VI  

Управління капітального будівництва Одеської міської ради
2
Міська програма розвитку електротранспорту м. Одеси                      на 2011-2015 роки
від 29.04.2011 р.                     № 717-VI

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради
3
Програма зайнятості населення         м. Одеси на період до 2017 року
     від 18.07.2013 р. № 3643-VI   

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
4
Міська програма "Рівність"                      на 2012-2015 роки
       від 19.04.2012 р. № 1875-VI     

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
5
Міська цільова програма «Здоров'я» на 2012-2014 роки
від 19.04.2012 р.                  № 1880-VI              
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради
6
Програма імунопрофілактики та захисту населення міста Одеси                 від інфекційних хвороб                                     на 2011-2015 роки
    від 08.07.2011 р.       № 807-VI     

Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради
7
Програма «Збереження та розвиток російської мови в місті Одесі на період 2011-2015 рр.»                   (І етап) 
      від 08.04.2011 р. № 533-VI     

Департамент освіти та науки Одеської міської ради
8
Міська програма патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я – одесит»                        на 2012-2015 роки
      від 23.12.2011 р. № 1632-VI   

Департамент освіти та науки Одеської міської ради
9
Програма забезпечення протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості та висотних будинків                                        на 2011-2016 роки 
     від 08.04.2011 р. № 525-VI    

Департамент міського господарства Одеської міської ради
10
Програма благоустрою околиць міста Одеси на 2012-2015 роки
  від 28.02.2012 р.                № 1720-VI     

Департамент міського господарства Одеської міської ради; управління дорожнього господарства  Одеської міської ради; управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради; управління капітального будівництва Одеської міської ради; департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради; Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради; департамент освіти та науки Одеської міської ради; департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
11
Програма контролю за екологічно-епідеміологічним благополуччям населення, станом довкілля та додержання правил благоустрою міста Одеси  на 2011-2015 роки
       від 08.04.2011 р. № 531-VI  

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
12
Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2007-2015 роки
     від 04.07.2007 р. № 1388-V   


Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
13
Програма розвитку органів самоорганізації населення в               м. Одесі на 2012-2015 роки
  від 23.12.2011 р.                  № 1630-VI     

Управління з питань взаємодії                 з органами самоорганізації населення Одеської міської ради
14
Програма розвитку туризму                                в  м. Одесі на 2013-2015 роки
від 21.12.2012 р.                  № 2451-VI                        
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
15
Програми охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища  м. Одеси                                   на 2013-2016 роки
від 18.06.2013 р.                   № 3506-VІ                        
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
16
Міська цільова Програма розвитку молодіжного руху міста Одеси «Одеса молодіжна»                                               на 2013-2015 роки
від 21.12.2012 р.                № 2455-VI                     
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
17
Програма енергоефективності         м. Одеси на 2013-2015 роки
від 21.12.2012 р.                 № 2454-VI                     
Робоча група з розробки програми енергоефективності м. Одеса
(голова – Вугельман П.В.)
18
Міська програма виконання «Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період                  до 2016 року
від 21.12.2012 р.                  № 2446-VI                        
Служба у справах дітей Одеської міської ради; департамент освіти та науки Одеської міської ради; управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради; департамент культури та туризму Одеської міської ради;  департамент охорони здоров’я Одеської міської ради
19
Міська цільова програма включення центральної історичної частини забудови м. Одеси до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО                     на 2013-2015 роки



від 16.04.2013 р.                    № 3313-VІ                
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради

20
Програма створення служби містобудівного кадастру у складі управління архітектури та містобудування Одеської міської ради на 2013-2016 роки
від 16.04.2013 р.                 № 3320-VІ                          
Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради

21
Програма створення страхового фонду документації міста Одеси на 2012-2016 роки
від 19.02.2013 р.                   № 2764-VI                         
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
22
Програми розвитку та реконструкції Одеського зоопарку «Зоопарк-100» на 2013-2022 роки
від 19.02.2013 р.                № 2776-VI                       
КУ «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення»

23
Програма підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2013-2015 роки
від 09.10.2013 р.                   № 3900-VI                         
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради
24
Програма розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси з використанням механізму соціального замовлення у 2014 році

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради; управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради; департамент освіти та науки Одеської міської ради;  департамент внутрішньої політики Одеської міської ради; департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
25
Міська цільова програма надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2014 рік
від 17.12.2013 р. 
№ 4201-VІ                     
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
26
Міська Програма підтримки інформаційної сфери м. Одеси               на 2014 рік
Розглядається виконавчим комітетом Одеської міської ради
Департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради
27
Міська цільова програма підтримки ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів та дітей війни міста Одеси                  на 2014-2015 роки
від 17.12.2013 р. 
№ 4202-VІ                                    
Департамент праці та соціальної політики               Одеської міської ради;
 департамент міського господарства Одеської міської ради; департамент охорони здоров’я Одеської міської ради; департамент внутрішньої політики Одеської міської ради; департамент освіти та науки Одеської міської ради; районні адміністрації Одеської міської ради
28
Програма розвитку малого і середнього підприємництва                        в місті Одесі на 2014-2015 роки
від 17.12.2013 р. 
№ 4203-VІ                                    
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради
29
Комплексна Програма розвитку будівництва у місті Одесі 
на 2013-2015 роки
від 17.12.2013 р. 
№ 4196-VІ                                    
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
30

Програма передачі з державної до комунальної власності територіальної громади м. Одеси гуртожитків, розташованих на території м. Одеси, 
на 2013-2015 роки
від 17.12.2013р.
№ 4197-V
Департамент комунальної власності Одеської міської ради
31
Програма реконструкції та розвитку парку культури та відпочинку «Преображенський» з меморіальним комплексом у                    м. Одесі на 2014-2016 роки
від 17.12.2013р.
№ 4204-VІ
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради
32
Міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа                   на 2014 рік
від 17.12.2013р.
№ 4211-VІ
Служба у справах дітей Одеської міської ради



