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Підводячи підсумки роботи департаменту економічного розвитку Одеської міської ради за 2013 рік, слід зазначити, що діяльність департаменту як і всіх інших органів виконавчого комітету Одеської міської ради, здійснюється на підставі положення, затвердженого рішенням Одеської міської ради.

До компетенції Департаменту входять повноваження у сфері: зовнішньоекономічної діяльності, промислової, тарифної, інвестиційної політики, підприємництва, економічного аналізу та прогнозування, розробки програм соціально-економічного розвитку міста.
З метою забезпечення соціальної захищеності найманих працівників на підприємствах усіх форм власності в місті Одесі діє міська робоча група з питань легалізації зайнятості населення, заробітної плати та підвищення її до середньомісячного рівня, яка створена розпорядженням Одеського міського голови від 24.05.2013 р. № 513-01р.
У 2013 році організовано та проведено 11 засідань міської робочої групи, з них: 5 засідань проведено спільно з міською робочою групою з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати. Всього на засідання запрошено 272 підприємства, на яких працює понад 20,0 тисяч найманих працівників.
Завдяки спільним зусиллям, узгодженій діяльності робочої групи та вжиття своєчасних заходів стосовно дотримання Державних гарантій у сфері праці та оплати праці було досягнуто низку позитивної динаміки, як: збільшення зайнятості населення, легалізація робочих місць, підвищення прибутку до бюджету міста Одеси у 2013 році – податок на прибуток з фізичних осіб. 
На підставі проведеного аналізу податку на прибуток з фізичних осіб свідчить про збільшення надходження до бюджету міста Одеси                      на 8,4 процентних пункти у відношенні до 2012 року. 
Динамічні та позитивні зрушення демонструє показник середньомісячної номінальної заробітної плати одного штатного працівника, який зріс на 9,8% і склав 3099 грн.  За результатами 2013 року показник середньомісячної заробітної плати м. Одеси перевищив регіональний і всеукраїнський показники.
Найбільш високооплачувані робочі місця - у сфері послуг. Рівень оплати праці працівників, зайнятих у сфері фінансів та страхової діяльності становить 6294 грн. на місяць.
Диференціація заробітної плати в реальному секторі економіки в грудні 2013 року склала від 2984 грн. в будівництві і до 4449 грн. в галузі транспорту та зв'язку.
Продовжувала реалізовуватися Програма підтримки малого підприємництва в місті Одесі на 2012-2013 роки.
У рамках реалізації Програми в 2013 році при Одеському національному економічному університеті функціонував Міський бізнес-інкубатор. Для громадян та підприємців міста організовано та проведено 8 циклів семінар-тренінгів, які були спрямовані на отримання навичок:                з розробки бізнес-плану створення та розвитку підприємства, оподаткування малих підприємств, проведенню економічних розрахунків ефективності малого бізнесу, залученню інвестицій, створенню і розвитку туристичного бізнесу. У процесі роботи бажаючі мали змогу представити і захистити свої бізнес-плани. Тренінги відвідали 167 слухачів.
29 листопада 2013 року було проведено навчальний семінар за темою: «Актуальні питання розвитку та підтримки підприємництва, реалізація регуляторної політики та надання адміністративних послуг» за участю представників Регіонального фонду підтримки підприємництва в Одеській області, Головного управління Міндоходів в Одеській області, структурних підрозділів Одеської міської ради, а також представників наукової сфери. В роботі семінару прийняли участь більше 50 представників підприємств усіх форм власності та підприємців.
Протягом 2013 року через Центр надання адміністративних послуг від суб'єктів господарювання було прийнято до розгляду 11 506 дозвільних справ, видано - 10 876 документів дозвільного характеру. Надано 16 320 консультацій суб'єктам господарювання.
В місті Одесі спостерігається зростання кількості суб'єктів господарювання, створюються нові робочі місця, а також збільшуються надходження до бюджету.
Протягом 2013 року було зареєстровано 6,2 тис. суб'єктів господарювання (юридичних осіб - 1,7 тис. одиниць, фізичних осіб-підприємців - 4,5 тис. одиниць).
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Ликвидация

		

				На 01.04.2013г.		На 10.07.2013г.		На 01.10.2013г.		На 01.01.2014г.
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Динамика количества субъектов хозяйствования, которые стоят на учете по г. Одессе, тыс. единиц
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У 2013 році в місті Одесі було створено 16 200 робочих місць (у сфері підприємництва - 90% від загальної кількості).
Надходження від місцевих податків і зборів до бюджету міста Одеси в 2013 році зросли на 23% і склали 285 311,4 тис. грн, у тому числі сума єдиного податку - 252 213,5 тис. грн.
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Надходження від місцевих податків та зборів до бюджету міста Одеси, тис. грн
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01.01.2014

		Фактичні надходження до бюджету міста Одеси за 2013р., в порівнянні з 2012 роком

												(тис.грн)

		Код бюджетної класифікації		Найменування податків та зборів		Факт 2012 р.		Факт 2013 року		Відхилення до факту 2012 року

										%		сума

				Загальний фонд без трансфертів		1,763,011.9		1,828,559.9		103.7		65,548.0

		11010000		Податок на доходи фізичних осіб (без фікс.подат.)		1,313,580.2		1,396,619.7		106.3		83,039.5

		22010300		Реєстраційний збір за проведення держ.реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців		662.5		309.2		46.7		-353.3

		22090000		Державне мито		5,208.2		2,323.2		44.6		-2,885.0

				Разом делеговані доходи		1,319,450.9		1,399,252.1		106.0		79,801.2

		11010400,         11011600,    11010601		Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2011 року		0.5		0.0		0.0		-0.5

		11010600		Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року		3.2		-1.9		-60.8		-5.1

		11020200		Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності		16,413.0		11,795.9		71.9		-4,617.1

		11023200		Авансові внески з податку на прибуток підприємств та установ комунальної власності		0.0		7,481.2				7,481.2

		13020200		Збір за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення		0.6		-0.0		-5.0		-0.6

		13050000		Плата за землю(100%)		285,021.0		295,548.4		103.7		10,527.5

				земельний податок		162,910.1		176,738.0		108.5		13,827.9

				орендна плата		122,110.9		118,810.4		97.3		-3,300.5

		16010000		Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня  2011 року		49.7		16.1		32.4		-33.6

				у тому числі :								0.0

		16010100		податок з реклами		3.2		0.0		0.0		-3.2

		16010200		комунальний податок		61.9		17.8		28.8		-44.1

		16010400		збір за парковку		-19.3		-1.5		7.8		17.8

		16010700		курортний збір		-0.4		0.1		-25.0		0.5

		16011100		збір за використання місцевої символіки		4.3		0.0		0.0		-4.3

		16012100		податок на промисел		0.0		-0.3				-0.3

		18000000		Місцеві податки і збори всього, в тому числі:		38,324.9		33,097.9		86.4		-5,227.0

		18020000		Збір за місця для паркування транспортних засобів		17,405.2		12,135.9		69.7		-5,269.3

		18030000		Туристичний збір		2,224.4		2,425.0		109.0		200.6

		18040000		Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності		18,695.3		18,537.0		99.2		-158.3

		21010300		Частина прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань , що вилучається до бюджету		7,712.3		11,524.7		149.4		3,812.4

		21050000		Плата за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Одеси		4,439.4		2,455.9		55.3		-1,983.5

		21080500		Інші надходження		97.0		22.5		23.2		-74.5

		21080900		Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг		181.2		58.4		32.2		-122.8

		21081100		Адміністративні штрафи та інші санкції		896.1		2,024.5		225.9		1,128.4

		22080400		Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності разом		70,510.7		58,219.7		82.6		-12,291.0

				плата за оренду майна, приміщень, що знаходяться в комунальній власності та передаються в оренду департаментом комунальної власності Одеської міської ради за виключенням коштів, які спрямовуються на покриття витрат департаменту комунальної власності Одеської міської ради		34,145.2		19,097.5		55.9		-15,047.7

				надходження від оренди цілісних майнових комплексів		22,804.8		22,686.2		99.5		-118.6

				плата за оренду окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади м. Одеси і використовується для установки та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, у тому числі торговельних майданчиків, за виключенням об'єктів, розташованих безпосередньо в приміщеннях та на землях, переданих у власність та в користування, у тому числі на умовах оренди, передаються в оренду управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради (2012р.-75%,2013р.-70%)		7,821.5		9,189.6		117.5		1,368.1

				плата за оренду окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади та використовується для установки та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, розташованих в скверах та на об’єктах благоустрою комунальних підприємств, контроль за ефективною діяльністю яких здійснює управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, (100%)		122.9		708.9		576.8		586.0

				плата за оренду окремого, індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади м. Одеси та використовується для паркування автотранспорту		10.0		0.0		0.0		-10.0

				надходження від оренди майна, що на балансі комунальних підприємств(50%)		2,736.3		3,212.5		117.4		476.2

				надходження від оренди берегозахисних споруд(100%)		2,870.0		3,325.0		115.9		455.0

		24030000		Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності		228.6		91.9		40.2		-136.7

		24060300		Інші  надходження, з них:		19,446.2		6,918.6		35.6		-12,527.6

				кошти від розміщення зовнішньої реклами		16,053.9		510.5		3.2		-15,543.4

				кошти замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси згідно з договорами пайової участі (100%)		-805.3		-290.2		36.0		515.1

				відсотки за користування кредитом отриманим ТОВ "Інфокс"		1,941.5		1,852.2		95.4		-89.3

		31010200		Кошти від реалізації безхазяйного майна , знахідок, спадкового майна , майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі		230.3		50.8		22.1		-179.5

		31020000		Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння		6.3		3.2		50.8		-3.1

				Разом власні доходи		443,561.0		429,307.8		96.8		-14,253.2

				Спеціальний фонд		473,163.3		518,620.1		109.6		45,456.8

		Спеціальний фонд без урахування власних надходжень бюджетних установ				312,194.3		381,914.4		122.3		69,720.1

		12020000		Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів,70%		450.2		-21.4		-4.8		-471.6

		12030000		Збір за першу реєстрацію транспортного засобу,70%		5,373.6		5,855.6		109.0		482.0

		18041500		Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах		655.0		731.3		111.6		76.3

		24110900		Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		1.2		2.6		216.7		1.4

		25000000		Власні надходження бюджетних установ		160,969.0		136,705.7		84.9		-24,263.3

		24062100		Грошові стягнення за шкоду,заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності		2,493.5		1,807.3		72.5		-686.2

		19010000		Екологічний податок		3,409.2		3,349.5		98.2		-59.7

		19050000		Збір за забруднення навколишнього природного середовища		14.4		-14.5		-100.7		-28.9

		50110000		Цільовий фонд		304.3		415.0		136.4		110.7

		Бюджет розвитку всього, в т.ч.:				299,492.9		369,789.0		123.5		70,296.1

		18010000		Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки		0.0		499.9				499.9

		18050000		Єдиний податок		179,064.5		252,213.5		140.9		73,149.0

		21010800		Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки,паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність		1.0		0.4		38.8		-0.6

		24170000		Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, отримані відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»		42,250.2		53,662.5		127.0		11,412.3

		31030000		Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності		41,961.9		21,559.0		51.4		-20,402.9

		33010100		Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності		36,215.3		41,853.7		115.6		5,638.4

				Разом обсяг бюджету		2,236,175.2		2,347,180.0		105.0		111,004.8

		Разом обсяг бюджету без власних надходжень бюджетних установ				2,075,206.2		2,210,474.3		106.5		135,268.1





подох.налог

				Фактичні надходження до бюджету міста Одеси за 2013р., в порівнянні з 2012 роком

														(тис.грн)

				Код бюджетної класифікації		Найменування податків та зборів		Факт 2012 р.		Факт 2013 року		Відхилення до факту 2012 року

												%		сума

				11010000		Податок на доходи фізичних осіб (без фікс.подат.)		1,313,580.2		1,396,619.7		106.3		83,039.5

				11010400,         11011600,    11010601		Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2011 року		0.5		0.0		0.0		-0.5

				13050000		Плата за землю(100%)		285,021.0		295,548.4		103.7		10,527.5

						земельний податок		162,910.1		176,738.0		108.5		13,827.9

						орендна плата		122,110.9		118,810.4		97.3		-3,300.5

				18020000		Збір за місця для паркування транспортних засобів		17,405.2		12,135.9		69.7		-5,269.3

				18030000		Туристичний збір		2,224.4		2,425.0		109.0		200.6

				18040000		Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності		18,695.3		18,537.0		99.2		-158.3

				18050000		Єдиний податок		179,064.5		252,213.5		140.9		73,149.0

								217389.4		285311.4
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Розроблено Програму розвитку малого і середнього підприємництва в місті Одесі на 2014-2015 роки, яку затверджено рішенням Одеської міської ради від 17.12.2013 р. № 4203 -VI. Основна мета Програми - сприяння створенню сприятливих умов для підтримки та розвитку малого та середнього підприємництва, підвищенню його внеску у забезпеченні зайнятості заселення, збільшенню конкурентоспроможності економіки міста на основі активізації інвестиційно-інноваційних процесів, а також підвищенню добробуту громадян України шляхом залучення широких верств населення до підприємницької діяльності.

В основних показниках розвитку промисловості спостерігається позитивний результат.
Обсяг реалізованої промислової продукції у фактичних цінах становить 11 843,8 млн. грн, або 104,1% у співвідношенні з 2012 роком, що становить 47,3% від загального обсягу реалізованої промислової продукції Одеської області.
Протягом 2013 року департаментом проводилася робота з поліпшення взаємодії виконавчих органів Одеської міської ради з промисловими підприємствами міста Одеси для максимального використання їх продукції для потреб комунальних підприємств та установ Одеської міської ради з метою сприяння в розширенні ринку збуту продукції промислових підприємств міста Одеси.
В результаті проведеної роботи установами Одеської міської ради було укладено 37 договорів на поставку товарів та послуг.
З метою якісної співпраці у сфері реального сектору економіки були організовані виїзні зустрічі на підприємства для ознайомлення з виробництвом і продукцією, що випускається, виявлення причин стримуючих розвиток виробництва.
У 2013 році поліпшили свої показники обсягів реалізованої продукції у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року такі підприємства:
- ТОВ «ПП ТКТ» - на 155% - текстильне виробництво, виробництво одягу;
- ПАТ «Енні Фудз» - на 36,8% - виробництво харчових продуктів;
- ДП «Куліндорівський КХП» - на 26,9% - виробництво харчових продуктів;
- ПАТ «ОЗКПА» - на 22,3% машинобудування;
- ТОВ «ЮНЛ» - на 17% - текстильне виробництво, виробництво одягу;
- ТДВ «Одеський завод мінеральної води» - на 15,7% - виробництво харчових продуктів, напоїв;
- ТДВ «Інтерхім» - на 13,8% - виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів;
- ТОВ «Енергія і газ України» - на 13% - постачання електроенергією, газом;
- ТОВ «Стікон» - на 7,3% - виробництво гумових та пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції;
- ПАТ «Одеський коровай» - на 5,5% - виробництво харчових продуктів.
У 2013 році в м. Одесі створено 11 підприємств, діяльність яких спрямована на виробництво імпортозамінної продукції, орієнтованої на внутрішній ринок: виробництво електроперерозподільчої та контрольної апаратури; виробництво обладнання зв'язку; виробництво медичних та стоматологічних матеріалів; виробництво комп'ютерів і периферійного обладнання; виробництво основних фармацевтичних продуктів; виробництво промислового холодильного та вентиляційного обладнання; виробництво ігор та іграшок.
Департамент формує збалансований соціально-економічний та стратегічний розвиток міста, раціонального використання матеріально-технічних і трудових ресурсів, на підставі отриманих пропозиції від виконавчих органів Одеської міської ради та підприємств всіх форм власності.
У квітні 2013 сесією Одеської міської ради затверджено Стратегію економічного і соціального розвитку міста до 2022 року, яка є інноваційним інструментом, здатним об'єднати всі зусилля муніципалітету і суспільства для підтримки конкурентоспроможності міста та його розвитку.
Створено та затверджено розпорядженням Одеського міського голови складу Координаційної ради з реалізації Стратегії економічного і соціального розвитку м. Одеси до 2022 року. Основними завданнями ради є координація діяльності виконавчих органів Одеської міської ради з реалізації Планів дій і соціально значимих проектів.
Сформовано та затверджено План дій з реалізації Стратегії                      на 2013 рік. За підсумками звітного періоду виконання даного Плану становить 84%, що є основою для початку реалізації Стратегії. Також існує ряд заходів, реалізація яких припинена з технічних чи правових причин (судові процеси, продовження терміну дії або внесення змін цільових програм).
У рамках реалізації Стратегії ініційований інвестиційний проект «Створення індустріального парку в м. Одесі» - це територія, в межах якої, здійснюється господарська діяльність у сфері промислового виробництва, що є актуальним і цікавим видом діяльності для інвеститорів і рішення важливого питання - забезпечення зайнятості працездатного населення; створення нових робочих місць. Внаслідок проведеної роботи визначена територія даного парку.
В рамках Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси протягом 2013 року реалізовані 2 соціально значущих проекту:
- Центр незалежного (підтримуючого), проживання інвалідів старше 18 років;
- «Університет третього покоління » для навчання людей похилого віку та з обмеженими можливостями.
У рамках виконання Програми соціально-економічного розвитку  м. Одеси на 2013 рік досягнуті позитивні результати в наступних напрямках:
У галузі будівництва
Завершено роботи з капітального ремонту 3 дитячих садків, проведено ремонт та будівництво 8 дитячих і спортивних майданчиків. Здійснювався капітальний ремонт 1 школи, виконано благоустрій 2 шкіл і одного дошкільного закладу. Також виконані роботи з капітального ремонту відкритого стадіону, розташованого за адресою: вул. Ільфа і Петрова, 25.
За рахунок залучених інвестицій у 2013 році введено в експлуатацію 3 житлових будинки загальною площею житла 23,44 тис. м2 на 399 квартир. Завершено будівництво та проводиться оформлення документів по вводу в експлуатацію ще одного житлового будинку в ж/р ім. Котовського загальною площею житла - 8,48 тис.м2 (132 квартири).
Крім того, за рахунок коштів інвесторів завершено будівництво та введено в експлуатацію дитячий садок на 90 місць в Київському районі по вул. Костанді.
У сфері туризму.
Протягом 2013 року здійснювалася робота, спрямована на просування міста на міжнародній арені, підвищення його впізнаваності, збільшення туристичного потоку і створення іміджу міста, як Південної столиці України.
У місті відкрито 4 філії КП «Туристичний Інформаційний Центр Одеси» в різних районах міста, а саме: в Аркадії, на Приморському бульварі, на території Одеського зоопарку і Міжнародного аеропорту "Одеса".
Фізична культура і спорт.
За звітний період підготовлено: 1 майстер спорту міжнародного класу, 16 майстрів спорту України; 64 кандидата в майстри спорту;                   85 першорозрядників; 1594 спортсмена II-III юнацьких розрядів.                                У 2013 році в місті Одесі проведено 258 змагань з різних видів спорту, відповідно до Єдиного плану - календарю спортивних змагань та масових заходів міста на 2013 рік, спортсмени міста взяли участь у 681 змаганні різних рівнів.
Охорона здоров'я.
Піклування про здоров'я одеситів - одне з пріоритетних завдань. Зниження захворюваності, збільшення тривалості життя, зниження смертності, пропаганда здорового способу життя.
Для розвитку первинної медико-санітарної допомоги з впровадженням в практику сфери охорони здоров'я міста Одеси нової моделі для організації медичної допомоги населенню, діють 8 Центрів надання первинної медико-санітарної допомоги.
Проходили навчання 198 лікарів лікувально-профілактичних закладів міста за рахунок міського бюджету для отримання вторинної спеціалізації за фахом «Загальна практика - сімейна медицина».
Міське господарство.
Виконані роботи з кріплення несучих конструктивних елементів                8 житлових будинків. Капітально відремонтовано 6,6 тис.кв.м. покрівлі в 15 будинках. Проведено капітальний ремонт інженерних мереж                                у 38 будинках загальною протяжністю 7,45 тис.м.п. Відремонтовано                    27 під'їздів у 15 житлових будинках. Встановлено 7 воріт і виконані роботи по заміні вікон на сходових клітинах в 7 будинках.
З метою забезпечення умов для сталого розвитку ліфтового господарства міста Одеси, проведено роботи з модернізації 69 ліфтів і заміни 2 ліфтів, проведено експертне обстеження та технічне огляд                     79 ліфтів.
Проводиться реконструкція магістральної системи водовідведення південного району каналізації міста та закупівлі спеціальної техніки в рамках проекту «Розвиток міської інфраструктури» за рахунок інвестиційного кредиту Світового банку (КП «Агентство програм розвитку Одеси»).
На сьогоднішній день освоєно близько 60,8 % грошових коштів від суми кредиту (45,7 млн. дол США ) . Роботи з будівництва насосної станції КНС 7-А виконані на 41,5 % і КНС 6-Б на 53%.
Завершено будівництво напірного колектора, реабілітація тунелю глибокого закладення виконана на 85,3 %.
Дорожнє господарство.
У 2013 році проведено роботи з будівництва, реконструкції, капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїзжої частини на площі 152,9 тис. м2, асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних проїздів, тротуарів і прибудинкових територій на площі 62,05 тис.м2.
Також поточним ремонтом відремонтовано 76,8 тис.м2 асфальтобетонного покриття доріг.
У 2013 році в рамках заходів, передбачених Міською програмою "Рівність" на 2012-2015 роки проведено капітальний ремонт асфальтобетонного покриття на загальній площі 0,49 тис. м2 біля приміщень об'єднання громадян "Одеського навчально-виробничого підприємства" Українського товариства сліпих за адресою вул. Варненська, 21.
Виконано роботи з капітального ремонту Головної алеї Центрального парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченко, що дозволило упорядкувати місце відпочинку для одеситів і гостей міста.                У процесі робіт асфальтобетонне покриття було замінено на плиткове, виконані роботи з озеленення, заміни та встановлення нових лавок, ремонт системи освітлення.

У 2013 році діяли 32 міські цільові Програми, з них 15 програм і до 17 міським цільовими програмами були внесені зміни затверджені рішенням сесії Одеської міської ради в 2013 році.
Щокварталу проводився моніторинг міських цільових програм.
Протягом року департаментом забезпечено методичний супровід з формування та коригування комплексних, міських цільових програм соціально-економічного розвитку.
Протягом року проведено експертизу 16-ти проектів міських цільових програм. Щокварталу проводився моніторинг Програм, який визначає рівень їх виконання, вносилися відповідні пропозиції щодо активізації виконання програм.
На підставі соціально-економічної ситуації та переліку проблемних питань підготовлена Програма соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2014 рік, затверджена рішенням сесії Одеської міської ради                             VI скликання від 13.02.2014 № 4595.
З метою своєчасного реагування на зміни показників соціально-економічного розвитку міста та недопущення їх зниження щомісяця здійснювався моніторинг основних показників соціально-економічного розвитку міста на підставі якого проводилися оперативні реагування на зміни економіки міста, вносилися відповідні рішення в нормативні акти.
Станом на 1 січня 2014 року чисельність населення міста Одеси склала 1017,0 тис. осіб.
Щомісячно проводиться моніторинг створення нових робочих місць. За січень-грудень 2013 року створено 16,2 тис. нових робочих місць. Ліквідовано 11,9 тис. робочих місць, співвідношення між створеними і ліквідованими робочими місцями становить 135,8%.
Поряд із зростанням доходів населення змінюється структура, в яких стійко зростає частка доходів від підприємницької діяльності.
Комплексний підхід до соціально-економічного розвитку, створення умов для залучення інвестицій, поліпшення конкурентоспроможного середовища, запровадження інновацій, підвищення якості управління та швидкість прийняття необхідних рішень стають запорукою сталого розвитку міста. Діючі програмні документи (Стратегія та Програма) створять об’єктивні передумови подальшого росту та розвитку в ключових сферах економіки.

З метою виконання поставлених завдань щодо зовнішньоекономічної і інвестиційної політики в 2013 році проводилася наступна робота:
Рішенням Одеської міської ради від 09.10.2013р. №3900-VI прийнята Програма підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2013-2015 року (зі змінами). Реалізація цієї Програми сприятиме збільшенню обсягів залучених інвестицій в економіку міста, у тому числі іноземних, для стійкого економічного розвитку і створення нових високооплачуваних робочих місць, максимального використання науково - технічного і інтелектуального потенціалу міста, модернізації міської економіки.
У рамках розробленого і затвердженого порядку роботи з інвесторами і підтримки інвестиційних проектів, що реалізуються в місті Одесі (розпорядження міського голови від 15.05.2012 р. № 442-01р «Про порядок роботи виконавчих органів Одеської міської ради з інвесторами») надається всебічна допомога суб'єктам господарювання в реалізації пріоритетних проектів.
У межах підписаного 27.08.2012 р. угоди між Одеською міською радою і Держінвестпроектом України, структурними підрозділами Одеської міської ради проводиться співпраця сторін з питань поліпшення інвестиційного клімату, залучення інвестицій, підготовки і реалізації на території Одеси Національних проектів.
Постійно проводиться оновлення переліку інвестиційних проектів підприємств міста, які знаходяться на стадіях розробки, проектування і реалізації з урахуванням пропозицій зацікавлених підприємств.
Забезпечено постійне оновлення інформації відносно територій, привабливих для інвесторів і реалізації інвестиційних проектів                    в м. Одесі (http://www.mapster.od.ua). 
З метою сприяння поліпшенню інвестиційного клімату, як в місті, так і в Україні в цілому, були підготовлені пропозиції про необхідність внесення змін до чинного законодавства України і розробки нових законодавчих актів в цій сфері.
У 2013 році постійно удосконалювався і оновлювався веб-сайт для підприємців і потенційних інвесторів Одеси www.investinodessa.org; 
З метою інформування потенційних учасників і відвідувачів, співробітниками департаменту був сформований і постійно актуалізувався «Єдиний календарний план виставково-ярмаркових заходів в м. Одесі на 2013 рік».
Постійно проводилося інформування територіальної громади з інвестиційної і зовнішньоекономічної діяльності міста Одеси шляхом розміщення інформації на офіційному сайті міста www.odessa.ua, в друкованих ЗМІ.
Забезпечено взаємодію з національними рейтинговими агентствами ТОВ "Рейтингове агентство «IBI-Rating» і ТОВ «Українське кредитно-рейтингове агентство». Мета - надання інформації потенційним інвесторам про рівень кредитного ризику і інвестиційної привабливості м. Одеси.
ТОВ «Рейтингове агентство «IBI-Rating»:
 - 30.09.2013 р. прийняло рішення щодо оновлення кредитного рейтингу              м. Одеси на рівні uaA-, прогноз рейтингу – «позитивний». Відповідно до 
Національної рейтингової шкали, яка затверджена Постановою Кабінету  Міністрів України від 26.04.2007 р. № 665 «Про затвердження Національної рейтингової шкали»: «Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими  українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень  кредитоспроможності означає чутливість до впливу несприятливих  комерційних, фінансових та економічних умов»; 
- 30.09.2013 р. прийняло рішення щодо оновлення рейтингу інвестиційної  привабливості м. Одеси на рівні invA+. «Місто з рейтингом invA+ характеризується високою інвестиційною привабливістю, порівняно з іншими об’єктами рейтингування. Спостерігається чутливість до впливу інвестиційних ризиків»;  
ТОВ «Українське кредитно-рейтингове агентство» 31.10.2013 р. прийняло рішення про підтвердження кредитного рейтингу міста Одеси на рівні uaА, прогноз рейтингу – стабільний.
Підготовлені і виготовлені презентаційні матеріали інвестиційних можливостей міста, а також міських інвестиційних проектів, виробничих можливостей промислових підприємств м. Одеси.
Забезпечена інформаційна і методологічна допомога структурним підрозділам Одеської міської ради щодо участі у Всеукраїнському конкурсі проектів і програм розвитку місцевого самоврядування, Програмі обміну кращими практиками місцевого самоврядування Ради Європи.
З метою залучення інвестицій в економіку міста, налагодження ділових стосунків між підприємствами міста і закордонними представниками бізнесу департаментом організовано і проведено ділові зустрічі з іноземними делегаціями.
Представниками департаменту прийнято участь у форумах, семінарах, круглих столах інвестиційної спрямованості.
Станом на 31 грудня 2013 р. сума прямих іноземних інвестицій з країн світу в економіку міста, включаючи боргові інструменти (заборгованість по кредитах і позиках, зобов'язання по торгівельних кредитах і інші зобов'язання перед прямими інвесторами), склала                          931,1 млн.дол.США, з них: 739,5 млн.дол.США - капітал нерезидентів направлений до статутних фондів підприємств міста, що складало 43,3% від загальної суми капіталовкладень прямих іноземних інвестицій в область (на 5,7 млн.дол.США менше ніж на початок 2013 роки);                     191,6 млн.дол.США - боргові інструменти (кредити і позики, зобов'язання по торгівельних кредитах і інші зобов'язання перед прямими інвесторами).
За підсумками 2013 року спостерігався відтік прямих іноземних інвестицій, включаючи боргові інструменти, в сумі 3,5 млн.дол.США. Відтік стався через виведення нідерландських інвестицій з економіки міста, а саме з галузі будівництва.
Об'єм прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) на душу населення міста на 31 грудня 2013 р. склав 740,8 дол.США.
Інвестиційний привабливими в місті були підприємства таких видів діяльності як:

Вид економічної діяльності
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оптова і роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
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фінансова і страхова діяльність
6,7
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Серед країн світу лідерами прямого іноземного інвестування в економіку міста були: Кіпр (35,0% від загального об'єму прямих інвестицій в місто), Велика Британія (7,3%), Нідерланди (7,1%), США (7,1% ), Франція (6,7%), Німеччина (5,7%), Панама (4,6%), Віргінські острови (Брит.) (4,0%), Швейцарія (3,0%).
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Обсяг інвестицій з міста в економіку країн світу на 31 грудня 2013 р. склав 34,5 млн.дол. США.
Зниження показників інвестиційної діяльності викликане складною політичною ситуацією в країні, яка негативно впливає на інвестиційну привабливість міста Одеси.


Департаментом здійснюється робота щодо перевірки економічної обґрунтованості встановлення тарифів, надання консультаційної, методичної, організаційної, практичної або інформаційної допомоги.
Відповідна робота проводиться з підприємствами, установами та організаціями міста усіх форм власності щодо формування тарифів на побутові, житлово-комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, які встановлюються Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України), транспортні та інші послуги.
У місті Одесі розташовано 1264 будинків не комунальної форми власності, з них:
1. будинків ОСББ-353;
2. будинків ЖБК-392;
3. відомчих будинків-519.
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про житлово-комунальні послуги» до повноважень виконавчого комітету належить встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.
У 2013 році виконавчим комітетом Одеської міської ради було прийнято 51 рішення щодо встановлення тарифів:
- на послуги з утримання будинків та прибудинкової території - 37;
- на послуги опалення та гарячого водопостачання - 14.
Встановлення економічно обґрунтованих тарифів дозволяє забезпечити витрати підприємств на утримання будинку та прибудинкової території, необхідним рівнем фінансування, своєчасну виплату заробітної плати, оплату за енергоносії, а також забезпечити отримання субсидій та пільг споживачам послуг, які мають на це право відповідно до чинного законодавства.
Проконсультовано 343 підприємства та організацій з питання формування та встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.
Це дало можливість виконавцям послуг відповідно до вимог чинного законодавства, більш якісно і швидко провести розрахунки економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги з подальшим встановленням їх рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.
Був розроблений і затверджений Порядок встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території (рішення №3515-VI від 18.06.2013р.) з метою забезпечення єдиного підходу до встановлення тарифів, їх прозорості і прогнозування, а також гарантії соціального захисту населення.

Департамент здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, інформування виконавчого комітету Ради про стан фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств.
З метою збільшення надходжень до бюджету міста Одеси, економії бюджетних коштів, прийнято нове рішення ОМР від 18.06.2013р.                       №3502-VI "Про встановлення для підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Одеси, розміру частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до бюджету м. Одеси", згідно з яким:
-   комунальному підприємству "Одесреклама" збільшено розмір частини прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету до 100% (було 50%);
-   виключено з переліку платників 4 комунальні підприємства, які отримують фінансову підтримку з бюджету міста Одеси та не платили в 2012 році чи оплачували незначну суму частини чистого прибутку до бюджету міста.
Таким чином, за 2013 рік від комунальних підприємств надійшло коштів від перерахування частки прибутку, що вилучається в бюджет                   м. Одеси у розмірі 11,52 млн.грн, що на 49% перевищило  суму надходжень за 2012 рік (7,71млн.грн.).
Загалом, за 2013 надходження від економічно активних комунальних підприємства до бюджету м. Одеси склали 102,95 млн.грн, що на 40тис.грн більше, ніж за 2012 рік (102,91млн.грн.)
З них: 
-надходження від оренди комунального майна - 3,21 млн.грн; 
-надходження податку на доходи фізичних осіб - 62,57 млн.грн; 
-плата за землю - 6,26 млн.грн; 
-збір за першу реєстрацію транспортних засобів - 1,8 млн.грн; 
-надходження від податку на прибуток - 19,35 млн.грн; 
-сплата частини чистого прибутку, що підлягає перерахуванню до бюджету міста - 11,52 млн.грн.

Всього за 2013 рік в департамент економічного розвитку на розгляд надійшло 4 500 документів (у тому числі 788 розпоряджень міського голови, протоколів доручень міського голови та його заступників, рішень Одеської міської ради, рішень виконавчого комітету Одеської міської ради). За 2013 рік зареєстровано 3 487 вихідних документів.
За 2013 рік на розгляд в департамент надійшло 256 заяв. Всього у 2013 році департаментом з урахуванням 25 колективних заяв, розглянуто 532 звернення громадян.
За звітний період в департамент надійшло 71 звернення від громадян з одного і того ж питання (підвищення тарифів за користування  гаражами). 202 заяви стосувались питання формування тарифів в цілому (78,9%). В основній масі звертаються жителі багатоповерхових будинків, що проживають в м. Одесі з проханням надати роз’яснення стосовно порядку розрахунків встановлення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій.
На особистому прийомі у керівників департаменту були надані роз’яснення 72 громадянам.

   

                   * * *

На сучасному етапі важливого значення набувають процеси ефективної взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з інститутом громадського суспільства.
У подальшому пріоритетними напрямами діяльності стане налагодження конструктивного діалогу між владою і громадськістю на засадах демократичності, гласності, відкритості та прозорості, досягнення суспільно-політичної ситуації у місті.











