Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 64 від 31.03.2016р.

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про хід виконання у 2015 році Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 квітня 2013 року № 3306-VI»
 
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини 1 статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ: 

     	1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                     «Про хід виконання у 2015 році Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 квітня 2013 року № 3306-VI» (додається).  

       	2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В. 



Міський голова                              						Г. Труханов 




Керуюча справами                                                         			О. Оніщенко 
 











Додаток 
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 31.03.2016р.
№ 64


Про хід виконання у 2015 році Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 квітня 2013 року    № 3306-VI



Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України                       “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою здійснення контролю за виконанням Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 квітня                   2013 року № 3306-VI, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА: 

	Взяти до відома інформацію про хід виконання у 2015 році Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 квітня 2013 року № 3306-VI, надану департаментом економічного розвитку Одеської міської ради (додається). 


	Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань економічної, інвестиційної політики, торгівлі, міжнародних відносин та інформаційних технологій.


       


Міський голова                                                      		Г. Труханов



Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради.



Керуюча справами                                                           		О. Оніщенко


Додаток 
до рішення Одеської міської ради
від
№


Інформація про хід виконання у 2015 році
Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року


Стратегія економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року,  затверджена рішенням Одеської міської ради від 16 квітня 2013 року                     № 3306-VI (далі – Стратегія), виступає головним, довгостроковим та послідовним планом розвитку міста, який визначає його основні напрямки, цілі та завдання.
Масштабність та складність цілей і завдань, які необхідно вирішити в процесі реалізації Стратегії, зумовлює їх поетапне виконання.
Одним з основних інструментів реалізації Стратегії є розробка та виконання щорічного плану дій, що складається з ряду послідовних заходів відносно реалізації стратегічних завдань розвитку міста.
У рамках виконання Стратегії розпорядженням міського голови                    від 27 січня 2015 року № 45 затверджено План дій з реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року у 2015 році (далі – План дій). 
Діяльність та зусилля виконавчих органів Одеської міської ради протягом 2015 року були зосереджені на виконанні заходів з реалізації стратегічних завдань, які спрямовані першочергово на модернізацію транспортної інфраструктури, житлового господарства, відродження історичного центру міста, підвищення якості туристичного продукту, забезпечення екологічно сприятливих умов для населення міста, підвищення якості освіти та медичного обслуговування, створення умов для соціальної адаптації людей похилого віку та з обмеженими можливостями тощо. 
За підсумками звітного періоду виконання заходів, передбачених Планом дій, становить 56%, частково виконано 38%,  реалізацію яких не розпочато – 6%. 
Основними причинами невиконання заходів є обмеженість фінансування та нестабільна економічна ситуація в країні.

Конкурентоспроможне місто (економіка, бізнес, інвестиції)

З метою надання підтримки підприємцям у реалізації проектів і бізнес-ініціатив забезпечено діяльність Одеського міського бізнес-інкубатора за принципом коворкінгу. За результатами конкурсного відбору                             21 представник малого та середнього бізнесу м. Одеси реалізував свої бізнес-проекти у коворкінг-центрі на безоплатній основі.
Найбільш успішним проектом виявився проект із започаткування діяльності Одеської бізнес-школи «WAVE», для реалізації якого було залучено 1,5 млн.грн інвестицій.
Для поліпшення умов надання підприємцям і населенню своєчасних та якісних адміністративних послуг протягом звітного періоду збільшено чисельність адміністраторів у районних відділах Центру надання адміністративних послуг (далі – Центр), забезпечено оснащення додаткових робочих місць, проведено капітальний ремонт з реконструкцією приміщення першого поверху будівлі Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради під розміщення районного відділу Центру, розпочато роботу колл-центру, введено в дію портал, який дозволяє надати весь комплекс послуг суб'єктам звернення.
У 2015 році Центром прийнято від суб'єктів звернення 123,9 тис. заяв на надання адміністративних послуг та оформлення документів дозвільного характеру, надано 130,5 тис. послуг, а також більше 172 тис. консультацій. Зростання у порівнянні з 2014 роком пов'язане з розширенням переліку послуг, що надаються через Центр.
З метою реалізації заходів, спрямованих на подальший розвиток підприємництва, організовано та проведено міський конкурс «Кращий інноваційний проект молоді міста Одеси» за 4 номінаціями: «Краща інноваційна ідея», «Успішний старт інноваційного проекту», «Краща соціальна інновація», «Кращий проект молодого спеціаліста», в якому були задіяні 14 проектів. 
Активізовано роботу з інвестиційної діяльності у м. Одесі. У вересні 2015 року за ініціативою та організаційним сприянням Одеської міської ради проведено міжнародний ІТ-форум «Black Sea SummIT», який сприяв створенню умов для розвитку та впровадження кращих практик використання інформаційно-комунікаційних технологій та зібрав більше     600 учасників з України, Германії, Швейцарії, Великобританії, Франції, Росії, Польщі, США та Ізраїлю. 
Спільно з Фондом розвитку Чорноморського регіону (Black Sea Development Foundation) та Британо-українською торговельною палатою  (The British Ukranian chamber of commerce) у жовтні 2015 року відбувся бізнес-форум «Black Sea Economic Forum 2015», який зібрав більше                     300 учасників з України, Ізраїлю, Бельгії, Грузії та країн СНД. На форумі були підняті актуальні питання економічного розвитку регіону, будівництва, енергоефективності, аграрного сектору, транспортної інфраструктури та туристичної сфери. 
У березні 2015 року підготовлено та підписано Меморандум про наміри між Одеською міською радою та ТМ «ВОРЛД.ЛТД» (Корея) щодо будівництва багатопрофільного заводу з утилізації відходів. Корейською компанією розробляється концепція проекту, а також проводиться погоджувальна процедура з корейським урядом з питань інвестування в Україну.
Протягом 2015 року проводилась активна робота із впровадження енергоефективних проектів у соціальних та муніципальних закладах міста спільно з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) та Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO). 
З метою підвищення управлінського потенціалу, практичних навичок та розширення кругозору фахівців з інвестиційної тематики протягом року проведено 5 семінарів, 3 конференції, 2 дискусії, 2 засідання «круглого столу», а також виставка (1-й Одеський салон винаходів та інновацій «Південна Пальміра – Вітер змін») та зустріч з представниками офісу Європейської Бізнес Асоціації. На зазначених заходах розглядалися питання енергоефективності, налагодження міжнародних відносин та виходів на ринки Європейського Союзу, інвестиційної діяльності на території міста, грантових програм та підписання кредитних договорів з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку.
Розроблено презентаційний буклет інвестиційної привабливості міста двома мовами (російською та англійською) з визначенням 40 актуальних інвестиційних проектів для представлення потенційним інвесторам. 
З метою надання достовірної та повної інформації потенційним інвесторам про рівень кредитного ризику та інвестиційної привабливості міста Одеси забезпечено взаємодію з національними рейтинговими агентствами. У 2015 році місту присвоєні високі позиції в міжнародних інвестиційних рейтингах привабливості, зокрема рейтинговим агентством «IBI-Rating» Одеса була визнана як місто з високою інвестиційною привабливістю «invA+», а рейтинговим комітетом ТОВ «Українське кредитно-рейтингове агентство» місту присуджено найвищий рівень інвестиційної привабливості «IA1».

Транспортний та діловий центр Чорноморського регіону

З метою розвитку транспортно-логістичної та виробничої інфраструктури у м. Одесі протягом 2015 року продовжувалась робота з будівництва спеціалізованого контейнерного терміналу площею 19,3 га на знов створеній території із зовнішнього боку Карантинного молу: 
	скоригований проект та титул будівництва 1-ї черги контейнерного терміналу на Карантинному молу ДП «ОМТП» за рахунок штучно створеної території; 
	отримано дозвіл Міністерства екології та природних ресурсів України на проведення робіт на землях водного фонду. Розпочато роботи з відсипання піску в тіло конструкції хвилелому (Третій пусковий комплекс), укладено                344 дорожні плити, проведено роботи щодо виготовлення паль з металевих труб діаметром 1220 мм для улаштування тимчасових швартовних паль на ділянці будівництва хвилелому. 

Загальне виконання робіт по об’єкту «Будівництво спеціалізованого контейнерного терміналу на Карантинному  молу» становить 63%.
Протягом звітного періоду продовжувалась комплексна реконструкція та будівництво Міжнародного аеропорту «Одеса». У рамках будівництва пасажирського термінального комплексу завершено облаштування покрівлі з ПВХ-мембрани загальною площею 20 000 кв.м, завершено укладання підпільних каналів для прокладки інженерних комунікацій нижче відм. 0,000, змонтовані металоконструкції покрівлі, виконані роботи з облаштування кладки перегородок на 2 і 3 поверхах та на 4 окремих приймачах, завершено роботи з облаштування залізобетонної опори галерей (стійки, балки) та підземних допоміжних приміщень (підвал) в районі осі 17 будівлі терміналу. Завершено роботи з укладання мереж водопостачання, пожежного водопроводу, мереж госппобутової та зливової каналізації, газопроводу середнього тиску, теплотраси від котельні.
Завершено улаштування допоміжних об'єктів: КНС госппобутової каналізації та КНС зливової каналізації (включаючи насосне обладнання), будівля котельні, будівля ТП 6/0,4 кВ із вбудованим РП. Повністю завершено роботи та підключено до мереж міста напірний колектор госппобутової каналізації у дві нитки, напірний колектор зливової каналізації. Завершено роботи з прокладки мережі водопостачання та підключено до існуючих мереж аеропорту. Загальне виконання робіт з будівництва пасажирського термінального комплексу «Міжнародний аеропорт «Одеса» становить 75%.
У рамках реконструкції та будівництва аеродромного комплексу проводились пусконалагоджувальні роботи нового АВР (автоматичний вимикач резерву), нового дизель-генератора та 5 регуляторів яскравості на об’єкті ТП 4603, проводилась розробка проектної документації з реконструкції існуючої ЗПС, РД, МС і перонів.
З метою модернізації та заміни більшої частини міського електротранспорту у 2015 році придбано 10 трамвайних вагонів, які раніше експлуатувалися.
Для подальшого розвитку ефективної та якісної транспортної інфраструктури міста у жовтні 2015 року підписано кредитний договір між комунальним підприємством «Одесміськелектротранс» та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку на отримання довгострокового кредитування на суму 8 млн. євро для придбання 45 нових тролейбусів.

Місто з якісною та ефективною інфраструктурою

Впродовж 2015 року проведена модернізація 150 ліфтів та заміна                       5 ліфтів у 62 житлових будинках, що відпрацювали граничний термін експлуатації (25 років).
Завершено будівництво підстанції 110/6 кВ «Маразліївська», що дозволяє покращити режим роботи діючої мережі 110 кВ та підвищити її пропускну здатність у центральній частині міста. Крім того, у межах заходів, необхідних для підключення нової ПС 110/6 кВ «Маразліївська» до існуючих мереж 6 кВ, завершено роботи з будівництва КЛ 6 кВ від ПС 110 кВ «Маразліївська» до ПС 35 кВ «Ювілейна», РП «Чичеринський»,                    РП «Свердловський» та будівництво кабельного колектора від ПС 110/6кВ «Маразліївська» до вул. Успенської. Прокладено 2,3 км траси.
З метою захисту території від затоплення у 2015 році проводились роботи з будівництва каналізаційно-насосної станції, зливової та госпфекальної каналізації від вул. Щорса до шляхопроводу «Поїзний» з відновленням дорожнього покриття вулиць, що дозволить захистити територію, прилеглу до вул. Щорса, від затоплення під час злив та оптимізувати транспортне сполучення між вул. Балківською та вул. Щорса. 
У рамках виконання Програми благоустрою околиць міста Одеси на 2012-2015 роки у 2015 році проведено роботи з капітального та поточного ремонту повітряних та кабельних мереж зовнішнього освітлення вулиць. Прокладено 16,8 км кабелю та встановлено 3,0 тис. світлоточок. Замінено та встановлено 40,0 тис. світлоточок.
Для модернізації транспортної інфраструктури проведені роботи з будівництва, реконструкції, капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїжджої частини площею 98,0 тис.м2. Здійснено поточний ремонт проїжджої частини площею 180,4 тис.м2; внутрішньоквартальних проїздів, тротуарів та прибудинкових територій – 113,23 тис.м2. Завершено роботи з капітального ремонту 2-рівневої розв’язки по Ленінградському шосе,                    вул. Блока (на ділянці від вул. Самарської до вул. Літакової), вул. Тульської (на ділянці від вул. 18-ої Лінії).

Гостинне місто (розвиток усіх видів туризму)

У 2015 році м. Одесу з діловими, туристичними та службовими цілями відвідало 1,5 млн. осіб. Протягом звітного періоду розміщення більшості туристів здійснювалось у 239 готелях та інших місцях тимчасового проживання. 
Протягом 2015 року на базі філії ДП «Учбово-консультаційний центр з туризму» Міністерства культури України проводилося навчання та підвищення кваліфікації екскурсоводів та гідів-перекладачів. Пройшли навчання та отримали сертифікати 14 осіб.
Проводилась робота з оновлення контенту офіційного туристичного сайту м. Одеси www.odessatourism.org та розробки нових розділів. 
Для збільшення туристичного потоку, просування та позиціонування міста як міжнародного туристичного центру, цікавого для відвідування протягом усього року, на регулярній основі проводились прес-тури, семінари, «круглі столи», зустрічі для представників масової інформації і туристичних агентств внутрішнього туризму та представників туристичної індустрії.
Розроблено туристичні та кулінарний довідники «Одеса рекомендує 2», «Смак Одеси», міжрегіональний продукт «Одеса-Львів», «Мистецький простір Одеси» тощо.
Продовжувалась реалізація проекту «Одеса їде в гості», що сприяв просуванню туристичного продукту міста як на національному, так і на міжнародному ринках (проект презентує Одесу як культурний та туристичний центр).
Даний проект реалізовано в м. Берн (Швейцарія), м. Регенсбург (Німеччина), в м. Києві в рамках XXI виставки «Україна – подорожі та туризм» UITT 2015. Крім того, у рамках проекту відкрито виставку робіт учнів Одеської дитячої художньої школи № 2 в Київській дитячій художній школі № 6 ім. Г.Л. Жуковського, Львівській дитячій художній школі                           ім. О. Новаковського; Херсонській дитячій художній школі № 2 в галереї «Синій кит».
З метою встановлення побратимських відносин проводилась підготовка до підписання договорів та програм розвитку співробітництва з іноземними містами. Рішенням Одеської міської ради від 25 лютого 2015 року № 6267-VI затверджено Договір про встановлення партнерських відносин з м. Батумі (Грузія). 
Перлина біля моря (історія міста, культурна самобутність, архітектурний вигляд)

Для удосконалення просторової організації міста рішенням Одеської міської ради від 25 лютого 2015 року № 6489-VI затверджено Генеральний план м. Одеси. Протягом року проводилась робота з розробки плану зонування території (зонінг) міста. 
З метою відродження історичного центру м. Одеси проведені ремонтно-реставраційні роботи на фасадах будівель по вул. Маразліївській, 7 та          вул. Гоголя, 17. Розроблено та погоджено проектно-кошторисну документацію на проведення ремонтно-реставраційних робіт пам’ятки архітектури «Приморські (Гігантські, Бульварні, Потьомкінські) сходи».
Виготовлено проектно-кошторисну документацію з проведення першочергових протиаварійних робіт з консервації об’єкта «Будинок Руссова», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 21.
Виконано капітальний ремонт теплового пункту та системи опалення будівлі Воронцовського палацу по пров. Воронцовському, 2.
Проведено поточний ремонт на пам’ятниках, які розташовані у ядрі історичного центру м. Одеси та на прилеглій території, – отаману Головатому (Старобазарний сквер), народному художнику СРСР, академіку Божію М.М. (вул. Велика Арнаутська, 1), Ланжеронівської арки (Лідерсовський бульвар, ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка), Потьомкінцям – нащадки (Митна площа), Й. Дерибасу (вул. Дерибасівська, ріг                                вул. Польської), Г. Маразлі (вул. Маразліївська ріг вул. Троїцької), жертвам Голодомору (Лідерсовський бульвар ріг вул. Белінського), скульптурної групи «Лаокоон» (Думська площа, 3); гармати з фрегату «Тигр» (Думська площа, 1), скульптури «Лев та левиця» (вул. Дерибасівська, Міський сад), скульптури «Ерот і Психея»  (вул. Ланжеронівська ріг вул. Катерининської та пров. Чайковського, сквер Пале-Рояль), скульптурної композиції «Пам’ятник апельсину» (бульвар Жванецького).
Організовано та проведено три Міжнародні науково-практичні конференції «Збереження історичної забудови центру Одеси шляхом включення до основного Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО».

Екологічно благополучне місто. Місто здорових людей

З метою забезпечення екологічно сприятливих умов для населення протягом року проводились роботи з благоустрою зеленої зони території міста. КП «Міськзелентрест» обрізано 2765 од. дерев та кущів, весняне обрізання троянд – 24075 од., висаджено весняників – 3909 кв.м, дерев –             3781 од. та кущів – 2945 од., звалено сухих та аварійних дерев – 1819 од., перекопано газонів та засіяно трави – 7,7 га.
За участю громадськості, трудових колективів промислових підприємств, учнів закладів освіти міста висаджено дерев – 3167 од., кущів – 4919 од., обрізано дерев та кущів – 2646 од., перекопано газонів та засіяно трави – 81,39 га, ліквідовано несанкціонованих сміттєзвалищ – 660 куб.м.
Муніципальною екологічною лабораторією КП «Центр екологічних проблем та ініціатив» постійно проводився моніторинг атмосферного повітря м. Одеси (592 спостереження з автоматичним відбором проб та вимірами концентрацій газоаналізаторами).
Для підвищення якості та доступності медичних послуг у 2015 році завершено будівництво та введено в експлуатацію дитячу поліклініку загальною площею 3867,7 м2 на 550 відвідувань за зміну, розташовану за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 59.
Проведено реконструкцію очисних споруд КУ «Міська клінічна інфекційна лікарня № 10». Завершено будівельно-монтажні роботи та введено в експлуатацію будівлі котельні, господарського блоку, боксованого відділення. Проведено реконструкцію трансформаторної підстанції № 4117 на території лікарні. Для забезпечення необхідних потужностей електропостачання лікарні проведено роботи з реконструкції кабельних ліній електропередач.
Продовжувалось будівництво лікарні швидкої медичної допомоги.               У ході будівництва лікарні проведено облаштування інженерних мереж каналізації та водопроводу, металевих огороджень парапетів, монтаж внутрішнього медичного газопроводу, виконувались оздоблювальні роботи підвалу, завершено оздоблення фасаду, проводився благоустрій території.
Для КУ «Пологовий будинок № 1» придбано реанімаційне та діагностичне обладнання, сучасна дихальна апаратура, для КУ «Пологовий будинок № 4» – ультразвукову діагностичну систему.
З метою популяризації здорового способу життя протягом звітного періоду проведено масове залучення до занять фізичною культурою та спортом дітей та підлітків. Проводилась підготовка спортсменів до національних збірних команд Олімпійського резерву України. За 2015 рік у 15 комунальних позашкільних навчальних закладах ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР підготовлено 23 майстри спорту, 74 кандидати у майстри спорту, 81 першорозрядник, 1051 спортсмен ІІ-ІІІ юнацьких розрядів. 


Розумне місто (сучасні технології управління містом)

У рамках Міської програми «Електронне відкрите місто» м. Одеси на 2015-2017 роки введено в дію портал, який дозволяє надавати весь комплекс послуг суб'єктам звернення, зокрема отримання інформації про послуги, що надаються через Центр, запис на прийом, подача заяви та документів для отримання окремих послуг, відстеження результатів розгляду. 
З вересня 2015 року розпочав роботу колл-центр департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради, який створено шляхом розширення функціональності Єдиного центру звернень громадян «15-35». 
З метою підвищення якості та вдосконалення системи надання адміністративних послуг підписано Меморандум про взаємодію та співробітництво територіального Управління юстиції з Центром надання адміністративних послуг Одеської міської ради, спрямованого на підвищення якості надання адміністративних послуг на території міста Одеси шляхом передачі частини повноважень відповідному органу місцевого самоврядування. У жовтні 2015 року відбулося відкриття пілотного проекту «Центр обслуговування громадян». 
Оновлено перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, кількість яких складає 256.
Розроблено систему електронного документообігу, у рамках якої автоматизовано роботу адміністраторів Центру – суб’єктів надання адміністративних послуг (Державної міграційної служби, реєстраторів нерухомості та бізнесу, співробітників Геокадастру тощо).
З 01 березня 2015 року введено в дію муніципальний публічний портал «Єдиний центр звернень громадян» (ЕЦОГ) – ecog.odessa.ua та 1535.odessa.ua. 
З метою підвищення рівня безпеки дорожнього руху у рамках реалізації Міської програми «Безпечне місто Одеса»  на 2014-2015 роки закуплено та встановлено обладнання для проведення моніторингу руху транспорту на в'їздах до міста та на ключових перехрестях.

Місто інтенсивного капітального будівництва

Для забезпечення житлом осіб, які відповідно до чинного законодавства потребують поліпшення житлових умов, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, у 2015 році за рахунок коштів бюджету м. Одеси проведено державну експертизу виготовленої проектно-кошторисної документації, проведено тендерну процедуру, укладено договір з підрядною організацією та розпочато будівництво багатоповерхового житлового будинку № 29-Б у мкр. ІІІ-4-2    ж/р ім. Котовського.
Для вирішення проблем завершення будівництва житлових будинків, які тривалий час знаходились у недобудованому стані, у 2015 році за рахунок інвесторів і будівельних організацій міста Одеси завершено будівництво та введено в експлуатацію 5 житлових будинків корпорації «Альянс»: № 1,                    № 1а (буд.) в мкр. ІІІ-4-1, № 18, №  27 (буд.) в мкр. ІІІ-4-2                                              ж/р ім. Котовського та № 36 (буд.) в мкр. Південний "Д".
Укладено договір на завершення ще одного «довгобуду» – житлового будинку № 21 (буд.) в мкр. ІІІ-4-2 ж/р ім. Котовського. 
Для захисту території від затоплення у 2015 році проведено державну експертизу проектно-кошторисної документації на виконання першочергових заходів з реконструкції системи захисту території від затоплення у межах Балтської дороги, Об’їзної дороги, вул. Лиманної, Миколаївської дороги (селище «Більшовик»). 
Розпочато роботи з облаштування набережної на 8-й ст. Великого Фонтану в районі берегоукріплення №1 (між траверсами № 2 и № 3) протяжністю 207 м.




Місто щасливого дитинства

Для створення умов повноцінного розвитку дітей, покращення учбового процесу у загальноосвітніх навчальних закладах м. Одеси проводилися ремонтно-відновлювальні роботи систем опалення, водопостачання та каналізації, покрівлі, фасадів, харчоблоків, заміна вікон тощо.
З метою збільшення навчальних місць у Приморському районі м. Одеси у 2015 році за рахунок коштів міського бюджету забезпечено технічне обстеження та виготовлення проектно-кошторисної документації щодо завершення будівництва загальноосвітньої школи на 1000 навчальних місць, розташованої по вул. Маршала Говорова, 8.
Для збільшення місць у дошкільних навчальних закладах міста у                     2015 році розширено мережу дошкільних навчальних закладів комунальної власності м. Одеси на 730 місць. Завершено будівництво та введено в експлуатацію новий дитячий садок № 43,  розрахований на 110 місць,                 (вул. Марсельська, 54). 
Після проведення капітального ремонту та реконструкції відкрито дошкільну ланку Одеського НВК № 1 (пл. Молоді, 17) на 120 місць;                       ДНЗ № 232 (просп. Добровольського, 138) на 210 місць; Одеський                                ДНЗ № 165   (вул. Академіка Вільямса, 5) на 60 місць; ДНЗ № 10                           (вул. Краснова, 3В) на 90 місць. Після вивільнення з оренди відкрито 5 груп (90 місць) в діючому ДНЗ № 307 (вул. Генерала Бочарова, 38А), 2 групи                 (50 місць) в діючому ДНЗ № 197 (вул. Валентини Терешкової, 45А).
З метою оздоровлення та відпочинку дітей проводилась реконструкція Міського дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93. Виконано капітальний ремонт триповерхового спального корпусу, зокрема проведено внутрішні оздоблювальні роботи, роботи з улаштування інженерних мереж водовідведення та каналізації. 
Проведено капітальний ремонт тренувальної водно-веслувальної бази (елінгу) на Бабичевому ставу (вул. Озерна, 9) Одеської комплексної дитячої спортивної школи № 6. Виконані ремонтно-відновлювальні роботи будівлі елінгу, влаштовано причал, розчищено берег ставу від очерету, здійснено капітальний ремонт під’їзної дороги.

Місто, сильне своєю громадою, яка піклується
 про кожного одесита

Для забезпечення працевлаштування та підвищення професійних здібностей громадян міста протягом звітного періоду активними заходами сприяння зайнятості охоплено 4933 безробітних, на вільні та новостворені робочі місця працевлаштовані 3267 осіб. 
Послугами міської служби зайнятості скористалися 2257 соціально незахищених осіб, з них 532 працевлаштовані, у т.ч. 99 – особи з обмеженими фізичними можливостями. Профорієнтаційними послугами охоплено 73,7 тис. осіб.
Для благоустрою та підтримки належного санітарного стану на територіях, які не обслуговуються муніципальними житлово-комунальними службами, у 2015 році утворені постійно діючі бригади для благоустрою мікрорайонів «Дмитрівка», «Шевченко-3» та «Дзержинський».
На території мікрорайонів силами бригади на постійній основі здійснюється ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ побутових та інших відходів, приведення у належний санітарний стан територій, прилеглих до прибудинкових, скверів. Кількість органів самоорганізації населення у         м. Одесі складає 42 од.
З метою розширення мережі притулків для людей без визначеного місця проживання протягом року розроблено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію будівлі за адресою: м. Одеса, Балтська дорога, 2 під розміщення КУ «Одеський міський центр реінтеграції бездомних осіб».
З метою створення умов для соціальної адаптації людей з обмеженими можливостями будується дитячий басейн на території КУ «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку», розташованої по вул. Академіка Сахарова, 30/1. 
Протягом 2015 року розроблено проект басейну з переходом із будівлі до басейну з експлікацією приміщень, проведено роботи з реконструкції будівлі установи (прибудова басейну), завершено роботи з монтажу стін, залито чашу басейну.
Благодійні «Університети третього покоління» відкриті при всіх територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Одеси, у межах роботи яких за 2015 рік проведено 1642 заняття.
Для реабілітації, оздоровлення та зайнятості осіб з обмеженими можливостями виплачена матеріальна допомога 10 батькам/законним представникам на оздоровлення дітей із синдромом Дауна та 10 дітям-інвалідам, які виховуються у Центрі реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку. Надана матеріальна допомога на закупівлю комп’ютерної та офісної техніки 19 інвалідам та 20 дітям-інвалідам, які навчаються в загальноосвітніх закладах міста ІІІ ступеня. У рамках відзначення Міжнародного дня глухих 5 дорослим та 5 старшокласникам надано матеріальну допомогу на придбання комп’ютерної та офісної техніки, а також матеріальне заохочення 9 активним членам організації.
З метою безперешкодного пересування осіб з обмеженими можливостями у рамках Міської програми «Рівність» на 2012-2015 роки, у 2015 році виконані роботи зі встановлення пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями: 
- на об'єктах соціального та громадського призначення (до підприємства об'єднання громадян «Інватех» по просп. Маршала Жукова, 32 та у холі Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради по вул. Генерала Петрова, 22); 
- у житлових будинках комунальної власності: просп. Маршала                 Жукова, 10/1, 18, вул. Академіка Корольова, 70, 112, вул. Олександра Невського, 57, вул. Академіка Вільямса, 56/2, просп. Академіка Глушка, 24-б, вул. Ільфа і Петрова, 17, вул. Валентини Терешкової, 25, кімн. № 8; у будинках не комунальної власності – вул. Академіка Вільямса, 67.
У 2014-2015 роках затверджені основні стратегічні документи подальшого розвитку України та регіонів, зокрема Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» та Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, на підставі яких розпорядженням міського голови затверджено склад робочої групи та склад експертної групи з актуалізації Стратегії.
Враховуючи нові пріоритети та цілі, визначені у вищевказаних документах,  виконавчими органами Одеської міської ради спільно з Одеським національним економічним університетом впродовж 2015 року проводилась актуалізація пріоритетів, цілей та завдань діючої Стратегії.

Цільові індикатори економічного та соціального розвитку міста наведені                      у додатку. 


Секретар ради 							                 О. Потапський









Додаток 
до Інформації

Цільові індикатори економічного та соціального розвитку міста
Показник
Одиниця виміру
Значення показника
у 2011 році
Значення показника       у 2015 році
Темп росту
(зменшення)
2015 року                         до 2011 року
Прогнозне значення показника
у 2022 році
1. Конкурентоспроможне місто (економіка, бізнес, інвестиції)
Обсяг реалізованої промислової продукції
млрд.грн
8,6
16,9
зростання 
у 1,96 рази
зростання      у 1,7-1,8 разів
Капітальні інвестиції
млн.грн
6064
5055,3
83,4%
зростання  
у 1,8-1,9 разів
Загальні обсяги прямих іноземних інвестицій
млн.дол.
США
700,6
1490,3
зростання 
у 2,1 рази
зростання  
у 2-2,2 рази
Роздрібний товарообіг підприємств
млрд.грн
16,8
*

















































Информация
к проекту решения исполнительного комитета Одесского городского совета «О внесении на рассмотрение Одесского городского совета проекта решения «О ходе выполнения в 2015 году Стратегии экономического и социального развития города Одессы до 2022 года, утвержденной решением Одесского городского совета от 16 апреля 2013 года № 3306-VI»


СУТЬ ВОПРОСА: отчет о ходе выполнения Стратегии экономического и социального развития г. Одессы до 2022 года в 2015 году подготовлен во исполнение решения сессии Одесского городского совета от 16.04.2013 года              № 3306-VI «Об утверждении Стратегии экономического и социального развития г. Одессы до 2022 года».
Основным инструментом реализации Стратегии является разработка и выполнение ежегодного Плана действий, который состоит из ряда последовательных мероприятий по реализации стратегических задач.


ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: мероприятия по выполнению Плана действий по реализации Стратегии экономического и социального развития г. Одессы до 2022 года в 2015 году были направлены на модернизацию транспортной инфраструктуры, жилищного хозяйства, возрождение исторического центра города, повышение качества туристического продукта, обеспечение экологически благоприятных условий для населения города, повышение качества образования и медицинского обслуживания, создание условий для социальной адаптации пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.


ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ: отсутствуют.


ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: отсутствует.


-
зростання  
у 1,9-2 рази
Середньомісячна заробітна плата
грн
2503
4089
зростання 
у 1,6 рази
зростання  
у 2-2,2 рази
2. Транспортний та діловий центр Чорноморського регіону
Вантажообіг усіх видів транспорту
млрд.ткм
65,2
66,8
102,5%
зростання
у 1,4-1,45 разів
Пасажирообіг всіх видів транспорту загального користування 
млрд. пас.
км
11,3
9,2
81,4%
зростання
у 1,5-1,6 разів
Кількість постраждалих у ДТП
осіб
1349
***
-
1078
Кількість виставок
од.
103
98
95,1%
зростання
у 2-2,2 рази
Кількість міжнародних зустрічей за участю керівництва міста, форумів, конференцій
од.
43
108
зростання 
у 2,5 рази
90-100
3. Місто з якісною та ефективною інфраструктурою
Зношеність тепломереж
%
60,1
60,1
на рівні
48
Зношеність трансформаторних підстанцій 
ТП 110 кВ
%
35
53
зростання 
на 18 відсоткових пунктів 
15
Зношеність трансформаторних підстанцій ТП 6 (10)/0,4 кВ

%
40
60
зростання 
на 20 відсоткових пунктів 
15
Частка втрат води від загального споживання
%
31,4
29,57
зменшення на 1,83 відсоткових пункти 
15
Частка квартир, обладнаних лічильниками води
%
63,9
69,5
зростання на 
5,6 відсоткових пункти 
98-100
Частка переробки ТПВ
%
-
-
-
50
4. Гостинне місто (розвиток усіх видів туризму)
Кількість туристів
тис. осіб
1050
1500
зростання 
у 1,4 разів
1800
Одноразова місткість підприємств готельного господарства
місць


6266
11370
зростання 
у 1,8 разів
10780
Кількість заходів пасажирських суден до Одеського порту 
од.
122
13
10,7 %
155
5. Перлина біля моря (історія міста, культурна самобутність, архітектурний вигляд)
Обсяг проведених реставраційних робіт пам’яток історичної та культурної спадщини
млн.грн
54,5
0,63
1,2 %
100-150
Кількість відвідувань музеїв на одну особу
відвід./ мешканців
міста
0,55
**
-
1,1
Кількість відвідувань театрів на одну особу
відвід./ мешканців
міста
0,57
**
-
1,14
Кількість проведених у місті культурних заходів, які мають загальноміське значення
од.
100
350
зростання 
у 3,5 рази
200
6. Екологічно благополучне місто. Місто здорових людей
Кількість проведених спортивних змагань
од.
497
586
зростання 
у 1,2 рази
628
Чисельність учасників спортивних змагань
осіб
10437
93400
зростання 
у 8,9 разів
12745
Смертність дітей у віці до 1 року
випадків         на 1000 народжених
10,2
9,26
90,8 %
8-6,3
Смертність у працездатному віці
випадків на 10000 осіб
48,5
19,13
39,4 %
44,4
Забезпеченість зеленими зонами загального користування на 
1 мешканця
м2
10
10
на рівні
14
Викиди забруднюючих речовин в атмосферу
тис.т
74,8
*
-
74,2-75
7. Розумне місто (сучасні технології управління містом)
Охоплення населення телекомунікаційними послугами
%
90
***
-
100
Охоплення населення інтерактивними сервісами
%
25
***
-
50
Частка адміністративних послуг, які можливо отримати за допомогою                       ІТ-технологій
%
3
***
-
50
8. Місто інтенсивного капітального будівництва
Житловий фонд на кінець року
тис.м2 загальної площі
19333,8
*
-
21700
Введення в експлуатацію загальної площі житла
тис.м2
487,3
371,6
76,3%
600
Забезпечення населення житлом на одну особу загальної площі
м2
18,2
*
-
20,7
9. Місто щасливого дитинства
Кількість місць у дошкільних навчальних закладах 
тис. місць
15,3
16,1
105,2 %
25,2
Завантаженість дошкільних навчальних закладів
дітей               на 100 місць
157
140
89,2 % 
100-110
Частка дітей шкільного віку, що займаються у позашкільних навчальних закладах
%
29,4
28,6
зменшення на 0,8 відсоткових пунктів
37,3
Кількість учнів – переможців Всеукраїнських та міжнародних олімпіад і конкурсів
осіб
8
94
зростання    
у 11,8 разів
12
Кількість дитячих ігрових майданчиків
од.
735
905
зростання 
у 1,2 рази
880
10. Місто, сильне своєю громадою, яка піклується про кожного одесита
Кількість органів самоорганізації населення
од.
30
42
зростання 
у 1,4 рази
95
Кількість одержувачів соціальних послуг за рахунок бюджету міста
тис. осіб
11,6
255,7
зростання 
у 22 рази
52,6
* Річний статистичний показник буде опубліковано в травні-червні 2016 року 
** Річний статистичний показник буде опубліковано у березні 2016 року
*** Статистичний показник не обліковується



