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ПРОГНОЗ
бюджету міста Одеси на 2018 та 2019 роки

1. Загальна частина

Прогноз бюджету міста Одеси на 2018 та 2019 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Прогнозу основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 01 липня 2016 року № 399, Програми  соціально-економічного та культурного розвитку міста Одеси на 2017 рік та Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована), затверджених рішенням Одеської міської ради                                     від 07 грудня 2016 року, та міських цільових програм.

Мета Прогнозу – створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики міста Одеси.
Основні завдання Прогнозу: 
- забезпечення виконання доходної частини бюджету міста Одеси відповідно до показників, затверджених Одеською міською радою;
- вжиття заходів щодо залучення додаткових надходжень до бюджету міста Одеси, зокрема шляхом забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності та земельними ресурсами;
- планування пріоритетних цілей та завдань, визначених Стратегією  соціально-економічного розвитку міста до 2022 року (актуалізована);
- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії, здійснення оптимізації витрат шляхом виключення непріоритетних та неефективних видатків;
- використання фінансових ресурсів таким чином, щоб отримати максимальний економічний ефект і вирішити найбільш нагальні та важливі завдання щодо покращення добробуту та якості життя населення;
- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами;
- вжиття дієвих заходів щодо трансформування мережі бюджетних установ для забезпечення надання якісних послуг;
- планування ефективних заходів з енергозбереження;
- стимулювання інвестиційно-інноваційної складової бюджету розвитку бюджету міста Одеси;
- практична реалізація участі громадян міста у процесі формування бюджету (проект «Громадський бюджет»).

Серед основних принципів середньострокового бюджетного прогнозування, на яких базується Прогноз, є принцип збалансованості, обґрунтування, ефективності та результативності.

Можливими ризиками невиконання прогнозних показників є:
	- зниження обсягів надходжень як іноземних, так і внутрішніх інвестицій в економіку міста та згортання іноземними компаніями інвестиційних планів або перенесення термінів їх реалізації на майбутній період;
	- поширення неплатоспроможності реального сектору економіки;
	- суттєве підвищення ціни на природний газ для підприємств промисловості;
	- ризик нової хвилі дестабілізації у банківському секторі;
	- збереження низької кредитної активності комерційних банків, неможливість відновлення довгострокового кредитування малого та середнього бізнесу тощо.

Індикативні показники соціально-економічного розвитку міста Одеси 
на 2018 та 2019 роки

Прогнозні розрахунки на 2018-2019 роки враховують поточну економічну ситуацію, зовнішню кон’юнктуру та внутрішні умови розвитку економіки міста.
Послідовна реалізація визначених пріоритетів та цілей соціально-економічного розвитку міста на 2017 рік надасть можливість                                у 2018-2019 роках примножити досягнуті у попередні роки позитивні економічні темпи зростання, зберегти економічну стабільність та сталий розвиток міста, послабити залежність економіки міста від негативних наслідків політичної та економічної ситуації у країні.
Зростання обсягів промислового виробництва буде досягнуто 
за рахунок сприяння впровадженню енергозберігаючих технологій 
у виробництві продукції та реалізації масштабних інвестиційних проектів.
Помірне відновлення внутрішнього та інвестиційного попиту компенсує дію стримуючих чинників у промисловому виробництві та сприятиме зростанню обсягу реалізованої промислової продукції 
у 2017 році на 2,3%, що становитиме 19 597,5 млн.грн. 
Обсяг реалізованої промислової продукції у 2018 році зросте на 2,4% і становитиме 20 068,0 млн.грн та 20 570,0 млн.грн у 2019 році (збільшення                   на 2,5%).
	Завдяки зростанню промислового виробництва та товарообороту підприємств торгівлі прогнозується збільшення обсягу роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств у 2018 році на 2,0% – 28 053,5 млн.грн, у 2019 році – 28 643,0 млн.грн (102,1% до рівня 2018 року). 
	За рахунок проведення міською владою політики з охорони материнства та дитинства прогнозується поступове збільшення чисельності населення (у 2017 році – до 1 009,1 тис.осіб, у 2018 році – до 1 009,5 тис.осіб, у 2019 році – 1 010,5 тис.осіб).
	Стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць, посилення соціального захисту від безробіття, сприяння зайнятості населення дасть змогу зменшити чисельність зареєстрованих безробітних до 2,4 тис.осіб у 2017-2018 роках та до 2,3 тис.осіб у 2019 році.
Дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці сприятиме підвищенню рівня середньомісячної заробітної плати працівників міста 
до 5 110 грн у 2017 році та 5 500 грн у 2018 році (збільшення на 6,5% і 7,6% відповідно). У 2019 році прогнозується зростання середньомісячної заробітної плати на 8,5% (до 5 970 грн).
Однією з умов для соціально-економічного розвитку міста залишається залучення капітальних та прямих іноземних інвестицій. Зміцнення інвестиційного іміджу міста Одеси сприятиме зростанню обсягів прямих  іноземних інвестицій в економіку міста. Зростання капітальних інвестицій можливе в умовах покращення інвестиційної активності та нарощування обсягів виробництва підприємствами міста. Прогнозується, що капітальні інвестиції зростуть у 2018 році на 1,5%, у 2019 році – на 2,0% і досягнуть рівня 5 198,5 млн.грн та 5 302,5 млн.грн відповідно.
	Водночас обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) у 2017 році становитиме 550,0 млн.дол.США, 2018 році – 555,5 млн.дол.США, у 2019 році – 561,0 млн.дол.США за умов збереження темпів росту 100,5%, 101,0% та 101,0% відповідно.
Збереження економічної стабільності, отримання міжнародної допомоги для реалізації інвестиційних проектів, подальший розвиток зовнішньоекономічних та партнерських зв’язків сприятиме збільшенню експорту та імпорту товарів і послуг у 2017 році на 2,0%, у 2018 році –                       на 2,5%, у 2019 році – на 3,0%. Сальдо торговельного балансу                            у 2018-2019 роках прогнозується позитивне: понад 280 млн.дол.США.
Таким чином, у 2017-2019 роках прогнозується подальше підвищення рівня життя населення, збільшення доходів населення, розвиток системи соціального захисту, відновлення тенденції до зростання зайнятості населення та відповідно зниження рівня безробіття. Підвищенню добробуту найменш захищених верств населення сприятиме посилення соціальної підтримки з боку міської влади. Все це позитивно вплине на рівень життя та зростання економіки міста в цілому.



Прогноз соціального та економічного розвитку міста Одеси 
на 2018 та 2019 роки

Найменування показників
2018 рік (прогноз)
2019 рік (прогноз)
Обсяг реалізованої промислової продукції                      у діючих цінах, млн.грн
20 068,0
20 570,0
відсотків до попереднього року*
102,4
102,5
Обсяг реалізованих послуг, млн.грн
Не обліковується 
статистичними органами
відсотків до попереднього року*

Прибуток до оподаткування прибуткових підприємств, млн.грн
6 105,0
6 170,5
Кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення, одиниць
132
135
Роздрібний товарооборот торгової мережі підприємств, млн.грн
28 053,5
28 643,0
темп росту (зменшення) роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств, %
102,0
102,1
Чисельність населення, тис.осіб (на кінець року)
1 009,5
1 010,5
Чисельність зареєстрованих безробітних,                    тис.осіб
2,4
2,3
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника, грн
5 500
5 970
відсотків до попереднього року
107,6
108,5
Капітальні інвестиції, млн.грн
5 198,5
5 302,5
відсотків до попереднього року*
101,5
102,0
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), млн.дол.США (на кінець періоду)
555,5
561,0
відсотків до початку року*
101,0
101,0
Експорт товарів та послуг, млн.дол.США
1 041,0
1 072,5
відсотків до попереднього року*
102,5
103,0
Імпорт товарів та послуг, млн.дол.США
756,5
779,0
відсотків до попереднього року*
102,5
103,0
Сальдо торговельного балансу, млн.дол.США
+283,5
+287,0
* - розрахункові дані

Розмір мінімальної заробітної плати з 01 січня 2017 року становитиме              3 200 гривень.
 Розмір посадового окладу (тарифна ставка) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня 2017 року становитиме            1 600 гривень.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховуються з урахуванням прогнозного зростання тарифів на енергоносії та прогнозного індексу цін виробників: на 2018 рік – коефіцієнт росту порівняно                                із 2017 роком – 1,0688;  на 2019 рік –  порівняно із 2018 роком – 1,052.

2. Індикативні прогнозні показники бюджету міста Одеси

Прогноз доходів бюджету м. Одеси на 2018 та 2019 роки розроблено з урахуванням змін, внесених до Податкового та Бюджетного кодексів України, заходів з податкової реформи та реформи міжбюджетних відносин, збудованих на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування. 
Крім того, при прогнозуванні дохідної частини бюджету міста Одеси               на 2018 та 2019 роки було враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, макропоказники економічного і соціального розвитку по місту Одесі за 2016 рік, а також фактичне виконання дохідної частини бюджету міста Одеси за результатами 2014-2016 років.  
Прогноз доходів бюджету міста Одеси (загальний та спеціальний фонди без урахування трансфертів) на 2018 рік визначено в сумі                     5 491,1 млн.грн,  на 2019 рік – 5 776,2 млн.грн, що на 5,2 % більше порівняно з плановими показниками на 2018 рік.
Основним бюджетоутворюючим джерелом надходжень є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в прогнозі загального фонду на  2018 рік та на 2019 рік складає більше 50,0 %. 
Відповідно до норм Податкового кодексу України основним показником для розрахунку прогнозних надходжень податку на доходи фізичних осіб виступає показник витрат на оплату праці (ВОП), який включає:
- фонд оплати праці найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців (ФОП);
- допомогу по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;
- винагороду за цивільно-правовими договорами.
Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб розрахований з урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, передбачених нормами Податкового кодексу України, враховуючи останні законодавчі зміни.
З урахуванням норм Податкового та Бюджетного кодексів України  прогнозні обсяги податку на доходи фізичних осіб на 2018 та 2019 роки                       у відрахуваннях до бюджету м. Одеси складуть 2 728,8 млн.грн та                2 870,7 млн.грн відповідно.

Щодо інших платежів, прогнозні показники надходжень на                       2018 та 2019 роки визначені на підставі розрахунків, проведених виходячи з наявного контингенту платників, з урахуванням норм Податкового кодексу України, які регламентують справляння відповідних платежів до бюджету, змін до них, які наберуть чинності у наступні бюджетні періоди, та нормативів відрахувань до  бюджету міста Одеси за окремими платежами, передбаченими Бюджетним кодексом України. 
Прогноз видатків бюджету міста Одеси на 2018 та 2019 роки розроблено на основі відповідних макроекономічних показників та показників доходної частини бюджету міста Одеси. 

Індикативні прогнозні показники бюджету міста Одеси на 2018 та             2019 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності.

Індикативні прогнозні показники бюджету на 2018 та 2019 роки

Назва показника
2018 рік*
(прогноз)
2019 рік*
(прогноз)
ДОХОДИ
5 491 110,0
5 776 170,0
у тому числі:


ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД разом, з них:
5 201 200,0
5 471 700,0
Податок на доходи фізичних осіб
2 728 800,0
2 870 700,0
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
454 000,0
477 600,0
Податок на майно
971 500,0
1 022 000,0
Єдиний податок
732 700,0
770 800,0
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД разом, з них:
289 910,0
304 470,0
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності
210,0
220,0
Екологічний податок
2 100,0
2 200,0
Власні надходження бюджетних установ
188 300,0
197 700,0
Цільовий фонд
400,0
450,0
Бюджет розвитку разом, у т.ч.:
98 900,0
103 900,0
надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Одеси
41 000,0
43 100,0
кошти від приватизації та відчуження майна в інший спосіб, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Одеси
26 200,0
27 500,0
кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності територіальної громади міста Одеси
31 700,0
33 300,0
ВИДАТКИ
5 336 034,6
5 622 833,0
у тому числі:
 
 
Загальний фонд
4 027 175,0
4 237 183,1
у тому числі:
 
 
Державне управління
274 860,2
289 152,9
Освіта
1 050 223,8
1 104 835,4
Охорона здоров'я
466 065,3
490 300,7
Соціальний захист та соціальне забезпечення
391 080,1
411 416,3
Культура і мистецтво
181 224,0
190 647,6
Фізична культура і спорт
31 815,5
33 469,9
Житлово-комунальне господарство
200 884,4
211 330,4
Будівництво
5 944,0
6 253,1
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика
361 839,3
380 654,9
Засоби масової інформації
4 157,3
4 373,5
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство
6 182,8
6 504,3
Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю
708 529,8
746 064,6
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека
2 510,9
2 641,5
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
7 295,0
7 674,3
Видатки, не віднесені до основних груп
334 269,4
351 651,4
з них: реверсна дотація
156 633,5
156 633,5
Обслуговування боргу
293,2
212,3
Спеціальний  фонд
1 308 859,6
1 385 649,9
у тому числі:
 
 
Державне управління
1 648,5
1 730,9
Освіта
113 574,6
119 253,3
Охорона здоров'я
55 819,6
58 610,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення
736,1
772,9
Культура і мистецтво
8 678,6
9 112,5
Фізична культура і спорт
199,3
209,3
Будівництво
817 102,3
869 225,1
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика
300 600,0
315 700,0
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека
147,3
154,8
Видатки, не віднесені до основних груп
7 643,3
8 010,5
Цільові фонди
2 710,0
2 870,0
ФІНАНСУВАННЯ
-2 659,8
-2 659,8
у тому числі:
 
 
Погашення довгострокових зобов'язань
-2 659,8
-2 659,8
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   
1 174 000,0
1 234 500,0
КРЕДИТУВАННЯ, сальдо 
152 415,6
150 677,2
у тому числі:
 
 
Надання кредитів
152 895,6
151 182,2
у тому числі:
 
 
Загальний фонд
325,0
341,9
Спеціальний  фонд
152 570,6
150 840,3
Повернення кредитів
-480,0
-505,0
у тому числі:
 
 
Загальний фонд
-300,0
-325,0
Спеціальний  фонд
-180,0
-180,0
* без урахування міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів з урахуванням реверсної дотації

3. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати, яких планується досягти а рамках реалізації бюджетної політики
 
3.1. Наповнення бюджету міста Одеси
Пріоритетні напрями розвитку бюджетоутворюючих галузей регіону та основні завдання щодо активізації підприємницької діяльності:
Розвиток підприємництва та дерегуляція:
	організація діяльності Одеського міського коворкінг-центру;

надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва міста;
інформаційне забезпечення суб'єктів бізнесу;
ремонт та реконструкція 3-х районних відділів надання адміністративних послуг, призначених для прийому одержувачів адміністративних послуг, відповідно до стандартів, визначених законодавством України.

Промисловість:
	створення сприятливих умов для підвищення експортного потенціалу промислових підприємств, забезпечення умов для їх участі у виставках, форумах та інших заходах, у тому числі міжнародних; 
	сприяння впровадженню енергозберігаючих технологій у виробництві продукції;
	реалізація інвестиційних проектів.


Транспорт та транспортна інфраструктура:
	створення сучасних спеціалізованих високотехнологічних перевантажувальних терміналів, збільшення потужностей морського порту; 
	забезпечення реалізації заходів з будівництва нової злітно-посадкової смуги або реконструкції діючої злітно-посадкової смуги з відповідним оснащенням новим радіосвітлотехнічним обладнанням.


	Будівництво:
	проектування та будівництво аварійного скиду паводкових вод Хаджибейського лиману у м. Одесі;

реставрація будівель-пам’ятників історії та архітектури, які розташовані в історичному центрі Одеси;
будівництво нових, ремонт та реконструкція існуючих дитячих дошкільних закладів;
будівництво нових, капітальний ремонт і реконструкція існуючих загальноосвітніх навчальних закладів із сучасною інфраструктурою;
	будівництво та капітальний ремонт, реконструкція існуючих об’єктів соціально-культурного призначення.

Характеристика податкової бази місцевого бюджету, її зміна                         у середньостроковій перспективі:
Прогноз розроблено відповідно до Податкового та Бюджетного кодексів України, заходів з податкової реформи та реформи міжбюджетних відносин, збудованих на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування. 
При цьому, відсоток більшості доходних статей бюджету визначається на загальноукраїнському рівні практично без участі органів місцевого самоврядування.
Реформа міжбюджетних відносин в Україні, що була започаткована у 2015 році, має значний вплив на місцеві фінанси й в поточному році.                        Внаслідок делегування повноважень зі збору частини бюджетних надходжень з центрального до місцевих бюджетів (акцизного податку, транспортного податку, державного мита за видачу паспортів, деяких видів адміністративних послуг, розширено базу оподаткування податку на нерухомість шляхом включення до оподаткування цим податком комерційного (нежитлового) майна тощо) місцеві бюджети продовжували нарощувати дохідну частину як за власними надходженнями, так і за офіційними трансфертами з державного бюджету.
Таке зростання також стало можливим через рішення Верховної Ради України з підвищення ставок та розширення бази оподаткування, а саме з 2016 року:
- з 15% до 18% підвищено ставку податку на доходи фізичних осіб для більшості платників з одночасним зниженням відсотків нарахувань Єдиного соціального внеску на фонд оплати праці до 22%;
- до 1,433 збільшено коефіцієнт індексації землі;
- з 2% до 3% (для неплатників ПДВ) та з 4% до 5% (для платників ПДВ) збільшено ставку єдиного податку для III групи платників;
- збільшено ставки акцизного податку на виробництво алкогольних та тютюнових виробів, а також встановлено адвалорну ставку з реалізації палива;
- запроваджено новий збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Інформація стосовно основних бюджетоутворюючих платників податків до місцевого бюджету: 
За видами економічної діяльності дохідна частина загального фонду бюджету міста Одеси формується за рахунок надходжень від установ та організацій: 21,7% – бюджетної сфери, 15,7% – транспорту та зв’язку,                                                   10,1% – промисловості,  2,8% –  будівництва, 0,1% – сільського господарства, 17,3% – торгівлі, 2,9% – фінансової діяльності, 7,7% – суб’єктів підприємництва, 21,7% – інші.
Структура платників податків до бюджету міста за підсумками                             І півріччя 2016 року залишається диверсифікованою як за платниками, так і за галузями. В цьому періоді на 10 ключових підприємств міста припадало 5,0% загального обсягу власних надходжень бюджету, в аналогічному періоді минулого року така концентрація становила 9,9%. Відносно                       20 ключових підприємств міста цей показник в поточному році становив 6,7% (144,8 млн.грн), в І півріччі 2015 року – 13,8% (167,9 млн.грн).  










Основні платники податків та зборів до бюджету м. Одеси

Назва платника 
Вид діяльності
6 міс. 2015 року
Назва платника 
Вид діяльності
6 міс. 2016 року


Сума надходжень, млн.грн
Частка  у  бюджеті без трансфертів


Сума надходжень, млн.грн
Частка  у  бюджеті без трансфертів
КП «Теплопостачання                     міста Одеси»
надання послуг з постачання пару та гарячої води
52 044,4
3,7%
ПАТ «ЕК Одесаобленерго»
постачання електричної енергії
21 249,0
1,0%
ТОВ «Бруклін-Київ»
транспортне оброблення вантажів
19 430,0
1,4%
ТОВ «Бруклін-Київ»
транспортне оброблення вантажів
16 153,0
0,7%
АБ «Південний» 
фінансова діяльність
14 745,9
1,0%
ДП «Одеський морський торговельний порт»
надання послуг водного транспорту
13 978,7
0,6%
ПАТ «ЕК Одесаобленерго» 
постачання електричної енергії
11 086,8
0,8%
АБ «Південний»
фінансова діяльність
13 941,8
0,6%
ДП «Одеський морський торговельний порт»
надання послуг водного транспорту
9 104,4
0,6%
ІП «СЖС Україна»
інспектування та сертифікація вантажів
10 061,6
0,5%
ПП «Таврія Плюс»
торгівля 
8 120,0
0,6%
ДП «ГПК Україна»
транспортне оброблення вантажів
7 414,8
0,3%
ІП «СЖС Україна»
інспектування та сертифікація вантажів
6 579,3
0,6%
Філія «Інфоксводоканал»
водопостачання та водовідведення
7 164,8
0,3%
ДП «ГПК Україна»
транспортне оброблення вантажів
6 517,7
0,5%
ТОВ «Таврія – В»
торгівля
6 735,2
0,3%
 ТОВ «Таврія – В»
торгівля
3 944,4
0,5%
ПрАТ «Стальканат-Сілур»
виготовлення металевих виробів 
5 958,2
0,3%
ПрАТ «Стальканат-Сілур»
виготовлення металевих виробів
3 757,4
0,3%
ПАТ «Одескабель»
машинобудування
5 486,7
0,3%
Всього

140 859,1
9,9%


108 143,8
5,0%
	Фактори впливу на збільшення/зменшення надходжень платежів до бюджету; перелік заходів, що вживатимуться для розширення бази оподаткування та залучення додаткових надходжень до бюджету:
Основні чинники, які вплинуть на надходження:
	плата за землю:

- введення з 01 січня 2017 року нової нормативної грошової оцінки землі, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 29 червня                       2016 року № 756-VІІ «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Одеси»:
- збільшення ставки земельного податку з 1-го до 3-х відсотків (рішення Одеської міської ради від 10 червня 2015 року № 6762-VI                       «Про встановлення ставок земельного податку в м. Одесі») для наступних категорій землекористувачів: 
	які мають у постійному користуванні земельні ділянки, але не можуть мати їх на такому праві відповідно до статті 92 Земельного кодексу України;

які використовують земельні ділянки без належним чином оформлених документів;
- укладення нових договорів оренди землі;
- перегляд умов договорів оренди землі в частині збільшення розміру орендної плати відповідно до рішення Одеської міської ради від 20 вересня 2011року № 1267-VI «Про затвердження фіксованих відсотків при визначенні ставок орендної плати за земельні ділянки в місті Одесі».

	податок на доходи фізичних осіб: 

- поступове підвищення рівня заробітної плати на підприємствах, установах виробничої та бюджетної сфер;
- здійснення контролю за діяльністю СПД, які приховують отримані доходи, виплачують заробітну плату з порушенням вимог податкового законодавства; виявлення фактів ухилень від оподаткування заробітної плати, видачі її за рахунок «тіньових» коштів (виплата заробітної плати у «конвертах», ведення подвійної бухгалтерії);
- погашення податкового боргу з податку на доходи фізичних осіб;
- погашення заборгованості із виплати заробітної плати.
Заходи та інструменти підвищення рівня транспарентності процесу оподаткування і рівня фіскальної та організаційної діяльності відповідних служб:
Транспарентність (прозорість) податкової системи передбачає максимально чітке і несуперечливе формування норм податкового права і базується на наступних принципах:
- інформування громадськості, яке реалізовується через засоби масової інформації та сайти територіальних органів ДФС в Одеській області, щодо завдань, напрямів та результатів діяльності Головного управління ДФС в Одеській області. Крім того, інформування громадськості досягається завдяки забезпеченню взаємодії з інститутами громадянського суспільства та Громадською радою при Головному управлінні ДФС в Одеській області. До того ж, шляхом проведення семінарів, публічного інформування платників податків через сайти територіальних органів ДФС в Одеській області та ЗМІ податкова служба проводить роботу щодо доведення норм Податкового кодексу України, Митного кодексу України та законодавства з питань ЕСВ до платників податків;
- відкритості формування та виконання бюджету та бюджетної звітності, яка досягається співпрацею з органами місцевого самоврядування та виконавчої влади, щодо складання та здійснення бюджетних програм, які реалізують бюджетну політику на адміністративно-територіальній одиниці;
- доступності інформації,  яка передбачає наявність повної бюджетної інформації та її обов'язкову публікацію, що реалізується через публікації на сайті територіальних органів ДФС в Одеській області та ЗМІ.
Крім того, для формування у громадян України вектору добровільної сплати податків на теперішній час актуальною задачею є орієнтація фіскальної служби саме на сервісні функції, зокрема на обслуговування платників. Виконання цієї мети покладено на центри обслуговування платників, що діють при кожній податковій інспекції. 
З метою спрощення обслуговування платників запроваджені та функціонують електронні сервіси. Це дозволяє платникам податків уникнути зайвих витрат часу та отримати необхідну інформацію.
	Тенденції розвитку управління об’єктами комунальної власності тощо:
Основним напрямком управління комунальною власністю міста                                  у 2018-2019 рр. є підвищення ефективності використання майна, що знаходиться у комунальній власності, яке буде реалізовуватися в таких сферах: 
- продовження роботи з передачі в оренду приміщень, у тому числі на конкурсних засадах, на виконання статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». 

Показники передачі приміщень в оренду                                                                         за період 2013 року – 9 місяців 2016 року


2013 р.
2014 р.
2015 р.
2016 р.  (9 міс.)
Виставлено на конкурси, об’єктів
15
20
34
42
Передано в оренду згідно з розпорядженнями міського голови, об’єктів
121
62
60
102

Очевидно, що темпи передачі приміщень в оренду безпосередньо залежать від попиту, який є наслідком загальної економічної ситуації, кон’юнктури ринку оренди нерухомого майна у різні періоди та тенденції постійного скорочення інвестиційно привабливих площ;
- продовження роботи з інвентаризації фондів комунальної власності      (у 2018-2019 рр. планується збереження темпів минулих років –                                    до 90 тис.кв.м на рік) та подальша робота з реєстрації права територіальної громади на об’єкти нерухомого майна. Так, рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про реєстрацію об’єктів комунальної власності                              м. Одеси», прийняті у 2013 році, включають 142 об’єкти комунальної власності, у 2014 році, – 132 об’єкти, у 2015 році, – 95 об’єктів, за 9 місяців поточного року прийнято рішень виконавчого комітету Одеської міської ради по 92 об’єктах комунальної власності;
- аналіз ефективного використання нерухомого майна виконавчими органами та комунальними підприємствами Одеської міської ради, а також реалізація в межах повноважень дій з оптимізації їх розміщення (виконання рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету щодо придбання, прийняття у комунальну власність, передачі та продажу приміщень);
- врегулювання питання з об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків щодо ефективного використання приміщень комунальної власності в таких житлових будинках (планується проводити роботу з 200 ОСББ щорічно);
- збереження надходжень від орендної плати та  від продажу приміщень на рівні, не нижчому від рівня 2016 року.
У цілому темпи продажу об’єктів комунальної власності повністю залежать від попиту потенційних покупців, який знаходиться під впливом економічної та політичної ситуації в країні.

Показники продажу приміщень за період 2013 року – 9 місяців 2016 року                             та прогнозу на 2017 рік

Період
2013 р.
2014 р.
2015 р.
2016 р. (9 міс)
Прогноз 2017 р.
Структура продажів
кв.м
% в загаль-ній площі прода-жів
кв.м
% в загаль-ній площі прода-жів
кв.м
% в загаль-ній площі прода-жів
кв.м
% в загаль-ній площі прода-жів
кв.м
% в загаль-ній площі прода-жів
1 поверх та вище
4265,7
54,0%
3487,5
52,1%
3402,4
64,3%
1646,8
40,8%
3363,1
67,3%
Будівлі
719,4
9,1%
538,5
8,0%
431,8
8,2%
1406,2
34,8%
373,8
7,5%
Підвали
2917
36,9%
2672,3
39,9%
1458,2
27,6%
984,6
24,4%
1263,1
25,3%
Усього кв.м на суму,  тис.грн
7902,1
19508 тис.грн
6698,3
16640 тис.грн
5292,4
23994 тис.грн
4037,6
21895 тис.грн
5000
25000 тис.грн
В т.ч. орендовані
5177,0
65,5%
3882,3
58,0%
3132,3
59,2%
2023,9
50,1%


На підставі аналізу темпів продажу приміщень за минулі роки (щороку площа проданих об’єктів менша на 15-20 %, ніж  попереднього року) можна допустити, що у 2018 році може бути продано біля 4000 кв.м, а у 2019 – майже 3 500 кв.м.  
	Інформація щодо наданих місцевою радою пільг зі сплати податків:
	Останніми роками основним видом податку, за яким Одеською міською радою приймаються рішення  щодо надання  пільг, є земельний податок.
Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»                              (далі – Закон) з 01 січня 2015 року внесено зміни до Податкового кодексу України в частині встановлення пільг по земельному податку, а саме окремим категоріям землекористувачів скасовано пільги зі сплати земельного податку. 
Згідно з нормами статті 282 Податкового кодексу України з 01 січня 2015 року втратили право на пільги:
- заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам’ятки природи, заповідні урочища та парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва;
- дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;
- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
- дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;
- релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;
- дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів. Пільги зі сплати земельного податку повернуто зазначеній категорії платників Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для надання освітніх послуг дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами недержавної форми власності»;
- підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, – за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву, бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;
- платники фіксованого сільськогосподарського податку за земельні ділянки, які використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва;
- новостворені фермерські господарства протягом трьох років, а в праценедостатніх населених пунктах – протягом п’яти років з часу передачі їм земельної ділянки у власність.

	З урахуванням зазначених змін Одеською міською радою пільги по земельному податку надавались: 
	- виконавчим органам Одеської міської ради та закладам, які повністю утримуються за рахунок коштів бюджету міста Одеси;
	- комунальним підприємствам та установам Одеської міської ради;
	- закладам, управлінням, які повністю утримуються за рахунок коштів обласного бюджету Одеської області;
	- вищим навчальним закладам, професійно-технічним навчальним закладам (коледжам, училищам, технікумам) державної форми власності, підприємствам державної та обласної комунальної власності;
	- підприємствам, організаціям приватної форми власності. 
	У 2015 році по земельному податку Одеською міською радою надано пільг на загальну суму 114 658,0 тис.грн.
	У 2016 році сума наданих пільг по земельному податку становить           150 889,7 тис.грн. 
	На 2017 рік та на період 2018-2019 років перелік отримувачів пільг залишиться без змін та сума пільг по земельному податку буде на рівні               150 000,0 тис.грн.

3.2. Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності

Державне управління

        	Прогноз  за  бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення» на 2018-2019 роки  (далі – Програма) складається  відповідно  до  вимог Бюджетного кодексу України,  законів  України                      «Про  місцеве  самоврядування  в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного  і  соціального  розвитку  України»,  постанови  Кабінету  Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621                  «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального  розвитку  та складання  проекту  державного  бюджету», Програми  соціально-економічного та культурного розвитку міста Одеси                   на 2017 рік.
     	Основними напрямками розвитку Програми є:
- підвищення якості надання адміністративних послуг населенню;
- підвищення результативності та ефективності видатків на утримання виконавчих органів Одеської міської ради;
- подальше сприяння прозорості витрачання бюджетних коштів;
- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджетних коштів. 
Прогноз за структурою управління містом на 2018-2019 роки:
Кількість головних розпорядників бюджетних коштів – 31 виконавчий орган Одеської міської ради зі статусом юридичної особи (виконавчий комітет Одеської міської ради, служба у справах дітей Одеської міської ради, 4 районні адміністрації, 15 департаментів, 10 управлінь), який фінансується за рахунок місцевого бюджету.
Штатна чисельність  апарату Одеської міської ради, виконавчих органів та їх структурних підрозділів на 2018-2019 роки складатиме                       1750 штатних одиниць. 
        З метою більш ефективного використання бюджетних коштів та підвищення якості надання послуг населенню планується  розміщення всіх органів виконавчої влади в одній будівлі.

Освіта

За рахунок бюджету міста Одеси утримуватимуться 295 бюджетних установ галузі «Освіта», з них:
	 125 дошкільних навчальних закладів;
	 117 загальноосвітніх шкіл;
	 4 вечірні школи;
	 2 загальноосвітні школи-інтернати;
	 1 дитячий будинок;
	 3 спеціальні загальноосвітні школи-інтернати для дітей з вадами фізичного чи розумовому розвитку;
	 1 ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою;
	 15 позашкільних закладів освіти;
	 12 професійно-технічних навчальних закладів;
	 5  методичних центрів;
	 9 інших установ;
	 1 комунальний позашкільний навчальний заклад «Міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія».


Пріоритетами розвитку галузі є:
Забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх мешканців міста, оптимізація управління та організаційної структури системи освіти; забезпечення права дитини на здобуття освіти, розширення мережі закладів дошкільної освіти; розвиток мережі закладів позашкільної освіти; удосконалення механізмів управління і фінансування навчальних закладів, залучення позабюджетних коштів на розвиток освіти; інформатизація навчально-виховного процесу відповідно до європейських стандартів освітньої системи.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:
- зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів;
- інформатизація навчально-виховного процесу;
- впровадження енергоефективних заходів у закладах освіти;
- закупівля твердого і м’якого інвентарю для здійснення поточної діяльності;
- забезпечення штатними одиницями новостворених груп дошкільної освіти;
- удосконалення механізмів управління і фінансування загальноосвітніх навчальних закладів, залучення позабюджетних коштів на розвиток освіти;
- розвиток ринку освітніх послуг;
- впровадження та використання інтерактивних комп’ютерних технологій в навчально-виховному процесі, технологій дистанційної освіти, розробка та впровадження інноваційних методик викладання навчальних дисциплін – створення комп’ютерних програмно-методичних матеріалів;
		- поточні ремонтні роботи, а саме: утеплення фасадів, модернізація внутрішніх систем опалення, утеплення та ремонт покрівель;
- відновлення роботи дошкільних навчальних закладів. У 2017 році заплановано відкриття та введення в експлуатацію ДНЗ № 28                                      (вул. Чорноморського козацтва), № 48 (вул. Дюківська) та дошкільної ланки у ЗОШ № 217 (вул. Кустанайська). Також передбачено вивільнення                  з оренди ДНЗ № 217 (вул. Гайдара);
- організація позашкільної діяльності дітей та учнівської молоді; збереження та розвиток мережі закладів позашкільної освіти, таборів оздоровлення і відпочинку;
- оздоровлення дітей у пришкільних таборах і таборах відпочинку; 
- удосконалення системи фінансового забезпечення професійно-технічної освіти.

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:
- забезпечення стійкого розвитку системи освіти, всебічного розвитку особистості, стабільного функціонування галузі «Освіта» для задоволення освітніх потреб населення;
- інтеграція освіти до європейського і світового освітніх процесів;
- підвищення якості навчання, виховання, кваліфікації педагогічних працівників та їх компетентності;
- розробка і запровадження нових педагогічних технологій, інформатизація освіти;
- підготовка у професійно-технічних закладах м. Одеси спеціалістів відповідно до потреб регіонального ринку праці.
Кількість дітей у дошкільних навчальних закладах міста на кінець 
2016 року складає 27 606 осіб, на кінець 2017 року очікується 27 906 осіб, що на 1,1 % більше, ніж за попередній рік, на кінець 2018 року за прогнозом – 28 106 осіб (на 0,7 % більше попереднього), на кінець 2019 року – 28 350 осіб  (на 0,9 % більше попереднього року).
Кількість дітей у віці від 3-х до 6-ти років, охоплених дошкільною освітою на кінець 2016 року, складає 24 870 осіб (72 % дітей охоплено дошкільною освітою), на кінець 2017 року очікується 25 170 осіб (74 % дітей охоплено дошкільною освітою), що на 1,1 % більше, ніж за попередній рік, на кінець 2018 року за прогнозом – 25 370 осіб (76 % дітей охоплених дошкільною освітою), що на 0,7 % більше попереднього, на кінець                            2019 року – 25 610 осіб (78 % дітей охоплено дошкільною освітою),                            що на 0,9 % більше попереднього року.
Середня завантаженість 1-го дошкільного навчального закладу у             2016 році складає 139 вихованців на заклад, у 2017 році очікується                    140 вихованців на заклад, у 2018 році за прогнозом – 138, у 2019 році –              142 вихованці на заклад. 
Кількість учнів у загальноосвітніх начальних закладах на 2016-                    2017 навчальні роки складає 91 590 осіб; на 2017-2018 та 2018-2019 навчальні роки очікується до 92 000 осіб. 
Охорона здоров’я

У 2017 році та 2018-2019 роках з бюджету м. Одеси заплановано фінансування на утримання 48 лікувально-профілактичних установ, у тому числі:
	7 лікарень;
	2 дитячих лікарень;

5 пологових будинків;
5 дорослих поліклінік;
7 дитячих поліклінік;
4 стоматологічних поліклінік;
11 центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги;
протитуберкульозного дитячого санаторію;
2 будинків дитини;
4 спеціалізованих поліклінік.
З них 8 утримуються на міському бюджеті, 40 – фінансуються за рахунок медичної субвенції. Крім того, за рахунок медичної субвенції фінансуються інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та міський Центр здоров`я. 
Крім того, з метою забезпечення населення міста Одеси високотехнологічною медичною допомогою, комунальній установі «Міська клінічна лікарня № 10» з 01 грудня 2016 року передано та закріплено за нею на праві оперативного управління об’єкт нерухомого майна «Міська лікарня швидкої медичної допомоги», що розташований за адресою: м. Одеса,                    вул. Маршала Малиновського, 61-Г. В даному новозбудованому лікувальному корпусі на базі сучасного діагностичного та лікувального обладнання наступними роками буде впроваджено високотехнологічне хірургічне лікування населення міста Одеси.

Пріоритетами розвитку галузі є:
Підвищення якості та доступності медичних послуг. Поліпшення здоров’я громадян шляхом створення умов для забезпечення доступної високоякісної медичної допомоги кожному жителю міста як на амбулаторному етапі, так і при наданні стаціонарної допомоги; запровадження сучасних ефективних методів діагностики захворювань, їх профілактика та раннє виявлення; сприяння зміцненню стану здоров’я та збільшенню тривалості життя населення за рахунок створення здорового оточуючого середовища, пропагування здорового способу життя; продовження активного віку та підвищення працездатності населення міста, впровадження нових ефективних механізмів фінансування у сфері охорони здоров’я та втілення приватно-державного партнерства у сфері надання кваліфікованих медичних послуг.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:
-  реформа сфери охорони здоров’я міста Одеси;
-	 інформатизація сфери охорони здоров’я міста Одеси;
-	 створення та оснащення пренатального центру другого рівня на базі КУ «Пологовий будинок № 5»;
-	 покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних установ м. Одеси;
-	забезпечення виконання державних  та міських цільових   програм                   у галузі «Охорона здоров’я».

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:
-	подальше реформування сфери охорони здоров’я міста Одеси;
-	завершення розмежування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги;
-	розширення мережі амбулаторій сімейної медицини, наближення їх до місць проживання населення, їх оснащення;
-	 впровадження єдиної інформаційної системи у сфері охорони здоров’я, що забезпечить електронний облік, звітність, документообіг та зберігання накопиченої і обробленої інформації;
-	підвищення якості медичної допомоги, що надається новонародженим, вагітним, роділлям та породіллям.
-	покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних установ міста та створення відповідних умов для роботи;
-	покращення демографічних показників міста за рахунок покращення стану здоров`я населення.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

За рахунок бюджету міста Одеси утримується 14 комунальних установ соціальної спрямованості, на обслуговуванні яких знаходиться близько        17 тис. мешканців міста, а саме:
- комунальні установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси, які надають соціальні та реабілітаційні послуги громадянам похилого віку;
- три комунальні установи, які надають соціальні послуги дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;
- 7 комунальних установ, які надають соціальні послуги, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам.
На сьогодні у місті Одесі мешкає понад 241 тис.осіб похилого віку,          58 тис. дорослих осіб з особливими потребами та більше 2,8 тис. дітей-інвалідів, які потребують підвищення добробуту, поступового наближення до зниження бідності та досягнення соціальної справедливості,  заохочення  до соціального прогресу з метою наближення рівня життя в країні до європейських стандартів.
Враховуючи аналітичні дані звернень громадян, з кожним роком збільшуються показники щодо кількості наданих заяв мешканців міста, які гостро потребують певних видів соціальних послуг. Більшість таких звернень надходять від осіб похилого віку, ветеранів війни та праці, членів сімей загиблих (померлих) воїнів, інвалідів, багатодітних сімей та одиноких громадян як найбільш вразливої категорії населення, які найгостріше відчувають негативні наслідки погіршення економічної ситуації.
Зміни мережі чи структури закладів у прогнозних роках не передбачені.

Культура і мистецтво

За рахунок бюджету міста  Одеси утримуватимуться 27 установ, у тому числі:
	бібліотечні системи (дитяча та доросла)     	- 2

(у тому числі 38 філій)
	музеї								- 2
	театр духової музики					- 1
	школи естетичного виховання дітей		- 21
	міська художня галерея				- 1


Пріоритетами розвитку галузі є:
Збереження національних та культурних традицій народного та академічного мистецтва, підтримка нових різноманітних громадських ініціатив, пов'язаних з вихованням молоді, залучення дітей і підлітків до творчості, а також впровадження новаторських проектів.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:
- проведення фестивалів, свят, конкурсів, оглядів професійного мистецтва і самодіяльної народної творчості, виставок творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, проведення інших заходів, в тому числі в рамках партнерських угод (партнерство міст) в Україні та за її межами;
- відкриття нових муніципальних музеїв та розширення експозиційних приміщень існуючих. Так, до 2019 року  планується  розширити площу Одеського муніципального музею особистих колекцій ім. О.В. Блещунова, квартири-музею Леоніда Утьосова завдяки придбанню квартир, розташованих поряд із закладами;
- розширення площі дитячої хореографічної школи м. Одеси за рахунок прилеглої до закладу квартири;
- розширення мережі сучасних дистанційних форм бібліотечно-інформаційного обслуговування (віддалений доступ до інформаційних оцифрованих фондів та баз даних бібліотечних систем);
- підвищення якості бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів, формування фондів бібліотек новими документами на різних носіях, створення максимально комфортних умов з метою ефективного обслуговування користувачів бібліотек;
- виплата стипендій міського голови обдарованим учням шкіл естетичного виховання, щомісячної надбавки до пенсії членам Одеського відділення Національної спілки письменників України, творчим особистостям, щорічної муніципальної надбавки до пенсій членам творчих спілок м. Одеси;
- підтримка участі обдарованих дітей у міжнародних, всеукраїнських конкурсах, фестивалях;
- створення дитячого оркестру учнів шкіл естетичного виховання на базі Одеського муніципального театру духової музики ім. О. Саліка для участі у загальноміських заходах; 
- створення сучасної студії звукозапису на базі Одеського муніципального театру духової музики ім. О. Саліка;
- проведення розважальних програм на території міських парків культури та відпочинку. 

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:
- збільшення кількості та якості культурологічних заходів, які проводяться у м. Одесі;
- популяризація міста Одеси як культурно-туристичного центру України;
Запланована відвідуваність Одеського зоопарку на 2018-2019 роки
Відвідуваність
2018 рік
2019 рік
Відвідуваність на платній основі
235 000 осіб
245 000 осіб
Пільгове відвідування 
115 000 осіб
120 000 осіб 
Всього відвідування
350 000 осіб
000 осіб
- збільшення кількості відвідувачів за рахунок створення нових програм, експозицій та фестивалів Одеського муніципального театру духової музики ім. О. Саліка, Одеського муніципального музею особистих колекцій                     ім.  О.В. Блещунова,  квартири-музею Леоніда Утьосова, Міської художньої галереї:



Найменування закладу
Відвідувачів, 
тис.осіб

2018 рік
2019 рік
КУ «Одеський муніципальний музей особистих колекцій 
ім. О.В. Блещунова»
11,0
11,5
КУ «Одеський муніципальний музей-квартира Леоніда Утьосова»
3,0
3,5
Всього відвідувачів
14,0
15,0
- забезпечення широкого залучення читачів до бібліотек міста:
Найменування закладу
Відвідувачів,
 тис. осіб

2018 рік
2019 рік
КУ «Централізована бібліотечна система для дорослих»
337,5
337,6
КУ «Централізована міська бібліотечна система для дітей»
649,0
650,0
Всього відвідувачів
986,5
987,6
- підвищення ефективності використання та збільшення бібліотечних фондів, розширення послуг, що надаються населенню у бібліотеках міста з метою задоволення і розвитку інформаційно-культурних потреб користувачів;
- формування нового середовища з комплексом інноваційних послуг для задоволення освітніх, інформаційних, культурних потреб мешканців міста;
- збільшення кількості учнів шкіл естетичного виховання: у 2018 році до 8389 дітей (на 200 дітей більше, ніж заплановано на 2017 рік), у 2019 році до 8500 дітей (на 111 дітей більше, ніж у 2018 році та на 311 дітей більше, ніж у 2017 році);
- збільшення кількості учнів шкіл естетичного виховання, які вступають до вищих мистецьких навчальних закладів.

Фізична культура і спорт
За рахунок бюджету міста Одеси утримуватимуться 20 установ, у тому числі:
	дитячо-юнацькі спортивні школи		- 19
	інші (ЦБ)						- 1

Метою діяльності галузі «Фізична культура та спорт» міста Одеси є підвищення рівня здоров’я, фізичного та духовного розвитку населення, зміцнення здоров’я різних категорій населення в соціально-побутовій сфері та забезпечення  діяльності закладів фізкультури  і спорту.

Пріоритетами розвитку галузі є:
Покращення стану спортивної бази міста Одеси, зміцнення іміджу міста. Масове залучення учнівської молоді міста Одеси до занять фізичною культурою та спортом, пропаганда патріотизму та здорового способу життя.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:
- укладення договорів про співпрацю між управлінням з фізичної культури та спорту Одеської міської ради та громадськими спортивними організаціями, проведення спільних спортивно-масових заходів; 
- проведення навчально-тренувальних зборів та змагань для вихованців
КПНЗ ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР; 
- проведення Спартакіади серед усіх верств населення, місячника «Спорт – спільна турбота», змагання «Тато, мама, я – спортивна сім'я»;
- організація та проведення спортивно-масових  заходів за місцем проживання та відпочинку мешканців міста; 
- щорічне збільшення на 1 школу кількості КПНЗ ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР;
	- виплата грошових персональних виплат видатним спортсменам міста Одеси, їх тренерам та ветеранам спорту.
Для проведення спортивної роботи в регіоні на 2017-2019 роки заплановано по 58 заходів навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту та 35 заходів навчально-тренувальних зборів  та змагань з неолімпійських видів спорту в розрахунку на кожен рік.
Середні витрати на один захід навчально-тренувальних зборів  та змагань з олімпійських видів  спорту складатиме: на 2017 рік – 11,5 тис.грн, 2018 рік – 12,1 тис.грн та на 2019 рік – 12,7 тис.грн. Середні витрати на один  захід навчально-тренувальних зборів  та змагань з неолімпійських видів  спорту на 2017 рік – 11,4 тис.грн, 2018 рік – 12,0 тис.грн та на 2019 рік –             12,6 тис.грн.

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:
- збільшення кількості вихованців КПНЗ ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР
Назва показника
Кількість (од.)

2017 рік
2018 рік
2019 рік
Кількість вихованців КПНЗ ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР 
7100
7150
7200
	- збільшення кількості осіб, залучених до систематичних занять з фізичної культури та спорту, та збільшення кількості фізкультурно-спортивних заходів для осіб з обмеженими можливостями;
- масове залучення учнівської та допризовної молоді міста Одеси до занять фізичною культурою та спортом, пропаганда патріотизму та здорового способу життя;
- розвиток та популяризація нових олімпійських та неолімпійських видів спорту, загальне збільшення кількості юнаків, які систематично займаються спортом;
- збільшення відсотка дітей, які систематично займаються спортом, від загальної кількості мешканців міста Одеси, покращення рівня пропаганди здорового способу життя, покращення спортивних результатів одеситів на міжнародних та всеукраїнських змаганнях; 
- формування родинних традицій, залучення дітей на власному прикладі батьків до систематичних занять фізичною культурою та спортом, здорового способу життя, зміцнення психологічних та емоційних стосунків у сім`ї; 
- покращення рівня навчально-тренувального процесу у КПНЗ ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР, збільшення кількості дітей залучених до систематичних занять олімпійськими видами спорту; 
- стимулювання до успішного виступу на міжнародних та всеукраїнських спортивних змаганнях видатних спортсменів міста Одеси та відзначення їх вагомого внеску у розвиток спорту України.

Житлово-комунальне господарство

         Пріоритетними завданнями у сфері житлово-комунального господарства є підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:
- організація благоустрою та забезпечення комфортного проживання населення у місті: освітлення, озеленення, прибирання, надання якісних житлово-комунальних послуг, здійснення ремонтів, реконструкції застарілого житлового фонду та інженерних систем тепло-, водо- забезпечення;
- реалізація заходів у рамках реформування житлово-комунального господарства, стимулювання створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Одесі;
- впровадження нових енергозберігаючих та енергоефективних технологій у сфері житлово-комунального господарства;
- встановлення лічильників обліку гарячої та холодної води, теплової енергії в усіх квартирах і будинках Одеси;
 - модернізація мереж зовнішнього освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій;
- реалізація Програми благоустрою околиць Одеси;
- заміна і модернізація ліфтів, що відпрацювали граничні терміни експлуатації;
- забезпечення ефективності використання коштів бюджету м. Одеси.

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:
- створення конкурентного середовища у житлово-комунальній сфері;
- надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог, визначених на законодавчому рівні;
- поліпшення стану житлового фонду;
- забезпечення якісного освітлення вулиць та прибудинкових територій житлових будинків.

Дорожньо-транспортний комплекс

Пріоритетами розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури у прогнозному періоді є поліпшення якості існуючих об'єктів для потреб громадян та економічного розвитку міста.  

Основні заходи для досягнення визначених завдань:
- розвиток і поліпшення стану покриття вулично-шляхової мережі;
- забезпечення комплексу заходів щодо удосконалення організації дорожнього руху у місті Одесі;
- поліпшення технічного оснащення комунальних підприємств дорожньо-транспортного комплексу;
- підвищення якості перевезення пасажирів;
- утримання засобів регулювання дорожнього руху в належному стані;
- продовження реалізації проекту «Безпечне місто» із встановленням мережі відеокамер;
- створення інтелектуальної системи управління дорожнім рухом;
- здійснення реконструкції шляхопроводів, мостів, будівництво дворівневих розв’язок, автомагістралей, у т.ч. «Об’їзд м. Одеси», «Північ-Південь»;
- оптимізація транспортного забезпечення ж/р Котовського з центром та ж/м Таїрова (реалізація проекту «Магістральний трамвайний маршрут прямого сполучення «Північ-Південь»);
- оновлення рухомого складу міського електротранспорту;
- модернізація трамвайних колій та контактної мережі.

  Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:
       	- розширення мережі автомобільних доріг міста;
- покращення стану безпеки руху транспорту і пішоходів та комфортного пересування  дорогами і тротуарами міста;
- прискорення розвитку транспортної інфраструктури міста, що є важливим фактором економічного зростання;
- сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку дорожнього господарства.

3.3. Фінансування бюджету міста Одеси

Індикативні прогнозні показники місцевого та гарантованого боргів бюджету міста Одеси

Прогнозні показники місцевого боргу 

Одеською міською радою прийнято рішення від 21 вересня                           2016 року № 1082-VII щодо здійснення місцевого зовнішнього запозичення у формі укладання кредитного договору між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Одеською міською радою на фінансування заходів з реалізації інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери м. Одеси та реконструкція систем вуличного освітлення м. Одеси» (далі – Проект).
Проект передбачає виконання низки енергозберігаючих заходів у бюджетних будівлях та часткову заміну неефективних світильників вуличної системи освітлення на світлодіодні. Проект спрямовано на скорочення споживання теплової та електричної енергії і зниження витрат бюджету міста Одеси. Очікувані річні заощадження – 3 213 642 грн/рік.
Валюта запозичення – національна валюта України, гривня.
Розмір (основна сума боргу) запозичення – 10 639 346,00 грн.
Співфінансування Проекту за рахунок коштів бюджету міста Одеси складає 1 670 000,00 грн.
Крім того, виконання робіт з реконструкції систем вуличного освітлення у м. Одесі здійснюватиметься за рахунок гранту                              в розмірі 150 384,0 євро від Фонду Східноєвропейського партнерства енергоефективності та довкілля (фонд Е5Р). 
Період, на який здійснюється запозичення, – 5 років від дати підписання Кредитного договору позики (включаючи період відстрочки до 1 року від дати підписання Кредитного договору).
Відсоткова ставка за користування кредитними коштами – 3% річних. 
          	Погашення кредиту та сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється рівними щоквартальними платежами відповідно до умов Кредитного договору, починаючи з моменту завершення періоду відстрочки.
Погашення кредиту та сплата відсотків за користування кредитними коштами здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Одеси. 
Показник
Сума, грн
Вибірка коштів у 2017 році
10 639 346,00
Вибірка коштів станом на 31 грудня 2017 року
10 639 346,00
Погашення кредиту:
 
 - у 2017 році
664 959,13
 - у 2018 році
2 659 836,52
 - у 2019 році
2 659 836,52
Граничний розмір місцевого боргу: 
 
станом на 31 грудня 2017 року
9 974 386,87
станом на 31 грудня 2018 року
7 314 550,35
станом на 31 грудня 2019 року
4 654 713,83
Сплата відсотків за користування залученими коштами:
 
 - у 2018 році
293 191,56
 - у 2019 році
212 288,20
Прогнозні показники гарантованого боргу

Проект «Розвиток міської інфраструктури».
Одеською міською радою спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі – МБРР) реалізується проект «Розвиток міської інфраструктури». Проект впроваджується КП «Агентство програм розвитку Одеси» на підставі наступних документів:
	1) Угода про позику між Україною та МБРР від 28 травня 2008 року                № 4869-UA;
	2) постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року                         № 1088 «Про затвердження Порядку забезпечення виконання комунальними підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги, боргових зобов'язань в рамках реалізації «відкритого компонента спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвиток міської інфраструктури»;
	3) постанови Кабінету Міністрів України вiд 26 листопада 2008 року               № 1027 «Про порядок iнiцiювання, підготовки та реалізації проектів економічного i соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями»;
	4) рішення Одеської міської ради від 17 травня 2006 року № 8-V                       «Про підтримку участі комунального підприємства «Агентство програм розвитку Одеси» у проекті «Розвиток міської інфраструктури в Україні за рахунок спеціальної інвестиційної позики Світового банку» («закритий компонент»);
	5) Рішення Одеської міської ради від 09 квітня 2009 року № 4176-V «Про підтримку участі комунального підприємства «Агентство програм розвитку Одеси» у реалізації «відкритого компонента спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвиток міської інфраструктури»;
	6) Угоди про субкредитування № 28000-04/206 від 10 грудня 2007 року між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та комунальним підприємством «Агентство програм розвитку Одеси» («закритий компонент»);
	7) Договору про субкредитування № 28010-02/116 від 28 жовтня                         2009 року між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та комунальним підприємством «Агентство програм розвитку Одеси» («відкритий компонент»);
	8) Договору гарантії між Україною в особі Міністерства фінансів України та Одеською міською радою від 18 грудня 2007 року № 28000-04/213 («закритий компонент»);
	9) Гарантії Одеської міської ради від 15 жовтня 2009 року                               № 03-1115/вих. 28000-04/213 («відкритий компонент»).
          Обсяг та валюта позики: 45 008 362,40 дол.США, в т.ч.:                             34 871 362,40  дол.США – «закритий компонент» та 10 137 000 дол.США – «відкритий компонент». 
          Вибірка коштів позики здійснена відповідно до Планів закупівель, погоджених МБРР, з 2009 року по 2015 рік. Терміни погашення                            Субкредиту –  з 2013 року по  2027 рік. 
           Фактична вибірка коштів за позиками склала                          45 008 362,40 дол.США, в т.ч. «закритий компонент» –                                    34 871 362,40 дол.США, «відкритий компонент» – 10 137 000,00 дол.США.
Відповідно до встановленого графіка, починаючи з 2013 року                       КП «Агентство програм розвитку Одеси» здійснює погашення позик двічі                   на рік – до 15 квітня та до 15 жовтня. 
Відповідно до графіка за період з 2013 року по  2016 рік здійснено погашення позик (основна сума боргу) у загальній сумі                                       9 405 604,59 дол.США, в т.ч. «закритий компонент» –                                      6 702 404,59 дол.США, «відкритий компонент» – 2 703 200,00 дол.США. Плата за користування кредитом за вказаний період склала                              764 806,04 дол.США.
У 2017 році прогнозується погашення кредиту в сумі                               2 573 017,24 дол.США, в т.ч. «закритий компонент» –                                     1 897 217,24 дол.США, «відкритий компонент» – 675 800,0 дол.США. Плата за користування кредитом – 712 637,32 дол.США. 
Таким чином, станом на 31 грудня 2017 року гарантований борг прогнозується у сумі 33 029 740,57 дол.США.
Показник
Разом
 у т.ч.


закритий компонент
відкритий компонент
Вибірка коштів станом на
31 грудня 2017 року
 
 
 
дол.США
45 008 362,40
34 871 362,40
10 137 000,00
тис.грн
1 260 234,15
976 398,15
283 836,00
Гарантований борг станом на  31 грудня 2017 року
 
 
 
дол.США
33 029 740,57
26 271 740,57
6 758 000,00
тис.грн
924 832,74
735 608,74
189 224,00
Погашення кредиту згідно з графіком:
 
 
 
 - у 2018 році
 
 
 
дол.США
2 683 522,69
2 007 722,69
675 800,00
тис.грн
75 138,64
56 216,24
18 922,40
 - у 2019 році
 
 
 
дол.США
2 801 477,95
2 125 677,95
675 800,00
тис.грн
78 441,38
59 518,98
18 922,40
Гарантований борг:
 
 
 
станом на 31 грудня 2018 року
 
 
 
дол.США
30 346 217,88
24 264 017,88
6 082 200,00
тис.грн
849 694,10
679 392,50
170 301,60
станом на 31 грудня 2019 року
 
 
 
дол.США
27 544 739,93
22 138 339,93
5 406 400,00
тис.грн
771 252,72
619 873,52
151 379,20
Плата за користування кредитом:
 
 
 
 - у 2018 році
 
 
 
дол.США
659 619,99
525 340,37
134 279,62
тис.грн
18 469,36
14 709,53
3 759,83
 - у 2019 році
 
 
 
дол.США
604 348,20
483 831,65
120 516,55
тис.грн
16 921,75
13 547,29
3 374,46
Прогнозний показник обмінного курсу гривні до долара США – 28,0 грн. 

2) Інвестиційний проект «Оновлення міського електротранспорту                  м. Одеса»
         Рішенням Одеської міської ради від 10 вересня 2015 року № 6916-VI надана згода комунальному підприємству «Одесміськелектротранс» на укладання кредитного договору з Європейським банком реконструкції та розвитку під гарантію Одеської міської ради.              
Основною метою та завданням проекту «Оновлення міського електротранспорту м. Одеса» є оновлення рухомого складу тролейбусного парку у місті Одесі, надання якісних транспортних послуг населенню,  покращення екологічного стану в місті.
Обсяг та валюта кредиту: 8 000 000,00 євро.
Строк кредиту: 12 років, упродовж яких кредит має бути повністю погашений рівними платежами за кожні шість місяців (20 платежів), наступні після завершення пільгового періоду.
Пільговий період, у який не передбачається погашення кредиту та сплата відсотків по ньому становить перші два роки кредиту, а саме 2016 та 2017 роки.
Відсоткова ставка за користування залученими коштами: 6-місячна ставка Euribor + Маржа 7% на рік, з можливістю зниження, але не нижче 4%. 
       Сплата відсотків за користування кредитом здійснюється у строки та разом з платежами з погашення кредиту згідно з умовами, встановленими Договором між КП «Одесміськелектротранс» і Європейським банком реконструкції та розвитку.
Відповідно до умов Договору кредит надається без майнового забезпечення.  
       Банку надається  місцева гарантія  з метою гарантування виконання зобов’язань КП «Одесміськелектротранс» як Позичальника відповідно до кредитного Договору.
    
26  листопада 2015 року виконавчим комітетом Одеської міської ради прийнято рішення № 363 «Про затвердження висновку щодо доцільності залучення кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту «Оновлення міського електротранспорту м. Одеса» під гарантію Одеської міської ради. 
21 жовтня 2015 року підписаний кредитний договір між                              КП «Одесміськелектротранс» і Європейським банком реконструкції та розвитку на отримання довгострокового кредитування для придбання              45 нових низькопідлогових тролейбусів. 
Відповідно до Порядку надання місцевих гарантій, затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів  України від 14 травня 2012 року № 541 Міністерством фінансів України узгоджено обсяг та умови надання Одеською  міською радою у 2016 році місцевої гарантії (наказ Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2016 року № 879).
21 жовтня 2016 року підписаний договір Гарантії, відшкодування та підтримки проекту «Оновлення міського електротранспорту м. Одеси» між Одеською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку, який затверджений (ратифікований) рішенням Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року.
07 листопада 2016 року підписаний договір між департаментом фінансів Одеської міської ради та комунальним підприємством «Одесміськелектротранс» про погашення заборгованості комунального підприємства «Одесміськелектротранс» перед територіальною громадою міста Одеси в особі Одеської міської ради за виконання гарантійних зобов’язань.
Погашення кредиту та сплата відсотків по ньому буде здійснюватися починаючи з 2018 року.
 Проект «Оновлення міського електротранспорту м. Одеса» матиме великий  вплив і на соціальний розвиток міста. Перш за все, це екологічність (абсолютна відсутність шкідливих викидів в атмосферу), знижений рівень шуму (за рахунок меншої кількості рухомих частин і механічних передач), низька пожежо- і вибухонебезпека при аварії.





Показник
Сума


Вибірка коштів станом на 31 грудня 2017 року
 
євро
8 000 000,00
тис.грн
248 000,00
Погашення кредиту згідно з графіком:
 
 - у 2018 році
 
євро
800 000,00
тис.грн
24 800,00
 - у 2019 році
 
євро
800 000,00
тис.грн
24 800,00
Гарантований борг:
 
станом на 31 грудня 2018 року

євро
7 200 000,00
тис.грн
223 200,00
станом на 31 грудня 2019 року

євро
6 400 000,00
тис.грн
198 400,00
Плата за користування кредитом:
 
 - у 2018 році
 
євро
1 096 212,00
тис.грн
33 982,57
 - у 2019 році
 
євро
983 780,00
тис.грн
30 497,18
Прогнозний показник обмінного курсу гривні до євро – 31,0 грн. 

Прогнозні показники гарантованого боргу (станом на кінець бюджетного періоду) за двома проектами:
- станом на 31 грудня 2018 року – 1 072 894,1 тис.грн;
- станом на 31 грудня 2019 року – 969 652,72 тис.грн.

3.4. Кредитування бюджету міста Одеси

1. На виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва у місті Одесі на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 440-VII, за рахунок коштів загального фонду бюджету міста Одеси планується поворотна фінансова допомога об’єктам малого і середнього підприємництва.
 	Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва міста, забезпечення зайнятості населення, підтримки та розвитку підприємництва у пріоритетних сферах, зокрема                    ІТ-індустрії, впровадження енергоефективних, інноваційних технологій, спрямування дій органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадських об’єднань на розв’язання актуальних проблем, що стримують розвиток малого і середнього підприємництва в місті. 
2. Для здійснення платежів з виконання гарантійних зобов’язань Одеської міської ради (проект «Розвиток міської інфраструктури» та інвестиційний проект «Оновлення міського електротранспорту м. Одеса»), порядок якого врегульовано частиною 7 статті 17 Бюджетного кодексу України, визначені платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань територіальної громади міста та відображені як надання кредитів з бюджету стосовно суб’єктів господарювання, зобов’язання яких гарантовані.
3. Рішенням Одеської міської ради від 27 серпня 2014 року № 5239-VІ затверджена  Міська програма реалізації завдань державної політики у сфері забезпечення молоді житлом у 2014-2017 роках. Метою Програми є створення належних умов і сприяння реалізації завдань щодо забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян міста Одеси шляхом надання кредитів. На 2018-2019 роки за рахунок коштів спеціальному фонду бюджету міста Одеси планується надання та повернення у сумі 180,0 тис.грн на рівні 2017 року. 


4. Виконання інвестиційних програм (проектів)

Прогнозні показники місцевого бюджету за бюджетними програмами, 
які забезпечуватимуть виконання інвестиційних програм (проектів) 
Код та назва бюджетної програми
Назва інвестиційної програми (проекту)
Строк реалізації інвестиційної програми (проекту)
Найменування об'єкта
Ступінь готовності,%
Обсяг коштів бюджету (тис.грн)











2018 рік
2019 рік
4716310                                                                              Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 
Комплексна програма будівництва і розвитку соціальної та інженерної інфраструктури міста Одеси на 2017-2019 роки, затверджена рішенням Одеської міської ради                        від 07 грудня 2016 року
2017-2019
 

718 000,00
680 000,00

Будівництво (придбання) житла для осіб, які відповідно до діючого законодавства потребують поліпшення житлових умов

Проектування та будівництво житлового будинку № 29-б (буд.) в мкр. ІІІ-4-2 жилого району               ім. Котовського у м. Одесі, для осіб, які відповідно до діючого законодавства потребують поліпшення житлових умов
5%
50 000,00
0,000



Будівництво житла
0%
0,00
50 000,00

Будівництво загальноосвітньої школи на 1000 учбових місць, розташованої за адресою: вул. Маршала Говорова, 8  у  місті Одесі

Будівництво загальноосвітньої школи на 1000 учбових місць, розташованої за адресою:                       м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 8  у  місті Одесі
35%
58 000,00
0,00

Будівництво школи у мкр. ІІІ-4-1 жилого району ім. Котовського                       у м. Одесі

Будівництво школи у мкр. ІІІ-4-1 жилого району ім. Котовського                у м. Одесі
0%
50 000,00
80 000,00

Будівництво дитячого садка в межах вулиць: Маршала Говорова, Сегедської, Зоопаркової, Армійської                в м. Одесі


Будівництво дитячого садка в межах вулиць: Маршала Говорова, Сегедської, Зоопаркової, Армійської  в м. Одесі

0%

35 000,00

0,00

Будівництво дитячого садка                            у мкр. ІІІ-4-2 жилого району                          ім. Котовського у м. Одесі

Будівництво дитячого садка у мкр. ІІІ-4-2 жилого району                   ім. Котовського у м. Одесі
0%
30 000,00
40 000,00

Реконструкція будівель комунальної установи «Міська клінічна інфекційна лікарня» з інженерними мережами за адресою : м. Одеса, вул. Пастера, 5/7 

Реконструкція будівель комунальної установи «Міська клінічна інфекційна лікарня» з інженерними мережами                          за адресою: м. Одеса,                                  вул. Пастера, 5/7 
20%
50 000,00
50 000,00
 
Капітальний ремонт будівель                         КУ "Міський дитячий туберкульозний санаторій № 3 «Ластівка» за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 99

 Капітальний ремонт будівель 
КУ "Міський дитячий туберкульозний санаторій № 3 «Ластівка» за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 99
0%
5 000,00
0,00

Реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти у м. Одесі  

 
0%
200 000,00
200 000,00

Реконструкція та капітальний ремонт закладів охорони здоров'я у м. Одесі  

 
0%
60 000,0
80 000,0

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт інженерних мереж міста Одеси  

 
0%
100 000,00
100 000,00

Будівництво та капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста Одеси  

 
0%
30 000,00
30 000,00

Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція об’єктів соціально-побутового призначення, включених до комунальної власності м. Одеси   






 


0%


50 000,00


50 000,00
4716310                                                                              Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 
Міська цільова програма благоустрою  околиць міста  Одеса  на  2016-2020 роки, затверджена рішенням Одеської міської ради                 від 27 квітня 2016 року № 603-VII
2016-2020
 

25 000,00
5 000,00

Проектування та будівництво госппобутової каналізації на території органу самоорганізації населення мікрорайонів «Курсаки», Ближні та Далекі Млини

Проектування та будівництво госппобутової каналізації на території органу самоорганізації населення мікрорайонів «Курсаки», Ближні та Далекі Млини
0%
5 000,00
5 000,00

Проектування та реконструкція аварійного скиду паводкових вод Хаджибейського лиману у м. Одесі

Проектування та реконструкція аварійного скиду паводкових вод Хаджибейського лиману у                     м. Одесі
0%
10 000,00
0,00

Проектування та будівництво госпфекальної каналізації території мікрорайону «Балтський» у м. Одесі

Проектування та будівництво госпфекальної каналізації території мікрорайону «Балтський» у м. Одесі
0%
10 000,00
0,00
4716310                                                                              Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 
 
Міська цільова програма «Номінування історичного надбання Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО» на 2016-                  2018 роки, затверджена рішенням Одеської міської ради                                    від 30 червня 2016 року № 776-VII
2016-2018
 

30 000,00
0,00

Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці «Будівля Старої біржі»                  (пл. Думська, 1)

Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці «Будівля Старої біржі» (пл. Думська, 1)
40%
15 000,00
0,00

Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці «Ансамбль Воронцовського палацу: палац, бельведер (колонада), стайня» (пров. Воронцовський, 2)

Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці «Ансамбль Воронцовського палацу: палац, бельведер (колонада), стайня» (пров. Воронцовський, 2)
0%
15 000,00
0,00

Міська цільова програма розвитку електротранспорту м. Одеси на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Одеської міської ради                   від 21 вересня 2016 року  № 1087-VII
2016-2018


265 000,00
0,00

Розроблення проектно-кошторисної документації та будівництво тролейбусної лінії  (Залізничний вокзал – просп. Маршала Жукова – оптовий ринок – 14 станція Чорноморської дороги)

Розроблення проектно-кошторисної документації та будівництво тролейбусної лінії  (Залізничний вокзал – 
просп. Маршала Жукова – 
оптовий ринок – 14 станція Чорноморської дороги)

45 000,00
0,00

Реалізація проекту «Північ-Південь»

Реалізація проекту «Північ-Південь»

220 000,00
0,00

Міська цільова програма модернізації зовнішнього освітлення м. Одеси на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Одеської міської ради від 21 вересня                        2016 року № 1088-VII



2016-2020


363 500,00
363 500,00

Встановлення нових мереж зовнішнього освітлення і об’єктів зовнішнього електрозабезпечення, у місцях, де воно відсутнє, з використанням технологій світлодіодного освітлення

Встановлення нових мереж зовнішнього освітлення і об’єктів зовнішнього електрозабезпечення, у місцях, де воно відсутнє, з використанням технологій світлодіодного освітлення

360 000,00
360 000,00

Проведення робіт з архітектурного та декоративного освітлення центру міста. Забезпечення функціонування святкової (новорічної) ілюмінації та казкового містечка на Думській площі

Проведення робіт з архітектурного та декоративного освітлення центру міста. Забезпечення функціонування святкової (новорічної) ілюмінації та казкового містечка на Думській площі

3 000,00
3 000,00

Популяризація  впровадження архітектурного та декоративного освітлення закладів відпочинку, дозвілля, розваг

Популяризація  впровадження архітектурного та декоративного освітлення закладів відпочинку, дозвілля, розваг

500,00
500,00

РАЗОМ



1 401 500,0
1 048 500,0




Керуюча справами						                   				    О. Оніщенко


