
Інформація про результати роботи управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради 2018 рік


Основними завданнями управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради є створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення і координація участі органів самоорганізації населення м. Одеси в соціально-економічному, культурному розвитку території міста, територій мікрорайонів, інших місцевих програм через організацію взаємодії між органами самоорганізації населення м. Одеси і виконавчими органами Одеської міської ради.
Основними напрямами розвитку системи органів самоорганізації населення в м. Одесі є створення умов для задоволення соціальних, культурних, побутових і інших потреб жителів і організація участі органів самоорганізації населення м. Одеси в реалізації місцевих Програм, а також ріст кількості органів самоорганізації населення.
За 2018 рік в місті Одесі створено один орган самоорганізації населення комітет мікрорайону «Добробит». 
Всього у м. Одесі на сьогодні діє 47 органів самоорганізації населення мікрорайонного і квартального рівня. 
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З них: 44 комітети мікрорайонів;
      3 квартальних комітети.








Порайонно: в Київському районі - 18 (з них 2 квартальні комітети), в Малиновському - 9(1 квартальний комітет), в Приморському - 5 і в Суворовському - 15.
Управління взаємодіє з ініціативними групами по створенню нових органів самоорганізації населення. 
Рішенням сесії Одеської міської ради №22-VII від 16.12.2015 р. затверджена Програма розвитку органів самоорганізації населення в місті Одесі на 2016-2019 роки. 
Цією Програмою визначений головний розпорядник бюджетних коштів - управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради.
Бюджет Програми розвитку органів самоорганізації населення в місті Одесі на 2016-2019 роки, у 2018 році, затверджений у розмірі 8 586,3 тис. грн., що на 17,9% більше, ніж за аналогічний період 2017 року ( 7 044,3 тис. грн.). 
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Фактичні витрати за Програмою за 2018 рік склали 8 478,0 тис. грн., що на 18,3 % більше, ніж за аналогічний період 2017 року( 6 935,0 тис. грн.)
В рамках Програми розвитку органів самоорганізації населення в місті Одесі на 2016-2019 роки здійснюється фінансування наступних завдань:
 	Завдання І - по фінансовому і матеріально-технічному забезпеченню діяльності органів СОН м. Одеси. Виконання в 2018 році склало - 5729,0 тис. грн.
 У рамках цього завдання 2018 року було здійснено:
	Виготовлення проектної документації на підключення до комунальних послуг приміщень, що використовуються органами СОН, а також і оплата споживаних комунальних послуг органами СОН м. Одеси на суму – 553,0 тис. грн.
	Оновлено комп'ютерну техніку на суму – 106,5 тис. грн.
	Забезпечено повноцінне формування бюджетів органів СОН мікрорайонного і квартального рівня, зареєстрованих як юридичні особи, за рахунок чого профінансована робота керівників і секретарів комітетів на постійній платній основі, із розрахунку рівня мінімальної заробітної платні, на суму – 5 070,3 тис. грн.
Завдання ІІ - по інформаційно-методичному забезпеченню діяльності органів СОН м. Одеси. Виконання склало - 348 тис. грн.

У рамках цього завдання в 2018 році для здійснення своєї діяльності органами СОН були придбані канцелярські товари. Також на вимогу Державної казначейської служби були придбані засоби криптографічного захисту інформації. 
Завдання ІІІ - по будівництву, реконструкції і благоустрою мікрорайонів, території яких, не обслуговуються муніципальними житлово-комунальними службами. Виконання склало – 2 400,2 тис. грн.
У рамках цього завдання у 2018 році було організовано:
	поточний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. Одеси, переданих в оперативне управління органам СОН на загальну суму – 547,0 тис. грн.;
	створення бригад з благоустрою мікрорайонів в м. Одесі, території яких не обслуговуються муніципальними комунальними службами. Витрачені кошти в розмірі - 1 853,2 тис. грн.

Такі бригади створені і здійснювали свою роботу в органах самоорганізації населення: «Балтський», «Дмитрівка», «Суворовський», «Чубаївка», «Троїцький», «Преображенський», «Шевченко-3», «Сахарний», «Ближні Млини», «Тульський», «Крива Балка»,  «Жеваховський», «Курсаки», «Куяльницький» (всього 14, у 2017 році було 11).

У 2018 році було організовано участь органів СОН в конкурсах на отримання соціального замовлення, для чого проведено цикл семінарів-тренінгів з представниками органів СОН, які побажали брати участь в конкурсі.
За підсумками конкурсу соціальних проектів для реалізації Програми вирішення пріоритетних соціальних проблем міста у 2018 році чотири органи самоорганізації населення отримали статус виконавців соціального замовлення:
 ОСОН КМ «Фонтанський» з проектом «Центр соціально-культурного розвитку і дозвілля при комітеті самоорганізації мікрорайону»;
ОСОН КМ «Шкільний» з проектом «Самоорганізація населення - механізм вирішення проблем соціального плану;
ОСОН КМ «Юго-Западний Масив» з проектом «Ветерани – золотий фонд громади»;
ОСОН КМ «Пересипський» з проектом «Громада Пересипу на захист довкілля».
У 2018 році продовжив свою роботу проект «Громадський бюджет» голосування в якому велося за допомогою електронної системи. 

Управління з питань самоорганізації населення Одеського міського ради було визначено відповідальним по реалізації 7 проектів-переможців (у 2017 році – 10):
Проект № 2017-1319 «Створення центру спортивного розвитку в околичному мікрорайоні міста» - автор проекту ОСОН КМ «Жеваховський»;
Проект № 2017-1355 «Створення центру для організації активного дозвілля жителів мікрорайону приватної забудови міста» - автор проекту ОСОН КМ «Золотий Берег»;
Проект № 2017-1270 «Соціально-медичний центр мікрорайону» - автор проекту ОСОН КМ «Чубаївка»;
Проект № 2017-1314 «Будівництво культурного центру» - автор проекту ОСОН КМ «Шевченко-3».
Проект № 2018-2026 «Гідропарк Суворовський» - автор проекту ОСОН КМ «Шевченко-3».
Проект № 2018-2006 «Культурний центр мікрорайону «Куяльницький»» автор проекту ОСОН КМ «Куяльницький»;
Проект № 2018-2025 «Створення громадського центру мікрорайонів «Крива Балка», «Нова Слободка» і «Слобідський» - автор проекту ОСОН КМ «Крива Балка».
У 2018 році при активній участі Управління комітетами СОН мікрорайонів «Чубаївка», «Юго-Західний масив», «Тульський», «Шкільний», «Шевченко-3», «Золотий Берег», «Преображенський» без залучення бюджетних коштів забезпечені організація і проведення заходів з нагоди знаменних дат і народних свят - святкування дня народження Т.Г. Шевченко, чергова річниця святкування дня звільнення Одеси від німецько-фашистських загарбників, Дня захисту дітей, Дня молоді, Нового року, Дня літньої людини, Днів Європи та інш.).
При координації з боку Управління комітетами СОН постійно організовується участь територіальних громад у здійсненні заходів з охорони довкілля, проведенні робіт по благоустрою, озелененню і утриманню в належному стані дворів, вулиць, парків, облаштуванню дитячих і спортивних майданчиків. Здійснюється контроль за якістю житлово-комунальних послуг, що надаються жителям. 
Жителі мікрорайонів на добровільних засадах залучаються до разових заходів з благоустрою і прибиранню територій. 
Всього за 2018 рік органами СОН було організовано і проведено 1181 таких заходів у яких прийняло участь 5247 особи (за аналогічний період 2017 року -  942 заходів  та 1898 осіб).
В ході заходів з благоустрою жителями під керівництвом і за участю активів СОН ліквідовувалися стихійні звалища, здійснювалося санітарне прибирання територій, організовувалася косовиця трави і багато що інше. 
При постійному контролі Управління керівництвом органів самоорганізації населення ведеться прийом громадян згідно графіків. 
За звітний період було проведено 4960 прийомів (2017 рік – 4200 прийоми). Було прийнято у 2018 році – 31870 громадян, що проживають на території діяльності органів самоорганізації населення, (за аналогічний період 2018 року - 30560).
Розглянуто за звітний період поточного року - 2 838 письмових звернень громадян, що на 218 звернення більше ніж у 2017 року (2620 звернень).
Ведеться облік громадян, які мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення за віком, місцем роботи чи навчання. Так за період 2018 року було додатково поставлено на облік 320 осіб (аналогічний період 2017 року 308 ). 
Органами самоорганізації населення у звітному  році була організована допомога 20292 жителям мікрорайонів, віднесеним до пільгових категорій - громадянам похилого віку, малозабезпеченим і багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що на  1922 більше, ніж за аналогічний період минулого року (18369 осіб). 
За  2018 рік разом з депутатами органами СОН представлялись інтереси жителів, вулиць мікрорайонів, у виконавчих органах міської ради, місцевих органах виконавчої влади у 974 випадках (за аналогічний період  2017 року – у 842 випадках).  Управлінням також організовувалася робота по реалізації органами самоорганізації населення інших повноважень, наданих їм відповідно до чинного законодавства України.



Начальник управління з питань
взаємодії з органами
самоорганізації населення
Одеської міської ради                                                      О. Д. Загрійчук


