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Додаток
до рішення Одеської міської ради
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Прогноз бюджету міста Одеси на 2021 та 2022 роки

1. Загальна частина

Прогноз бюджету міста Одеси на 2021 та 2022 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня               2019 року № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки», наказу Міністерства фінансів України від 29 березня 2019 року № 130 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період», Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована), затвердженої рішенням Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року № 1321-VII, 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 дохідної 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; 
- вплив негативних чинників на фінансовий ринок і невисока ділова активність в окремих секторах економіки, що негативно впливає на потенціал зростання й платоспроможність економічних суб’єктів тощо.

Індикативні показники соціально-економічного розвитку міста Одеси 
на 2021 та 2022 роки

Законодавчим підґрунтям стратегічного планування виступають Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року                          № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету».
Прогноз розвитку міста Одеси на 2021-2022 роки підготовлено відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 року № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки», Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року (актуалізована), з урахуванням динаміки показників розвитку міста у 2015-2018 роках і офіційних статистичних даних 2019 року.
З метою передбачення максимального використання можливостей для економічного зростання міста, врахування факторів та ризиків, які негативно можуть позначитися на розвитку міста, проте вимагають відповідної реакції на них задля зменшення або пом’якшення можливих наслідків, зазначений прогноз розроблено за двома сценаріями: сценарій 1 – песимістичний, і сценарій 2 – оптимістичний, які відображають стримані темпи зростання основних показників.
У 2021-2022 роках триватиме подальший економічний та соціальний розвиток Одеси, який охоплюватиме всі сфери життєдіяльності міста і матиме цілеспрямований характер відповідно до визначених напрямів Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року (актуалізована). 
Покращення динаміки у промисловості обумовлюватиме нарощуванням виробничої активності підприємств шляхом їх технічного переоснащення, подальшого впровадження енергозберігаючих технологій та за рахунок розширення зовнішнього співробітництва з торговельними партнерами і збільшення внутрішнього попиту завдяки підвищенню оплати праці. 
Зважаючи на структуру промислового комплексу м. Одеси, його чутливість до негативних загальнодержавних факторів (збільшення вартості енергоресурсів, зростання цін на сировину, матеріали, товари, складність отримання кредитних ресурсів) буде помірною.
Позитивний вплив на подальші результати діяльності у промисловості та на розвиток міста матиме втілення в життя інвестиційних проектів на таких підприємствах міста:
- акціонерне товариство «Одесаобленерго» (реконструкція                          ПС 110 кВ (Суворовська, Ленінська, ЮЗР, Еталон, Чубаївка);  
- державне підприємство «Одеський морський торговельний порт» (будівництво зерноперевантажувального комплексу на базі причалу 
№ 35 (1-з), будівництво зернового перевантажувального комплексу на базі причалів №№ 25, 26; розширення контейнерного терміналу «Бруклін-Київ Порт» на території ВСП Судноверф «Україна»);
- товариство з обмеженою відповідальністю «Бруклін-Київ» (будівництво відкритої складської площі для перевантаження контейнерів та генеральних вантажів у тилу причалу № 39 державного підприємства «Одеський морський торговельний порт»); 
- державне підприємство «Адміністрація морських портів України» (розвиток Карантинного молу, реконструкція причалу № 7, будівництво причалу № 35 (1-з), реконструкція транспортної естакади Одеського порту, реконструкція причалів №№ 12 та 13, будівництво демпферного майданчика «Ліманчик-2», будівництво третього пускового комплексу).
Основними умовами функціонування економіки у 2021-2022 роках мають стати: 
- впровадження енергоефективних заходів, нових технологій виробництва з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції; 
- зростання попиту на товари українського експорту; 
- збереження помірного зростання середньорічних цін; 
- подальший розвиток підприємництва;
- проведення активної політики зайнятості для прискорення повернення безробітних до трудової діяльності, створення умов для зниження рівня неформальної зайнятості;
- подальше підвищення розміру соціальних стандартів, зокрема прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.
З огляду на це у 2021 році прогнозується збільшення обсягу реалізованої промислової продукції до 36 990,0 млн грн за сценарієм 1 та 37 545,0 млн грн – за сценарієм 2 (2022 рік – 38 245,0 млн грн та                             38 820,0 млн грн відповідно). Даний показник у розрахунку на одну особу населення досягне розміру 36 450,0 грн за сценарієм 1, за сценарієм 2 – 36 995,0 грн (2022 рік – 37 680,0 грн та 38 240,0 грн відповідно).
Покращення інвестиційного клімату, розвиток і поглиблення евроінтеграційних процесів, а також активізація участі в реалізації міжнародних грантових проектів та програм сприятимуть збереженню позитивних тенденцій, підвищенню конкурентоспроможності Одеси на зовнішньому та внутрішньому ринках, а, відповідно, і збільшенню надходжень іноземних інвестицій в економіку міста.
Пріоритетом мають стати прямі іноземні інвестиції у розвиток високотехнологічних та наукоємних виробництв, що позитивно вплине на розширення експортного потенціалу та посилить конкурентоспроможність українських товарів на світових ринках. 
Разом з тим, подальше вдосконалення законодавчої бази у сфері інвестиційної діяльності, валютного регулювання створить відповідні умови для більшого притоку інвестицій. 
Так, за прогнозними оцінками, у 2021 році обсяг залучених прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) досягне рівня                                    533,0 млн дол. США за сценарієм 1, за сценарієм 2 – 540,0 млн дол. США (2022 рік – 538,0 млн дол. США та 550,0 млн дол. США відповідно).
Водночас, дієвим важелем інвестиційних процесів, який забезпечує стійкий довгостроковий розвиток міста, є капітальні інвестиції. Для підвищення ефективності інвестування кошти планується спрямувати                          в активну частину матеріальних необоротних активів.
За підсумками 2021 року освоєння капітальних інвестицій складе не менше 13 750,0 млн грн за сценарієм 1 та 13 800,0 млн грн – за сценарієм 2 (2022 рік – 14 105,0 млн грн та 14 180,0 млн грн відповідно).
Зовнішньоекономічна діяльність. 
В умовах розширення торговельно-економічних відносин з країнами світу і ЄС, ефективного використання експортного потенціалу міста та послідовного зростання зовнішнього попиту на товари українського виробництва у 2021-2022 роках передбачається збереження позитивного сальдо зовнішньоторговельного балансу на фоні майже рівнозначного відсоткового зростання як експорту, так і імпорту товарів та послуг.                           Це означає, що експортні операції переважатимуть над імпортними. 
Планується, що наприкінці 2021 року експорт товарів та послуг за сценарієм 1 становитиме 1 650,0 млн дол. США, за сценарієм 2 – 
1 675,0 млн дол. США (2022 рік – 1 710,0 млн дол. США та 
1 735,0 млн дол. США відповідно).
При цьому імпорт товарів та послуг зафіксується на рівні                             1 510,0 млн дол. США за сценарієм 1 та 1 530,0 млн дол. США за сценарієм 2 (2022 рік – 1 565,0 млн дол. США та 1 585,0 млн дол. США відповідно).
Роздрібний сегмент ринку зберігатиме прискорюючу динаміку росту, яка в умовах щорічного збільшення державних соціальних гарантій підтримуватиметься зростаючою купівельною спроможністю населення.
За прогнозними даними роздрібний товарообіг підприємств у 2021 році характеризуватиметься такими показниками: 44 580,0 млн грн за сценарієм 1 та 45 730,0 млн грн за сценарієм 2 (2022 рік – 47 920,0 млн грн та                49 160,0 млн грн відповідно).
У розрахунку на одну особу зазначений показник за сценарієм 1 складе 43 930,0 грн, за сценарієм 2 – 45 060,0 грн (2022 рік – 47 210,0 грн та 48 430,0 грн відповідно).
Найбільш складним елементом ринкової економіки є ринок праці,                   в процесі функціонування якого відображаються практично всі соціально-економічні процеси, що відбуваються в місті, та від якого залежить розвиток та добробут населення.
Одним із ключових показників, який характеризує стан ринку праці, є динаміка середньомісячної заробітної плати. Прогнозується, що середньомісячна заробітна плата одного працівника у м. Одесі наприкінці 2021 року досягне розміру 12 870 грн за сценарієм 1 та 13 425 грн –                         за сценарієм 2 (2022 рік – 14 595 грн та 15 225 грн відповідно).
Водночас на конкурентоспроможність економіки визначальним чином впливають процеси у сфері зайнятості населення. Фактором, що обмежує як можливості працевлаштування безробітних, так і задоволення потреб роботодавців у працівниках, є наявність диспропорцій між попитом                            на робочу силу та її пропозицією. 
Зменшення чисельності зареєстрованих безробітних буде досягнуто за рахунок здійснення заходів, які направлені, в першу чергу, на стимулювання роботодавців у створенні нових робочих місць, що сприятиме підвищенню рівня зайнятості населення. Так, очікується, що чисельність зареєстрованих безробітних поступово зменшуватиметься: за сценарієм 1 – від 1,8 тис. осіб у 2021 році до 1,7 тис. осіб у 2022 році, за сценарієм 2 – від 1,7 тис. осіб у                2021 році до 1,6 тис. осіб у 2022 році.
Негативним фактором демографічної ситуації у місті залишатиметься від’ємне значення природного руху населення, оскільки кількість померлих продовжуватиме перевищувати кількість новонароджених у середньому на 5,0 тис. осіб щорічно.
Внаслідок міграційного приросту очікується незначне, але стійке зростання чисельності наявного населення, зокрема у 2021 році                           1 014,8 тис. осіб за сценарієм 1 та 1 014,9 тис. осіб за сценарієм 2 
(2022 рік – 1 015,0 тис. осіб та 1 015,1 тис. осіб відповідно).

Прогноз соціального та економічного розвитку міста Одеси 
на 2021 та 2022 роки
Показники
2021 рік
2022 рік

песимістичний
оптимістичний
песимістичний
оптимістичний
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)                       без ПДВ та акцизу, 
млн грн
36 990,0
37 545,0
38 245,0
38 820,0
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), млн дол. США
533,0
540,0
538,0
550,0
Освоєно капітальних інвестицій, млн грн
13 750,0
13 800,0
14 105,0
14 180,0
Експорт товарів та послуг, млн дол. США
1 650,0
1 675,0
1 710,0
1 735,0
Імпорт товарів та послуг, млн дол. США
1 510,0
1 530,0
1 565,0
1 585,0
Роздрібний товарообіг підприємств (товарообіг торгової мережі),
млн грн
44 580,0
45 730,0
47 920,0
49 160,0
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника, грн
12 870
13 425
14 595
15 225
Чисельність зареєстрованих безробітних (на кінець періоду), тис. осіб
1,8
1,7
1,7
1,6
Чисельність наявного населення, тис. осіб
1 014,8
1 014,9
1 015,0
1 015,1
Реалізація бюджетних програм спрямована, зокрема, на досягнення цілей державної політики, з них на:
- всебічний розвиток людини як особистості, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей, необхідних для успішної самореалізації, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору;
- здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів,                а також забезпечення виявлення та усунення факторів, що перешкоджають реалізації прав і задоволенню потреб таких осіб у сфері освіти;
- підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров’я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності, проведення заходів, направлених на запобігання та профілактику інфекційних хвороб;
- організацію матеріально-технічного забезпечення охорони здоров’я обсягом, необхідним для надання населенню гарантованого рівня медичної допомоги;
- покращення матеріального становища й умов життя громадян за рахунок поліпшення соціальної інфраструктури, соціального обслуговування, надання соціальних послуг, зокрема за рахунок реалізації міських цільових програм, які мають соціальну спрямованість із найгостріших соціальних проблем міста;
- надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення;
- забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді із вразливих категорій населення;
- забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю;
- забезпечення матеріальної підтримки та тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу, шляхом організації громадських та інших робіт тимчасового характеру;
- забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні;
- соціально-правовий захист дітей та профілактику негативних явищ, запобігання дитячій бездоглядності та правопорушенням серед дітей;
- здійснення заходів, спрямованих на розвиток культури української нації, корінних народів та національних меншин України, збереження, відтворення та охорону історичного середовища, естетичне виховання громадян, передусім дітей та юнацтва;
- створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, стимулювання до успішного виступу на міжнародних та всеукраїнських спортивних змаганнях видатних спортсменів;
- реалізацію державної політики, що спрямована на підвищення ефективності розподілу та використання бюджетних коштів при забезпеченні здійснення власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування  через функціонування виконавчих органів Одеської міської ради;
- організацію рятування на водах, захист населення від надзвичайних ситуацій на водних об’єктах, створення умов для безпечного користування водними об’єктами, організацію навчально-тренувального процесу рятування на водах;
- реалізацію цілей державної політики в галузі публічної безпеки, охорони життя, здоров’я та прав громадян на території міста;
- ефективне державне управління у сфері житлово-комунального господарства;
- підвищення якості послуг, які надаються населенню у сфері житлового комунального господарства та у транспортній сфері;
- підвищення рівня енергоефективності;
- створення сприятливих умов для проживання громадян у місті;
- забезпечення виконання пріоритетних завдань та проведення заходів, пов’язаних з рятуванням життя і охороною здоров’я людей на території міста, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, захист населення на території міста. Участь у  підготовці рішень з питань створення, розміщення, визначення  обсягу матеріальних резервів під час ліквідації  надзвичайних ситуацій та подій;
- розвиток єдиного інформаційного простору міста Одеси шляхом впровадження організаційно-правових, технічних та інформаційних заходів із забезпечення прозорості діяльності міської влади, спрощення доступу населення до прийнятих нормативних актів і проектів тощо.

2. Основні індикативні прогнозні показники бюджету міста Одеси

В основу формування прогнозних обсягів доходів на 2021 та                        2022 роки покладено вимоги положень Конституції України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, збудованих на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування. 
file_0.emf
Показник2019 рік

-

1

2020 рік

-

2

2021 рік

-

3

2022 рік

-

3

Доходи (з трансфертами)10 657 424 64510 107 469 4798 806 000 0009 270 700 000

Видатки (з трансфертами)8 835 565 2888 055 419 0716 805 600 0007 070 700 000

Кредитування усього, у тому числі:6 594 000280 000400 0000

- надання кредитів з бюджету6 754 000400 000400 000

- повернення кредитів до бюджету-160 000-120 000

Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")1 815 265 3572 051 770 4082 000 000 0002 200 000 000

з них, кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)           

1 956 611 3842 051 770 4082 000 000 0002 200 000 000

Доходи (з трансфертами)576 979 013344 643 700273 900 000269 811 100

в тому числі:

доходи бюджету розвитку разом, в тому числі:318 210 000150 000 00078 000 00078 000 000

кошти пайової участі у розвитку інфраструктури 

міста Одеси 

121 000 00040 000 00000

кошти від приватизації та відчуження майна в 

інший спосіб, що перебуває в комунальній 

власності територіальної громади міста Одеси 

70 000 00060 000 00035 000 00035 000 000

кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній 

власності територіальної громади міста Одеси 

72 000 00050 000 00043 000 00043 000 000

субвенція з місцевого бюджету на виконання 

інвестиційних проектів

55 210 000000

Видатки (з трансфертами)3 540 545 4902 138 936 2081 608 875 2841 614 038 809

Кредитування усього, у тому числі:799141 627 494157 511 912163 272 291

- надання кредитів з бюджету46 256141 627 494157 511 912163 272 291

- повернення кредитів до бюджету-45 457

Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")-2 963 567 276-1 935 920 002-1 492 487 196-1 507 500 000

з них, кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)           

-1 956 611 384-2 051 770 408-2 000 000 000-2 200 000 000

Доходи (з трансфертами)11 234 403 65810 452 113 1799 079 900 0009 540 511 100

Видатки (з трансфертами)12 376 110 77810 194 355 2798 414 475 2848 684 738 809

Кредитування усього, у тому числі:6 594 799141 907 494157 911 912163 272 291

- надання кредитів з бюджету6 800 256142 027 494157 911 912163 272 291

- повернення кредитів до бюджету-205 457-120 00000

Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")-1 148 301 919115 850 406507 512 804692 500 000

__________

 

 2

 - показники, визначені в рішенні про бюджет міста Одеси на 2020 рік;

 

 3

 - індикативні прогнозні показники бюджету міста Одеси на 2021-2022 роки  (без урахування міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів з 

урахуванням реверсної дотації на рівні 2020 року).

Основні показники бюджету міста Одеси на 2019-2022 роки

(грн)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

  1

 - показники, визначені в рішенні про бюджет міста Одеси на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього (станом на 12.12.2019 р.); 

 


file_1.wmf
Показник

2019 рік

-

1

2020 рік

-

2

2021 рік

-

3

2022 рік

-

3

Доходи (з трансфертами)

10 657 424 645

10 107 469 479

8 806 000 000

9 270 700 000

Видатки (з трансфертами)

8 835 565 288

8 055 419 071

6 805 600 000

7 070 700 000

Кредитування усього, у тому числі:

6 594 000

280 000

400 000

0

- надання кредитів з бюджету

6 754 000

400 000

400 000

- повернення кредитів до бюджету

-160 000

-120 000

Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")

1 815 265 357

2 051 770 408

2 000 000 000

2 200 000 000

з них, кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)           

1 956 611 384

2 051 770 408

2 000 000 000

2 200 000 000

Доходи (з трансфертами)

576 979 013

344 643 700

273 900 000

269 811 100

в тому числі:

доходи бюджету розвитку разом, в тому числі:

318 210 000

150 000 000

78 000 000

78 000 000

кошти пайової участі у розвитку інфраструктури 

міста Одеси 

121 000 000

40 000 000

0

0

кошти від приватизації та відчуження майна в 

інший спосіб, що перебуває в комунальній 

власності територіальної громади міста Одеси 

70 000 000

60 000 000

35 000 000

35 000 000

кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній 

власності територіальної громади міста Одеси 

72 000 000

50 000 000

43 000 000

43 000 000

субвенція з місцевого бюджету на виконання 

інвестиційних проектів

55 210 000

0

0

0

Видатки (з трансфертами)

3 540 545 490

2 138 936 208

1 608 875 284

1 614 038 809

Кредитування усього, у тому числі:

799

141 627 494

157 511 912

163 272 291

- надання кредитів з бюджету

46 256

141 627 494

157 511 912

163 272 291

- повернення кредитів до бюджету

-45 457

Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")

-2 963 567 276

-1 935 920 002

-1 492 487 196

-1 507 500 000

з них, кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)           

-1 956 611 384

-2 051 770 408

-2 000 000 000

-2 200 000 000

Доходи (з трансфертами)

11 234 403 658

10 452 113 179

9 079 900 000

9 540 511 100

Видатки (з трансфертами)

12 376 110 778

10 194 355 279

8 414 475 284

8 684 738 809

Кредитування усього, у тому числі:

6 594 799

141 907 494

157 911 912

163 272 291

- надання кредитів з бюджету

6 800 256

142 027 494

157 911 912

163 272 291

- повернення кредитів до бюджету

-205 457

-120 000

0

0

Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")

-1 148 301 919

115 850 406

507 512 804

692 500 000

__________

 

 2

 - показники, визначені в рішенні про бюджет міста Одеси на 2020 рік;

 

 3

 - індикативні прогнозні показники бюджету міста Одеси на 2021-2022 роки  (без урахування міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів з 

урахуванням реверсної дотації на рівні 2020 року).

Основні показники бюджету міста Одеси на 2019-2022 роки

(грн)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

  1

 - показники, визначені в рішенні про бюджет міста Одеси на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього (станом на 12.12.2019 р.); 

 



3. Дохідна спроможність бюджету міста Одеси
file_2.emf
Показник2019 рік

-

1

2020 рік

-

2

2021 рік

-

3

2022 рік

-

3

Загальний обсяг доходів, усього у тому 

числі:

11 234 403 65810 452 113 1799 079 900 0009 540 511 100

міжбюджетні трансферти, усього з них:3 403 597 6631 526 336 47900

освітня субвенція 1 104 413 9001 270 367 30000

медична субвенція 745 115 600202 651 50000

податкові надходження, усього з них:6 936 206 5008 245 687 0008 449 044 4008 894 671 900

податок на доходи фізичних осіб4 274 040 0005 220 800 0005 518 400 0005 810 900 000

податок на майно в частині плати за землю688 700 000695 000 000695 000 000695 000 000

єдиний податок1 173 421 5001 463 000 0001 545 000 0001 625 000 000

неподаткові надходження, усього з них:751 726 000569 789 700552 535 600567 499 200

надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що 

перебуває в комунальній власності 

територіальної громади міста Одеси

139 000 000137 000 000146 000 000155 000 000

інші доходи142 873 495110 300 00078 320 00078 340 000

__________

 

Доходи бюджету міста Одеси на 2019-2022 роки

(грн)

  1

 - показники, визначені в рішенні про бюджет міста Одеси на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього (станом на 12.12.2019р.); 

 2

 - показники, затверджені рішенням про бюджет міста Одеси на 2020 рік; 

 3

 - індикативні прогнозні показники бюджету міста Одеси на 2021-2022 роки (без урахування міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів з 

урахуванням реверсної дотації на рівні 2020 року).
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Показник

2019 рік

-

1

2020 рік

-

2

2021 рік

-

3

2022 рік

-

3

Загальний обсяг доходів, усього у тому 

числі:

11 234 403 658

10 452 113 179

9 079 900 000

9 540 511 100

міжбюджетні трансферти, усього з них:

3 403 597 663

1 526 336 479

0

0

освітня субвенція 

1 104 413 900

1 270 367 300

0

0

медична субвенція 

745 115 600

202 651 500

0

0

податкові надходження, усього з них:

6 936 206 500

8 245 687 000

8 449 044 400

8 894 671 900

податок на доходи фізичних осіб

4 274 040 000

5 220 800 000

5 518 400 000

5 810 900 000

податок на майно в частині плати за землю

688 700 000

695 000 000

695 000 000

695 000 000

єдиний податок

1 173 421 500

1 463 000 000

1 545 000 000

1 625 000 000

неподаткові надходження, усього 

з них:

751 726 000

569 789 700

552 535 600

567 499 200

надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що 

перебуває в комунальній власності 

територіальної громади міста Одеси

139 000 000

137 000 000

146 000 000

155 000 000

інші доходи

142 873 495

110 300 000

78 320 000

78 340 000

__________

 

Доходи бюджету міста Одеси на 2019-2022 роки

(грн)

  1

 - показники, визначені в рішенні про бюджет міста Одеси на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього (станом на 12.12.2019р.); 

 2

 - показники, затверджені рішенням про бюджет міста Одеси на 2020 рік; 

 3

 - індикативні прогнозні показники бюджету міста Одеси на 2021-2022 роки (без урахування міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів з 

урахуванням реверсної дотації на рівні 2020 року).




Структура доходів бюджету міста Одеси на 2019-2022 роки                               є стабільною та найбільшу питому вагу у формуванні дохідної частини                   (без урахування міжбюджетних трансфертів) займають податкові надходження, а саме: у 2019 році – 88,6 % усіх доходів, у 2020 році – 92,4 %, у 2021 та 2022 роках 93,1 % та 93,2 % відповідно.

Рішенням Одеської міської ради від 11 грудня 2019 року                                № 5453-VII «Про бюджет міста Одеси на 2020 рік» затверджено доходи бюджету міста Одеси обсягом 10 452 113 179 грн, що на 782 290 479 грн або на 7,0 % менше, ніж у 2019 році, серед них міжбюджетні трансферти в сумі 1 526 336 479 грн, що на 1 877 261 184 грн або на 55,2 % менше, ніж                          у 2019 році, а саме субвенції з державного бюджету у сумі 1 473 018 800 грн, що на 400 947 718 грн або на 21,4 % менше, ніж у 2019 році, субвенції з місцевих бюджетів – 53 317 679 грн, що на 1 476 313 466 грн або на 96,5 % менше, ніж у 2019 році.
Доходи загального фонду затверджені у сумі 10 107 469 479 грн, що на 549 955 166 грн або на 5,2 % менше, ніж у 2019 році, спеціального фонду – 344 643 700 грн, що на 232 335 313 грн або на 40,3 % менше, ніж у 2019 році.
Обсяг бюджету міста Одеси за доходами на 2021 та 2022 роки розраховано без урахування міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів.  

На 2021 рік бюджет міста Одеси за доходами прогнозується обсягом 9 079 900 000 грн, що на 1 372 213 179 грн або на 13,1 % менше, ніж                       у 2020 році.
Доходи загального фонду затверджені у сумі 8 806 000 000 грн, що на 1 301 469 479 грн або на 12,9 % менше, ніж у 2020 році, спеціального                фонду – 273 900 000 грн, що на 70 743 700 грн або на 20,5 % менше,                           ніж у 2020 році.
На 2022 рік бюджет міста Одеси за доходами прогнозується обсягом 9 540 511 100 грн, що на 460 611 100 грн або на 5,1 % більше, ніж у 2021 році.
Доходи загального фонду затверджені у сумі 9 270 700 000 грн, що на 464 700 000 грн або на 5,3 % більше, ніж у 2021 році, спеціального фонду – 269 811 100 грн, що на 4 088 900 грн або на 1,5 % менше, ніж у 2021 році.

Основним бюджетоформуючим джерелом надходжень бюджету міста Одеси є податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), питома вага якого                         в загальному фонді на 2020, 2021 роки та на 2022 рік складає більше 60,0 %. 
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.
За видами економічної діяльності ПДФО за 9 місяців 2019 року сформовано за рахунок надходжень від установ та організацій: бюджетної сфери – 35,3 %, транспорту та зв’язку – 16,3 %, торгівлі – 11,4 %, промисловості – 10,7 %, суб’єктів підприємництва – 9,6 %, інші – 9,0 %, фінансової діяльності – 4,3 %, будівництва – 3,3 %, сільського господарства – 0,1 %.
Структура платників податків до бюджету міста за підсумками                             9 місяців 2019 року залишається диверсифікованою як за платниками, так і          за галузями. В цьому періоді на 10 ключових підприємств міста припадало майже 5 % загального обсягу доходів загального фонду бюджету                                  (без урахування міжбюджетних трансфертів). 






Основні платники ПДФО та плати за землю до бюджету міста Одеси

№ з/п
Назва платника 
Вид діяльності
9 міс. 2019 року



Сума надходжень, тис.грн
Частка                       у бюджеті                     м. Одеси без трансфертів
1.
АБ «Південний»
Надання банківських послуг 
53 144,7
1,0
2.
АТ «Одесаобленерго»
Постачання електричної енергії
43 821,2
0,8
3.
ПП «Таврія плюс»
Оптова торгівля тютюновими виробами
42 345,8
0,8
4.
ТОВ «Бруклін-Київ»
Транспортне оброблення вантажів
26 156,7
0,5
5.
ПРАТ ВО «Стальканат-сілур»
Виробництво сталевих виробів та канатів
24 177,2
0,5
6.
ТОВ «Таврія В»
Роздрібна торгівля продовольчими товарами
24 086,4
0,4
7.
ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ДП «АМПУ» (Адміністрація Одеського морського порту)
Допоміжне обслуговування водного транспорту
23 676,7
0,4
8.
ДП «Одеський морський торговельний порт»
Надання послуг у сфері водного транспорту
23 294,9
0,4
9.
ДП «КТО»                                     (ГПК Україна)
Транспортне оброблення вантажів
19 182,9
0,4
10.
ТОВ «Тедіс Україна»
Оптова торгівля тютюновими виробами
18 404,9
0,3
Разом
298 291,4
5,5
Всього надходжень до загального фонду 
(без урахування міжбюджетних трансфертів) 
5 371 935,8
х

Основні чинники, які вплинуть на надходження:
- застосування єдиної ставки (18 %) оподаткування доходів фізичних осіб (крім доходів у вигляді дивідендів за акціями та корпоративними правами, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 5 %; доходів у вигляді дивідендів за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, корпоративними правами, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток, оподатковуються за ставкою 9 %);
- підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;
- зниження податкового навантаження на громадян за рахунок надання податкової соціальної пільги на рівні 50 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
- легалізація виплати заробітної плати тощо;
- погашення податкового боргу з податку на доходи фізичних осіб;
- погашення заборгованості із виплати заробітної плати.
Щодо інших податків до бюджету міста, то прогнозні показники надходжень на 2021 та 2022 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, а також на основі комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери м. Одеси. 

Основні суттєві зміни на сьогодні у законодавстві стосовно джерел формування дохідної частини місцевих бюджетів:
- з 2021 року припинено зарахування частини (13,44 %) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування у зв’язку із зарахуванням цих надходжень відповідно до пунктів 7 і 8 частини 2 статті 29 Бюджетного кодексу України до спеціального фонду державного бюджету на розвиток дорожнього господарства;  
- з 2021 року Законом України «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України стосовно стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» відмінено сплату коштів пайової участі у розвитку інфраструктури. 

Тенденції розвитку управління об’єктами комунальної власності
Основним напрямом управління комунальною власністю територіальної громади міста Одеси у 2021-2022 рр. є підвищення ефективності використання майна, що знаходиться у комунальній власності, яке реалізовуватиметься в таких сферах: 
- продовження роботи з інвентаризації майна комунальної власності;
- продовження роботи з передачі в оренду приміщень на конкурсних засадах відповідно до статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». 

Показники передачі приміщень в оренду                                                                         за період 2016 року – 11 місяців 2019 року


2016 рік
2017 рік
2018 рік
2019 рік
 (11 місяців)
Очікується





2020 рік
2021 рік
Кількість діючих договорів на кінець періоду, од.
1 677
1 671
2 074
2 244
2 320
2 350
Сума орендної плати, що надійшла до бюджету 
м. Одеси, тис.грн
46 878,8
54 866,3
81 790,3
68 442,8
70 000,0
75 000,0

Передача приміщень в оренду безпосередньо залежить від попиту, який є наслідком загальної економічної ситуації, кон’юнктури ринку оренди нерухомого майна у різні періоди та тенденції постійного скорочення інвестиційно привабливих площ, що залишаються в комунальній 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);
- здійснення приватизації комунального майна шляхом викупу орендарями та продажу об’єктів комунальної власності на аукціоні відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та рішення Одеської міської ради від 21 березня 2018 року                           № 3059-VII «Про приватизацію комунального майна територіальної громади м. Одеси». 
  
Інформація щодо наданих Одеською міською 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 окремі категорії землекористувачів втратили право на пільги зі сплати земельного податку. 
Враховуючи зазначене, відповідно до Податкового кодексу України Одеською міською радою щорічно приймаються рішення про надання пільг щодо земельного податку окремим категоріям землекористувачів.
На 2019 рік сума наданих пільг по земельному податку становила                 347 504,7 тис.грн, зокрема:
- виконавчим органам Одеської міської ради – 2 755,1 тис.грн;
- комунальним підприємствам, засновником яких є Одеська міська                       рада, – 104 200,8 тис.грн;
- іншим – 240 548,8 тис.грн.

На 2020 рік на сесії Одеської міської ради прийнято рішення                           від 11 грудня 2019 року «Про надання пільг щодо земельного податку                         на 2020 рік». Орієнтовна сума наданих пільг на 2020 рік становить                     347 504,7 тис.грн.
У 2021-2022 роках також розглядатимуться питання надання податкових пільг щодо земельного податку та прийматимуться відповідні рішення Одеською міської радою. Орієнтовна сума пільг буде тотожна сумі пільг, наданих на попередній рік.




4. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку
Державне управління

Прогноз за програмою «Державне управління» на 2021-2022 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».

Основними напрямами 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 2021-2022 роки
Кількість головних розпорядників бюджетних коштів за 
Програмою – 33 виконавчі органи Одеської міської ради зі статусом юридичної особи (виконавчий комітет Одеської міської ради, служба у справах дітей Одеської міської ради, 4 районні адміністрації Одеської міської ради, 18 департаментів, 9 управлінь), які фінансуються за рахунок бюджету міста Одеси.
Штатна чисельність апарату Одеської міської ради, виконавчих органів та їх структурних підрозділів на 2021-2022 роки за прогнозом складатиме                 2 000 штатних одиниць.

З метою більш ефективного використання бюджетних коштів за Програмою та підвищення якості надання послуг населенню планується продовження реалізації проекту «Центр інтегрованих послуг».
З метою реалізації положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів» у межах Програми планується забезпечення функціонування у складі департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради відділу контролю за безпекою дорожнього руху та паркуванням. 

Освіта

За рахунок бюджету міста Одеси утримуватимуться 323 бюджетні установи галузі «Освіта», з них:
	 128 закладів дошкільної освіти;

 120 закладів загальної середньої освіти;
 4 вечірні (змінні) школи;
 1 дитячий будинок «Перлинка»;
 3 спеціальні загальноосвітні школи-інтернати для дітей з вадами розвитку;
 1 ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою;
 15 закладів позашкільної освіти;
 11 професійно-технічних навчальних закладів;
 1 методичний центр освітніх ініціатив;
 5 установ з фінансування, обліку та бухгалтерської звітності;
	 8 інклюзивно-ресурсних центрів;

 5 інших установ;
	 21 школа естетичного виховання дітей. 

Пріоритетами розвитку галузі є:
- продовження реалізації Концепції створення додаткових місць                         в закладах дошкільної освіти м. Одеси, яка схвалена рішенням Одеської міської ради від 12 грудня 2018 року № 4033-VII, та Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;
- створення умов для забезпечення потреб населення в якісній освіті дітей та стабільного функціонування навчальних закладів, задоволення освітніх потреб територіальної громади міста Одеси;
- створення безпечних та нешкідливих умов навчання, виховання і розвитку дітей та учнівської молоді;
- забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх мешканців міста, оптимізація управління та організаційної структури системи освіти;
- забезпечення підтримки розвитку інтелектуального та творчого потенціалу дітей та учнівської молоді;
- забезпечення права дитини на здобуття освіти, розвиток мережі закладів позашкільної освіти; 
- удосконалення механізмів управління і фінансування навчальних закладів, залучення позабюджетних коштів на розвиток освіти; 
- інформатизація навчально-виховного процесу та управлінської діяльності освітньої галузі; 
- розвиток творчого потенціалу та підвищення престижності праці працівників галузі «Освіта» та молодіжного руху міста Одеси. 
Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:
поглиблення реформи освіти і забезпечення кращих можливостей для дітей, що є передумовою для розвитку дитини та її успішної реалізації                   в суспільстві;
	реалізація реформи освіти ставить завдання щодо підвищення якості, розгортання, розвитку та оновлення дошкільної освіти. Для виконання цих завдань потрібна, насамперед, розвинена мережа суспільного дошкільного виховання. Своєчасність та успішність розвитку дітей дошкільного віку залежить від доступних форм здобуття дошкільної освіти; 
шляхи і способи розв’язання проблеми створення додаткових місць в закладах дошкільної освіти м. Одеси – це розширення мережі закладів дошкільної освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси, яке передбачає:
- відкриття нових закладів освіти (закладів дошкільної освіти або дошкільних відділень в закладах загальної середньої освіти);
- реорганізацію закладів освіти зі створенням дошкільних відділень;
- відновлення діяльності закладів дошкільної освіти, що тривалий час використовувалися не за призначенням;
- відкриття закладів дошкільної освіти комунальної власності на перших поверхах новозбудованих житлових комплексів;
- відкриття додаткових груп, які наразі не використовуються за призначенням, у функціонуючих закладах дошкільної освіти;
	забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» шляхом:

- професійної підготовки педагогічних працівників початкової школи до впровадження нового Державного стандарту початкової освіти;
- запровадження концептуальних засад нової системи підготовки та професійного зростання вчителя, створення нової структури школи та формування мережі профільних шкіл;
- забезпечення шкіл сучасним навчальним обладнанням;
- впровадження електронних підручників;
- розширення мережі інклюзивних класів;
- створення мережі ресурсно-інклюзивних центрів;
- збільшення обсягу охоплення дітей шкільного віку послугами з початкової культурно-мистецької освіти;
	обов'язкове ведення навчального процесу тільки державною мовою незалежно від статусу школи;
	12-річна система навчання у закладах загальної середньої освіти: початкова освіта – 4 роки (з 1-го до 4-го класу), базова середня освіта –                        5 років (з 5-го до 9-го класу), профільна середня освіта – 3 роки (10-й, 11-й, 12-й класи);

з метою приведення рівня умов навчання дітей в освітніх установах міста Одеси до європейських стандартів, зменшення навантаження на учнів під час навчання та формування в них практичних навичок, на підставі Закону України «Про освіту», починаючи з 2019 року в місті Одесі розпочато процес переоформлення установчих документів закладів освіти;
участь педагогів, що працюють в освітніх установах м. Одеси,                        в пілотному проекті з добровільної сертифікації вчителів, мета якого – виявити та стимулювати вчителів з високим рівнем професійної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню;
приведення наповнюваності класів до рівня, не більше ніж 30 учнів на клас;
легалізація різних форм навчання дітей: домашнє, неформальне тощо;
	повне забезпечення школярів безкоштовними підручниками                           (не тільки книжковими варіантами, а й електронними);
	обов’язкова атестація вчителів, не рідше, ніж раз на п'ять років; 
проведення капітального ремонту будівель, приміщень та систем комунікацій закладів освіти, здійснення заходів з енергозбереження;
модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, оснащення сучасним обладнанням та навчальним приладдям; 
	проведення робіт з благоустрою територій закладів освіти;
	модернізація матеріально-технічної бази міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, закладів позашкільної освіти; 
модернізація спортивної бази закладів дошкільної та загальної середньої освіти (спортивні зали, фізкультурно-оздоровчі комплекси, стадіони, майданчики тощо); 
проведення протипожежних заходів у навчальних закладах (встановлення систем автоматичної пожежної сигналізації, обробка дерев`яних конструкцій протипожежною сумішшю, придбання засобів пожежогасіння, проведення ремонту систем); 
модернізація харчоблоків закладів дошкільної та загальної середньої освіти; 
забезпечення учнів (вихованців) та працівників навчальних закладів послугами з надання екстреної медичної допомоги;
забезпечення закладів та установ освіти комп’ютерною, мультимедійною та інтерактивною технікою, оновлення комп’ютерного обладнання, придбання комплектуючих; 
створення в закладах та установах освіти WI-FI-зон (безпровідний Інтернет), оплата за надання послуг з користування мережею Інтернет, придбання та впровадження ліцензійних пакетів програм та програмного забезпечення; 
впровадження інформаційної системи управління освітою у навчально-виховний процес та управлінську діяльність, введення електронного документообігу у закладах та установах освіти щодо управлінської діяльності та поповнення бібліотечних фондів навчальних закладів художньою та довідковою літературою; 
фінансування видатків на участь обдарованих і талановитих дітей, дитячих колективів в інтелектуальних, творчих та спортивних олімпіадах, турнірах, конкурсах, фестивалях, які проводяться за межами м. Одеси, проведення міських олімпіад, інтелектуальних конкурсів, турнірів з навчальних предметів (Інтернет-олімпіади, турніри тощо), нагородження переможців; 
організація поїздок делегацій з обміну досвідом (учнів (вихованців), педагогів та інших працівників); організація та проведення навчально-практичних семінарів, тренінгів, майстер-класів тощо для учнів закладів загальної середньої освіти; 
організація міських семінарів (майстер-класів тощо) із залученням відповідних фахівців, забезпечення участі працівників освітньої галузі міста у виїзних науково-методичних заходах, проведення міських етапів конкурсів педагогічної майстерності та матеріальне заохочення переможців;
забезпечення заохочувальних виплат педагогам, які досягли значних успіхів у роботі з обдарованими дітьми та молоддю; 
організація та проведення фестивалів молодіжної творчості, заходів до Дня молоді та Дня студента;
закупівля твердого і м’якого інвентарю для здійснення поточної діяльності;
удосконалення механізмів управління і фінансування закладів загальної середньої освіти, залучення позабюджетних коштів на розвиток освіти;
поточний ремонт, а саме утеплення фасадів, модернізація внутрішніх систем опалення, утеплення та ремонт покрівель;
оздоровлення дітей у пришкільних таборах і таборах відпочинку; 
удосконалення системи фінансового забезпечення професійно-технічної освіти;
підтримка участі обдарованих дітей у міжнародних, всеукраїнських конкурсах, фестивалях;
наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій                    в освітньому процесі та управлінні закладами освіти і системою освіти.

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:
- забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти;
- забезпечення стійкого розвитку системи освіти, всебічного розвитку особистості, стабільного функціонування закладів та установ освіти м. Одеси для задоволення освітніх потреб населення;
- інтеграція освіти до європейського і світового освітніх процесів;
- підвищення якості навчання, виховання, кваліфікації педагогічних працівників та їх компетентності; 
- налагодження енергоефективності будівель та приміщень, покращення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів, благоустрій територій;
- розробка і запровадження нових педагогічних технологій, інформатизація освіти, забезпеченість навчальних закладів та установ комп’ютерною та мультимедійною технікою, ліцензійним програмним забезпеченням тощо для вирішення актуальних завдань навчання, виховання, розвитку та управління;
- участь обдарованих дітей в інтелектуальних, творчих та спортивних заходах, що проводяться за межами міста, обмін досвідом, а також стимулювання учнів, педагогів та закладів освіти до участі в інтелектуальних, творчих та спортивних заходах;
- достатня соціально-психологічна готовність всіх учасників навчально-виховного процесу до інклюзивного та інтегрованого навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами;
- підготовка у професійно-технічних закладах м. Одеси спеціалістів відповідно до потреб регіонального ринку праці;
- збільшення кількості учнів шкіл естетичного виховання, які вступають до вищих мистецьких навчальних закладів;
- проведення реконструкції та ремонту мистецьких шкіл з метою сприяння створенню більш ефективної та комфортної системи навчання, виховання та самовдосконалення обдарованих дітей та молоді;
- оновлення бази музичних інструментів, що дасть можливість впроваджувати нові напрями роботи, відкривати нові відділи, заохочувати учнів до більш якісної та результативної роботи;
- розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, які  суттєво розширять можливості педагога, оптимізують управлінські процеси, таким чином формуючи в учня важливі для нашого сторіччя технологічні компетентності.
Кількість дітей віком від 3-х до 6-ти років, охоплених дошкільною освітою, на кінець 2019 року складає близько 30 тис. осіб або 85 %; на кінець 2020 року очікується 31 тис. осіб; на кінець 2021 року за прогнозом –                31,5 тис. осіб; на кінець 2022 року – близько 32,5 тис. осіб, що орієнтовно становитиме 95 % дітей дошкільного віку, охоплених дошкільною освітою.
Середня завантаженість 1-го закладу  дошкільної освіти у 2019 році складає 148 вихованців на 100 місць закладу, у 2020 році очікується                            130 вихованців на 100 місць закладу, у 2021 році за прогнозом – 120,                         у 2022 році – 100 вихованців на заклад (за рахунок відкриття додаткових груп у функціонуючих закладах та реорганізації закладів освіти зі створенням дошкільних відділень). 
Кількість учнів у закладах загальної середньої освіти на 
2019-2020 навчальний рік складає 103 793 особи, на 2020-2021 та                      2021-2022 навчальні роки очікується до 110 000 осіб. 
Охорона здоров’я

У місті Одесі функціонують 47 закладів охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси, зокрема:
	7 бюджетних установ охорони здоров’я:
 2 будинки дитини;

 3 спеціалізовані поліклініки;
 1 центр здоров’я;
 1 центр невідкладної медичної допомоги;
	40 комунальних неприбуткових підприємств:
11 центрів первинної медико-санітарної допомоги;

	 7 дитячих поліклінік;
	 1 доросла студентська поліклініка;
	 1 дитячий консультативно-діагностичний центр;
	 3 консультативно-діагностичні центри; 
	 2 дитячі лікарні;
	 6 лікарень;
 5 пологових будинків;
 4 стоматологічні поліклініки.
У рамках подальшої реалізації медичної реформи у 2020-2022 рр. завершиться перетворення бюджетних установ охорони здоров’я                                 у комунальні некомерційні підприємства.

Пріоритетами розвитку галузі є:
Підвищення якості та доступності медичних послуг, поліпшення здоров’я громадян шляхом створення умов для забезпечення надання високоякісної медичної допомоги кожному мешканцю міста як на амбулаторному етапі, так і при наданні стаціонарної допомоги, запровадження сучасних медичних технологій у практику надання медичної допомоги, профілактика та раннє виявлення захворювань, сприяння зміцненню стану здоров’я та збільшенню тривалості життя населення, втілення приватно-державного партнерства у сфері надання кваліфікованих медичних послуг, а також реалізація державних реформ у сфері охорони здоров’я, створення умов до повної автономізації закладів охорони здоров’я, перехід від фінансування медичних закладів згідно з кошторисом до оплати державою фактично наданої медичної допомоги конкретній людині. 
Починаючи з 2020 року, комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я отримуватимуть кошти за договорами з Національною службою здоров’я України. У 2019 році такий механізм діє на рівні первинної допомоги – комунальні некомерційні підприємства вже працюють за договором про медичне обслуговування населення. 

З 01 квітня 2020 року на модель оплати медичних послуг, наданих пацієнтам, перейдуть також заклади, які надають вторинну (спеціалізовану) амбулаторну та стаціонарну допомогу, паліативну медичну допомогу та реабілітацію.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:
- подальше реформування сфери охорони здоров’я міста Одеси;
- розширення мережі амбулаторій загальної практики – сімейної медицини;
- оптимізація мережі та ліжкового фонду закладів охорони здоров’я;
- покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я міста Одеси, які надають вторинну медичну допомогу;
- подальший розвиток служби невідкладної допомоги;
- продовження інформатизації сфери охорони здоров’я міста Одеси та автоматизація робочих місць;
- забезпечення виконання державних та міських цільових програм                   у сфері «Охорона здоров’я».

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:
- покращення доступності населення до медичної допомоги першого та другого рівня;
- своєчасне та якісне надання невідкладної медичної допомоги населенню міста;
- залежність фінансового забезпечення медичного закладу від кількості наданих послуг та пролікованих випадків;
- поліпшення використання стаціонарних потужностей з метою доступності населення до всіх видів стаціонарної допомоги;
- забезпечення своєчасної та сучасної діагностики та лікування захворювань;
- впровадження основних модулів медичної інформаційної системи (МІС);
- забезпечення хворих з окремими захворюваннями необхідними ліками при їх амбулаторному лікуванні та ургентних хворих в умовах стаціонарного лікування протягом перших трьох діб;
- забезпечення надання високовартісних діагностичних послуг з КТ-, МРТ-діагностики дорослих та дітей, хворих на окремі захворювання; надання медичної допомоги з ендоваскулярної хірургії та інших сучасних високотехнологічних методів діагностики та лікування;
- надання безкоштовної медичної допомоги та дитячого харчування дітям із соціально вразливих родин та дітям, які народжені ВІЛ-інфікованими матерями;
- створення системи епіднагляду за соціально значущими хворобами.





Соціальний захист та соціальне забезпечення

За рахунок бюджету міста Одеси утримується 14 комунальних установ соціальної спрямованості, на обслуговуванні яких знаходиться близько                 29 тис. мешканців міста, а саме:
- 4 комунальні установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси, які надають соціальні та реабілітаційні послуги громадянам похилого віку та самотнім громадянам, у яких повністю втрачена або знижена здатність до самообслуговування та яким потрібна увага, цілодобовий сторонній догляд і медико-соціальна допомога;
- 3 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, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.
На сьогодні у місті Одесі проживає більш ніж 234 тисячі пенсіонерів,             понад 44 тисячі осіб з інвалідністю, близько 19 тисяч ветеранів війни,                   60 тисяч дітей війни, 2 424 особи, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та більше 3 тисяч дітей з інвалідністю, 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.
В умовах проведення в Україні операції об’єднаних сил (ООС) виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій ветеранам війни, членам їх сімей, пораненим військовослужбовцям, а також родинам у разі загибелі воїнів, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, зокрема у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб. Крім того, фінансової підтримки потребують громадяни, які переселилися з тимчасово окупованих територій та районів  проведення ООС.
Враховуючи аналітичні дані звернень громадян, з кожним роком збільшуються показники щодо кількості наданих заяв мешканців міста, які гостро потребують певних видів соціальних послуг, передусім, адресної матеріальної грошової допомоги на лікування, проведення хірургічних операцій, медико-соціальної реабілітації, слухопротезування, стоматологічні послуги, а також на прожиття, придбання продуктів харчування, одягу тощо. Більшість таких звернень надходять від осіб похилого віку, ветеранів війни та праці, членів сімей загиблих (померлих) воїнів, осіб з інвалідністю, багатодітних сімей та одиноких громадян, як найбільш вразливої категорії населення, які найгостріше відчувають негативні наслідки погіршення економічної ситуації.
З огляду на загострення проблем сімей, запобігання проявам демографічної кризи, розв’язання ґендерних проблем з’явилася потреба у ґрунтовному розробленні цілісної системи заходів з урахуванням сучасних реалій: ринкової економіки, соціального партнерства, всього того, що покликане зробити життя кожної окремої сім’ї повноцінним і ефективним. Тому Одеською міською радою затверджена Міська цільова програма                        з реалізації сімейної, ґендерної політики, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми, яка дозволяє ефективніше забезпечити впровадження заходів, спрямованих на поліпшення становища сім’ї; рівну участь жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності; попередження домашнього насильства у всіх його проявах, протидію торгівлі людьми з використанням принципів системності, координації взаємодії виконавчих органів Одеської міської ради, громадських організацій та самих громадян, що потребують допомоги.
Зміни мережі чи структури закладів у прогнозних роках не передбачені.

Культура і мистецтво

За рахунок бюджету міста Одеси утримуватимуться 7 установ галузі «Культура та мистецтво», зокрема:
	бібліотечні системи (дитяча та доросла) 	- 2

(серед них 38 філій)
	музеї	- 2

Одеський муніципальний театр духової музики
	ім. О. Саліка	- 1
	Міська художня галерея	- 1

Одеський зоологічний парк загальнодержавного 
значення	- 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.
Забезпечення стабільного розвитку комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення». 

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, і також  у рамках партнерських угод (партнерство міст) в Україні та за її межами;
- розширення експозиційних приміщень існуючих муніципальних музеїв;
- 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;
- розвиток музично-театрального мистецтва;
- створення комфортного вільного середовища для культурного дозвілля у парках міста Одеси;
- підтримка належного функціонування Одеського зоологічного парку загальнодержавного значення у сфері природоохоронної та науково-дослідницької роботи. 

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;
- 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

2021 рік
2022 рік
Комунальна установа «Одеський муніципальний музей особистих колекцій ім. О.В. Блещунова»
12,2
12,3
Комунальна установа «Одеський муніципальний музей-квартира Леоніда Утьосова»
3,5
3,6
Всього відвідувачів
15,7
15,9

- забезпечення широкого залучення читачів до відвідування бібліотек міста:

Найменування закладу
Відвідувань, 
тис. разів

2021 рік
2022 рік
Комунальна установа «Централізована бібліотечна система для дорослих»
359,8
359,9
Комунальна установа «Централізована міська бібліотечна система для дітей»
638,7
639,7
Всього відвідувань
998,5
999,6
- 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;
- збереження різноманіття тваринного світу, збереження та відтворення тварин у штучних умовах, у першу чергу тих, що зникають, – рідкісних, занесених до Червоної книги України й міжнародних червоних списків.

Фізична культура і спорт

За рахунок бюджету міста Одеси утримуватиметься 20 установ, зокрема:
	дитячо-юнацькі спортивні школи		- 19;

інші (ЦБ)						- 1.
Крім того, на проведення спортивних заходів з бюджету м. Одеси виділяється фінансова підтримка 4-х громадських організацій – федерацій                 з видів спорту та відділення громадської організації «Національний Олімпійський комітет України» в Одеській області.
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 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;
- придбання для КПНЗ ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР спортивного інвентарю (спортивні лавки, м’ячі футбольні, м'ячі волейбольні, гантелі, шведські стінки);
- виплата грошових персональних виплат видатним спортсменам міста Одеси, їх тренерам та ветеранам спорту.
Для проведення спортивної роботи в регіоні у 2021-2022 роках заплановано щорічне проведення по 97 заходів навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту та 31 заходу з неолімпійських видів спорту.
Середні витрати на один захід навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту складатиме: у 2021 році – 24,6 тис.грн, у 2022 році – 25,7 тис.грн. Середні витрати на один захід навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту у 2021 році – 17,9 тис.грн, у 2022 році – 18,9 тис.грн.

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:
- збільшення кількості осіб, залучених до систематичних занять  фізичною культурою та спортом, 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 юнацтва, яке систематично займається 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 забезпечення комфортного середовища для проживання                   у місті Одесі та підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення.




Основні заходи для досягнення визначених завдань:
- організація благоустрою  у місті: освітлення, озеленення, прибирання, ремонт, реконструкція застарілого житлового фонду та інженерних систем тепло-, водозабезпечення;
- 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;
- стимулювання енергозберігаючих заходів у житловій сфері міста;
- встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії                               у житловому фонді м. Одеси;
- модернізація мереж зовнішнього освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій;
- заміна і модернізація ліфтів, що відпрацювали граничний термін 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, прибудинкових територій житлових будинків та надійності функціонування мереж зовнішнього освітлення міста.

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;
- оновлення рухомого складу міського електротранспорту;
- модернізація трамвайних колій та контактної мережі;
	- відкриття маршрутів руху електроавтобусів;
	- запровадження системи безготівкової оплати проїзду в міському електричному транспорті «Електронний квиток».

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:
- покращення стану безпеки руху транспорту і пішоходів та комфортного пересування  дорогами і тротуарами міста;
- адаптація вулично-дорожньої мережі міста до велосипедного руху;
- прискорення розвитку транспортної інфраструктури міста, що є важливим фактором економічного зростання;
- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих об'єктів вулично-дорожньої мережі.

Інші заходи у сфері засобів масової інформації

З бюджету міста Одеси виділяється фінансова підтримка на реалізацію заходів у сфері засобів масової інформації.
Метою бюджетної програми є підтримка електронних засобів масової інформації, моніторинг інформаційного середовища та реалізація заходів у галузі «Засоби масової інформації» щодо ефективного обліку, використання, збереження майна територіальної громади.

Пріоритетами розвитку галузі є:
Подальший розвиток єдиного інформаційного простору міста Одеси шляхом впровадження організаційно-правових, технічних та інформаційних заходів із забезпечення прозорості діяльності міської влади.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:
- оптимізація, удосконалення роботи, розробка додаткових модулів      веб-порталу звернень громадян з інтерактивною мапою звернень; технічна підтримка, доступ до мережі Інтернет серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв’язку, SMS-інформування;
- технічна підтримка, доступ до мережі Інтернет серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв’язку депутатського                           веб-порталу, веб-платформи «Соціально активний громадянин»,                             SMS-інформування, модернізація офіційного сайту Одеської міської ради: www.omr.gov.ua;
- реєстраційне обслуговування веб-порталів та веб-сайтів Одеської міської ради, SSL-цифрові сертифікати для них;
- технічна підтримка (звукопідсилююча та відеоапаратура) проведення заходів при залученні громадськості, забезпечення телетрансляції заходів;
- висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади;
- організація, технічна підтримка, електроживлення та техобслуговування (зокрема аварійні заходи) прямої Інтернет-трансляції на офіційному сайті Одеської міської ради з веб-камер та телевізійних камер;
- технічна підтримка, розробка додаткових модулів єдиної системи реєстру звернень громадян, доступ до мережі Інтернет серверного обладнання волоконно-оптичними лініями зв’язку, взаємодія з іншими додатками;
- розробка та розміщення медійного контенту з питань популяризації інформаційних систем міста.

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:
- сприяння становленню відкритого демократичного суспільства, яке гарантуватиме дотримання конституційних прав громадян щодо участі                    у суспільному житті, прийнятті відповідних рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
- підвищення рівня інформування громади міста Одеси щодо реалізації національних проектів та державної політики;
- сприяння реалізації державної політики у соціальній сфері з питань забезпечення доступності веб-сайтів для користувачів з ураженням органів зору та слуху; 
- підвищення повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста, області та країни; 
- забезпечення індивідуальних інформаційних потреб населення міста з отримання необхідної інформації стосовно діяльності місцевих органів влади;
- забезпечення доступу громадян до публічної інформації;
- подальше забезпечення відкритості діяльності органів місцевої влади, прозорості прийняття та виконання рішень Одеської міської ради, високого рівня контролю за їх виконанням; 
- поліпшення якості інформаційного забезпечення виконавчих органів Одеської міської ради, зокрема шляхом формування та постійного поповнення загальної бази даних;
- забезпечення безперебійної роботи техніки та обладнання, оперативного та безперебійного обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
- сприяння більш ефективній взаємодії депутатів Одеської міської ради з виборцями;
- забезпечення участі членів територіальної громади в процесі обговорення та прийняття проектів актів міської влади;
- забезпечення високої виконавчої дисципліни при реагуванні на звернення громадян;
- забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування у реалізації зворотного зв'язку та більш оперативного реагування на звернення громадян;
- залучення громадян та громадських об’єднань до участі у соціально-економічному, політичному та культурному житті м. Одеси;
- поліпшення іміджу Одеси як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру.

Показники видатків та надання кредитів бюджету міста Одеси                       за функціональною ознакою на 2019-2022 роки
                                                  (грн)
Код ТПКВКМБ
Найменування
2019 рік1
2020 рік2
2021 рік3
2022 рік3
ВИДАТКИ – разом,                           у тому числі:
12 376 110 778
10 194 355 279
8 414 475 284
8 684 738 809
Загальний фонд – разом,                   у тому числі:
8 835 565 288
8 055 419 071
6 805 600 000
7 070 700 000
0100
Державне управління
577 966 472
673 885 300
679 408 700
684 004 500
1000
Освіта
2 622 832 520
2 954 213 711
1 782 201 400
1 902 778 700
2000
Охорона здоров’я
1 262 948 639
685 297 398
503 946 400
530 233 200
3000
Соціальний захист та соціальне забезпечення
1 857 034 007
552 244 162
519 636 600
531 773 300
4000
Культура і мистецтво
98 924 250
101 875 800
108 469 700
114 878 800
5000
Фізична культура і спорт
50 729 700
54 549 700
58 412 100
62 358 600
6000
Житлово-комунальне господарство
976 291 034
886 578 000
455 810 100
478 397 900
7100
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство
4 465 000
4 400 000
4 650 800
4 897 300
7300
Будівництво та регіональний розвиток
8 901 626
497 744 300
1 148 476 000
1 301 355 500
7400
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство
490 726 312
533 663 800
617 970 800
651 026 600
7500
Зв'язок, телекомунікації та інформатика
4 348 700
5 364 300
5 827 500
6 183 000
7600
Інші програми та заходи, пов`язані       з економічною діяльністю
275 394 265
275 072 100
132 206 500
134 157 200
8100
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
24 804 789
26 459 600
28 688 700
30 561 600
8200
Громадський порядок та безпека
43 352 500
46 457 700
49 197 200
51 803 600
8300
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека

5 980 530
7 448 300
6 181 700
6 509 300
8400
Засоби масової інформації
1 844 400
3 304 500
3 175 800
3 344 100
8600
Обслуговування місцевого боргу
214 380 144
385 803 500
340 283 100
215 379 900
8700
Резервний фонд
 
30 000 000
30 000 000
30 000 000
9110
Реверсна дотація
305 049 000
331 056 900
331 056 900
331 056 900
9800
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів
9 591 400
 
 
 
Спеціальний фонд – разом,                  у тому числі:
3 540 545 490
2 138 936 208
1 608 875 284
1 614 038 809
0100
Державне управління
22 221 900
14 288 300
25 201 900
25 214 300
1000
Освіта
221 717 241
196 876 208
196 121 000
194 696 800
2000
Охорона здоров’я
216 361 203
50 000 000
50 000 000
50 000 000
3000
Соціальний захист та соціальне забезпечення
33 291 941
4 640 000
5 355 300
3 894 500
4000
Культура і мистецтво
11 491 800
11 626 800
11 854 800
11 854 800
5000
Фізична культура і спорт
3 108 550
2 229 000
2 242 700
2 255 900
6000
Житлово-комунальне господарство
943 439 317
532 510 957
313 647 400
363 833 700
7300
Будівництво та регіональний розвиток
1 437 539 402
854 257 043
582 955 284
525 667 209
7400
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство
288 491 237
120 982 700
106 523 300
106 963 000
7600
Інші програми та заходи, пов`язані         з економічною діяльністю
342 643 271
342 925 000
306 870 000
321 475 000
8100
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
1 685 922
1 694 000
2 400 000
2 450 000
8200
Громадський порядок та безпека
12 000
3 756 200
2 503 600
2 503 600
8300
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека
9 454 706
3 150 000
3 200 000
3 230 000
9800
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів
9 087 000
 
 
 
Надання кредитів – разом,                у тому числі:
6 800 256
142 027 494
157 911 912
163 272 291
Загальний фонд – разом,                     у тому числі:
6 754 000
400 000
400 000
0
8841
Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/                реконструкцію/ придбання житла
6 354 000
 
 
 
8861
Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання
400 000
400 000
400 000
 
Спеціальний фонд – разом,                 у тому числі:
46 256
141 627 494
157 511 912
163 272 291
8841
Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/      реконструкцію/    придбання житла
46 256
 
 
 
8881
Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії
 
141 627 494
157 511 912
163 272 291
Х
Усього,                              у тому числі:
12 382 911 034
10 336 382 773
8 572 387 196
8 848 011 100
Загальний фонд 
8 842 319 288
8 055 819 071
6 806 000 000
7 070 700 000
Спеціальний фонд 
3 540 591 746
2 280 563 702
1 766 387 196
1 777 311 100
________
 

 
 
 
  1 - показники, визначені в рішенні про бюджет міста Одеси на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього (станом на 12 грудня 2019 року)  
 2 - показники, визначені в рішенні про бюджет міста Одеси на 2020 рік 
 3 - індикативні прогнозні показники бюджету міста Одеси на 2021-2022 роки  (без урахування міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів з урахуванням реверсної дотації на рівні 2020 року)

Показники видатків та надання кредитів головних розпорядників бюджетних коштів бюджету міста Одеси на 2019-2022 роки
                                                                                                                     (грн)
Код відомчої класифікації
Найменування головного розпорядника бюджетних коштів бюджету міста Одеси
2019 рік1
2020 рік2
2021 рік3
2022 рік3
ВИДАТКИ – разом, у тому числі:
12 376 110 778
10 194 355 279
8 414 475 284
8 684 738 809
Загальний фонд – разом,                       у тому числі:
8 835 565 288
8 055 419 071
6 805 600 000
7 070 700 000
Спеціальний фонд – разом,                            у тому числі:
3 540 545 490
2 138 936 208
1 608 875 284
1 614 038 809
02
Виконавчий комітет Одеської міської ради
145 197 500
166 997 000
173 488 600
179 414 500
 
Загальний фонд
125 476 400
146 466 000
152 957 600
158 883 500
 
Спеціальний фонд 
19 721 100
20 531 000
20 531 000
20 531 000
06
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
2 659 159 911
2 950 529 019
1 760 724 100
1 862 810 900
 
Загальний фонд
2 447 439 670
2 764 661 711
1 575 884 000
1 679 395 000
 
Спеціальний фонд 
211 720 241
185 867 308
184 840 100
183 415 900
07
Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради
1 491 618 942
747 755 898
566 984 400
593 318 100
 
Загальний фонд
1 275 025 739
697 755 898
516 984 400
543 318 100
 
Спеціальний фонд 
216 593 203
50 000 000
50 000 000
50 000 000
08
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
1 960 698 208
627 630 967
609 629 800
619 719 900
 
Загальний фонд
1 919 145 045
617 150 667
603 822 100
615 372 900
 
Спеціальний фонд 
41 553 163
10 480 300
5 807 700
4 347 000
09
Служба у справах дітей Одеської міської ради
35 697 762
42 810 895
28 322 500
28 444 400
 
Загальний фонд
35 368 362
42 598 895
28 022 500
28 144 400
 
Спеціальний фонд 
329 400
212 000
300 000
300 000
10
Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради 
16 103 800
15 416 800
14 822 500
15 147 400
 
Загальний фонд
16 103 800
15 416 800
14 822 500
15 147 400
 
Спеціальний фонд 
 
 
 
 
11
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради
56 402 500
60 383 100
64 276 600
68 250 700
 
Загальний фонд
54 145 100
58 154 100
62 033 900
65 994 800
 
Спеціальний фонд 
2 257 400
2 229 000
2 242 700
2 255 900
12
Департамент міського господарства Одеської міської ради
1 794 397 974
1 851 898 600
720 520 900
796 095 200
 
Загальний фонд
1 040 215 438
1 403 961 400
517 373 500
542 761 500
 
Спеціальний фонд 
754 182 536
447 937 200
203 147 400
253 333 700
14
Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
727 621 600
549 262 000
408 496 100
426 299 300
 
Загальний фонд
168 821 550
153 930 300
56 628 800
59 437 300
 
Спеціальний фонд 
558 800 050
395 331 700
351 867 300
366 862 000
15
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
1 578 784 904
738 394 900
506 548 000
471 288 300
 
Загальний фонд
10 564 500
9 260 600
9 406 000
9 538 800
 
Спеціальний фонд 
1 568 220 404
729 134 300
497 142 000
461 749 500
16
Департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради 
24 444 421
28 467 000
28 280 700
28 232 100
 
Загальний фонд
23 713 421
28 467 000
28 280 700
28 232 100
 
Спеціальний фонд 
731 000
 
 
 
17
Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради
9 636 000
11 359 700
11 493 900
11 604 400
 
Загальний фонд
9 636 000
11 359 700
11 493 900
11 604 400
 
Спеціальний фонд 
 
 
 
 
18
Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради
12 079 541
10 420 800
16 197 900
16 466 000
 
Загальний фонд
7 525 305
9 920 800
10 197 900
10 466 000
 
Спеціальний фонд 
4 554 236
500 000
6 000 000
6 000 000
19
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради
518 577 749
69 913 300
603 618 500
631 839 100
 
Загальний фонд
454 086 462
54 163 300
542 818 500
570 989 100
 
Спеціальний фонд 
64 491 287
15 750 000
60 800 000
60 850 000
20
Департамент аналітики та контролю Одеської міської ради  
6 729 712
7 628 500
7 449 300
7 479 500
 
Загальний фонд
6 729 712
7 628 500
7 449 300
7 479 500
 
Спеціальний фонд 
 
 
 
 
22
Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради
89 398 400
84 228 800
89 901 600
94 025 500
 
Загальний фонд
81 911 400
78 778 600
83 498 000
87 571 900
 
Спеціальний фонд 
7 487 000
5 450 200
6 403 600
6 453 600
23
Департамент інформації та зв`язків з громадськістю Одеської міської ради
9 169 400
10 917 200
10 766 900
10 983 200
 
Загальний фонд
9 169 400
10 917 200
10 766 900
10 983 200
 
Спеціальний фонд 
 
 
 
 
25
Департамент міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради
8 236 500
12 753 500
13 236 200
13 763 900
 
Загальний фонд
7 836 400
12 753 500
13 236 200
13 763 900
 
Спеціальний фонд 
400 100
 
 
 
26
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
318 564 695
342 171 400
365 257 200
388 376 500
 
Загальний фонд
295 241 400
319 035 700
341 621 500
364 740 800
 
Спеціальний фонд 
23 323 295
23 135 700
23 635 700
23 635 700
27
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради
27 243 549
19 943 200
21 256 500
18 458 400
 
Загальний фонд
27 034 650
19 943 200
21 256 500
18 458 400
 
Спеціальний фонд 
208 899
 
 
 
28
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
20 946 156
15 262 900
13 845 500
14 127 300
 
Загальний фонд
9 992 990
12 112 900
10 645 500
10 897 300
 
Спеціальний фонд 
10 953 166
3 150 000
3 200 000
3 230 000
29
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради
17 034 420
15 980 000
16 221 800
16 338 200
 
Загальний фонд
5 459 500
5 980 000
6 221 800
6 338 200
 
Спеціальний фонд 
11 574 920
10 000 000
10 000 000
10 000 000
31
Департамент комунальної власності Одеської міської ради
46 684 400
54 020 500
55 260 600
54 986 700
 
Загальний фонд
46 185 400
53 935 300
55 174 900
54 900 500
 
Спеціальний фонд 
499 000
85 200
85 700
86 200
32
Управління реклами Одеської міської ради
10 428 400
11 654 800
12 221 000
12 745 700
 
Загальний фонд
10 428 400
11 654 800
12 221 000
12 745 700
 
Спеціальний фонд 
 
 
 
 
33
Юридичний департамент Одеської міської ради
35 120 100
39 852 500
41 211 100
41 999 200
 
Загальний фонд
35 120 100
39 852 500
41 211 100
41 999 200
 
Спеціальний фонд 
 
 
 
 
34
Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради
51 073 700
60 623 700
61 058 700
61 416 800
 
Загальний фонд
49 146 600
60 623 700
61 058 700
61 416 800
 
Спеціальний фонд 
1 927 100
 
 
 
35
Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради
14 526 000
18 102 100
18 843 800
19 431 700
 
Загальний фонд
14 446 000
18 102 100
18 843 800
19 431 700
 
Спеціальний фонд 
80 000
 
 
 
36
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради
17 841 190
9 845 500
10 338 600
10 794 600
 
Загальний фонд
10 057 000
9 845 500
10 338 600
10 794 600
 
Спеціальний фонд 
7 784 190
 
 
 
37
Департамент фінансів Одеської міської ради
547 255 544
1 503 124 900
2 047 809 384
2 053 828 309
 
Загальний фонд
546 456 544
1 284 364 100
1 885 324 100
1 913 231 100
 
Спеціальний фонд 
799 000
218 760 800
162 485 284
140 597 209
40
Київська районна адміністрація Одеської міської ради
33 889 550
28 218 600
28 771 700
28 955 700
 
Загальний фонд
22 450 150
22 991 100
23 544 200
23 728 200
 
Спеціальний фонд 
11 439 400
5 227 500
5 227 500
5 227 500
41
Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради
28 388 350
29 457 500
29 397 600
29 559 800
 
Загальний фонд
24 226 050
24 365 200
24 300 300
24 458 400
 
Спеціальний фонд 
4 162 300
5 092 300
5 097 300
5 101 400
42
Приморська районна адміністрація Одеської міської ради
26 924 050
28 864 000
28 129 200
28 293 700
 
Загальний фонд
21 787 450
23 864 000
23 129 200
23 293 700
 
Спеціальний фонд 
5 136 600
5 000 000
5 000 000
5 000 000
43
Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради
36 235 850
30 465 700
30 094 100
30 243 800
 
Загальний фонд
24 619 350
25 404 000
25 032 100
25 181 600
 
Спеціальний фонд 
11 616 500
5 061 700
5 062 000
5 062 200
Надання кредитів – разом,                         у тому числі:
6 800 256
142 027 494
157 911 912
163 272 291
Загальний фонд – разом,                      у тому числі:
6 754 000
400 000
400 000
0
Спеціальний фонд – разом,                             у тому числі:
46 256
141 627 494
157 511 912
163 272 291
15
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
6 400 256
0
0
0
 
Загальний фонд
6 354 000
 
 
 
 
Спеціальний фонд 
46 256
 
 
 
27
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради
400 000
400 000
400 000
0
 
Загальний фонд
400 000
400 000
400 000
 
 
Спеціальний фонд 
 
 
 
 
37
Департамент фінансів Одеської міської ради
0
141 627 494
157 511 912
163 272 291
 
Загальний фонд
 
 
 
 
 
Спеціальний фонд
 
141 627 494
157 511 912
163 272 291
Х
Усього, у тому числі:
12 382 911 034
10 336 382 773
8 572 387 196
8 848 011 100
Загальний фонд 
8 842 319 288
8 055 819 071
6 806 000 000
7 070 700 000
Спеціальний фонд 
3 540 591 746
2 280 563 702
1 766 387 196
1 777 311 100
_________
 

 
 
 
  1 - показники, визначені в рішенні про бюджет міста Одеси на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього (станом на 12 грудня 2019 року)  
 2 - показники, визначені в рішенні про бюджет міста Одеси на 2020 рік 
 3 - індикативні прогнозні показники бюджету міста Одеси на 2021-2022 роки  (без урахування міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів з урахуванням реверсної дотації на рівні 2020 року)



5. Управління місцевим боргом та ліквідністю бюджету міста Одеси

Структура місцевого боргу 

Станом на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2022 року обсяг місцевого боргу складатиметься на 100 % із місцевого внутрішнього боргу. 
Валюта запозичень – національна валюта України, гривня. Показники місцевих запозичень та, відповідно, місцевого боргу не зазнаватимуть змін під впливом кон’юнктури фінансових ринків у результаті перерахунків у зв’язку зі зміною обмінного курсу національної валюти.

Індикативні прогнозні показники місцевого боргу; видатків на обслуговування місцевого боргу; витрат на погашення місцевого боргу

Місцеве зовнішнє запозичення
Одеською міською радою 21 вересня 2016 року прийнято рішення 
№ 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». 
Між Північною екологічною фінансовою корпорацією та Одеською міською радою підписаний Кредитний договір від 26 грудня 2016 року                    ESC 3/16.
Валюта запозичення – національна валюта України, гривня.
Розмір (основна сума боргу) запозичення – 10 639 346,00 грн.
Відсоткова ставка за користування кредитними коштами – 3 % річних. 
Період, на який здійснюється запозичення, – 5 років від дати підписання Кредитного договору позики (включаючи період відстрочки до            1 року від дати підписання Кредитного договору).
Погашення кредиту та сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється рівними щоквартальними платежами відповідно до умов Кредитного договору, починаючи після завершення періоду відстрочки.

Прогнозні показники по зовнішньому запозиченню, здійсненному                        до бюджету міста Одеси відповідно до рішення Одеської міської ради                  від 21 вересня 2016 року № 1082-VII

Показник
Сума, 
грн
Вибірка коштів станом на 31 грудня 2020 року
10 639 346
Погашено кредиту станом на 31 грудня 2020 року
8 126 542
Розмір місцевого боргу станом на 31 грудня 2020 року
2 512 804
Погашення кредиту у 2021 році
2 512 804
Розмір місцевого боргу станом на 31 грудня 2021 року
0
Видатки на обслуговування місцевого боргу у 2021 році
38 111
Місцеві внутрішні запозичення:
	1) Одеською міською радою 04 жовтня 2017 року прийнято рішення 
№ 2437-VII щодо здійснення місцевого запозичення до бюджету міста Одеси у 2017 році у формі укладання кредитного договору з публічним акціонерним товариством акціонерним банком «Укргазбанк» та Одеською міською радою на фінансування видатків бюджету розвитку міста Одеси та створення об’єктів, які забезпечують виконання завдань Одеської міської ради, спрямованих на задоволення інтересів територіальної громади міста Одеси.
Між публічним акціонерним товариством акціонерним банком «Укргазбанк» та Одеською міською радою підписаний кредитний договір про надання кредиту у формі невідновлювальної відкличної кредитної лінії від 01 грудня 2017 року № 006/197/КЛ-17.
Валюта запозичення – національна валюта України, гривня.
Розмір (основна сума боргу) запозичення – 1 000 000 000,00 грн.
Відсоткова ставка за користування кредитними коштами – 17,5 % річних. 
Період, на який здійснюється запозичення, – 5 років, з можливістю дострокового погашення кредиту. 
Погашення кредиту здійснюється щоквартальними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором.
Сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється щомісячними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором.

Прогнозні показники по внутрішньому запозиченню, здійсненному                      до бюджету міста Одеси відповідно до рішення Одеської міської ради                 від 04 жовтня 2017 року № 2437-VII

Показник
Сума, 
грн
Вибірка коштів станом на 31 грудня 2020 року
1 000 000 000
Погашено кредиту станом на 31 грудня 2020 року
583 000 000
Розмір місцевого боргу станом на 31 грудня 2020 року
417 000 000
Погашення кредиту:
417 000 000
- у 2021 році
212 000 000
- у 2022 році
205 000 000
Розмір місцевого боргу станом на:

31 грудня 2021 року
205 000 000
31 грудня 2022 року
0
Видатки на обслуговування місцевого боргу:
80 626 876
- у 2021 році
59 689 584
 - у 2022 році
	937 292


	2) Одеською міською радою 31 жовтня 2018 року прийнято рішення 
№ 3809-VII щодо здійснення місцевого запозичення до бюджету міста Одеси у 2018 році у формі укладання кредитного договору з публічним акціонерним товариством акціонерним банком «Укргазбанк» та Одеською міською радою на фінансування видатків бюджету розвитку міста Одеси на заміну, модернізацію ліфтів; проведення ремонтних робіт на теплових мережах міста Одеси; проектування та будівництво житлових будинків; проектування, будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію закладів освіти; проектування, капітальний ремонт та ремонтно-реставраційні роботи будівель, розташованих в історичній частині міста Одеси; проектування, капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію будівель; будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі.
Між публічним акціонерним товариством акціонерним банком «Укргазбанк» та Одеською міською радою підписаний кредитний договір про надання кредиту у формі невідновлювальної відкличної кредитної лінії від 20 грудня 2018 року № 282/2018/ООД-КБ-НВКЛ.
Валюта запозичення – національна валюта України, гривня.
Розмір (основна сума боргу) запозичення – 1 000 000 000,00 грн.
Відсоткова ставка за користування кредитними коштами – 22,4 % річних. 
Період, на який здійснюється запозичення, – 5 років, з можливістю дострокового погашення кредиту. 
Погашення кредиту здійснюється щоквартальними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором.
Сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється щомісячними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором.
Прогнозні показники по внутрішньому запозиченню, здійсненному                    до бюджету міста Одеси відповідно до рішення Одеської міської ради                   від 31 жовтня 2018 року № 3809-VII

Показник
Сума,                           грн
Вибірка коштів станом на 31 грудня 2020 року
918 000 000
Погашено кредиту станом на 31 грудня 2020 року
335 000 000
Розмір місцевого боргу станом на 31 грудня 2020 року
583 000 000
Вибірка коштів станом на 31 грудня 2021 року
1 000 000 000
Погашення кредиту:
450 000 000
- у 2021 році
225 000 000
- у 2022 році
225 000 000
Розмір місцевого боргу станом на:

31 грудня 2021 року
440 000 000
31 грудня 2022 року
215 000 000
Видатки на обслуговування місцевого боргу:
202 126 557
- у 2021 році
123 695 445
- у 2022 році
	431 112


	3) Одеською міською радою 12 червня 2019 року прийнято рішення 
№ 4688-VII щодо здійснення місцевого запозичення до бюджету міста Одеси у 2019 році у формі укладання кредитного договору з публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» та Одеською міською радою на фінансування видатків бюджету розвитку міста Одеси на заміну та модернізацію ліфтів; проведення ремонтних робіт на теплових мережах; проектування, капітальний ремонт та ремонтно-реставраційні роботи будівель, розташованих в історичній частині міста; проектування, капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію будівель та споруд комунальної власності територіальної громади; будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт інженерної мережі; будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі.
Між публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» та Одеською міською радою підписаний договір кредитної лінії від 17 липня 2019 року № 1272/31/6-1.
Валюта запозичення – національна валюта України, гривня.
Розмір (основна сума боргу) запозичення – 1 000 000 000,00 грн.
Відсоткова ставка за користування кредитними коштами – 19,50 % річних, з можливістю перегляду кожні 6 місяців у разі зміни облікової ставки Національного банку України, але не менше ніж 16,00 % річних та не більше 23,00 % річних.
Період, на який здійснюється запозичення, – 5 років від дати підписання кредитного договору, з можливістю дострокового погашення кредиту.
Погашення кредиту здійснюється щоквартальними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими договором кредитної лінії.
Сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється щомісячними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими договором кредитної лінії.
Прогнозні показники по внутрішньому запозиченню, здійсненному             до бюджету міста Одеси відповідно до рішення Одеської міської ради                 від 12 червня 2019 року № 4688-VII

Показник
Сума,                            грн
Вибірка коштів станом на 31 грудня 2020 року
1 000 000 000
Погашено кредиту станом на 31 грудня 2020 року
112 500 000
Розмір місцевого боргу станом на 31 грудня 2020 року
887 500 000
Погашення кредиту:
412 500 000
- у 2021 році
150 000 000
- у 2022 році
262 500 000
Розмір місцевого боргу станом на:

31 грудня 2021 року
737 500 000
31 грудня 2022 року
475 000 000
Видатки на обслуговування місцевого боргу:
272 871 456
- у 2021 році
156 859 960
- у 2022 році
116 011 496


Загальна інформація щодо індикативних прогнозних показників місцевого боргу; видатків на обслуговування місцевого боргу;                         витрат на погашення місцевого боргу
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Північна екологічна фінансова 

корпорація (НЕФКО) (кредитний 

договір від 26 грудня 2016 року 

ESC 3/16)

2 512 8042 512 80400038 11138 1110

Разом зовнішні запозичення2 512 8042 512 80400038 11138 1110

Публічне акціонерне товариство 

акціонерний банк «Укргазбанк» 

(кредитний договір 

від 01 грудня 2017 року

 № 006/197/КЛ-17)

417 000 000212 000 000205 000 000205 000 000080 626 87659 689 58420 937 292

Публічне акціонерне товариство 

акціонерний банк «Укргазбанк» 

(кредитний договір 

від 20 грудня 2018 року 

№ 282/2018/ООД-КБ-НВКЛ)

450 000 000225 000 000225 000 000440 000 000215 000 000202 126 557123 695 44578 431 112

Публічне акціонерне товариство  

«Державний ощадний банк України» 

(договір кредитної лінії 

від 17 липня 2019 року № 1272/31/6-1)

412 500 000150 000 000262 500 000737 500 000475 000 000272 871 456156 859 960116 011 496

Разом внутрішні запозичення1 279 500 000587 000 000692 500 0001 382 500 000690 000 000555 624 889340 244 989215 379 900

ВСЬОГО за зовнішнім та 

внутрішніми запозиченнями

1 282 012 804589 512 804692 500 0001 382 500 000690 000 000555 663 000340 283 100215 379 900

Разому тому числі:

Видатки на обслуговування місцевого боргуПогашення місцевого боргу

Кредитор/договір

Разому тому числі:

Місцевий борг станом на:

31 грудня 

2022 року

31 грудня 

2021 року
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Північна екологічна фінансова 

корпорація (НЕФКО) (кредитний 

договір від 26 грудня 2016 року 

ESC 3/16)

2 512 804

2 512 804

0

0

0

38 111

38 111

0

Разом зовнішні запозичення

2 512 804

2 512 804

0

0

0

38 111

38 111

0

Публічне акціонерне товариство 

акціонерний банк «Укргазбанк» 

(кредитний договір 

від 01 грудня 2017 року

 № 006/197/КЛ-17)

417 000 000

212 000 000

205 000 000

205 000 000

0

80 626 876

59 689 584

20 937 292

Публічне акціонерне товариство 

акціонерний банк «Укргазбанк» 

(кредитний договір 

від 20 грудня 2018 року 

№ 282/2018/ООД-КБ-НВКЛ)

450 000 000

225 000 000

225 000 000

440 000 000

215 000 000

202 126 557

123 695 445

78 431 112

Публічне акціонерне товариство  

«Державний ощадний банк України» 

(договір кредитної лінії 

від 17 липня 2019 року № 1272/31/6-1)

412 500 000

150 000 000

262 500 000

737 500 000

475 000 000

272 871 456

156 859 960

116 011 496

Разом внутрішні запозичення

1 279 500 000

587 000 000

692 500 000

1 382 500 000

690 000 000

555 624 889

340 244 989

215 379 900

ВСЬОГО за зовнішнім та 

внутрішніми запозиченнями

1 282 012 804

589 512 804

692 500 000

1 382 500 000

690 000 000

555 663 000

340 283 100

215 379 900
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Видатки на обслуговування місцевого боргу

Погашення місцевого боргу

Кредитор/договір

Разом

у тому числі:

Місцевий борг станом на:

31 грудня 

2022 року

31 грудня 

2021 року




Індикативні прогнозні показники гарантованого боргу

Бюджетом міста Одеси надані гарантії на реалізацію трьох наступних проектів:
	1) Проект «Розвиток міської інфраструктури»
Одеською міською радою спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі – МБРР) реалізується проект «Розвиток міської інфраструктури». Підставою для  впровадження комунального підприємства «Агентство програм розвитку Одеси» такого проекту стали наступні документи:
	Угода про позику між Україною та МБРР від 28 травня 2008 року            № 4869-UA;
	постанова 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»;
	постанова 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»;
	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»)»;
	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»;

Угода 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»);
Договір 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»);
Договір гарантії між Україною в особі Міністерства фінансів України та Одеською міською радою від 18 грудня 2007 року № 28000-04/213 («закритий компонент»);
Гарантія Одеської міської ради від 15 жовтня 2009 року                          № 03-1115/вих («відкритий компонент»).

Прогнозні показники по проекту «Розвиток міської інфраструктури»
Показник
Разом
 у т.ч.


«Закритий компонент» 
«Відкритий компонент» 
Вибірка коштів станом на
31 грудня 2020 року
 
 
 
дол. США
45 008 362,40
34 871 362,40
10 137 000,00
Гарантований борг станом на 
31 грудня 2020 року
 
 
 
дол. США
24 619 098,55
19 888 498,55
4 730 600,00
грн
694 258 579
560 855 659
133 402 920
Погашення кредиту згідно з графіком:
 
 
 
 - у 2021 році
 
 
 
дол. США
3 056 012,99
2 380 212,99
675 800,00
грн
89 846 782
69 978 262
19 868 520
 - у 2022 році
 
 
 
дол. США
3 195 076,04
2 519 276,04
675 800,00
грн
95 852 281
75 578 281
20 274 000
Гарантований борг:
 
 
 
станом на 31 грудня 2021 року
 
 
 
дол. США
21 563 085,56
17 508 285,56
4 054 800,00
грн
633 954 715
514 743 595
119 211 120
станом на 31 грудня 2022 року
 
 
 
дол. США
18 368 009,52
14 989 009,52
3 379 000,00
грн
551 040 286
449 670 286
101 370 000
Плата за користування кредитом:
 
 
 
 - у 2021 році
 
 
 
дол. США
486 365,15
393 393,09
92 972,06
грн
14 299 136
11 565 757
2 733 379
 - у 2022 році
 
 
 
дол. США
423 387,01
344 187,19
79 199,82
грн
12 701 610
10 325 616
2 375 995
 
 
 
 
 
2020 рік
2021 рік
2022 рік
Обмінний курс гривні до долара США, в середньому за період, гривень за долар США
28,2
29,4
30,0

	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.
Плата за користування кредитом визначається виходячи із шестимісячної ставки Euribor плюс Маржа 7 % 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 комунальним підприємством «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 комунального підприємства «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                                                        комунальним підприємством «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 і Європейським банком реконструкції та розвитку, затверджений (ратифікований) рішенням Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року № 1336-VII.
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.
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.
У 2017 році комунальним підприємством «Одесміськелектротранс» проведений конкурс на придбання нових низькопідлогових тролейбусів. Переможцем конкурсу визначено Консорціум відкритого акціонерного товариства «ККХ «Белкомунмаш» і товариство з обмеженою відповідальністю «Арготехніка» з ціною контракту 8 032 258,8 євро (8 000 000,00 євро – кредитні кошти, 32 258,8 євро – кошти комунального підприємства) і кількістю тролейбусів, які буде придбано, в 47 одиниць,                     з яким 11 липня 2017 року підписаний контракт.  
Умовами статті 3.18 (b) кредитного договору між                                                        комунальним підприємством «Одесміськелектротранс» і Європейським банком реконструкції та розвитку передбачено: «Якщо місту присвоєний кредитний рейтинг Рейтинговим Агентством, Маржа коригується таким чином, щоб означати відсоток річних, що відповідатиме такому кредитному рейтингу (або, якщо кредитний рейтинг присвоєний місту більш як одним Рейтинговим Агентством, то найвищому кредитному рейтингу, що ними присвоєний) в таблиці нижче:
S&P
Moody's
Fitch Ratings
Маржа (% річних)

CCC- або нижче
Caa3 або нижче
CCC- або нижче
7,00

CCC
Caa2
CCC
6,75

CCC+
Caa1
CCC+
6,50

B-
B3
B-
6,00

B
B2
B
5,75 

B+
B1
B+
5,50

BB-
Ba3
BB-
5,00

BB
Ba2
BB
4,75

BB+
Ba1
BB+
4,50

BBB- або вище
Baa3 або вище
BBB- або вище
4,00
»

Рейтинг від «великої трійки» визначає доступність і вартість фінансових ресурсів для найважливіших міських проектів.
З метою присвоєння місту кредитного рейтингу відповідно до міжнародної шкали департаментом економічного розвитку Одеської міської ради було підписано договір з Fitch Ratings, Fitch Polska S.A. 
Комунальним підприємством «Одесміськелектротранс» 26 лютого      2018 року направлено до ЄБРР листа про присвоєння рейтинговим агентством Fitch Ratings місту Одесі довгострокового кредитного рейтингу на рівні «В-». 
Завдяки вищезазначеному, базова відсоткова ставка (маржа)                            за кредитом 7 % знижена на 1 % та сплата процентів по кредиту здійснюється з розрахунку 6 %. 
13 вересня 2019 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітента з рівня «В-» до «В». Прогноз за довгостроковими рейтингами – позитивний.

Прогнозні показники по інвестиційному проекту «Оновлення міського електротранспорту м. Одеса»

Показник
Сума
Вибірка коштів станом на 31 грудня 2020 року
 
євро
8 000 000,00
Гарантований борг станом на 31 грудня 2020 року

євро
6 400 000,00
грн
199 040 000
Погашення кредиту згідно з графіком:

 - у 2021 році

євро
800 000,00
грн
25 920 000
 - у 2022 році

євро
800 000,00
грн
26 400 000
Гарантований борг:

станом на 31 грудня 2021 року

євро
5 600 000,00
грн
181 440 000
станом на 31 грудня 2022 року

євро
4 800 000,00
грн
158 400 000
Плата за користування кредитом:

 - у 2021 році

євро
439 911,11
грн
14 253 120
 - у 2022 році

євро
383 133,33
грн
12 643 400
 

 
Розрахунковий курс гривні до євро, гривень за євро
2020 рік
31,1
2021 рік
32,4
2022 рік
33,0

	3) Проект «Міський громадський транспорт України»                    (підпроект «Магістральний трамвайний маршрут прямого сполучення                              «Північ-Південь»)

Законом України від 12 квітня 2017 року № 2009-VIII  ратифіковано Фінансову угоду (Проект «Міський громадський транспорт України») між Україною та Європейським інвестиційним банком, підписану 11 листопада 2016 року у м. Києві.
Рішенням Одеської міської ради від 19 вересня 2018 року № 3654-VIІ підтримано участь комунального підприємства «Одесміськелектротранс»                  у проекті «Міський громадський транспорт України» як бенефіціару в рамках субпроекту міста Одеси «Магістральний трамвайний маршрут прямого сполучення «Північ-Південь».        
Рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 28 лютого 2019 року № 66 затверджено висновок щодо доцільності залучення cубкредиту від Міністерства фінансів України в рамках проекту Європейського інвестиційного банку «Міський громадський транспорт України» для реалізації частини І етапу субпроекту «Магістральний трамвайний маршрут прямого сполучення «Північ-Південь» під гарантію Одеської міської ради.      
Рішенням Одеської міської ради від 24 квітня 2019 року № 4585-VIІ погоджено істотні умови участі комунального підприємства «Одесміськелектротранс» у проекті «Міський громадський транспорт України» як кінцевого бенефіціара в рамках реалізації частини І етапу підпроекту «Магістральний трамвайний маршрут прямого сполучення «Північ-Південь» та надана згода комунальному підприємству «Одесміськелектротранс» на підписання угоди про передачу коштів позики та на здійснення інших правочинів, підписання договорів та угод, необхідних для реалізації Підпроекту відповідно до законодавства України.
Відповідно до Порядку надання місцевих гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України від 14 травня 2012 року № 541, Міністерством фінансів України погоджено обсяг та умови надання місцевої гарантії Одеською міською радою у 2019 році (наказ Міністерства фінансів України від 08 травня 2019 року № 187).
11 червня 2019 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.
12 червня 2019 року рішенням Одеської міської ради № 4689-VIІ надана місцева гарантія Одеської міської ради для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченням, залученим комунальним підприємством «Одесміськелектротранс» у Міністерства фінансів України за угодою про передачу коштів позики, укладеною між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Одеською міською радою та комунальним підприємством «Одесміськелектротранс» відповідно до умов Фінансової угоди (проект «Міський громадський транспорт України») між Україною та Європейським інвестиційним банком, укладеної 11 листопада 2016 року та ратифікованої Законом України від 12 квітня 2017 року № 2009-VІІІ, для реалізації підпроекту «Магістральний трамвайний маршрут прямого сполучення «Північ-Південь».
Обсяг та валюта кредиту – 20 000 000,00 євро.
Строк кредиту – до 22 років, упродовж яких кредит має бути повністю погашено рівними платежами – кожні шість місяців після завершення пільгового періоду повернення коштів, що становить до 5 років.
Відсоткова ставка за користування кредитними коштами відповідно до умов Фінансової угоди визначається на дату вибірки траншів та дорівнює фіксованій ставці або 6 – місячній Європейській міжбанківській ставці пропозиції (EURIBOR) + спред (до 2,5 %).
Сплата відсотків за користування кредитними коштами здійснюється щопіврічними платежами відповідно до умов, визначених угодою про передачу коштів позики.
Частина комісії за проведення оцінки ЄІБ у розмірі 50 000 євро відносно Фінансової угоди, яка сплачується Україною відповідно до                       пункту 1.08 Статті 1 Фінансової угоди, вважається частиною коштів позики, наданої кінцевому бенефіціару, та розраховується шляхом множення суми комісії за проведення оцінки ЄІБ на частку від ділення частини коштів позики на загальну суму позики (до 0,5 %).
Розмір плати за надання кредитних коштів становить 0,5 % річних вибраної та непогашеної суми позики відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 805-р «Про залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту «Міський громадський транспорт в Україні».
23 жовтня 2019 року підписана угода про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Одеською міською радою та комунальним підприємством «Одесміськелектротранс» № 13010-05/167. 
16 грудня 2019 року надана місцева гарантія Одеської міської                         ради № 1.

Прогнозні показники по проекту «Міський громадський транспорт України» (підпроект «Магістральний трамвайний маршрут прямого сполучення «Північ-Південь»)

Показник
Сума
Вибірка коштів станом на 31 грудня 2020 року
 
євро
10 750 000,00
Гарантований борг станом на 31 грудня 2020 року

євро
10 750 000,00
грн
334 325 000
Вибірка коштів:

 - у 2021 році

євро
8 250 000,00
грн
267 300 000
 - у 2022 році

євро
1 000 000,00
грн
33 000 000
Гарантований борг:
 
станом на 31 грудня 2021 року
 
євро
19 000 000,00
грн
615 600 000
станом на 31 грудня 2022 року

євро
20 000 000,00
грн
660 000 000
Плата за користування кредитом:

 - у 2021 році

євро
407 187,50
грн
13 192 875
 - у 2022 році

євро
475 000,00
грн
15 675 000
 

 
Розрахунковий курс гривні до євро, гривень за євро
2020 рік
31,1
2021 рік
32,4
2022 рік
33,0

Загальна інформація щодо індикативних прогнозних показників гарантованого боргу
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Разому тому числі:
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800 000,00

800 000,00

5 600 000,00

4 800 000,00

823 044,44

439 911,11

383 133,33

грн

52 320 000

25 920 000

26 400 000

181 440 000
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26 896 520

14 253 120

12 643 400
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     Секретар ради								 О. Потапський

