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ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання у 2019 році Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року (актуалізована)

Стратегія економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року (актуалізована), затверджена рішенням Одеської міської ради від 07 грудня 
2016 року № 1321-VIІ (далі – Стратегія), виступає головним, довгостроковим та послідовним планом розвитку міста, який визначає його основні напрями, цілі та завдання.
Одним з основних інструментів реалізації Стратегії є розробка та виконання щорічного плану дій, що складається з низки послідовних заходів відносно реалізації стратегічних завдань розвитку міста.
У рамках виконання Стратегії рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 26 грудня 2018 року  № 565 затверджено План дій                   з реалізації Стратегії на 2019 рік. 
Діяльність та зусилля виконавчих органів Одеської міської ради протягом 2019 року були зосереджені на виконанні заходів з реалізації стратегічних завдань, які першочергово спрямовані на створення умов для повноцінного розвитку дітей та підлітків, підвищення якості та доступності медичних послуг, забезпечення умов повноцінного життя для всіх мешканців міста, відродження історичного вигляду центру міста, просування та позиціонування міста як міжнародного туристичного центру, міста з привабливим інвестиційним кліматом, підвищення рівня енергоефективності шляхом підтримки проєктів з енергозаощадження тощо. 
За підсумками звітного періоду виконання завдань, передбачених Планом дій з реалізації Стратегії на 2019 рік, становить 66 %, частково виконано – 22 %, реалізація яких не проводилася – 12 %. 

Конкурентоспроможна Одеса

З метою налагодження стратегічної маркетингової політики 
міста Одеси у травні 2019 року комунальною установою «Грантовий офіс «Одеса 5Т» організовано та проведено бізнес-форум «Маркетингова стратегія «Одеса 5Т» – нове обличчя міста», у якому взяли участь провідні спеціалісти у галузі маркетингу та туризму. У рамках заходу був презентований каталог компаній «Made in Odesa».
У липні 2019 року проведено ІІІ бізнес-форум «Odesa 5T Summer Business Day» у рамках Х Одеського міжнародного кінофестивалю, у якому взяли участь 110 представників українського та міжнародного бізнесу, представники кіноіндустрії Одеси та кінокомісій міст України. Захід був присвячений темі кіно як інструменту промоції територій і розвитку креативної економіки та індустрії кіновиробництва.
З метою надання сприяння інвестиційній діяльності у місті Одесі 
у жовтні 2019 року проведено IV міжнародний інвестиційний бізнес-форум 
«ODESA 5T INVESTMENT PROMOTION FORUM» за участю 700 осіб.            Під час форуму обговорювались стратегічні плани розвитку України та Одеси, інновації у сфері енергоефективності та енергозбереження, питання муніципального та територіального маркетингу. 
 Розроблено проєкт концепції «Створення та функціонування територій «точок росту» соціально-економічного розвитку на «полях фільтрації»              у м. Одесі», відповідно до якого на території пілотного проєкту (орієнтовна площа 200 га з розподілом на ділянки площею по 2 га) передбачається розмістити до 100 нових підприємств із впровадженням механізму компенсації з міського бюджету суми сплачених місцевих податків – єдиного податку і податку на доходи фізичних осіб. 

Інноваційна Одеса

З метою впровадження електронних інтерактивних підручників для всіх класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси у системі «Підручник.ua» доступні для користування понад 900 підручників, рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Доступ до системи електронних інтерактивних підручників 
у 2018/2019 навчальному році отримали всі заклади освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси, а у системі зареєстровано близько 72 тис. користувачів. 
З метою розвитку ІТ-індустрії міста та формування інноваційної екосистеми за підтримки Одеської міської ради 13 липня 2019 року проведено ІТ-конференцію «8P», у якій взяли участь 1875 учасників та 
43 спікери, зокрема: SEO та PPC-фахівці, фаундери і СEO SaaS-проектів, інтернет-магазини та стартапи.

Приваблива Одеса

Організовано та проведено близько 90 міжнародних, всеукраїнських ділових зустрічей з офіційними делегаціями з різних країн світу (Болгарії, Румунії, Греції, Данії, Німеччини, Кореї, Ізраїлю, Марокко тощо) для обговорення можливості співпраці в економічній, культурній та соціальній сферах.


Розумна Одеса

Трансформовано єдину електронну систему документообігу Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради 
в єдину автоматизовану систему обліку адміністративних послуг Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради «Smart CNAP Odesa».
У рамках здійснення моніторингу з відповідності інформаційних 
та технологічних карток адміністративних послуг актам законодавства, 
що регулюють порядок та умови надання адміністративних послуг, 
було виправлено та погоджено 70 інформаційних та 69 технологічних карток. 
У межах створення інтелектуальної системи управління дорожнім рухом у складі департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради встановлено 34 паркувальних автомати 
на майданчиках для платного паркування за 19 адресами.
  
Туристична Одеса

У 2019 році місто Одесу з діловою, туристичною та службовою метою відвідало 3,3 млн осіб. Для збільшення туристичного потоку, просування та позиціонування міста як міжнародного туристичного центру, цікавого для відвідування протягом усього року, проведено 6 прес-турів, 6 фам-турів, зустрічі для представників засобів масової інформації і туристичних агентств та представників туристичної індустрії України та світу. 
Поряд з цим, організовано та проведено: 4-й Міжнародний туристичний тиждень, зустріч координаторів Глобальної мережі інтеркультурних міст (ІСС), засідання «круглого столу» «Одеса – місто цілорічного відвідування» за участю гідів м. Одеси та інших міст України, зустріч із делегацією Китайської Народної Республіки для обговорення перспектив можливого співробітництва між Одесою та Китайською Народною Республікою у сфері економіки, освіти, культури та туризму тощо.
Також, місто Одесу як міжнародний туристичний центр було представлено та презентовано на 12 Міжнародних туристичних виставках, зокрема:
- Міжнародній туристичній виставці ITB Berlin 2019 (м. Берлін, Федеративна Республіка Німеччина);
- Міжнародній туристичній виставці UITT 2019 «Україна – подорожі та туризм» (м. Київ, Україна); 
- Міжнародній туристичній виставці ITB China 2019 (м. Шанхай, Китайська Народна Республіка);
- Міжнародній туристичній виставці IFTM Top Resa (м. Париж, Французька Республіка);
- Міжнародній виставці подорожей ITB Asia (м. Сінгапур, Республіка Сінгапур) тощо.
З метою створення привабливого середовища для туристів у місті Одесі  розроблено та виготовлено 6 експонатів і 6 вітрин, а також оновлено експонати «Чорноморська шаланда» та «Лиманний рибальський човен». Вказані експонати було представлено на виставці «Історичне мореплавання в Чорноморському регіоні», яка відбулася у ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка 
на початку вересня 2019 року.
Розроблено та встановлено 25 одиниць нових інтерактивних 
QR-табличок на визначних архітектурних пам'ятках і об'єктах показу 
в центральній частині міста.
Розроблено 2 віртуальні екскурсійні маршрути центральними вулицями міста, а також 6 макетів визначних пам’яток міста у форматі 3D. Такий формат екскурсійних маршрутів при використанні окулярів віртуальної реальності дозволяє занурити туриста в атмосферу міста та зробити презентацію Одеси на міжнародних виставках більш яскравою та продуктивною.
Для підвищення рівня професійної підготовки фахівців у галузі туризму, а також з метою доведення якості обслуговування до світових стандартів на базі комунального підприємства «Туристичний інформаційний центр міста Одеси» проведено курси з навчання екскурсоводів та гідів-перекладачів, які пройшли 21 спеціаліст (11 екскурсоводів та 10 гідів-перекладачів).
Протягом звітного періоду в рамках реалізації проєкту безкоштовної інформаційної допомоги туристам 113 волонтерів «Інфо Груп» працювали                 у місцях масового скупчення людей – у центральній частині міста, 
на залізничному вокзалі, в аеропорті; безкоштовно розповсюджували карти міста і «Календар подій міста Одеси у 2019 році» та надавали необхідну туристам інформацію щодо місця проживання, харчування, відпочинку, маршрутів, якими можна дістатися того чи іншого об'єкта показу, заходів, що відбуваються в місті.

Зручна Одеса

У 2019 році з метою модернізації транспортної інфраструктури проведені роботи з:
-  відновлення твердого покриття вулиць площею 141,4 тис.м2; 
- відновлення твердого покриття об’єктів благоустрою комунальної власності та загального користування, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій загальною площею 95,8 тис.м2;
- ремонту твердого покриття об’єктів вулично-дорожньої мережі площею 249,7 тис.м2.
Вживалися заходи щодо оновлення рухомого складу міського електротранспорту, зокрема за рахунок коштів бюджету міста Одеси придбано 3 кузови трамвайних вагонів з частково низьким рівнем підлоги.  
Поряд з цим, завершено капітальний ремонт з переобладнанням 
5 трамвайних вагонів з унікальним дизайном: 4 односекційні трамвайні вагони «Odissey» та 1 багатосекційний трамвайний вагон «Odissey MAX» довжиною 31 м.
Під гарантію Одеської міської ради залучено 20,0 млн євро cубкредиту від Міністерства фінансів України в рамках реалізації проєкту Європейського інвестиційного банку «Міський громадський транспорт України» для подальшої реалізації частини І етапу субпроєкту «Магістральний трамвайний маршрут прямого сполучення «Північ-Південь».
З метою оптимізації транспортної інфраструктури проведено моніторинг транспортних потоків міста та внесено зміни до 19 схем організації дорожнього руху, а також розроблено 57 схем з облаштування нерегульованих пішохідних переходів. Також, здійснено 346 виїздів та комплексних обстежень вулично-дорожньої мережі, за результатами яких видано 311 технічних завдань,  розроблено 250 схем організації дорожнього руху, 126 схем організації майданчиків для паркування.
Поряд з цим, модернізовано 14 світлофорних об’єктів зі встановленням сучасних контролерів, засобів зв’язку, світлодіодних світлофорів та з підключенням до автоматизованої системи керування дорожнім рухом, побудовано 2 світлофорні об’єкти, здійснено монтаж оптоволоконних ліній зв’язку до 35 світлофорних об’єктів, виконано роботи зі встановлення системи LED освітлення на 21 нерегульованому пішохідному переході.
Протягом року підприємством об’єднання громадян «Інватех» громадської організації «Інвацентр» (служба «Інватаксі») за рахунок коштів бюджету міста Одеси надавались послуги з безкоштовного перевезення осіб з інвалідністю I та II груп і дітей з інвалідністю із супроводжуючими, якими скористались 378 осіб; всього виконано 2362 виїзди. 

Прекрасна Одеса

У 2019 році складено 256 актів візуального обстеження будівель та споруд, зокрема будівель-пам’яток та їх частин, на підставі яких формуються пропозиції щодо проведення ремонтно-реставраційних робіт на цих об’єктах та включення їх до відповідних профільних програм. 
Проведено роботи з поточного ремонту з нанесенням антивандального покриття на наступних об’єктах: 
- скульптурній групі «Лев і левиця» (Міський сад);
- пам’ятнику льотчику-космонавту Г.Т. Добровольському (вул. Героїв оборони Одеси, 60-а);
- пам’ятнику отаману Антону Головатому (Старобазарний сквер);
- скульптурній композиції «Викрадення Європи» (9-а ст. Великого Фонтану);
- скульптурній композиції О.В. Суворову (на розі просп. Добровольського, Південної і Миколаївської дороги);
- комплексі споруд «Мертвецька башта» (ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка, біля Суворовської алеї);
- «Куточку старої Одеси» (вул. Гоголя, біля Тещиного мосту).
З метою відродження історичного вигляду центру міста в повному обсязі виконані ремонтно-реставраційні роботи фасаду будівлі-пам’ятки 
по вул. Пушкінській, 2 ріг вул. Ланжеронівської, вхідної групи парадного входу будівлі-пам’ятки по вул. Пушкінській, 5, завершено ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі пам’ятки архітектури національного значення по Приморському бул., 8 ріг пл. Катерининської, 1 та проведено реставрацію старовинних дверей об’єкта культурної спадщини по 
вул. Преображенській, 17.
У рамках реалізації заходів з реставрації будівель Воронцовського палацу у 2019 році завершено реставраційні роботи бельведеру (колонади).
Виконано частину ремонтно-реставраційних робіт фасадів та покрівель будівель-пам’яток за 16 адресами, а також розроблено проєктно-кошторисну документацію на виконання ремонтно-реставраційних робіт фасадів та покрівель  12 будівель-пам’яток. 
Надано сприяння у проведенні близько 50 найбільш значних масових та видовищних заходів, зокрема свята «Гуморина-2019», XXV Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва «Два дні та дві ночі нової музики»,                  V Міжнародного фестивалю «Золоті скрипки Одеси», X Міжнародного кінофестивалю тощо.
Створено та затверджено проєкт благоустрою скверу «Регенсбург», який планується відкрити у 2020 році в рамках святкування 35-річчя встановлення побратимських відносин між містами Одесою та Регенсбургом.
Поряд з цим, виконано роботи з розробки пропозицій з благоустрою скверу Мечникова (по вул. Старопортофранківській ріг вул. Ольгіївської).

Комфортна Одеса

У рамках Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа та багатодітних сімей, які виховують п’ять та більше дітей, на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 25 квітня 2018 року № 3184-VII, здійснено закупівлю 6 квартир для забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, зокрема 3 квартири за рахунок субвенції з державного бюджету зі співфінансуванням з бюджету міста Одеси. 
Поряд з цим, для придбання житла на умовах співфінансування 
4 особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з бюджету міста Одеси на спеціальні карткові рахунки перераховано грошову компенсацію на загальну суму 2,2 млн грн. 
З метою забезпечення одеситів житлом, підвищення якості житлового фонду міста та комфорту проживання громадян у звітному періоді проведено роботи з капітального ремонту 2 квартир, які належать дітям-сиротам та потребували проведення ремонтно-відновлювальних робіт, за адресами: 
м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 65 та вул. Пішонівська, 30.
Для поліпшення стану житлового фонду районів м. Одеси виконано роботи з капітального ремонту 126 житлових будинків на загальну суму             30,8 млн грн.
Виконані роботи зі встановлення пандусів за 5 адресами, а також надано матеріальну допомогу особі з вадами зору на ремонт квартири у розмірі 58,0 тис.грн.
У 2019 році введено в експлуатацію 5 житлових будинків за адресами:  
м. Одеса, вул. Красна, 14 (2623,7 м2), вул. Костанді, 6 в мкр. «В» житлового району IV-4 Київського району м. Одеси (6573,0 м2), вул. Приморська, 22 (1371 м2), вул. Запорізька, 21 (2406,8 м2);  вул. Костанді, 4 в мкр. «В» житлового району IV-4 Київського району м. Одеси (3797,5 м2).
Виконані роботи із заміни 328 ліфтів, модернізації 124 ліфтів, заміни обладнання диспетчерського зв’язку 250 ліфтів у житлових будинках.
З метою модернізації зовнішнього освітлення у м. Одесі виконано  монтаж 218 світильників, прокладено 6669 м кабельної лінії, встановлено 
65 опор та 2 шафи управління.
 У межах впровадження інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери м. Одеси та реконструкція системи вуличного освітлення м. Одеси» виконано реконструкцію системи вуличного освітлення (вулиця Святослава Ріхтера з прилеглою площею Бориса Дерев’янка, Миколаївська дорога, Південна дорога, вулиця Семена Палія, Середньофонтанська площа) та здійснено монтаж 1387 м кабельної лінії, встановлено 7 опор.
Завершено роботи з капітального ремонту зливової системи в районі перехрестя вул. Академіка Вільямса та просп. Небесної сотні.

Енергоефективна Одеса

У 2019 році у рамках реалізації Міської цільової програми відшкодування частини кредитів, отриманих на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Одесі, на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради  від 31 жовтня 2018 року № 3818-VII, відшкодовано кошти на:
		- облаштування індивідуальних теплових пунктів, зокрема регуляторів  теплового потоку за погодними умовами та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них, 12 ОСББ та 4 ЖБК на загальну суму 1,2 млн грн;
		- теплоізоляцію (термомодернізацію) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів будинків, 11 ОСББ та 3 ЖБК 
на загальну суму 2,8 млн грн;
		- модернізацію систем освітлення місць загального користування, 
зокрема електропроводки, автоматичних вимикачів, ламп (крім ламп розжарювання), патронів до них, 3 ОСББ та 2 ЖБК на загальну суму 
170,0 тис.грн;
	- встановлення світлопрозорих конструкцій з енергозберігальним склом для місць загального користування (парадних, підвалів, технічних приміщень, горищ) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них, 7 ОСББ та 4 ЖБК на загальну суму 639,5 тис.грн;
	- встановлення дверей для місць загального користування (парадних, підвалів, технічних приміщень, горищ) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них, 1 ЖБК на суму 3,8 тис.грн;
	- термомодернізацію внутрішньобудинкових систем опалення для 
2 ОСББ та 1 ЖБК на загальну суму 284,2 тис.грн;
	- встановлення вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники), 2 ОСББ та 1 ЖБК на загальну суму 167,4 тис.грн.
У рамках Міської комплексної програми енергоефективності у м. Одесі на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради                           від 04 жовтня 2017 року № 2449-VII, встановлено 56 лічильників теплової енергії на загальну суму 3,8 млн грн за рахунок коштів бюджету м. Одеси.
Встановлено 14 лічильників теплової енергії в будівлях, підпорядкованих департаменту освіти та науки Одеської міської ради, 
за рахунок коштів Програми ООН в Україні.
Проведено аналіз та підготовлено технічне завдання на впровадження системи автоматизованого моніторингу енергоресурсів на 43 об’єктах бюджетної сфери, підпорядкованих департаменту освіти та науки Одеської міської ради, а по 4 об’єктах затверджені поглиблені енергосервісні договори, що дозволить зекономити від 40 % до 64 % коштів на користь бюджетної установи.
За 20 об’єктами енергосервісу закладів освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси підписані ЕСКО-договори.

Чиста Одеса

З метою проведення моніторингу атмосферного повітря у місті Одесі виконано 1124 спостереження з автоматичним відбором проб та вимірами концентрацій газоаналізаторами. Здійснено 8988 визначень забруднюючих речовин за 8 інгредієнтами: діоксиду азоту, оксиду вуглецю, аміаку, пилу, сірководню, діоксиду сірки та сумі вуглеводнів. За результатами моніторингу у встановлених точках контролю на території міста спостерігаються незначні перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, переважно по оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу, сумі вуглеводнів.
Поряд з цим, службою екологічного контролю опрацьовано 50 скарг жителів міста Одеси.
Для оновлення якісного стану і збільшення асортименту зелених насаджень у місті Одесі висаджено 406179 квітів, 508 дерев та 2903 кущів троянд, листяних та плодових. 
На виконання заходу «Організація та проведення інвентаризації та паспортизації зелених насаджень загального користування» у рамках реалізації Міської цільової програми розвитку та збереження зелених насаджень м. Одеси на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 08 лютого 2017 року № 1607-VII, проведено відкриті торги та визначено переможця – приватне підприємство «Науково-виробниче та правове об’єднання  «Еко Консалт Груп».

Освічена Одеса

Створено 20 додаткових груп у дошкільних закладах освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси 
шляхом проведення ремонтних робіт у приміщеннях 16 закладів освіти, що використовувались не за призначенням.
У місті створено 8 комунальних установ «Одеський інклюзивно-ресурсний центр», в яких батьки дітей можуть отримати висновок про результати комплексної оцінки розвитку дитини з визначенням особливостей  її освітніх потреб.
Для створення безпечних та нешкідливих умов навчання, виховання і розвитку дітей та учнівської молоді профінансовано понад 19,0 млн грн.           Для реалізації даного заходу здійснено:
- встановлення обладнання автоматичної протипожежної системи, систем оповіщення людей про пожежу та централізованого пожежного спостереження в 15 закладах освіти;
- організацію цілодобового спостереження за установками пожежної автоматики на 153 об’єктах закладів освіти;
- технічне обслуговування автоматичної протипожежної системи у 125 закладах освіти;
- встановлення протипожежних дверей у 3 закладах освіти;
- придбання протигазів та захисних масок тощо.
У комунальному позашкільному навчальному закладі «Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія» виконані роботи з влаштування блискозахисту, визначення категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки для всіх будівель і приміщень виробничого, складського призначення, з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій горищних приміщень їдальні та першого корпусу закладу.
Для реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» закуплено сучасні меблі, комп’ютерне обладнання та дидактичний матеріал на загальну суму 
19,2 млн грн (з них кошти з міського бюджету – 5,8 млн грн).
До мережі Інтернет підключено 100 % закладів загальної середньої освіти, 98 % закладів дошкільної освіти та 94 % закладів позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
У рамках реалізації Міської цільової програми розвитку освіти 
м. Одеси на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 червня 2017 року № 2136-VII, створено вебсайт департаменту освіти та науки Одеської міської ради, який відповідає вимогам чинного законодавства України: www.osvita-omr.gov.ua. 
Наразі в єдиній освітній системі міста Одеси є 277 вебсайтів закладів та установ освіти, 129 з яких були модернізовані у 2019 році. 



Турботлива Одеса

У 2019 році надано адресну одноразову матеріальну допомогу 
1782 особам з числа громадян міста, які опинились у складній життєвій ситуації, на загальну суму 14,1 млн грн, а також одноразову матеріальну допомогу 32 ветеранам Другої світової війни на проведення ремонту будинків (квартир) на загальну суму 637,0 тис.грн. 
Поряд з цим, 1477 громадян міста Одеси отримали адресну одноразову муніципальну допомогу на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги на загальну суму 7,8 млн грн, а 3247 осіб, які опинилися у скрутних життєвих обставинах,  отримали адресну матеріальну допомогу         в особливих випадках на загальну суму 57,7 млн грн. 
Активними заходами сприяння зайнятості (працевлаштуванням, професійним навчанням та громадськими роботами) було охоплено 
5098 безробітних осіб, з них: 4071 особа працевлаштована на вільні та новостворені робочі місця, 641 особа пройшла професійне навчання, 386 осіб взяли участь у громадських роботах.
Продовжувалась реалізація практики стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, а також працевлаштування на них громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, завдяки дії механізму компенсації витрат по сплаті єдиного соціального внеску. Таким правом у  2019 році скористалися 17 роботодавців, які працевлаштували 
36 безробітних осіб.
  Завершено роботи з капітального ремонту будівель комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 10» Одеської міської ради (вул. Житомирська, 2), 2 амбулаторій комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Одеської міської ради (Фонтанська дор., 30/32; Люстдорфська дор., 170) та амбулаторій комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 28» (вул. Давида Ойстраха, 7). Також  завершено роботи з прибудови додаткових приміщень для розміщення амбулаторії комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 10» Одеської міської ради (вул. Бугаївська, 26).
З метою поліпшення здоров’я дітей проведено капітальний ремонт 
2 стадіонів: у загальноосвітній школі та спеціалізованій школі, а також завершено роботи з капітального ремонту спортивних залів та роздягалень 
у 2 позашкільних навчальних закладах.
Капітально відремонтовано харчоблоки у 2 дошкільних навчальних закладах та проведено поточний ремонт харчоблоку у загальноосвітній школі. 
Спільно з громадськими організаціями та підвідомчими структурами на спортивних базах міста Одеси проведено 1427 спортивних змагань та масових заходів, з яких профінансовано 129 заходів. У зазначених змаганнях взяли участь 15420 спортсменів та інших охочих.
З метою оздоровлення, фізичного виховання та розвитку фізичних здібностей у осіб з інвалідністю придбано 114 абонементів та укладено угоди для проведення систематичних занять з плавання у приватних басейнах. 
У комунальному позашкільному навчальному закладі «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 6» функціонує 2 групи відділення футболу серед осіб з вадами слуху, у яких виховується 34 особи.
Поряд з цим, на реабілітацію та оздоровлення надано матеріальну допомогу 88 батькам/законним представникам дітей з інвалідністю на загальну суму 880,0 тис.грн.

Прозора Одеса

За рішенням Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради у 2019 році адресну одноразову муніципальну допомогу отримала 6001 особа, що опинилася у скрутних життєвих обставинах, на загальну суму 17,4 млн грн. 
Поряд з цим, 331 ветеран війни, який брав безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, отримав адресну одноразову матеріальну допомогу (на вирішення соціально-побутових проблем) у середньому розмірі 4,0 тис.грн на особу, 
а 175 ветеранів війни отримали адресну матеріальну допомогу в особливих випадках на загальну суму 2,0 млн грн.
За рахунок бюджету міста Одеси надано фінансову підтримку 
громадським організаціям, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю, на загальну суму 2,0 млн грн та громадським організаціям ветеранів міста Одеси на загальну суму 1,9 млн грн. 
Громадські об’єднання та ветеранські організації залучались до проведення близько 20 святкових та урочистих заходів у місті Одесі, зокрема до 205-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка, Дня пам’яті та примирення та 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 28-ї річниці незалежності України тощо. 
Цільові індикатори економічного та соціального розвитку міста наведені у додатку. 


Керуюча справами                      					         О. Оніщенко 
Додаток 
до інформації

Цільові індикатори економічного та соціального розвитку міста

Показник
Одиниця
виміру
Значення показника
у 2015 році
Значення показника                           у 2017 році
Значення показника                           у 2018 році
Значення показника                           у 2019 році
Темп росту
(зменшення)
2019 року                         до 2015 року
Прогнозне значення показника
у 2022 році
Економіка
Обсяг реалізованої 
промислової продукції
млрд грн
16,9
25,9
28,3
30,011
-
зростання
у 1,3-1,5 рази
Капітальні інвестиції
млн грн
5 792,1
12 752,6
12 911,1
7 614,19
-
зростання
у 1,3-1,5 рази
Загальні обсяги прямих іноземних інвестицій
млн дол. США
565,6
476,8
468,4
544,09
-
зростання
у 1,3-1,5 рази
Роздрібний товарообіг підприємств
млн грн
25 935,3
34 474,7
36 665,4
30 923,79
-
зростання
у 1,2-1,3 рази
Середньомісячна заробітна 
плата
грн
4 089
6 757
8 236
9 5949
-
зростання
у 1,6-1,8 разів
Транспорт
Перевезення вантажів усіма видами транспорту
млн т
34,5
41,0
42,2
35,5
зростання
на 2,9 %
зростання
у 1,2-1,5 рази
Вантажообіг усіх видів транспорту
млн ткм
66 750,8
63 007,8
61 196,1
62 697,9
скорочення 
на 6,1 %
зростання
у 1,2-1,5 рази
Перевезення пасажирів усіма видами транспорту загального користування
млн осіб
313,8
269,9
265,8
293,3
скорочення 
на 6,5 %
зростання
у 1,2-1,5 рази
Пасажирообіг усіх видів транспорту загального користування
млн пас.км
9 180,0
10 949,2
10 993,1
11 340,6
зростання
у 1,2 рази
зростання
у 1,2-1,5 рази
Культура, відпочинок та туризм
Одноразова місткість підприємств готельного господарства
місць


11 370
18 365
19 210
20 453
зростання
у 1,8 рази
13500
Кількість заходів пасажирських суден до Одеського порту
од.
13
13
17
16
зростання
у 1,2 рази
120
Охорона здоров’я
Смертність дітей                                           віком до 1-го року
випадків на                      1000 народжених
9,26
7,61
6,65
6,68
скорочення 
на 27,9 %
8-8,5
Смертність у працездатному віці
випадків на                   10000 осіб
19,13
*
*
*
-
17-18
Охорона довкілля
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на одну особу
кг
9,6

11,9
18,1
**

-
на рівні
Житлові умови населення
Прийнято в експлуатацію загальної площі житла
тис.м2
371,6
403,5
282,6
293,99
-
більше 400
Освіта
Кількість дошкільних навчальних закладів
од.
159
158
155
131***
-
174
Завантаженість дошкільних навчальних закладів

дітей на 
100 місць
164
166
146
146***
-
100-120
Кількість загальноосвітніх навчальних закладів на початок року
од.
169
168
173
124***
-
175
Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах на початок навчального року

осіб
95 716
103 556
108 682
103 793***
-
зростання
на 10-12 %
Соціальна сфера
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець року
осіб
2 854
1 912
1 865
1 779
скорочення 
на 37,7 %
скорочення                         на 1-1,5 % щорічно
Кількість органів самоорганізації населення
од.
42
47
47
46
зростання 
у 1,1 рази
зростання
у 1,2-1,5 рази



* – показник не обліковувався Головним управлінням статистики в Одеській області;
** – річний статистичний показник буде опубліковано у липні 2020 року;
*** – навчальні заклади, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Одеси;
9 – показник за 9 місяців;
11 – показник за 11 місяців.
 

