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Організація бюджетного процесу в місті Одесі здійснюється відповідно до 

Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про 

Державний бюджет України на відповідний рік» та інших законодавчих актів. 

Бюджет міста Одеси як на 2019 рік, так і на 2018 рік сформований на таких 

принципах, як реалістичність, перспективність, пріоритезація і прозорість. 

Спостерігається зростання надходжень по всіх основних податках, завдяки 

процесу бюджетування, який реально дозволяє отримати заплановані 

надходження, не створюючи тиск на бізнес, а навпаки – стимулюючи 

економічний розвиток. 

Так, обсяг доходів бюджету міста 

Одеси без урахування трансфертів в 

розрахунку на одного жителя в 2019 році 

перевищував середній показник по Україні 

на 10,0%. 
 

Бюджет міста Одеси за доходами на 2019 рік (з урахуванням уточнень) 

затверджений в сумі 11 240,6 млн грн. У 2019 році в бюджет міста Одеси 

надійшло 11 292,5 млн грн.  

У порівнянні з 2018 роком надходження до бюджету міста Одеси 

збільшились на 538,0 млн грн або на 5,0%. 

Затверджені планові показники, як і 

в попередні періоди, були виконані і 

перевиконані. 

Найбільшу питому вагу у структурі 

бюджету міста Одеси в 2019 році, як і в 

попередні роки, становить загальний фонд 

бюджету – це майже 95%.  
Доходи загального фонду бюджету 

міста Одеси (без урахування 

міжбюджетних трансфертів) у 2019 році 

склали 7 342,2 млн грн. Затверджені річні 

планові показники виконані на 100,4%.  

У порівнянні з 2018 роком доходи 

збільшились на 851,7 млн грн або на 

13,1%.   

Базовими джерелами наповнення 

загального фонду бюджету міста Одеси в 

2019 році є податок на доходи фізичних 

осіб (59,1% надходжень загального  

фонду без урахування міжбюджетних 

трансфертів), єдиний податок (16,1%), 

плата за землю (9,4%), акцизний податок 

(6,7%), податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки (3,3%).  
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У 2019 році надходження податку 

на доходи фізичних осіб до бюджету 

міста Одеси склали 4 335,8 млн грн, що на 

684,2 млн грн або на 18,7% більше, ніж у 

2018 році. 

 

 
Згідно зі статистичними даними 

середньомісячна заробітна плата штатних 

працівників по місту Одесі у ІІІ кварталі 

2019 року склала 9 594 гривень, що на 

14,2% більше, ніж у відповідному періоді 

2018 року. 

 

 
Протягом п’яти років бюджет міста Одеси формується та витрачається на 

основі нової законодавчої бази в умовах реформування міжбюджетних відносин 

та фінансової децентралізації. Починаючи з 2017 року витратна частина бюджету 

формується та виконується із застосуванням програмно-цільового методу. Таке 

планування спрямовано на підвищення прозорості та ефективності використання 

фінансових ресурсів. 

Реформа децентралізації дала 

позитивний результат для бюджету міста 

Одеси – додатковий фінансовий ресурс. 

Видаткова частина протягом двох років 

зросла у 1,5 рази. 

Видаткова частина бюджету міста 

Одеси концентрується на наступних 

основних напрямах: 
 

▪ соціальна спрямованість; 

▪ реалізація проектів, що сприяє розвитку економіки міста; 

▪ інвестування в якість життя людей; 

▪ реалізація Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 

2022 року (актуалізована). 

Бюджет міста Одеси за видатками 

на 2019 рік (з урахуванням змін) 

затверджено у сумі 12 383,1 млн грн. 

Виконання за 2019 рік склало  

12 168,9 млн грн або 98,3% від 

уточнених планових показників.  

У порівнянні з 2017 роком виконання 

бюджету міста Одеси за видатками 

збільшилось на 1 904,8 млн грн або на 

18,6%.  
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Формування та виконання 

бюджету міста Одеси за витратами 

сконцентровано на виконання міських 

програм, затверджених Одеською 

міською радою. За 2019 рік на 

реалізацію 37 міських програм 

направлено 4 652,1 млн грн або 96,5% 

від уточнених планових показників 

бюджету. У порівнянні з 2018 роком 

витрати збільшились на 1 181,0 млн грн 

або на 34,0%.  

Для надання матеріальної 

підтримки найбільш низько-

оплачуваним працівникам галузей 

соціально-культурної сфери, 

працівникам, робота яких пов'язана зі 

шкідливими умовами праці, самотнім 

пенсіонерам – колишнім працівникам 

бюджетної сфери даних галузей, 

особливо обдарованим дітям, видатним 

спортсменам і діячам культури 

протягом останніх років за рахунок 

коштів бюджету міста здійснюються 

муніципальні виплати. 

 

Важливою складовою бюджету міста Одеси є бюджет розвитку, який має 

дуже важливе значення для повноцінного функціонування громади, оскільки 

забезпечує інвестування бюджетних коштів в інфраструктуру міста, покращення 

благоустрою, підвищення якості надання послуг. 

З початку реформи 

децентралізації витрати бюджету 

розвитку міста Одеси суттєво зросли. 

Так, за останні п’ять років витрати 

бюджету розвитку (без урахування 

міжбюджетних трансфертів до бюджету 

міста Одеси) збільшилися майже у 

10 разів. 
 

Питома вага капітальних видатків 

бюджету розвитку у загальному обсязі 

видатків бюджету міста Одеси також 

значно зросла. Так, у 2019 році в 

структурі видатків бюджету міста 

Одеси (без урахування міжбюджетних 

трансфертів до бюджету міста Одеси) 

34,1% займають капітальні видатки 

бюджету розвитку.   
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Для порівняння, у 2014 році капітальні видатки бюджету розвитку склали 

8,1% від загального обсягу видатків бюджету міста Одеси (без урахування 

міжбюджетних трансфертів до бюджету міста Одеси). 

Кошти бюджету розвитку спрямовані на ремонт, оснащення закладів 

соціально-культурної сфери та проекти, пов’язані з розвитком сучасної 

інфраструктури міста та створенням умов для комфортного проживання 

громадян. 

Завдяки політиці, що проводиться міською владою, фінансування як 

захищених видатків бюджету, так і всіх інших видатків здійснюється своєчасно і в 

повному обсязі. Кредиторська заборгованість (без урахування міжбюджетних 

трансфертів) відсутня на кожну звітну дату. 

Для оцінки кредитоспроможності міста, з метою підтвердження 

незалежності присвоєння кредитного рейтингу Одеською міською радою 

укладено договори з двома рейтинговими агентствами, а саме «IBI-Рейтинг» та 

«Кредит-Рейтинг», згідно з якими і на підставі проведеного аналізу економічних і 

фінансових показників міста рейтингові агентства два рази на рік надають 

висновки щодо рівня кредитного рейтингу міста. 

Необхідно відзначити, що протягом 2015-2019 років місто Одеса зберігає 

кредитний рейтинг на рівні uaAА- і uaA зі збереженням прогнозу «стабільний». 

Так, рейтинговим агентством «IBI-Rating» 06 грудня 2019 року за 

результатами підсумків І півріччя 2019 року був підтверджений кредитний 

рейтинг Одеси на рівні uaA зі збереженням прогнозу «стабільний». 

Рейтинговим агентством «Кредит-Рейтинг» 12 грудня 2019 року за 

результатами підсумків І півріччя 2019 року підтверджено кредитний рейтинг 

Одеси на рівні uaAА- зі збереженням прогнозу «стабільний». Рівень «uaAА-» 

характеризується дуже високою кредитоспроможністю. 

Рівень кредитного рейтингу міста 

Одеси обумовлений значенням міста як 

економічного центру південної частини 

України, диверсифікацією економічного 

комплексу міста, збереженням високих 

показників соціально-економічного 

розвитку, частина з яких або дорівнює, 

або перевищує середні значення по 

країні в розрахунку на одного жителя.  
24 травня 2019 року незалежне 

рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» 

за підсумками 2018 року підтвердило 

рівень інвестиційної привабливості міста 

Одеси на рівні uaINV5 (найвищий рівень 

інвестиційної привабливості). 

При цьому рейтингове агентство 

«IBI-Rating» 26 червня 2019 року за 

підсумками 2018 року підвищило 

рейтинг інвестиційної привабливості 

Одеси до рівня invАА-. 

 

http://www.credit-rating.ua/
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Такі рівні рейтингів відображають відмінну інвестиційну привабливість та 

високу спроможність міста розраховуватися за своїми зобов'язаннями. 

Підвищення рейтингу інвестиційної привабливості обумовлено тривалим 

зростанням частини показників соціально-економічного розвитку міста, 

активними діями місцевої влади із покращення інвестиційного клімату та 

впровадження політики «максимального сприяння» для бізнесу, а також 

модернізацією інфраструктури й транспорту. 
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2.1. Інвестиційна і  

зовнішньоекономічна діяльність 
 

Основними показниками, що відображають стан інвестиційної 
діяльності, є обсяг іноземних інвестицій, залучених в економіку міста, які, у 
свою чергу, поділяться на прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) та 
боргові зобов’язання (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання 
перед прямими інвесторами), і капітальні інвестиції. 

На 01 жовтня 2019 року загальний 

обсяг прямих іноземних інвестицій 

(включаючи боргові інструменти: 

заборгованість за кредитами та позиками, 

зобов’язання за торговими кредитами та 

інші зобов’язання перед прямими 

інвесторами), залучених в економічний 

розвиток міста склав 1 596,7 млн дол. 

США, в т.ч.:   

▪ 544,0 млн дол. США – капітал 

нерезидентів (акціонерний капітал);  

▪ 1 052,7 млн дол. США – боргові 

інструменти. 
 

За січень-вересень 2019 року в економіку міста іноземними 

інверторами вкладено 22,6 млн дол. США прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу). При цьому зниження капіталу становило 6,4 млн 

дол. США. Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна 

вартості, втрати, перекваліфікація інвестицій тощо) склали 14,7 млн дол. 

США. 

Інвестиційно привабливими були підприємства таких видів 

економічної діяльності, як: 

▪ операції з нерухомим майном – 29,7% (від загального обсягу прямих 

інвестицій (акціонерного капіталу); 

▪ промисловості – 26,5%; 

▪ транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської 

діяльності – 20,8%; 

▪ професійної, наукової і технічної діяльності – 9,3%. 

Серед країн світу лідерами прямого іноземного інвестування в 

економіку міста були: Кіпр – 250,7 млн дол. США (46,1% від загального 

обсягу прямих інвестицій у місто), Німеччина – 53,0 млн дол. США (9,7%), 

США – 47,5 млн дол. США (8,7%), Панама – 33,1 млн дол. США (6,1%), 

Великобританія – 25,1 млн дол. США (4,6%), Віргінські острови – 19,5 млн 

дол. США (3,6%). 

В рамках реалізації Міської цільової програми підтримки інвестиційної 

діяльності на території міста Одеси на 2019-2021 роки та інвестиційної 

стратегії «ODESA 5T» місто вже не один рік співпрацює з наступними 
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міжнародними організаціями, серед яких:  

▪ Європейський банк реконструкції і розвитку (EBRD); 

▪ Європейський інвестиційний банк (EIB); 

▪ Агентство США з міжнародного розвитку (USAID); 

▪ Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO); 

▪ Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings; 

▪ Дитячий фонд ООН (UNICEF). 
 

Завдяки плідній співпраці з національними та міжнародними 
фінансовими установами завершено реалізацію таких проектів, як: 

▪ «Оновлення міського електротранспорту м. Одеси» (EBRD) –

отримання довгострокового кредитування в розмірі 8 млн євро для 

придбання нових тролейбусів (16 жовтня 2018 року закінчено процедуру 

поставки до міста 47 нових тролейбусів); 

▪ інформаційна кампанія з безпеки дорожнього руху «ВІЧ-НА-ВІЧ» 

(EIB) покращення дотримання обмежень швидкості, що є визначальним для 

зниження дорожньо-транспортних пригод і тяжкості їх наслідків. Реалізація 

кампанії відбулась за підтримки Міністерства інфраструктури України в 

рамках реалізації завдання «Безпека учасників дорожнього руху» проекту 

технічної допомоги EIB «Модернізація та підвищення безпеки дорожньої 

мережі в Україні». 
Проекти, що знаходяться у стадії реалізації: 
▪ «Магістральний трамвайний маршрут прямого сполучення «Північ-

Південь» – поліпшення роботи міського громадського транспорту шляхом 

налагодження прямого трамвайного маршруту між житловим районом імені 

Котовського та житловим масивом Таїрове через центральну частину міста, 

загальною протяжністю 68,04 км, та оновлення рухомого складу на 

маршруті: 

• Європейський інвестиційних банк (EIB) затвердив першу частину 

фінансування у розмірі 20 млн євро на придбання рухомого 

складу; 

• прийнято Міську цільову програму розвитку електротранспорту 

м. Одеси на 2019-2021 роки (рішення Одеської міської ради  

від 20 березня 2019 № 4362-VII); 

• підписано Угоду про передачу коштів позики між Міністерством 

фінансів України, Міністерством інфраструктури України, 

Одеською міською радою та КП «Одесміськелектротранс»; 

• Міністерству фінансів України надана місцева гарантія Одеської 

міської ради в рамках реалізації підпроекту; 

• підготовлено тендерну документацію в рамках реалізації 

підпроекту на загальну суму 20 млн євро. 

Поряд з цим тривають перемовини з Європейським банком 

реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо залучення коштів у розмірі 29,5 млн 

євро.  

Реалізація проекту проводиться за декількома напрямами. За рахунок 

кредитних коштів планується придбання близько 20 нових сучасних 
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низькопідлогових, багатосекційних трамвайних вагонів. На сьогодні за 

участю фахівців ЕІВ готується вся необхідна тендерна документація для 

подальшого оголошення про конкурсні торги на закупівлю нового рухомого 

складу для КП «ОМЕТ».  

Другим етапом реалізації даного проекту є залучення коштів ЄБРР на 

оновлення інфраструктури, зокрема на заміну трамвайних колій, контактних 

мереж, тягових підстанцій. Завдяки проведенню міською владою відповідних 

робіт на даний час зроблено суттєві кроки для реалізації цього етапу, 

зокрема: 

• проведено реконструкцію Старосінної та Тираспольської площі з 

повною заміною трамвайного полотна та супутньої 

інфраструктури; 

• завершено будівництво нової ділянки трамвайної колії під 

Пересипськими мостами; 

• завершено капітальний ремонт вулиці Преображенської; 

• ведуться роботи з реконструкції вул. Софіївської та узвозу 

Марінеско. 

Також планується здійснення капітальної реконструкції  

вул. Новощепний ряд; 

▪ «Безпека дорожнього руху в місті Одесі» – зменшення кількості 

загиблих та серйозно пошкоджених в дорожньо-транспортних пригодах, а 

також поліпшення ефективності та безпеки транспорту в цілому шляхом 

створення мережі безпечних пішохідних переходів, комфортної пішохідної 

інфраструктури, мережі веломаршрутів та низки заходів з організації 

дорожнього простору: 

• визначено перелік заходів, які заплановані до реалізації в рамках 

проекту;  

• Верховною Радою України ратифікована Фінансова Угода між 

Україною та Європейським інвестиційним банком. 

Для отримання грантових коштів на реалізацію стратегічних напрямів 

розвитку міста Одеською міською радою розроблено та подано 21 проект, з 

них: 

▪ 2 проекти визначено переможцями; 

▪ 10 проектів знаходяться на етапі отримання результатів перевірки. 
 

Проекти-переможці: 

▪ «Реконструкція футбольного майданчику з міні-футболу на базі 

КП «Стадіон «Спартак» (Агентство ООН у справах біженців). Отримано 

грантове фінансування у сумі 500 тис.грн, на які здійснено роботи з покриття 

майданчику спеціальним спортивним настилом, монтаж необхідного 

обладнання та модернізація освітлення; 

▪ «CIRCLECON – впровадження знань та практик щодо циркулярної 

економіки у країнах басейну Чорного моря» (Спільна Операційна Програма 

транскордонного співробітництва ЄІС «Басейн Чорного Моря 2014-2020»). 

Проектом передбачається впровадження знань та практик з циркулярної 

економіки, а також створення системи попередження утворення відходів та 
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управління ними. Строк реалізації проекту – 28 місяців. Загальний бюджет 

проекту 105 тис. євро, з яких 96,6 тис. євро фінансування з боку органу ЄС 

(92,0% вартості проекту) та 8,4 тис. євро з міського бюджету (8,0% вартості 

проекту). За проектом готується підписання грантового контракту. 

Проекти, що знаходяться на етапі отримання результатів перевірки: 

▪ «CINEMA-Креативні індустрії для нової міської економіки 

Дунайського регіону» (Дунайська Транснаціональна Програма (Danube 

Transnational Programme) – фінансування навчання працівників для 

отримання досвіду у сфері креативних індустрій; 

▪ «REGIO Strength» (Дунайська Транснаціональна Програма (Danube 

Transnational Programme) – фінансування заходів з обміну досвідом з питань 

просування індустріальної спадщини та розвитку індустріального туризму в 

Дунайському регіоні; 

▪ постачання медичного обладнання для КНП «Міська лікарня № 8» 

Одеської міської ради (Програма з безпеки людини «Кусаноне»). Бюджет 

проекту – 1,3 млн грн; 

▪ «Розширення сфери впливу унікальної історичної спадщини 

м. Одеси – двох музеїв Одеських катакомб шляхом створення креативних 

світлозвукових шоу для розширення спектру й підвищення якості музейних 

послуг для різних верств населення України та закордонних туристів» 

(Грантова програма Європейського Союзу «House of Europe»). Бюджет 

проекту – 175 тис.грн; 

▪ «Будівництво зливного колектору по вул. Люстдорфська дорога від 

вул. Академіка Вільямса до вул. Ільфа і Петрова з відновленням дорожнього 

покриття (Програма Європейського Союзу Neighbourhood Investment 

Facility). Бюджет проекту 13,9 млн євро. Проект заплановано до подання  

у I кварталі 2020 року; 

▪ постачання обладнання для інклюзивно-ресурсного центру № 2 

(конкурс грантових проектів Посольства Болгарії в Україні) – підвищення 

доступності і якості освіти дітей з особливими освітніми потребами, 

забезпечення їх оптимального розвитку, успішної інтеграції в соціумі. 

Бюджет проекту – 490 тис.грн; 

▪ постачання обладнання для інклюзивно-ресурсного центру № 3 

(конкурс грантових проектів Посольства Естонії в Україні) – підвищення 

доступності і якості освіти дітей з особливими освітніми потребами, 

забезпечення їх оптимального розвитку, успішної інтеграції в соціумі. 

Бюджет проекту – 420 тис.грн; 

▪ «Психологічна реабілітація та адаптація жінок та дівчат, які 

постраждали від насильства у м. Одесі, шляхом проведення психологічно-

корекційних заходів та отримання сучасних професій для досягнення 

економічної незалежності» (конкурс Посольства Канади в Україні з 

гендерної тематики) – поліпшення емоційного стану та фізичного 

самопочуття жінок, які постраждали від гендерно зумовленого насильства. 

Проект підготовлено спільно з КУ «Одеський міський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді» та ГО «Віра, Надія, Любов». Бюджет 
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проекту 450 тис.грн. 

З метою отримання доступу до нових джерел грантового фінансування, 

а також консалтингових послуг щодо розвитку інфраструктури м. Одеса: 

▪ стала повноцінним членом Ініціативи ЄС Мери за Економічне 

Зростання (M4EG). Статус Дійсного члена M4EG надає доступ до участі у 

конкурсах пілотних проектів та перспективи отримання грантових коштів 

понад 1 млн євро на реалізацію проектів із стимулювання економічного 

розвитку та створення робочих місць;  

▪ долучилася до проекту CIVITAS PORTIS в рамках Ініціативи ЄС 

CIVITAS. Метою проекту є співпраця та обмін досвідом між портовими 

містами ЄС для розвитку та впровадження передових інновацій у 

транспортну інфраструктуру міста.  

Для надання достовірної та повної інформації потенційним інвесторам 

про рівень кредитного ризику та інвестиційної привабливості міста 

продовжується співпраця з національними рейтинговими агентствами. 

Завдяки зменшенню державного боргу України та зменшенню 

політичних ризиків, а також макроекономічній стабілізації в країні, 

міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгострокові 

рейтинги дефолту емітента Одеси разом із Дніпром та Львовом до 

суверенного «В».  

Такі зміни вплинуть на зниження відсоткової ставки згідно кредитного 

договору з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку за проектом 

«Оновлення міського електротранспорту м. Одеса». 

Зокрема, слід зазначити, що базова ставка (без рейтингу) становить 

7,0%, а з урахуванням рейтингу на рівні «В» – 5,75%. 

Вживаються всі можливі заходи для підвищення інвестиційної 

привабливості міста та встановлення нових інвестиційних контактів. Так, з 

ініціативи та за фінансової підтримки Одеської міської ради проведено: 

міжнародний бізнес-форум «ODESA 5T INVESTMENT PROMOTION 

FORUM», а також бізнес-форуми «Маркетингова стратегія «Одеса 5Т» – нове 

обличчя міста», «Odesa 5T Summer Business Day» та «Одеські зимові бізнес-

дні. Odesa 5T Creative Research».  
Для підвищення туристичної привабливості Одеси у містах-побратимах 

Марсель (Французька Республіка), Регенсбург (Федеративна Республіка 
Німеччина) та Ларнака (Республіка Кіпр) проведено встановлення та офіційне 
відкриття 3-х туристичних символів Одеси – «Якір-серце».  

Основним джерелом 

модернізації і технічного 

переоснащення підприємств міста є 

капітальні інвестиції. Так, за  

9 місяців 2019 року підприємствами 

та організаціями міста за рахунок 

усіх джерел фінансування освоєно 

7 614,1 млн грн капітальних 

інвестицій. 
 

 

 



2. УМОВИ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА  

13 

Перспективні напрями розвитку міста 

Сьогодні перспективними векторами інвестиційної політики м. Одеси є 

реалізація проектів з впровадження енергоефективних та екологічних заходів 

в усіх сферах діяльності міста, а також заходів щодо стимулювання 

інвестиційної діяльності, шляхом створення привабливих умов для ведення 

бізнесу. 

В рамках реалізації енергоефективного та екологічного вектору 

розвитку міста у 2020 році планується:  

▪ затвердження Одеською міською радою та реалізація Концепції 

«Модель поводження з ТПВ в м. Одеса»; 

▪ пошук інвестора та залучення фінансування на реалізацію проекту 

«Придбання 30 електробусів» ; 

▪ реалізація проекту «Запровадження нових муніципальних маршрутів  

з використанням електробусів»; 

▪ залучення кредитних коштів та/або підписання ЕСКО-контрактів для 

реалізації проекту «Комплексна термомодернізація бюджетних установ  

м. Одеси». 

З метою запровадження стимулюючих умов ведення бізнесу, залучення 

інвестицій та створення нових робочих місць планується реалізація проекту 

зі створення зони пріоритетного соціально-економічного розвитку на 

території «полів фільтрації». 

 

2.2. Розвиток підприємництва та  

надання адміністративних послуг 
 

Малий і середній бізнес м. Одеси – це: 

▪ 99,9% від загальної чисельності підприємств м. Одеси; 

▪ 85,7% від кількості працівників, зайнятих на підприємствах м. Одеси 

(162,9 тис. осіб); 

▪ 65,4% в загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) по 

м. Одесі. 

За 2019 рік в м. Одесі зареєстровано 13 005 суб'єктів господарювання, 

що на 4,3% більше 2018 року, у тому числі: 

▪ 3 623 юридичних осіб (на 14,4% більше, ніж у 2018 році); 

▪ 9 382 фізичних осіб-підприємців (на 0,8% більше, ніж у 2018 році). 

На 31 грудня 2019 року в 

м. Одесі на обліку перебуває  

141,2 тис. суб'єктів господарювання, у 

тому числі: 

▪ 61,0 тис.од. юридичних осіб, 

що на 3,4 тис.од. (+5,9%) більше  

2018 року; 

▪ 80,2 тис.од. фізичних осіб-

підприємців, що на 1,9 тис.од. (+2,4%)  
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більше порівняно з 2018 роком. 

Від малого та середнього бізнесу 

в бюджет м. Одеси за 2019 рік 

надійшло єдиного податку в сумі 

1 182,8 млн грн, що на 198,7 млн грн 

або на 20,2% більше 2018 року. 

Протягом 2019 року політика 

розвитку підприємництва на 

місцевому рівні проводилася 

відповідно до Програми розвитку 

малого і середнього підприємництва в 

місті Одесі на 2019-2021 роки. 

 

Для закріплення іміджу Одеси як інвестиційно привабливого міста, 

сприяння малому і середньому бізнесу в обміні досвідом з міжнародними 

компаніями за підтримки Одеської міської ради 13 липня 2019 року в 

м. Одесі проведена ІТ-конференція «8Р». 

За допомогою мобільного додатку під час проведення заходу було 

призначено 230 зустрічей для вирішення питань подальшої співпраці.  

З метою популяризації інноваційних ідей в бізнесі щорічно 

проводиться конкурс «Кращий інноваційний проект», участь у якому взяли 

15 інноваційних проектів. Переможцями стали: у номінації «Краща 

інноваційна ідея» – Яструб К.В., Майлунець Н.В. та Зацерклянний М.М. з 

проектом «Викиди підприємств галузі хлібопродуктів та їх використання», в 

номінації «Краща соціальна інновація» – Колосюк А.А., Стадніков В.В. та 

Стаднікова Н.В. з проектом «Тривимірне моделювання економіко-

планувального зонування територіального простору м. Одеси». 

Повноваження з організації і забезпечення надання адміністративних 

послуг одеситам, мешканцям та підприємцям міста та області покладено на 

Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради.  

На сьогодні через Центр надання адміністративних послуг Одеської 

міської ради надається 245 видів адміністративних послуг, які умовно 

розділені на 5 груп: адміністративні послуги, які надаються органами 

державної влади; адміністративні послуги органів місцевого самоврядування; 

послуги з оформлення документів дозвільного характеру; інші 

адміністративні послуги, які надаються через Центр; повідомлення та скарги, 

які подаються через Центр, а також договори і угоди, що укладаються 

представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне 

становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для 

населення через Центр. 

За 2019 рік завдяки оптимізації робочого процесу поліпшенню умов 

праці та реалізації заходів з підвищення кваліфікації персоналу збільшилася 

загальна кількість наданих адміністративних послуг: прийнято 230 718 заяв 

на надання адміністративних послуг, що на 14,8% більше, ніж за 2018 рік; 

видано 242 382 готових результатів надання адміністративних послуг, що на 

13,5% більше порівняно з 2018 роком.  
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За жовтень-грудень 2018 року прийнято 56 179 заяв на надання 

адміністративних послуг, що на 13,0% більше, ніж за жовтень-грудень  

2017 року; видано 59 975 готових результатів надання адміністративних 

послуг, що на 17,9% більше, ніж за аналогічний період 2017 року. 

У 2019 році в структурі адміністративних послуг, які надаються через 

Центр, найбільшу питому вагу (60,6%) займають адміністративні послуги, які 

надаються Департаментом надання адміністративних послуг Одеської 

міської ради як суб’єктом надання адміністративних послуг, що складає  

146 915 послуг. 

На другому місці адміністративні послуги, які надаються Головним 

управлінням Державної міграційної служби України в Одеській області через 

Центр – 33 849 послуг, або 14,0% від загальної кількості наданих через Центр 

послуг.  

На третьому місці адміністративні послуги, які надаються органами 

Держгеокадастру – 21 707 послуг або 9,0% від загальної кількості наданих 

через Центр послуг. З них 15 190 послуг одесити та мешканці Одеської 

області замовили через online-сервіс, а результат отримали в Центрі. 

 
За період з жовтня по грудень 2018 року даним Департаментом 

прийнято 5 976 заяв на оформлення паспортів громадянина України з 
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безконтактним електронним носієм, в тому числі для виїзду за кордон; 

відповідно видано 5 909 паспортів. 

У 2018 році Департаментом прийнято 22 434 заяви на оформлення 

паспортів громадянина України з безконтактним електронним носієм, в тому 

числі для виїзду за кордон, відповідно видано 24 308 паспортів (2019 рік: 

прийнято 25 245 заяв на оформлення паспортів громадянина України з 

безконтактним електронним носієм, в тому числі для виїзду за кордон, а 

видано – 25 243 паспорти). 

 
Одеса – перше місто в Україні, міська рада якої своїм рішенням надала 

пільгу на сплату адміністративного збору за оформлення паспортів 

громадянина України з безконтактним електронним носієм, в тому числі для 

виїзду за кордон, у частині, що зараховується до місцевого бюджету. 

У 2019 році сума наданої пільги становила 343,9 тис.грн (в 2018 році 

відповідно 53,4 тис. грн). За жовтень-грудень 2018 року сума наданої пільги 

склала 10,9 тис.грн (за жовтень-грудень 2017 року відповідно 11,5 тис.грн). 

З вересня 2019 року Департаментом надання адміністративних послуг 

Одеської міської ради запроваджено надання адміністративної послуги з 

надання відомостей про зареєстрованих осіб у житловому 

приміщенні/будинку. Так, за вересень-грудень 2019 року прийнято 3 970 заяв 

на оформлення відомостей та оформлено відповідно 3 789 відомостей про 

зареєстрованих осіб у житловому приміщенні/будинку.  

Організація надання даної послуги обумовлена необхідністю 

врегулювання питання щодо надання інформації про зареєстрованих осіб 

органам державної влади, місцевого самоврядування, підприємствам, 

установам, організаціям, які відповідно до чинного законодавства для 

виконання покладених на них завдань мають право запитувати відповідну 

інформацію, та житлово-комунальним підприємствам, які надають послуги 

без використання пристроїв обліку шляхом надіслання відповідного запиту, а 

також недопущення соціальної напруги, враховуючи те, що наказом 

Міністерства соціальної політики України від 17 липня 2019 року  

№ 1106 «Про внесення змін до Інструкції щодо порядку оформлення і 

ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги», яким 

оптимізовано перелік документів, які подаються для отримання державної 

соціальної допомоги, зокрема вилучено довідку про склад сім’ї або 

зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб. 
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Крім цього, в рамках взаємодії з нотаріатом Департамент надає 

необхідну інформацію з Реєстру територіальної громади на запити 

нотаріусів.  

В 2019 році надійшло 3 346 нотаріальних запитів з метою вчинення 

нотаріальних дій, на які надано 2 831 відповідь. Для порівняння: у 2018 році 

видано 1 267 довідок, у т.ч. за жовтень-грудень 2018 року видано  

422 довідки, а за жовтень-грудень 2017 року лише 8 довідок. 

Разом з тим у 2019 році до Департаменту також надійшли 3 387 запитів 

про реєстрацію місця проживання осіб від установ/організацій/підприємств.  

За результатами їх опрацювання Департаментом надано  

2 052 відпрацьовані відповіді наступним суб’єктам звернень: судам – 452, 

виконавчій службі – 470, Державним установам «Центр пробації» 

Міністерства юстиції України – 13, службам у справах дітей – 375, 

департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради – 324, 

Головному управлінню пенсійного фонду України в Одеській області – 23, 

районним адміністраціям Одеської міської ради – 19, КП «Міське агентство з 

приватизації житла» – 55, ТОВ «ІНФОКС» Філії «ІНФОКСВОДОКАНАЛ» – 

302 та ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» – 19. 

Одним із найважливіших напрямів роботи Центру є організація 

попереднього консультування одеситів та їх запис на прийом. З метою 

забезпечення зручності та оперативності обслуговування громадян у 

Департаменті працює колл-центр, головним завданням якого є здійснення 

попереднього запису на прийом та якісне консультування суб’єктів звернень 

щодо порядку отримання адміністративних послуг, які надаються через 

Центр. 

За 2019 рік колл-центр Департаменту надав консультації та здійснив 

попередній запис на прийом 131 969 заявників, що на 18,2% більше, ніж  

за 2018 рік (111 565 заявників). За жовтень-грудень 2018 року цей показник 

склав 29 386 заявників і на 43,7% більше, ніж аналогічного періоду 2017 року 

(20 454 заявники). 

У 2019 році кількість звернень одеситів на рецепцію Центру становила 

105 884, що на 43,6 % більше, ніж в 2018 році (73 731 звернення). У жовтні-

грудні 2018 року кількість звернень одеситів на рецепцію Центру становила 

21 364, що на 56,8% більше, у порівнянні з жовтнем-груднем 2017 року 

(13 618 звернень). 

Центр продовжує надавати адміністративні послуги з виїздом на місце 

тим одеситам, які самостійно не можуть дістатись Центру. У 2019 році 

Департаментом надання адміністративних послуг Одеської міської ради 

здійснено 296 виїзних прийомів (для порівняння: у 2018 році цей показник 

складав 201 виїзний прийом). За жовтень-грудень 2018 року здійснено  

62 виїзні прийоми (жовтень-грудень 2017 року – 56 виїзних прийомів). 

Крім того, з 01 вересня 2018 року в Центрі працює дитяча кімната.  

У вересні-грудні 2018 року її відвідали 916 діточок, у 2019 році –  

3 159 хлопчиків та дівчаток. 
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2.3. Внутрішня торгівля і реклама  
 

Відповідно до Правил розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності у місті Одесі, у 2019 році діяли 4 622 договори на 

право тимчасового користування місцями комунальної власності для 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 

та 1 890 договорів на право тимчасового користування місцями комунальної 

власності для розміщення елементів вуличної торгівлі (2018 рік – 4 202 та 

1 957 договорів відповідно).  

У звітному періоді продовжувалася робота з демонтажу протиправно 

встановлених тимчасових споруд на підставі рішень виконавчого комітету 

Одеської міської ради, елементів вуличної торгівлі на підставі наказів 

начальника управління розвитку споживчого ринку та захисту прав 

споживачів Одеської міської ради, а також об’єктів стихійної торгівлі на 

підставі розпорядження Одеського міського голови від 16 серпня 2013 року 

№ 861-01р «Про внесення змін та доповнень до розпорядження від 23 липня 

2012 року № 714-01р «Про заходи з припинення стихійної торгівлі у місті 

Одесі». 

Так, у 2019 році демонтовано 165 тимчасових споруд та 411 елементів 

вуличної торгівлі, а також 308 об’єктів стихійної торгівлі (у 2018 році –  

172 споруди, 730 елементів та 540 об’єктів відповідно). 

За жовтень-грудень 2018 року демонтовано 38 тимчасових споруд,  

102 елементи вуличної торгівлі, а також 202 об’єкти стихійної торгівлі  

(за аналогічний період 2017 року – 78 споруд, 87 елементів та 186 об’єктів 

відповідно). 

Крім того, протягом 2018-2019 років тривала систематична робота з 

припинення стихійної торгівлі на території міста Одеси. Припинено стихійну 

торгівлю у центральній частини міста, постійно проводилася робота з 

протидії стихійної торгівлі шляхом проведення рейдів з представниками 

департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради та Головного 

управління Національної поліції в Одеській області. 

Постійно здійснюється контроль за дотриманням суб’єктами 

господарювання Правил благоустрою території міста Одеси, зокрема за 

облаштуванням об’єктів торгівлі та сфери послуг пандусами з метою 

забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю, урнами для 

твердих побутових відходів; за утриманням фасадів та прилеглої території в 

належному санітарному стані.  

Також проводилася робота щодо забезпечення повноти надходжень 

плати за договорами на право тимчасового користування місцями 

комунальної власності для розміщення тимчасових споруд та елементів 

вуличної торгівлі. 
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Продовжувалася розробка і затвердження комплексних схем 

благоустрою та розміщення тимчасових споруд, що забезпечує дотримання 

державних стандартів і містобудівних норм під час розміщення тимчасових 

споруд та вирішує проблему їх хаотичного та безсистемного розміщення. За 

звітний період виконавчим комітетом Одеської міської ради затверджено  

2 комплексні схеми. 

Останні 3 роки зберігалася стала тенденція підвищення ефективності 

використання майна комунальної власності для розміщення тимчасових 

споруд та елементів вуличної торгівлі, благоустрою прилеглої до них 

території та зменшення кількості протиправно розміщених тимчасових 

споруд та елементів вуличної торгівлі. 

Одеською міською радою в межах своїх повноважень постійно 

здійснюється робота щодо дотримання вимог законодавства з питань 

розміщення зовнішньої реклами та вивісок на території міста Одеси. 

У звітному періоді проводилися комплексні перевірки суб’єктів 

господарювання, які розповсюджують зовнішню рекламу власних товарів та 

послуг. Особлива увага приділялась перевіркам законності розміщення 

рекламних конструкцій на фасадах у центральній частині міста, особливо у 

історичному ареалі. 

За результатами проведеної роботи, у жовтні-грудні 2018 року 

складено 290 протоколів про адміністративні правопорушення. За 2019 рік 

складено 1 242 протоколи про адміністративні правопорушення на загальну 

суму 481 950 грн, за результатами чого сума сплачених штрафів, яка 

надійшла до бюджету м. Одеси склала 456 853 грн. 

Також були організовані та вжиті заходи з демонтажу рекламних 

засобів, розміщених з порушенням вимог Правил розміщення зовнішньої 

реклами у м. Одесі. 

У жовтні-грудні 2018 року було здійснено демонтаж 1 181 рекламної 

конструкції (у жовтні-грудні 2017 року – 1 543 рекламні конструкції); за 

2019 рік – 5 017 рекламних конструкцій (2018 рік – 4 925 рекламних 

конструкцій).  

Водночас протягом звітного періоду проводилась видача та 

анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами. У жовтні-грудні 

2018 року суб’єктам господарювання було видано 200 дозволів (у жовтні-

грудні 2017 року – 361 дозвіл). 
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За 2019 рік видано 700 дозволів 

(2018 рік – 1 000 дозволів). Згідно з 

рішеннями виконавчого комітету 

Одеської міської ради «Про анулювання 

дозволів на розміщення зовнішньої 

реклами» у жовтні-грудні 2018 року 

анульовано 29 дозволів (жовтень-грудень 

2017 року – 31 дозвіл); за 2019 рік –  

146 дозволів (2018 рік – 68 дозволів).  
Разом з тим у жовтні-грудні 2018 року до бюджету м. Одеси за право 

тимчасового користування місцями для розташування рекламних 

конструкцій надійшло 6,3 млн грн (у жовтні-грудні 2017 року – 6,9 млн грн); 

за 2019 рік – 35,0 млн грн (за 2018 рік – 27,7 млн грн). 

  
Крім того, здійснювалися роботи щодо розміщення соціальної реклами 

та інформації соціальної спрямованості: 

▪ жовтень-грудень 2018 року – 677 одиниць (жовтень-грудень  

2017 року – 414 одиниць); 

▪ 2019 рік – 3 032 одиниці (2018 рік – 2 010 одиниць). 

 

2.4. Тарифна політика і  

впровадження енергоефективних заходів 

 

Одеською міською радою постійно здійснюється робота з перевірки 

економічної обґрунтованості встановлення тарифів, надання консультаційної, 

методичної, організаційної, практичної або інформаційної допомоги. 

Протягом звітного періоду проводилася відповідна робота з 

підприємствами, установами та організаціями міста усіх форм власності 

щодо формування тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову 

енергію, централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, 

послуги з постачання гарячої води, які встановлюються Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг), та інші послуги. 

Крім будинків, які обслуговуються управляючими компаніями, у місті 

Одесі зареєстровано 1 667 ОСББ та ЖБК, в яких налічується 1 859 будинків, з 

них: 1 326 – ОСББ (1 492 будинки); ЖБК – 341 (367 будинків). 

За період з жовтня по грудень 2018 року та за 2019 рік виконавчим 

комітетом Одеської міської ради було прийнято 23 рішення про встановлення 
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тарифів на теплову енергію (у т.ч. 4 рішення щодо встановлення тарифів на 

теплову енергію, що виробляється з альтернативних джерел енергії). 

За звітний період в рамках Міської цільової програми відшкодування 

частини кредитів, отриманих на впровадження заходів з енергозбереження, 

реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Одесі, прийнято 

10 рішень виконавчого комітету Одеської міської ради (за жовтень-грудень 

2018 року – 1 рішення; за 2019 рік – 9 рішень), відповідно до яких 33 ОСББ 

та 13 ЖБК (за жовтень-грудень 2018 року – 3 ОСМД та 3 ЖБК; за 2019 рік – 

30 ОСББ та 10 ЖБК) з бюджету м. Одеси компенсовано частину кредитних 

коштів, залучених на впровадження заходів з енергозбереження. 

 

З метою навчання бухгалтерів і керівників ОСББ/ЖБК в Одеській 

державній академії будівництва та архітектури проводилися лекції щодо 

економічного обґрунтування і формування внесків на послуги з утримання 

будинків, споруд та прибудинкових територій. 

Крім того, для підвищення рівня обізнаності одеситів про 

енергоефективність та економічну доцільність впровадження 

енергозберігаючих заходів за підтримки міжнародних проектів, таких як IFC 

і USAID, проводилися семінари, круглі столи та інші навчально-

роз'яснювальні заходи практичного характеру. 

У рамках прийнятих виконавчим комітетом Одеської міської ради 

рішень «Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів 

споживання теплової енергії об’єктами енергосервісу закладів освіти 

комунальної власності територіальної громади міста Одеси» протягом  

2019 року по 20 об'єктах підписано ЕСКО-договори. За 20 підписаними 

енергосервісними договорами інвестори встановили індивідуальні теплові 

пункти з погодним регулюванням подачі теплоносія (ІТП), які дозволили 

знизити споживання теплової енергії в середньому на 25,0%. Економія за 

опалювальний період 2018-2019 років склала 2,9 млн грн. 

Строк дії енергосервісного договору становить 5-6 років. По 

завершенні контракту ЕСКО-компанія зобов'язується передати встановлене 

обладнання і матеріали у власність територіальної громади, а економію буде 

отримувати вже безпосередньо розпорядник бюджетних коштів. 

Завершено реалізацію інвестиційного проекту «Підвищення 

енергоефективності об'єктів бюджетної сфери м. Одеси та реконструкція 
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систем вуличного освітлення м. Одеси» (NEFCO) – впровадження 

енергоефективних заходів стосовно заміни освітлення в лікувальних закладах 

та реконструкції систем вуличного освітлення м. Одеси: 

▪ проведено модернізацію систем внутрішнього освітлення  

у 7 лікувально-профілактичних установах міста Одеси; 

▪ реконструкцію систем вуличного освітлення м. Одеси в межах 

вулиць Космонавта Комарова, Інглезі (25-ї Чапаєвської дивізії), Варненської 

і Генерала Петрова; Святослава Ріхтера з прилеглою площею Бориса 

Дерев'янка, Миколаївської дороги, Південної дороги, вулиці Семена Палія; 

Середньофонтанської. 

Водночас на етапі отримання результатів перевірки перебувають 

проекти:  

▪ «Будівництво котельні та когенераційної установки на 

альтернативному паливі на базі котельні «Сальве» м. Одеса, вул. Кленова, 2» 

(Фінсько-український трастовий фонд: Енергоефективність, відновлювана 

енергетика та альтернативні джерела енергії). Бюджет проекту 6,0 млн євро; 

▪ «Відродження міст шляхом впровадження інновацій у міське 

середовище» (Програма H2020-SCC-2015 Smart Cities and Communities 

Innovation Action (IA) – доступ до кращих практик організації позитивних 

енергетичних районів. 

В рамках проекту «Угода Мерів – Схід» підготовлено та подано звіт з 

моніторингу виконання заходів «Плану дій для сталого енергетичного 

розвитку м. Одеси до 2020 року» за 2016-2018 роки». Зазначений 

моніторинговий звіт є індикативним документом для міжнародних 

фінансових інститутів. Економія енергоресурсів становить  

1 661 337 МВт\годин, що дорівнює 73,3% від загального обсягу економії 

енергії, запланованого до кінця 2020 року. 

 

2.5. Земельні відносини і управління об’єктами  

комунальної власності  
 

Міською владою здійснюється постійний контроль за ефективним 

використанням та збереженням комунальної власності міста, а також 

забезпечуються стабільні надходження до бюджету м. Одеси за такими 

напрямами: 
 

Продаж об’єктів комунальної власності 

Період 

Перераховано коштів до бюджету міста Одеси, тис.грн 

План 
Фактично 

перераховано 
% виконання 

Жовтень 2017 7 000,0 6 359,3 90,8 

Листопад 2017 4 000,0 3 194,8 79,9 

Грудень 2017 6 500,0 8 032,9 123,6 

Жовтень 2018 8 720,0 6,6 0,1 

Листопад 2018 6 800,0 2 699,7 39,7 

Грудень 2018 554,6 12 890,1 у 23,2 рази більше 
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Період 

Перераховано коштів до бюджету міста Одеси, тис.грн 

План 
Фактично 

перераховано 
% виконання 

2018 85 000,0 65 153,7 76,7 

2019 70 000,0 67 149,6 95,9 
 

Оренда нежитлових приміщень та майна комунальної власності 

Період 

Перераховано коштів до бюджету міста Одеси, тис.грн 

План 
Фактично 

перераховано 
% виконання 

Жовтень 2017 5 700,0 5 800,0 101,8 

Листопад 2017 4 700,0 6 300,0 134,0 

Грудень 2017 3 310,0 6 400,0 в 1,9 рази більше  

Жовтень 2018 2 500,0 6 800,0  у 2,7 рази більше 

Листопад 2018 7 900,0 5 450,0 69,0 

Грудень 2018 4 195,9 11 550,0 у 2,8 рази більше 

2018 69 095,9 81 700,0 118,2 

2019 73 000,0 80 000,0 109,6 
 

Орендна плата за цілісні майнові комплекси 

Період 

Перераховано коштів до бюджету міста Одеси, тис.грн 

План 
Фактично 

перераховано 
% виконання 

Жовтень 2017 3 600,0 3 614,8 100,4 

Листопад 2017 3 600,0 3 691,8 102,6 

Грудень 2017 4 050,0 3 757,7 92,8 

Жовтень 2018 3 200,0 4 063,7 127,0 

Листопад 2018 3 700,0 3 995,4 108,0 

Грудень 2018 3 450,0 4 137,7 119,9 

2018 46 000,0 48 411,2 105,2 

2019 51 000,0 53 243,1 104,4 
 

Орендна плата за землю 

Період 

Перераховано коштів до бюджету міста Одеси, тис.грн 

План 
Фактично 

перераховано 
% виконання 

Жовтень 2017 30 770,0 28 276,3 91,9 

Листопад 2017 25 710,0 30 718,7 119,5 

Грудень 2017 29 030,0 29 043,0 100,0 

Жовтень 2018 29 000,0 27 887,4 96,2 

Листопад 2018 29 500,0 27 769,8 94,1 

Грудень 2018 28 483,5 30 059,3 105,5 

2018 335 700,0 337 730,4 100,6 

2019 343 800,0 343 427,7 99,9 
 

Продаж землі 

Період 

Перераховано коштів до бюджету міста Одеси, тис.грн 

План 
Фактично 

перераховано 
% виконання 

Жовтень 2017 9 500,0 1 689,1 17,8 
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Період 

Перераховано коштів до бюджету міста Одеси, тис.грн 

План 
Фактично 

перераховано 
% виконання 

Листопад 2017 4 500,0 1 434,2 31,9 

Грудень 2017 3 100,0 11 034,6 в 3,6 рази більше 

Жовтень 2018 0,0 9 126,1 - 

Листопад 2018 80,0 9 053,2 в 113,2 рази більше 

Грудень 2018 4 000,0 2 923,9 73,1 

2018 53 800,0 65 936,7 122,6 

2019 72 000,0 91 497,9 127,1 
 

Оренда берегозахисних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів 

Період 

Перераховано коштів до бюджету міста Одеси, тис.грн 

План 
Фактично 

перераховано 
% виконання 

Жовтень 2018 700,0 1 290,8 в 1,8 рази більше 

Листопад 2018 700,0 1 102,8 в 1,6 рази більше 

Грудень 2018 700,0 1 022,3 146,0 

2018 2 800,0 4 659,8 в 1,7 рази більше 

2019 15 000,0 15 088,8 100,6 
 

 

Виконуючи програму приватизації та відчуження об'єктів комунальної 

власності територіальної громади м. Одеси проводилася робота щодо 

укладання договорів купівлі-продажу об’єктів комунальної власності. 
 

Укладання договорів купівлі-продажу об'єктів комунальної власності 

Період Кількість договорів Площа, м2 

Жовтень 2018 1 153,1 

Листопад 2018 – – 

Грудень 2018 1 59,9 

2019 68 7 917,7 
 

Разом з тим у 2019 році здійснювалася системна робота з розширення 

сфери орендних відносин, посилення договірної дисципліни за договорами 

оренди, укладення нових договорів оренди, суттєвого зменшення поточної 
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заборгованості орендарів з орендної плати, забезпечення виконання 

бюджетних завдань з перерахування грошових коштів, що надходять від 

оренди комунального майна.  

Проводилися конкурси, за результатами яких укладено і укладаються 

договори оренди з орендарями-переможцями конкурсів, які запропонували 

найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта та найбільшу орендну плату. 

На обліку на 01 січня 2020 року налічується: 

▪ 1 536 договорів оренди землі на загальну суму 337,1 млн грн; 

▪ 1 договір про пайову участь у землекористуванні на загальну суму 

0,05 млн грн; 

▪ 26 діючих договорів резервування місця розташування земельної 

ділянки на суму 2,2 млн грн; 

▪ 2 116 діючих договорів оренди приміщень комунальної власності 

міста загальною площею 451,1 тис.м2; 

▪ 60 договорів оренди берегозахисних споруд у вигляді штучних 

піщаних пляжів загальною площею 171,6 тис.м2; 

▪ 2 договори оренди цілісних майнових комплексів. 
 

Період 

Укладено договорів оренди Подовжено договорів оренди 

приміщення земля приміщення земля 

К
іл

ь
к
іс

ть
  

П
л
о
щ

а 
(м

2
) 

К
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ь
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ть
 

П
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а 
(м

2
) 
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ь
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іс

ть
 

П
л
о
щ

а 
(м

2
) 
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іл

ь
к
іс

ть
 

П
л
о
щ

а 
(м

2
) 

Жовтень 2018  15 1 763,1 3 5 269,0 42 9 675,5 - - 

Листопад 2018 9 702,5 3 100 780,0 14 1 601,1 6 54 299,0 

Грудень 2018 6 1 063,8 23 248 058,0 14 1 503,21 5 21 992,0 

2019 188 49 880,51 155 589 327,0 459 87 290,69 40 181 125,0 
 

Протягом звітного періоду постійно проводилася претензійно-позовна 

робота зі стягнення заборгованості і розірвання договорів оренди.  

Крім того, з питань реформування комунальної власності, створення 

сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу в місті 

юридичним та фізичним особам надавалася всебічно обґрунтована 

безкоштовна інформація, в необхідних випадках – консультаційна, 

методична, правова та практична допомога. 

Також здійснювалася технічна інвентаризація об'єктів комунальної 

власності міста та підготовка необхідних пакетів документів для оформлення 

правовстановлюючих документів на майно територіальної громади м. Одеси. 
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3.1. Промисловість 
 

Промисловий комплекс міста Одеси нараховує більше 600 підприємств. 

За січень-листопад 2019 року промисловими підприємствами міста 

реалізовано продукції на суму 30 031,7 млн грн, що на 19,4% більше 

аналогічного періоду 2018 року. 

 
Позитивна тенденція простежується за рахунок збільшення частки 

обсягів реалізації на підприємствах: з виробництва харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів (+3,7% в.п.) та з виготовлення виробів з 

деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (+0,5% в.п.). 

 
Найбільше реалізовано продукції на підприємствах з: 

▪ виробництва харчових продуктів та напоїв – ТОВ «Нове Діло» 

(+62,8%), ТОВ «Агроком» (+45,6%), ТОВ «Одеська паляниця» (+43,6%),  

ДП «Куліндоровський КХП» (+30,2%), ТОВ СП «Вітмарк-Україна» (+8,2%); 

▪ машинобудування – ТОВ «Телекарт-Прилад» (+60,9%), ТОВ «ПО 

Сфера» (+27,2%), ПАТ «Одескабель» (+16,4%); 

▪ виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції – ТОВ «Цемент» (+9,1%).  

Поряд з цим у місті згідно зі статистичними даними простежується 

зниження на 2,0 в.п. обсягів реалізації продукції у галузі машинобудування 
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(крім ремонту і монтажу машин і устаткування) та у металургійному 

виробництві, виробництві готових металевих виробів (крім виробництва 

машин і устаткування). 

Під впливом змін на світових товарних ринках відбулась 

трансформація зовнішньої торгівлі, так експорт товарів протягом січня-

вересня 2019 року здійснювався до 161 країни світу. 

За підсумками 9 місяців 2019 року спостерігається тенденція до 

збільшення експорту товарів – на 23,9% проти аналогічного періоду  

2018 року, обсяг якого становив 746,6 млн дол. США. Країни, які сприяли 

позитивній тенденції: Бразилія (у 10,1 рази), Алжир (у 9,7 рази), Ірландія  

(у 7,3 рази), Португалія (у 4,2 рази), Тайвань (у 4,0 рази), Австрія (у 3,8 рази), 

Об’єднані Арабські Емірати (у 3,8 рази), Бангладеш (у 3,6 рази), Маршалові 

острови (у 3,2 рази), Ірак (у 3,2 рази), Угорщина (у 2,9 рази), Сербія  

(у 2,8 рази), Оман (у 2,7 рази), Німеччина (у 2,5 рази). 

Найбільшими споживачами товарів у січні-вересні 2019 році були: 

Туреччина (90,3 млн дол. США), Єгипет (71,7 млн дол. США), Польща  

(57,0 млн дол. США), Іспанія (34,3 млн дол. США), Бангладеш та Китай  

(по 28,7 млн дол. США), Італія (27,4 млн дол. США), Індонезія (21,8 млн дол. 

США), Алжир (21,6 млн дол. США), Молдова (21,2 млн дол. США), Білорусь 

(19,3 млн дол. США). 

Підприємствами-експортерами з головних статей експорту товарів у 

цей період виступали: 

▪ жири та олії тваринного або рослинного походження  

(ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл»); 

▪ машини, обладнання та механізми; електричне обладнання  

(ПАТ «Одескабель», ТОВ «Телекомунікаційні технології»,  

ТОВ «Гідропром», ТОВ «Айсберг ЛТД»); 

▪ недорогоцінні метали та вироби з них (ОФ ПАТ «ВО «Стальканат-

Сілур»); 

▪ готові харчові продукти (ТОВ СП «Вітмарк-Україна»). 

 

3.2. Транспорт і транспортна  

інфраструктура 
 

Міською владою постійно приділяється увага безпечному та якісному 

перевезенню пасажирів на маршрутах загального користування в м. Одесі. З 

керівниками підприємств-перевізників, водійським складом ведеться робота 

щодо недопущення порушень Правил перевезення пасажирів, профілактики 

дорожньо-транспортних пригод та забезпечення безпечного перевезення 

пасажирів на міських маршрутах загального користування. 

На маршрутах КП «Одесміськелектротранс» (КП «ОМЕТ») 

експлуатується 23 трамвайні вагони з частковим низьким рівнем підлоги і  

73 низькопольні тролейбуси, графік руху яких оприлюднено на сайті 

підприємства в розділі «Інформація для пасажирів». 
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На міських автобусних маршрутах загального користування 

організовано роботу 42 автобусів, пристосованих для перевезення осіб з 

інвалідністю.  

Сьогодні, жителі і гості міста Одеса мають можливість відстежувати по 

отриманій інформації з GPS-трекерів, встановлених на всіх трамваях та 

тролейбусах, розташування транспортних засобів за необхідним маршрутом 

у режимі «online» за допомогою ресурсу www.transport-odessa.com.ua 

(трамваї, тролейбуси). Цей сайт адаптовано для перегляду на мобільних 

пристроях.  

У 2019 році побудовано 97 зупинкових комплексів із скла (2018 рік – 

63 зупинкові комплекси). 

У рамках громадського бюджету-2018 забезпечено діяльність  

17 диспетчерських пунктів на кінцевих зупинках міського громадського 

транспорту.  

Виконано проектування та будівництво 21 системи світлодіодного 

(LED) освітлення на нерегульованих пішохідних переходах міста Одеси 

(2018 рік – 11 систем). 

Відповідно до рішення Одеської міської ради від 30 січня 2019 року 

№ 4189-VII «Про заходи щодо підвищення ефективності реалізації 

повноважень виконавчих органів Одеської міської ради» з 09 вересня  

2019 року у м. Одесі розпочали роботу інспектори з паркування.  

На 31 грудня 2019 року складено 2 359 матеріалів про притягнення до 

адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки та стоянки. 

Також інспекторами з паркування відпрацьовуються і території, прилеглі до 

навчальних закладів, де водії транспортних засобів залишають їх з 

порушенням, перекриваючи під’їзні шляхи та пожежні виїзди. 

З 28 листопада 2019 року введено в дію відокремлену смугу для руху 

громадського транспорту по вул. Рішельєвській. Загальний час пересування 

по маршруту руху через розвантаження вул. Рішельєвської скоротився на  

15-20 хвилин.  
 

КП «Одесміськелектротранс»  

КП «ОМЕТ» – одне з найбільш важливих підприємств міста, яке надає 

транспортні послуги з перевезення пасажирів в м. Одесі (62% загального 

обсягу внутрішньоміських пасажирських перевезень).  

Основні показники: 

▪ кількість трамвайних маршрутів – 23 од. (протяжність – 435,1 км); 

▪ кількість тролейбусних маршрутів – 12 од. (протяжність – 248,1 км); 

▪ кількість автобусних маршрутів – 7 од.; 

▪ парк рухомого складу – 230 трамваїв (207 пасажирських) та  

178 тролейбусів (173 пасажирські). 

На лінії щоденно у середньому експлуатуються 141 трамвай,  

95 тролейбусів та 73 автобуси. 

Протягом останніх років простежується стабільна тенденція 

збільшення обсягу виконаної транспортної роботи. Так, за 2019 рік загальний 

https://transport-odessa.com.ua/
https://transport-odessa.com.ua/
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пробіг рухомого складу КП «ОМЕТ» склав 14,4 млн вагоно (машино)-

кілометрів, що на 15% більше, ніж за 2018 рік.  

Завдяки постійній планомірній роботі міської влади зі збільшення 

пасажироперевезень за 2019 рік (вперше з 1995 року) міським 

електротранспортом перевезено більше пасажирів, ніж будь-яким іншим 

видом транспорту у місті.  

За обсягами роботи за даний період перевезено 199,1 млн пасажирів, 

що на 27,2 млн (+15,8%) більше, ніж за 2018 рік.  

Також знаковим є той факт, що з кінця 2015 року корпорацією 

«Укрелектротранс» КП «ОМЕТ» щоквартально визнається кращим 

підприємством електротранспорту України за усіма показниками. 
 

Підвищення комфорту та безпеки для пасажирів 

Окрема увага приділяється покрашенню зручності, привабливості та 

безпеки у користуванні міським електротранспортом, підвищенню комфорту 

для пасажирів. Серед головних результатів роботи:  

▪ весь рухомий склад підприємства оснащений системами  

GPS навігації, що дозволяє відстежувати рух трамваїв та тролейбусів в 

режимі реального часу. Уся інформація знаходиться у публічному доступі на 

сайті та у мобільному додатку, що допомагає пасажирам планувати свої 

поїздки та економити час;  

▪ для зручності отримання інформації на кінцевих зупинках 

Старосінна площа, Куликове поле та Аркадія встановлені інформаційні 

табло, які відображують час прибуття трамваїв та тролейбусів відповідного 

маршруту; 

▪ в якості перспективного експерименту на Привокзальній площі 

встановлено оновлене інформаційне табло, яке (крім основних функцій) 

може оперативно забезпечити зворотній зв’язок пасажирів із сервісним 

центром КП «ОМЕТ» та поліцією. На сьогодні інтерактивні функції 

проходять тестування і в найближчий час будуть доступні для пасажирів; 

▪ нові тролейбуси КП «ОМЕТ» оснащено USB-розетками для 

підзарядки електронних гаджетів; 

▪ на рухомий склад встановлюються точки доступу в мережу Інтернет 

за технологією Wi-Fi; 

▪ на рухомий склад встановлюються мовні комплекси, які мають 

полегшити користування електричним транспортом для людей з вадами зору; 

▪ новий рухомий склад обладнано зручними сидіннями та сучасним 

світлодіодним освітленням; 

▪ придбані тролейбуси обладнано пневматичною підвіскою, яка 

забезпечує плавність ходу. 
 

Оновлення рухомого складу та модернізація існуючого парку 

Успішна реалізація інвестиційного проекту з ЄБРР дозволила оновити 

тролейбусний парк сучасними та комфортабельними тролейбусними 

машинами у кількості 47 одиниць, пристосованими для перевезення 

маломобільних груп пасажирів.  
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На виробничих потужностях вагоноремонтних майстерень створено 

повний виробничий цикл зі зборки сучасних трамвайних вагонів.  

З 2016 року на базі відновлених, відремонтованих та технічно переоснащених 

власних майстерень КП «ОМЕТ» проведено повний капітальний ремонт з 

переобладнанням у частково низькопідлогові 22 трамвайні вагони, що 

дозволяє стверджувати про налагоджене серійне виробництво.  

Випущений наприкінці 2018 року трамвайний вагон Odissey став 

першим вагоном, дизайн якого (від маски та внутрішнього облаштування до 

кабіни водія і пульта управління) було виготовлено відповідно до проектної 

документації КП «ОМЕТ». На кінець 2019 року завершено роботу та 

випущено на лінію вже 4 нові трамвайні вагони Odissey. 

Новим етапом у проведенні переобладнання стала розробка першого 

багатосекційного трамвайного вагону, який отримав назву Odissey MAX.  

Новий трамвайний вагон: 

▪ складається із 3 секцій на базі кузова TatraT3; 

▪ здатний перевозити до 280 пасажирів одночасно; 

▪ середня секція має низьку підлогу і місця для маломобільних груп 

пасажирів; 

▪ обладнаний зручними сидіннями та «фірмовою» обшивкою салону. 
 

Впровадження енергоефективних технологій 

Успішна реалізація Програми з модернізації та переобладнання 

трамвайних вагонів з контакторно-реостатних на транзисторно-імпульсні 

системи управління тяговими електродвигунами, закупівля протягом 2015-

2019 років нового сучасного електротранспорту дозволила скоротити 

споживання електроенергії майже на 40,0%. 

Протягом останніх двох років було замінено 390 світильників 

вуличного освітлення об’єктів міського електротранспорту. Згідно з 

розрахунками економія коштів на оплату електроенергії у 2018-2019 роках 

склала 1,7 млн грн. 

Як результат проведеної роботи, середній обсяг споживання 

електроенергії на 1 км транспортної роботи у 2019 році склав 2,11 кВт/год. 

За даними корпорації «Укрелектротранс», цей показник є найнижчим  

серед підприємств електротранспорту України.  
 

 

КП 

«ОМЕТ» 

КП 

«Вінницька 

транспортна 

компанія» 

МКП 

«Дніпровський 

електротранспорт» 

КП 

«Запоріж-

електротранс» 

КП 

«Київ-

пастранс» 

Обсяг спожитої 
електроенергії  

на 1 км транспортної 

роботи кВт/год.) 

2,11 3,04 3,66 4,16 3,53 

 

КП «Міжнародний аеропорт Одеса» 

Виробничі показники КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» щодо 

кількості виконаних рейсів та кількості перевезених пасажирів щороку мають 

тенденцію до зростання. 
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Обсяг перевезених вантажів у IV кварталі 2019 року порівняно з 

аналогічним періодом 2018 року зменшився на 20,1 тонни, а всього за  

2019 рік було перевезено вантажу на 66,7 тонн менше, ніж у 2018 році. 

У 2019 році у міжнародному аеропорту «Одеса» розпочали свою 

діяльність лоукост-компанії: Ryanair, Wizz Air, SkyUP, Ernest airlines. 

Присутність даних авіакомпаній підвищила рівень туризму у нашому регіоні 

не тільки за рахунок дешевих квитків, але й за рахунок розширення географії 

польотів, адже всі рейси даних авіакомпаній виконуються за новими 

напрямами. 

У звітному періоді комунальним підприємством проведено масштабну 

інвестиційну діяльність з оновлення основних засобів. Так, закуплено: 

▪ машину дорожню комбіновану Mitsubishi L200 – 4 од.; 

▪ спеціалізований аеродромний прибиральний автомобіль із плужно-

щіточним обладнанням і продувним агрегатом; 

▪ автобус перонний пасажирський TAM VIVAIR; 

▪ транспортний засіб для буксирування повітряних суден ТМХ-150-18; 

▪ самохідний трап АВС-580 – 2 од.; 

▪ машину комбіновану дорожню з плужно-щіточним агрегатом; 

▪ стрічковий навантажувач самохідний NBL; 

▪ обладнання для виміру коефіцієнту зчеплення на злітно-посадковій 

смузі. 

Проводилась постійна робота з підтримання аеродрому в належному 

стані – здійснювались поточний і капітальний ремонт злітно-посадкової 

смуги та місць стоянок.  
 

КУ «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» 

КУ «СМЕП» виконує весь комплекс робіт з організації дорожнього 

руху в місті Одеса. 

На обслуговуванні даної комунальної установи знаходяться: 

▪ 349 світлофорних об’єктів, з них 209 підключено до системи 

автоматизованого керування дорожнім рухом;  

▪ 11 000 од. дорожніх знаків; 

▪ 10 360 п/м турнікетних направляючих огороджень;  

▪ 3 146 п/м бар’єрного огородження; 

▪ 244 од. камер відеоспостереження на 83 світлофорних об’єктах; 

▪ 256 од. приладів звукового сповіщення на 85 світлофорних об’єктах. 
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Відповідно до Міської комплексної програми зміцнення законності, 

безпеки та порядку на території міста Одеси «Безпечне місто Одеса» на 2017-

2019 роки за звітний період побудовано 3 світлофорні об’єкти на перехресті: 

вул. Висоцького та вул. Ак. Сахарова; вул. Рішельєвська та вул. Базарна; 

вул. Космонавтів та ринок «Черьомушки». 

За жовтень-грудень 2018 року та за 2019 рік проведено модернізацію  

22 світлофорних об’єктів, контролерів на 18 світлофорних об’єктах із 

заміною контролюючого обладнання, кабельних ліній та лампових 

світлофорів на світлодіодні.  

Разом з тим за даний період встановлено 1 332 дорожні знаки та  

536 металевих колонок, виконано відновлення 340 дорожніх знаків та 

колонок, обслуговано 1 181 дорожній знак та колонку.  

У рамках виконання Міської комплексної програми зміцнення 

законності, безпеки та порядку на території міста Одеси «Безпечне місто 

Одеса» на 2017-2019 роки відновлено майже 59 тис.м2 дорожньої розмітки та 

нанесено 2,3 тис.м2 нової дорожньої розмітки. 

Для підвищення безпеки дорожнього руху, створення безпечних та 

комфортних умов для руху пішоходів проведено роботи з облаштування 

світлодіодного освітлення на 21 нерегульованому пішохідному переході. 

На даний час розроблено схему велосипедного маршруту від  

вул. Довгої до ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка, яка направлена до Управління 

патрульної поліції в Одеській області на розгляд і погодження в 

установленому законодавством порядку. Така схема велосипедного руху 

дозволить з’єднати район «Фонтан» та житловий масив ім. Таїрова з центром 

міста. Розпочати такий маршрут планується від існуючої велосмуги по  

вул. Довгій. 

 

3.3. Містобудування 
 

Відповідно до Стратегії економічного і соціального розвитку міста Одеси 

до 2022 року (актуалізована) та діючих міським програмам за рахунок коштів 

бюджету м. Одеси реалізовувалися заходи з проектування, будівництва, 

реконструкції, реставрації і капітального ремонту об’єктів соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури, заходи із збереження будівель-

пам’яток архітектури, а також заходи з будівництва та придбання житла. 

Всього за звітний період реалізовані заходи з проектування, будівництва, 

реконструкції, реставрації та капітального ремонту 70 об’єктів освіти,  

30 закладів охорони здоров’я, 30 об’єктів інженерної інфраструктури.  

Продовжувалася робота зі збереження історико-архітектурної спадщини 

міста. За звітний період виконано ремонтно-реставраційні роботи фасадів та 

покрівель 5 будівель-пам’яток містобудування та архітектури за адресами: 

вул. Пушкінська, 1, вул. Пушкінська, 2, вул. Пушкінська, 4, вул. Пушкінська, 5, 

а також будівлі-пам’ятки архітектури національного значення на Приморському 

бульварі, 8, ріг пл. Катерининської, 1.  



3. РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ 

33 

У рамках реалізації заходів з виконання ремонтно-реставраційних робіт із 

пристосуванням під громадський будинок пам'ятки містобудування та 

архітектури по вул. Садова, 21 виконано протиаварійні та реставраційні роботи 

будівлі: відновлено несучі конструкції та перекриття, дах з покриттям із титано-

цинку, фасад з лепним декором.  

Завершено реставрацію будівель Воронцовського палацу у 

пров. Воронцовський, 2. 

Крім того, виконувались проектні та ремонтно-реставраційні роботи 

фасадів та покрівель 30 будівель-пам’яток в історичній частині м. Одеси. 

Не залишаються без уваги питання житлового будівництва та 

забезпечення громадян житлом. За рахунок коштів інвесторів на замовлення 

КП «Міське капітальне будівництво» за звітний період введено в експлуатацію 

7 житлових будинків на 789 квартир загальною площею житла 42 330,7 м2. 

За рахунок коштів бюджету м. Одеси продовжувалась реалізація заходів з 

будівництва житлового будинку № 45 (21-А) по вул. Генерала Бочарова  

мкр ІІІ-4-3 жилого району ім. Котовського у м. Одесі, який тривалий час 

знаходився у недобудованому стані (будівництво даного об'єкта було розпочато 

ще в 2005 році в рамках Державної програми забезпечення молоді житлом на 

2002-2012 роки). 

Відповідно до 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 за 

рахунок коштів бюджету м. Одеси і субвенції з державного бюджету придбано 

6 квартир для забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також за рахунок бюджету 

м. Одеси придбано 1 квартиру для багатодітної родини, в якій народилось  

п’ять дітей одночасно.  

У рамках Міської цільової програми забезпечення житлом окремих 

категорій громадян, що проживають у місті Одесі, на 2018-2020 роки було 

надано пільгові довгострокові кредити 7 родинам (3 – категорії «внутрішньо 

переміщені особи»; 4 – категорії «молоді родини») на будівництво (придбання) 

житла: 5 двокімнатних та 2 однокімнатні квартири. 
 

Розробка містобудівної документації 

У звітному періоді рішенням виконавчого комітету Одеської міської 

ради від 26 грудня 2018 року № 556 затверджено детальний план території у 

межах: вулиці Михайла Грушевського, вулиці Бугаївської, вулиці Будівельної, 

провулка Будівельного та залізничної колії у м. Одесі». 

Розроблено проект змін до детального плану території в межах вулиць: 

Степова, Дальницька, Балківська, Бабеля, Михайлівська площа в м. Одесі та 

підготовлено проект рішення Одеської міської ради про його затвердження. 

У 2019 році підготовлено рішення Одеської міської ради про розробку 

1 детального плану території: «Детальний план території від Об’їзної дороги 

до естакади Одеського морського порту з улаштуванням автомобільної 

дороги у м. Одесі». 
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Розвиток інформаційної системи містобудівного кадастру 

На виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» та відповідно до міської цільової Програми розвитку 

інформаційної системи містобудівного кадастру на 2017-2020 роки впродовж 

7 останніх років здійснюється відповідна робота з розбудови інформаційної 

системи містобудівного кадастру м. Одеси.   

На даний час створено автоматизовану геоінформаційну систему для 

постійної актуалізації і використання інтегрованих даних про господарський, 

інженерний та містобудівний розвиток території міста, проводяться роботи з 

планового введення даних до баз даних містобудівного  кадастру. 

На модернізацію ГІС-системи містобудівного кадастру (МБК) і веб-

геопорталу МБК та актуалізацію інформаційних ресурсів МБК протягом  

2019 року виконано такі заходи: 

▪ оновлено цифрові інженерно-топографічні плани масштабу 1:2000 

території м. Одеси (загальною площею 16 2000 га); 

▪ всі топо-геодезичні матеріали М 1:2000 та 1:500 переведено в 

державну систему координат УСК 2000 у векторному вигляді високого 

ступеня здатності та цифровою точністю масштабу 1:500 (3 400 планшетів); 

▪ створено ортофотоплани масштабу 1:1000 з роздільною здатністю  

10 см.  

Всі зазначені матеріали обробляються та зберігаються як ресурси 

Єдиної цифрової топооснови (ЄЦТО) міста на серверах інформаційної 

системи містобудівного кадастру та оприлюднюються на сайті 

http://ombk.odessa.ua/kadastr у формі відкритих даних. 

 
Також геоінформаційною системою містобудівного кадастру постійно 

актуалізуються інтегровані дані, які надаються базовими постачальниками 

кадастрової інформації, завдяки сервісам обліку та обміну кадастровими 

даними. 

Службою містобудівного кадастру проводиться постійна робота із 

залучення додаткових постачальників інформації до геоінформаційної 

системи для надання за запитом фізичних і юридичних осіб кадастрових 

даних на порталі містобудівного кадастру.  

Крім того, розроблено проект екологічного моніторингу стану 

навколишнього середовища за допомогою програмних засобів ArcGIS.  
 

Благоустрій територій парків, скверів та зелених зон  

У 2019 році розроблено концептуальні проектні рішення з благоустрою 

та розвитку скверів і зелених зон у м. Одесі, зокрема: 

http://ombk.odessa.ua/kadastr
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▪ сквер «Армійський» – розроблено 

проект з благоустрою, озелененні та мостіння 

в межах вул. Армійської та прилеглої 

території житлової забудови; 

 

 

 

  
▪ сквер «Прохорівський» – розроблено 

проект з благоустрою скверу, а саме: заміна 

мостіння навколо пам’ятника Холокосту, 

реконструкція підпорних стін та сходів біля 

пам’ятного знаку «Жертвам Холокосту», 

реконструкція існуючого підземного 

приміщення під меморіальне в пам'ять жертв 

Холокосту, реконструкція дитячого та 

спортивного майданчиків; 
 

▪ сквер ім. Корольова – розроблено 

проектні пропозиції з благоустрою, 

озеленення та мостіння, розміщення нових 

об’єктів дозвілля;  

▪ здійснюється розробка концепції  

з благоустрою території скверу ім. Мечникова; 

 

 
  

▪ пам’ятник загиблим борцям за 

незалежність України біля 

облдержадміністрації (з боку вул. Канатної) – 

розроблено проект встановлення пам’ятника 

та благоустрою прилеглої території; 

 
▪ розроблено проект з благоустрою зеленої зони схилів у районі 

бульвару Михайла Жванецького від Одеського художнього музею до 

Військового узвозу; роботи виконуються відповідно до проекту; 

▪ розроблено проект із варіантами переносу пам’ятника С.К. Джевецькому 

(запропоновані місця переносу: перед сквером «Олімпієць»: на центральній 

алеї, праворуч існуючого місця; на території Меморіалу героїчної оборони 

Одеси 411-ї берегової батареї); 

▪ проект організації благоустрою території парку-пам’ятника садово-

паркового мистецтва ім. Котовського з улаштуванням спортивного 

майданчика; 
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▪ розроблено проектні пропозиції з благоустрою Траси здоров’я 

набережної у районі 12-13-ї станцій Великого Фонтану з розміщенням 

спортивно-оздоровчого комплексу; 

▪ розроблено проект благоустрою території скверу «Регенсбург» на  

вул. Старопортофранківській. 

 

3.4. Туристично-рекреаційна галузь 
 

Туризм є одним з пріоритетних напрямків розвитку міста. В рамках 

Програми розвитку туризму в Одесі на 2016-2020 роки протягом звітного 

періоду реалізовані заходи: 

▪ розроблено та встановлено 25 інтерактивних QR-табличок на 

архітектурних пам'ятниках, визначних пам'ятках та об'єктах показу в 

центральній частині міста Одеси; 

▪ оновлено контент мобільного додатка «Путівник по Одесі», який 

виконує функцію електронного гіда по місту; 

▪ розроблено 2 віртуальні екскурсійні маршрути у форматі 3D: 

Одеським муніципальним музеєм-квартирою Леоніда Утьосова та Одеським 

національним академічним театром опери та балету, що дозволяє занурити 

туриста в атмосферу цих визначних пам’яток міста;  

▪ виготовлено туристичну інформаційну панель (сенсорний 

туристичний кіоск); здійснювалась підтримка туристичного сайту м. Одеси.  

З метою розвитку туристичної галузі 

м. Одеси та просування міста на міжнародному 

ринку за звітний період проведена низка 

заходів: 

▪ у рамках співробітництва з 

міжнародними організаціями Одеса стала 

членом міжнародного об’єднання «Маркетинг 

європейських міст» (European Cities Marketing), 

метою якого є ефективний маркетинг міста.  
 

Тривала робота в рамках Програми Ради Європи «Інтеркультурні 

міста». У вересні 2019 року в Одесі відбулася зустріч координаторів 

Глобальної мережі інтеркультурних міст. Одеса одне з 10 інтеркультурних 

міст світу та перше в Україні, яке прийняло цю подію.  

Також Одеса отримала відзнаку (знак якості) Європейської 

фестивальної асоціації (EFA) за фестиваль «Сузір’я» та фестиваль «Odesa 

JazzFest».  

В жовтні 2019 року Одеса увійшла до Мережі креативних міст 

ЮНЕСКО та здобула титул «Місто літератури ЮНЕСКО»; 
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▪ Одесу представлено на 16 міжнародних 

виставках: м. Київ та м. Ужгород (Україна), 

м. Сінгапур (Сінгапур), м. Лондон (Великобританія), 

м. Варшава, м. Гданськ та м. Лодзь (Польща), м. Тель-

Авів (Ізраїль), м. Берлін та м. Гамбург (Німеччина), 

м. Шанхай (КНР) та м. Париж (Франція);  
▪ проведено 14 прес-, фам- та промотурів для представників ЗМІ та 

українських і іноземних туристичних операторів та агентств з таких країн, як: 

Румунія, Канада, Естонія, Німеччина, Республіка Білорусь, Греція, Польща, 

Ізраїль Болгарія, Данія, США, Норвегія, Литва та Україна; 

▪ реалізовано 18 іміджевих проектів «Одеса 

їде в гості» в: м. Брюссель (Бельгія), м. Дурбан 

(ПАР), м. Єреван (Вірменія), м. Регенсбург 

(Німеччина), м. Берн (Швейцарія), м. Мінськ 

(Білорусь), м. Ларнака (Республіка Кіпр), м. Генуя 

(Італійська Республіка), м. Марракеш (Марокко), 

м. Баку (Азербайджан), м. Рош-ха-Аїн (Ізраїль), 

м. Гданськ (Польща), м. Марсель (Франція);  

▪ проведено 4-й Міжнародний туристичний тиждень, в рамках якого 

відбулась конференція «Туризм як інструмент міжкультурної взаємодії», в 

якій взяли участь міжнародні експерти з розвитку туризму з Греції, Марокко, 

Франції, Нідерландів, Польщі, Великобританії, Італії та Молдови, а також 

секція «Кращі практики туристичних міст та регіонів України», до якої було 

залучено представників органів влади України та туристичної галузі; 

▪ інформація про Одесу з'явилася в таких 

всесвітньо відомих міжнародних виданнях як: 

National Geographic та у популярному в Європі 

французькому путівнику Le Petit Futé. Крім 

того, протягом звітного періоду була розміщена 

публікація про Одесу в бортовому журналі 

Міжнародних авіаліній України «Панорама»;  

▪ розміщено зовнішню рекламу про Одесу не 

тільки в містах України (Вінниця, Дніпро, Суми, 

Київ, Львів, Харків, Чернігів, Запоріжжя, Миколаїв, 

Кривий Ріг, Рівне, Полтава, Івано-Франківськ, 

Чернівці, Тернопіль, Кіровоград, Кропивницький, 

Хмельницький, Луцьк, Житомир, Черкаси, 

Ужгород), але й другий рік поспіль – за кордоном: 

м. Софія (Болгарія), м. Таллінн (Естонія), м. Мінськ 

(Білорусь), м. Вільнюс (Литва), м. Рига (Латвія). 

Рекламу Одеси було вперше розміщено у 

бортовому журналі одного з найбільших в Європі 

лоукостерів Wizz Air. 
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Відкрито нові об’єкти показу: 

▪ на Алеї зірок з'явилися нові  

імена видатних людей, які прославили Одесу  

(Блещунов О.В., Водяний М.Г., Довженко О.П., 

Нілус П.О., Нечерда Б.А., Соколов О.А.);  

▪ виготовлено експонати «Чорноморська 

шаланда» та «Лиманний рибальський човен»;  
▪ у рамках проекту громадського бюджету «Місто скульптур» в різних 

куточках Одеси з'явилися скульптури, інсталяції та арт-об'єкти, покликані 

прикрасити місто, сприяти розвитку самобутньої одеської історії. 
 

КП «Туристичний інформаційний центр м. Одеси» 

Протягом високого туристичного 

сезону 2019 року працював мобільний 

туристичний інформаційний пункт на базі 

пасажирського автобусу на вулиці 

Ланжеронівській, де здійснювалась робота 

з безкоштовного інформування туристів 

про м. Одесу.  

У звітному періоді КП «Туристичний інформаційний центр м. Одеси» 

було проведено 15 соціальних екскурсій з аудиторією в 337 осіб. 

Курси з підготовки екскурсоводів та гідів-перекладачів випустили  

21 фахівця: 11 екскурсоводів та 10 гідів-перекладачів, яких було внесено в 

Міський реєстр екскурсоводів та гідів-перекладачів. 

Туристична та краєзнавча інформація на порталі www.tic.in.ua 

поновляється на 8 мовах: російській, українській, польській, німецькій, 

англійській, турецькій, івриті та болгарській. Портал постійно поповнюється 

історичною та краєзнавчою інформацією, що дозволяє привернути увагу 

туристів до Одеси. 

Підготовлено нові інтегровані у шкільну програму екскурсії для учнів 

середніх шкіл (створені для включення їх в навчальні курси історії, географії, 

біології, української та світової літератури, а також в якості практичного 

аспекту теоретичного шкільного курсу «Одеса – моє місто рідне»), а також 

пізнавальні заходи для школярів. 

На базі КП «Туристичний інформаційний центр м. Одеси» було 

створено Odesa Film Office, що виконує функції Одеської кінокомісії. 

З метою підвищення іміджу Одеси на міжнародній арені, її 

впізнаваності, привернення уваги до м. Одеси як комфортного майданчика 

для зйомок іноземних і вітчизняних кінофільмів різних жанрів та за 

підтримки Odesa Film Office проведено заходи: 

▪ кіноконкурс «Одного разу в Одесі», присвячений святкуванню  

225-річчя заснування Одеси (відбувся вперше); 

▪ Міжнародний франко-український фестиваль «МІСТ», а також 

круглий стіл «Роль жінки у сучасному українському кіно».  
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Завдяки зусиллям та синергії 

міської влади, туристичного бізнесу та 

громадськості м. Одесу відвідало  

у 2019 році відвідало 3,3 млн туристів  

(як українських, так і іноземних), що на 

3,1% більше, ніж у 2018 році.  

Кількість туристів, що відвідали м. Одесу,  

млн осіб 

 
На 01 січня 2020 року в межах 

міста здійснюють свою діяльність  

367 закладів тимчасового розміщення 

(на 18% або 57 одиниць більше, ніж у 

2018 році) із загальною місткістю  

9 090 номерів або 20 016 ліжко-місць. 

Кількість закладів короткотермінового 

розміщення в м. Одесі, одиниць 

 
У свою чергу збільшилися 

надходження до бюджету м. Одеси за 

рахунок сплати туристичного збору. 

Так, за 2019 рік обсяг податкових 

надходжень становив 11,6 млн грн, що 

на 58,9% більше, ніж у 2018 році. 

Податкові надходження від сплати 

туристичного збору, млн грн 
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4.1. Зайнятість і доходи населення 
 

Завдяки застосуванню активних заходів сприяння зайнятості рівень 

зареєстрованого безробіття у м. Одесі протягом 2019 року залишався одним з 

найнижчих серед міст України та становив 0,3% до населення працездатного 

віку.  

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ 

та організацій по місту в IІІ кварталі 2019 року становила 247,4 тис. осіб.  

На кінець грудня 2019 року:  

▪ зареєстровано 1,8 тис. безробітних;  

▪ кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до 

державної служби зайнятості – 1,5 тис. одиниць.  

  
Середнє навантаження на одне вільне робоче місце – 1 особа. 

Середньомісячна номінальна 

заробітна плата одного середньо-

облікового штатного працівника  

у ІІІ кварталі 2019 року становила 

9 594 грн, що на 3,4% вище, ніж в 

середньому по області, та у 2,3 рази 

більше мінімальної заробітної плати – 

4 173 грн. 
 

Для забезпечення реалізації державної та місцевої політики з 

додержання законодавства України про працю у м. Одесі проводилися 

інспекційні відвідування та невиїзні інспектування відповідно до нового 

Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства 

про працю інспекторами праці виконавчих органів міських рад (постанова 

Кабінетів Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 823 «Деякі питання 

здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства 

про працю»). 

Так, у 2019 році було проведено 198 інспекційних відвідувань 

роботодавців, у першу чергу у галузях і сферах, які мають високі ризики 

використання праці найманих працівників без належного оформлення 

трудових відносин, а саме: будівництво – 1; готелі – 2; торгівля 

непродовольчими товарами, надання послуг – 28; ресторанне господарство – 

167. 
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Відповідно до результатів контрольних заходів накладено штрафних 

санкцій на суму понад 4,0 млн грн. Складено та передано до суду  

36 протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 41 КУпАП. 

З метою скорочення заборгованості з виплати заробітної плати та 

легалізації зайнятості населення протягом 2019 року проведено три засідання 

міської робочої групи з питань погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати, легалізації зайнятості населення та підвищення заробітної 

плати до середньомісячного рівня по м. Одесі та одну апаратну нараду з 

даних питань 

 

4.2. Соціальне забезпечення 

 

Одним із пріоритетних напрямів соціальної політики територіальної 

громади є підвищення ефективності програм соціального захисту населення 

і, перш за все, кожної окремої людини. Саме на вирішення цих стратегічних 

завдань, а також на зростання рівня життя вразливих категорій громадян 

спрямована Міська цільова програма надання соціальних послуг та інших 

видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018- 

2020 роки. 

У 2019 році мешканці міста отримали різні види соціальної допомоги і 

послуг на суму 295,1 млн грн (без урахування видатків на утримання установ 

соціального захисту), що на 38,5 млн грн більше, ніж у 2018 році.  

У 2019 році майже вдвічі збільшені щомісячні та одноразові виплати 

ветеранам війни та сім’ям загиблих. 

З метою відзначення 75-річчя визволення міста Одеси ветеранам війни-

учасникам визволення міста, ветеранам війни, які брали участь у бойових 

діях, особам з інвалідністю та особам, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною, в’язням гетто та концтаборів, сім’ям загиблих (померлих) 

ветеранів Другої світової війни, дітям війни надано адресну одноразову 

грошову допомогу на загальну суму 70,4 млн грн. 

У зв’язку з відзначенням у 2019 році 30-ої річниці виводу військ з 

Афганістану в межах реалізації заходів Програми ветеранам війни та сім’ям 

загиблих (померлих) ветеранів надано одноразову та щомісячну грошову 

допомогу на суму 25,5 млн грн. 

Запроваджено нові види допомоги, а саме: 

▪ набори для породіль-багатодітних матерів (48 наборів, середня 

вартість яких складає 2 000 грн); 

▪ квитки до новорічних свят дітям з незахищених верств населення  

(1 991 дитині на суму 736,8 тис.грн). 

Проводилась робота щодо забезпечення державної та місцевої політики 

з питань захисту прав та інтересів осіб з інвалідністю у рамках реалізації 

Міської програми «Рівність» на 2016-2019 роки. За рахунок коштів бюджету 

м. Одеси у 2019 році профінансовано 23,1 млн грн (у 3,5 рази більше, ніж у 

2018 році). 
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Надання соціальних послуг особам з інвалідністю 

Для підвищення конкурентоспроможності осіб з інвалідністю на ринку 

праці надана матеріальна допомога в розмірі 1,8 млн грн на закупівлю 

комп'ютерної техніки 81 особі з інвалідністю та 39 дітям з інвалідністю  

(у 2018 році витрачено більше 1,0 млн грн). 

Для вільного пересування осіб з інвалідністю підприємством об'єднання 

громадян «Інватех» громадської організації «Інвацентр» (служба «Інватаксі») 

надавалися послуги у вигляді безкоштовного перевезення осіб з інвалідністю  

I і II груп та дітей з інвалідністю з супроводжуючими. Послугою скористалися  

378 осіб, що на 139 осіб більше, ніж у 2018 році, на загальну суму  

996,0 тис.грн (у 2018 році – 649,0 тис.грн), виконано 2 362 виїзди (у 2018 році – 

1 549 виїздів). 

Також для підтримки зазначеної категорії осіб, крім інших засобів 

реабілітації: 

▪ забезпечено протезно-ортопедичними виробами підвищеної 

функціональності осіб з інвалідністю шляхом фінансування з місцевого 

бюджету перевищення граничної ціни виробу; 

▪ впроваджено послуги раннього втручання (послуги для забезпечення 

розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя у рамках пілотного проекту 

«Створення системи надання послуг раннього втручання»).  

Відповідна робота проводиться і в КУ «Центр реабілітації осіб з вадами 

психофізичного розвитку», що є установою комплексної реабілітації 

змішаного типу для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей групи 

ризику. Щоденно його відвідують 230 вихованців, а також 150 дітей 

отримують комплексну реабілітаційну допомогу амбулаторно.  

Враховуючи потреби міста та на прохання батьків осіб з інвалідністю 

щодо надання їм допомоги у червні 2019 року відкрито нове відділення 

денного перебування для повнолітніх осіб з тяжкими формами інвалідності 

по вул. Космонавтів, 27/1, розраховане на 24 особи. Також за вказаною 

адресою розширено амбулаторне відділення ранньої реабілітації та 

медичного супроводу для надання послуг дітям від народження до 7 років та 

дітей групи ризику. 
 

Сфера соціальної підтримки населення 

На обліку в управліннях соціального захисту населення департаменту 

праці та соціальної політики Одеської міської ради перебуває понад 62 тис. 

одержувачів різних видів державних соціальних допомог сім'ям з дітьми. За 

2019 рік сім'ям з дітьми надано державну допомогу на суму 989,3 млн грн  

(на 53,5 млн грн більше, ніж 2018 році). 

Пріоритетним завданням залишається реалізація державної програми 

житлових субсидій. Обсяг бюджетних призначень на виплату субсидій  

у 2019 році становив 91,8 млн грн. 

Крім того, продовжувалася робота з надання соціальної допомоги та 

захисту особам без визначеного місця проживання в м. Одесі. Так, у серпні 

2019 року на території КУ «Одеський міський центр реінтеграції осіб без 

визначеного місця проживання» встановлено санітарний блок-контейнер для 
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санітарної обробки осіб без визначеного місця проживання з метою 

уникнення розповсюдження різноманітних хвороб та інфекцій, що дало 

можливість зазначеній категорії осіб отримати санітарно-гігієнічні послуги, 

чистий одяг, послуги перукаря та медичний огляд. 
 

«Прозорий офіс» 

Ключовим завданням міської влади є задоволення потреб одеситів 

шляхом надання якісних та доступних послуг. Так, протягом останніх  

3-х років в місті створено у форматі «Прозорий офіс» фронт-офіси, в основу 

роботи яких покладено принцип кейс-менеджменту – метод соціальної 

роботи, що передбачає оцінку ситуації і потреб клієнта, визначення цілей та 

планування заходів для їх досягнення, моніторинг і оцінку результатів.  

У 2017 році умови прийому громадян не дозволяли надавати послуги 

великій кількості людей – всього було прийнято 25 893 особи. Після 

відкриття у 2018 році фронт-офісу у Київському районі різноманітні послуги 

було надано 62 271 особі.  

У 2019 році фронт-офіс відкрито у Приморському районі  

вул. Армійська, 9.  
 

Запобігання домашньому насильству  

У травні 2019 року у м. Одесі розпочав свою діяльність Центр 

допомоги жінкам (жінкам з дітьми), постраждалим від насильства. Центр 

створено у рамках виконання Меморандуму про взаєморозуміння щодо 

впровадження проекту «Комплексний підхід до вирішення проблеми 

насильства щодо жінок та дівчат в Україні». До складу Центру входять два 

відділення: міський денний центр соціально-психологічної реабілітації 

«Розірви коло» та притулок для осіб, постраждалих від домашнього 

насильства або насильства за ознакою статі.  

Центр надає постраждалим особам за місцем безпечного тимчасового 

цілодобового перебування комплексну допомогу, зокрема: психологічні, 

соціально-побутові, соціально-медичні, інформаційні, юридичні та інші 

послуги. 

З дня відкриття в Центрі надано близько 1,0 тис. послуг, у притулку 

перебували та отримували допомогу від психологів та юристів 16 жінок та  

22 дитини. 
 

Сімейна політика 

Наприкінці грудня 2019 року відкрито Центр підтриманого проживання 

для жінок з дітьми у віці від 2 до 3 років, з метою зниження рівня ризику 

відмови матері від дитини або позбавлення її батьківських прав. 

Соціальна послуга за принципом підтриманого проживання надасть 

таким жінкам можливість почати нове життя та подолати соціальні і 

фінансові бар’єри. 
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4.3. Охорона здоров’я  
 

Завдяки безупинному контролю і увазі до проблем охорони здоров'я з 

боку Одеської міської ради система охорони здоров'я у звітному періоді 

функціонувала стабільно, зберігаючи гарантовані обсяги медичної допомоги, 

забезпечуючи санітарно-епідеміологічне благополуччя мешканців м. Одеси. 

Основними напрямами діяльності міської ради у галузі охорони 

здоров’я визначено: 

▪ збільшення доступності первинної медико-санітарної допомоги, 

медичної допомоги дітям і матерям, соціально незахищеним верствам 

населення; 

▪ профілактика серцево-судинних, судинно-мозкових і онкологічних 

захворювань; 

▪ протидія поширенню соціально небезпечних інфекцій. 

Тривало формування нової системи фінансово та організаційно 

розмежованої медичної допомоги. Продовжувала розвиватися нова модель і 

структура закладів охорони здоров'я з принципово новим підходом до 

фінансування і принципів надання медичної допомоги. 

У даний час мережа лікувально-профілактичних закладів міста 

представлена 48 закладами охорони здоров'я. 

У комунальні некомерційні підприємства були перетворені 11 центрів 

первинної медико-санітарної допомоги, 7 дитячих і 1 студентська 

поліклініка, 4 консультативно-діагностичні центри, 5 пологових будинків,  

4 стоматологічні поліклініки, 4 лікарні для дорослого населення та 2 лікарні 

для дитячого населення, інфекційна лікарня для виконання вимог проведення 

реформи і можливості отримувати пряме фінансування за надані послуги з 

державного бюджету, уклавши договори з Національною службою здоров'я 

України. 

Постійно розширюється мережа амбулаторій сімейної медицини, 

максимально наближених до густонаселених районів проживання, що значно 

збільшило доступність населення до медичної допомоги. 

На завершальному етапі реформування знаходяться 

протитуберкульозний і психіатричний диспансер, центр профілактики та 

боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом та 2 будинки дитини. 

У закладах охорони здоров'я проводилися заходи з впровадження 

електронної системи охорони здоров'я, які передбачали забезпечення 

комп'ютерною технікою, мережами, відповідним програмним продуктом і 

підключенням до мережі Інтернет з відповідною сертифікацією (закуплено 

300 персональних комп'ютерів і 148 багатофункціональних пристроїв). 

У рамках Міської цільової програми «Здоров'я» на 2018-2020 роки у 

звітному періоді ветеранам війни надавалася медична допомога у 

пріоритетному порядку в умовах стаціонарів. За рахунок коштів бюджету 

м. Одеси ветерани війни забезпечувалися лікарськими засобами, 
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фінансування яких склало 2,6 млн грн. Проведено безкоштовне зубне 

протезування 559 ветеранам, інвалідам війни та праці на суму 3,5 млн грн.  

Значно збільшилося фінансування витрат на харчування хворих у 

стаціонарних установах міста, на дані цілі у жовтні-грудні 2018 року 

витрачено 26,1 млн грн, у 2019 році – 76,6 млн грн. 

Харчуванням охоплені всі без винятку лікарняні заклади та пологові 

будинки міста, що істотно поліпшило умови цілодобового перебування 

пацієнтів в установах. Значна кількість установ охорони здоров'я 

відмовилися від закупівлі продуктів харчування у зв'язку з невиконанням 

постачальниками вимог щодо якості та своєчасності доставки товару і 

впровадили нову організаційну форму харчування хворих – на основі 

закупівлі і доставки готового харчування. 

Хворі на фенілкетонур (18 дітей і 6 дорослих) були забезпечені 

лікувальним харчуванням у необхідній кількості. На закупівлю лікувального 

харчування для цієї категорії хворих в жовтні-грудні 2018 року спрямовано  

604,3 тис.грн, у 2019 році – 5 803,6 тис.грн. 

Діти, які страждають на орфанні захворювання, забезпечувалися 

лікарськими препаратами та лікувальним харчуванням у повному обсязі. 

У звітному періоді показники збереження життя недоношених дітей 

залишалися стабільно високими і відповідали міжнародним стандартам. 

Стабільних показників зі збереження життя і здоров'я новонароджених 

вдалося досягти внаслідок створення в місті оснащеного сучасним 

обладнанням відділення на базі КНП «Дитяча міська лікарня № 2» Одеської 

міської ради. 

Завдяки забезпеченню за рахунок коштів бюджету м. Одеси 

препаратом сурфактанту в пологових будинках відсутня смертність 

новонароджених від синдрому дихальних розладів (фінансування у 2019 році 

склало 1 984,0 тис.грн). 

У пологових будинках містах успішно впроваджено метод 

профілактики післяпологових кровотеч, що дозволило зменшити кількість 

ускладнених пологів. В рамках Міської цільової програми «Здоров'я» на 

2018-2020 роки фінансування в 2019 році склало 996,9 тис.грн. 

Крім того, у місті Одесі 

продовжували працювати «Вікно 

Життя» на базі КНП «Дитяча міська 

клінічна лікарня № 3» Одеської 

міської ради і пологових будинків. 

Матерям, які планують залишити 

своїх дітей у «Вікні Життя», надано 

анонімну можливість влаштування 

дітей у соціальні установи.  
 

Співпраця з КУ «Соціальний центр матері та дитини» дозволила 

зменшити кількість відмов від дітей. 

Для КНП «Дитяча міська клінічна лікарня № 3» Одеської міської ради 

було закуплено апаратуру для підтримки фізіологічних функцій організму 
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(приліжкові монітори пацієнта для дітей грудного віку та старших, 

дефібрилятор-монітор), пульсоксиметр з додатковим датчиком для дітей, 

аналізатор газів крові та електролітів. Згідно з вимогами надання медичних 

послуг у рамках Програми медичних гарантій на 2020 рік «Хірургічна 

допомога дітям в стаціонарних умовах», в лікарні планується відкриття 

відділення малоінвазивної хірургії на 15 ліжок (хірургія одного дня). 

Для КНП «Міська дитяча лікарня № 2» Одеської міської ради у 

звітному періоді було придбано: апарат неінвазивної штучної вентиляції 

легенів і СРАР-терапії для новонароджених; інкубатор для новонароджених, 

монітор пацієнта та монітор пацієнта неонатологічний з функцією 

вимірювання параметрів газів у видихуваному повітрі; лампу інтенсивної 

фототерапії для новонароджених; автоматичний зовнішній дефібрилятор; 

шприцеві інфузійні насоси. Проводилися ремонтно-реконструктивні роботи 

приймально-діагностичного відділення з організацією травматологічного 

пункту, мельцеровських боксів для складних хворих та облаштування 

рентгенологічного кабінету для цілодобової лікувально-діагностичної роботи 

з придбанням сучасного рентгенологічного комплексу. 

Для КНП «Дитячий консультативно-діагностичний центр» Одеської 

міської ради було придбано ультразвукову діагностичну систему експертного 

класу; рентген-діагностичний комплекс на 2 робочі місця; систему 

рентгенографічну на 2 робочі місця; мікроскоп Ахіо Scope.F 1 з системою 

каріотипування. 

У рамках Національного плану дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини в місті 

функціонує «Клініка дружня до молоді», відкрита 

на базі КНП «Міська студентська поліклініка» 

ОМР. Клініка здійснює комплексну медико-

санітарну і психологічну допомогу молоді і 

координує діяльність аналогічних кабінетів в 

дитячих поліклініках міста. 

 

У звітному періоді значна увага приділялася поліпшенню якості життя 

людей, які страждають на  хронічні захворювання, і продовженню активного 

довголіття за рахунок профілактики серцево-судинних захворювань та 

судинно-мозкових ускладнень. Фактично у жовтні-грудні 2018 року 

фінансування на ці цілі склало 2,8 млн грн, у 2019 році – 11,0 млн грн. 

В рамках реалізації Урядової програми «Доступні ліки» пацієнтів, які 

страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу та 

бронхіальну астму, було забезпечено необхідними лікарськими засобами 

безоплатно або з частковою оплатою їх вартості (загальна кількість пацієнтів – 

31 126 осіб).  

Відповідно до Міської цільової програми «Здоров'я» на 2018-2020 роки 

реалізовувалися централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет. Забезпечення препаратами інсуліну за рецептами установ 

охорони здоров'я за місцем диспансерного обліку пацієнта в 2019 році склало 

15,5 млн грн. 
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Пільгові медикаменти для лікування амбулаторних хворих 

профінансовані в жовтні-грудні 2018 року на суму 11,9 млн грн, у 2019 році – 

26,7 млн грн. 

З метою зменшення кількості ускладнень, скорочення терміну 

лікування і зниження рівня летальності передбачено забезпечення 

лікарськими засобами ургентних хворих в умовах стаціонарного лікування 

протягом перших трьох діб у всіх міських лікарнях для дорослих і дитячих 

лікарнях для дітей. Фінансування в жовтні-грудні 2018 року склало  

3,4 млн грн, в 2019 році – 11,3 млн грн. На 01 січня 2020 року медична 

допомога надана у дорослих лікарнях 3 269 пацієнтам, у дитячих –  

7 599 дітям. 

Позитивні тенденції в динаміці захворюваності та смертності від різних 

форм ішемічної хвороби серця, у т.ч. інфаркту міокарда, прямо пов'язані з 

впровадженням практики закупівлі послуги з проведення 

високотехнологічних процедур, інвазивних методів діагностики та лікування 

в міських лікувальних закладах за кошти бюджету м. Одеси. Завдяки вжитим 

заходам щодо підвищення доступності для соціально незахищених верств 

населення до дорогих сучасних методів обстеження, в звітному періоді в 

міських лікарнях продовжувалася робота із забезпечення пацієнтів 

високовартісними методами обстеження, такими як: комп'ютерна та 

магнітно-резонансна томографія, в т.ч. дітей. 

Проведені в рамках виконання Міської цільової програмою протидії 

ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі 

«Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса») на 2018-2020 роки 

заходи дозволили значно поліпшити показник виявлення ВІЛ-інфікованих 

серед жителів міста. Так, якщо середній показник в Україні становить  

0,9-1,0%, в Одесі цей показник стабільно знаходиться в межах 2,2%. 

Значною мірою цього вдалося досягти завдяки широкому 

використанню швидких тестів на ВІЛ у всіх закладах охорони здоров'я міста 

Одеси. Впровадженню тестування передувала велика робота із визначення 

кабінетів для тестування, навчання медичного персоналу, просвітницька 

робота з інформування населення щодо можливості проведення 

безкоштовної діагностики. 

В результаті протестовано 31 913 осіб, з яких 708 – з вперше виявленим 

носійством ВІЛ. Внаслідок чого, значно зріс і досяг 90,0% показник взяття 

під диспансерний нагляд ВІЛ-інфікованих.  

Також протягом звітного періоду продовжувалася робота з надання 

послуг пацієнтам, які знаходяться під медичним наглядом внаслідок 

вживання опоїдів, шляхом замісної підтримувальної терапії (ЗПТ), яку 

отримували у 2019 році 467 пацієнтів на базі 3 сайтів ЗПТ, організованих в 

міських закладах охорони здоров'я. У 2019 року серед клієнтів програми 

замісної підтримувальної терапії, які не були інфіковані ВІЛ, не виявлено 

жодного випадку інфікування. Робота з відкриття нових сайтів ЗПТ в місті 

Одесі триває. 

В рамках зазначеної Програми повний курс антиретровірусної терапії 

отримали 112 вагітних жінок, що підвищує їх шанси народити здорову 
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дитину. Крім того, заходи із забезпечення сухими адаптованими молочними 

сумішами дітей першого року життя, які народилися від ВІЛ-інфікованих 

матерів, дозволяє виключити шлях передачі ВІЛ від матері до дитини через 

грудне молоко. На зазначені цілі в 2019 році витрачено 747,1 тис.грн. 

Поряд з органами місцевого самоврядування до виконання заходів 

даної Програми залучені неурядові громадські організації, які опікуються 

проблемами ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, профілактики негативних явищ у 

суспільстві. 

За жовтень-грудень 2018 року фінансування на проведення капітальних 

видатків склало 76,6 млн грн, у т.ч. на придбання медичного обладнання –  

58,6 млн грн, на капітальний ремонт – 18,0 млн грн. 

У 2019 році на зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони 

здоров'я профінансовано 146,6 млн грн, з них на придбання медичного 

обладнання – 121,8 млн грн, на капітальний ремонт – 24,8 млн грн. 

У 2019 році виконано капітальний ремонт відділення № 4 КНП «Міська 

клінічна інфекційна лікарня» Одеської міської ради (вул. Пастера, 5/7), під 

розміщення приймального відділення лікарні. Проводилися роботи із 

реконструкції будівель харчоблоку і пральні під розгортання боксованих і 

напівбоксованих відділень. 

Здійснюються роботи з капітального ремонту приміщень в таких 

установах: 

▪ КНП «Міська дитяча лікарня № 2» Одеської міської ради по вул. Дача 

Ковалевського, 81 (реконструкція будинків з інженерними мережами); 

▪ КНП «Міська дитяча клінічна лікарня № 3» Одеської міської ради по 

вул. Академіка Заболотного, 26а (реконструкція будівлі); 

▪ КНП «Міська клінічна лікарня № 1» Одеської міської ради по  

вул. М'ясоєдовська, 32 (капітальний ремонт відділень реанімації, гінекології 

та нейрохірургії); 

▪ КНП «Міська клінічна лікарня № 11» Одеської міської ради по  

вул. Академіка Воробйова, 5 (виконується проектування для проведення 

капітального ремонту корпусу приймально-діагностичного відділення); 

▪ КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Одеської 

міської ради по вул. Люстдорфська дорога, 170 (на завершальному етапі 

знаходяться роботи з ремонту приміщень); 

▪ КНП «Міська стоматологічна поліклініка № 1» Одеської міської ради 

по вул. Дегтярна, 17 (капітальний ремонт будівлі дитячого відділення); 

▪ КНП «Консультативно-діагностичний центр № 6» Одеської міської 

ради по вул. Зоопаркова, 8 (капітальний ремонт будівлі). 

Завершено ремонтні роботи: 

▪ КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 10» Одеської 

міської ради по вул. Академіка Гаркавого, 2 (капітальний ремонт будівлі); 

▪ КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 28» Одеської 

міської ради по вул. Д. Ойстраха, 7; 

▪ КНП «Дитяча міська поліклініка № 7» Одеської міської ради  

вул. Бугаївська, 46; 
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▪ КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 10» Одеської 

міської ради по вул. Бугаївська, 46; 

▪ КНП «Консультативно-діагностичний центр № 6» Одеської міської 

ради по вул. Зоопаркова, 8; 

▪ КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Одеської 

міської ради по вул. Фонтанська дорога, 30/32; 

▪ КНП «Пологовий будинок № 1» Одеської міської ради у  

пров. Слєпньова, 3; 

▪ КНП «Міська поліклініка № 1» Одеської міської ради по  

вул. Болгарська, 38. 

У рамках Міської цільової програми заміни, модернізації та 

диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016-2020 роки завершено роботи з 

капітального ремонту ліфтів у таких закладах охорони здоров'я: 

▪ КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради по вул. Фонтанська 

дорога, 110; 

▪ КНП «Міська лікарня № 5» Одеської міської ради по Лідерсовському 

бульвару, 11; 

▪ КНП «Міська клінічна лікарня № 1» Одеської міської ради по  

вул. Болгарська, 38; 

▪ КНП «Пологовий будинок № 5» Одеської міської ради по  

вул. Маршала Говорова, 28; 

▪ КНП «Дитяча міська поліклініка № 3» Одеської міської ради по  

вул. Єврейська, 11; 

▪ КНП «Пологовий будинок № 7» Одеської міської ради по  

вул. Космонавтів, 11/13; 

▪ КНП «Дитяча міська лікарня № 2» Одеської міської ради по вул. Дача 

Ковалевського, 89; 

▪ КНП «Міська дитяча клінічна лікарня № 3» Одеської міської ради по 

вул. Академіка Заболотного, 26а. 

Поряд з цим у всіх закладах охорони здоров'я комунальної власності 

територіальної громади м. Одеси проводилися комплексні заходи щодо 

поліпшення протипожежного захисту. 

Крім того, проводилася інформаційно-просвітницька робота серед 

населення, спрямована на раннє виявлення та профілактику захворювань. 

Так, за звітний період було проведено акції «День Здоров'я», флешмоби, акції 

з профілактики та ранньої діагностики туберкульозу, ВІЛ-інфекції та 

цукрового діабету.  

 

4.4. Освіта 
 

Освіта є однією з важливіших сфер у житті нашого міста. Саме система 

освіти значною мірою визначає соціально-економічний, культурний та 

духовний розвиток Одеси.  
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За результатами ґрунтовного аналізу стану справ в освітній галузі, із 

врахуванням запитів батьківської громадськості, основних показників галузі 

«Освіта» були  визначені пріоритетні напрями діяльності, які реалізовувалися 

в 2018/2019 навчальному році та у ІІ півріччі 2019 року. 

У м. Одесі сформована і продовжує розвиватись мережа закладів 

освіти, яка забезпечує конституційне право кожного громадянина на 

доступну, безоплатну та якісну освіту і складається з 279 закладів освіти, а 

саме: 

▪  закладів загальної середньої освіти – 124, з них: 

• 7 закладів загальної середньої освіти І ступеня; 

• 8 закладів загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів; 

• 87 закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів; 

• 1 заклад загальної середньої освіти ІІІ ступеня; 

• 18 навчально-виховних комплексів; 

• 3 спеціальні заклади для дітей з особливими освітніми 

потребами. 

▪ закладів дошкільної освіти – 131; 

▪ закладів позашкільної освіти – 16; 

▪ вечірніх (змінних) шкіл – 4; 

▪ міжшкільних навчально-виробничих комбінатів – 3; 

▪ дитячий будинок «Перлинка». 

У Київському районі міста будується новий центр творчості, в 

Суворовському – розпочато будівництво нової школи, в Приморському 

заплановано будівництво дитячого садка. 

Так, у 2019 році бюджет галузі «Освіта» (загальний фонд) на 30 грудня 

2019 року складав 2,4 млрд грн (2017 рік – 1,9 млрд грн, 2018 рік – 2,1 млрд 

грн).  

Протягом останніх років спостерігається тенденція збільшення класів 

(груп), учнів та вихованців у закладах освіти. У 2018/2019 навчальному році 

навчалося та виховувалося 130 152 дітей, що на 5 240 дітей більше, ніж у 

2017/2018 навчальному році. Із них у закладах загальної середньої освіти у 

2018/2019 навчальному році навчалось 100 004 дитини, що на 4 823 дитини 

більше у порівнянні з минулим навчальним роком (у 2017/2018 навчальному 

році навчалося 95 181 дитина).  

Кількість дітей у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 році – 

103 793. 

У 2019/2020 навчальному році окремі класи 34 шкіл міста (одеських 

ЗОШ №№14, 15, 18, 22, 28, 30,  31, 38, 44, 45, 48, 56, 60, 61, 62, 63, 72, 73, 78, 

81, 82, 92, 101, 107, 118, 130, СШ № 50, НВК №№ 4, 13, 24, 49, 67, 84, 

«Гармонія»), у зв’язку з перевантаженістю цих закладів, навчаються на 

підзміні або в ІІ зміни. У 2018/2019 навчальному році таких закладів було 28. 

Друга зміна – небажана і неприємна особливість роботи школи, як і 

перевантаженість класів учнями, але враховуючи міграцію до м. Одеса 

молодих сімей з різних областей країни та зарубіжжя, які стають 

замовниками й споживачами послуг в освітній сфері, відсутність достатньої 
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соціальної інфраструктури у нових мікрорайонах, у тому числі приміських 

районах області, відмінити другу зміну (підзміну) та чітко дотримуватись 

нормативів наповнюваності класів наразі немає можливості. 

У 2019/2020 навчальному році більше 2 тис. учнів м. Одеси  

(2 093 дитини) – це діти вимушено переселених осіб з Донецької, Луганської 

областей та АР Крим (це повна завантаженість двох закладів загальної 

середньої освіти на 1 000 місць). У 2018/2019 навчальному році таких дітей 

було 1 934. 

Серед загальної кількості учнів близько 4 тис. – це діти, які 

зареєстровані у населених пунктах Одеської області, найбільша кількість з 

них проживає у Київському (1 632 дитини) та Суворовському (1 798 дітей) 

районах. З них до першого класу у 2019/2020 навчальному році вступило  

400 дітей. 

Якісні освітні послуги дітям дошкільного віку в місті надають  

131 заклад дошкільної освіти, 12 НВК «Дитячий садок – школа», де 

функціонують 960 груп, в яких виховується більше ніж 30 тисяч дітей  

(30 148) у віці від 2-х до 6 (7) років, із них 527 – це діти переселенців з 

Донецької, Луганської областей та АР Крим), які приймалися до закладів 

поза чергою. 

Основними стратегічними цілями міської влади є забезпечення доступу 

до якісної дошкільної освіти шляхом подолання черги до дитячих садків. 

З метою виконання Плану створення додаткових місць для дітей 

дошкільного віку, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 06 грудня 2017 року №871-р, Концепції створення додаткових 

місць в закладах дошкільної освіти м. Одеси, затвердженої рішенням сесії 

Одеської міської ради від 12 грудня 2018 року №4003-VІІ «Про схвалення 

Концепції створення додаткових місць в закладах дошкільної освіти 

м. Одеси», враховуючи потребу у збільшенні кількості місць у закладах 

дошкільної освіти (на 100 місцях виховується 148 дітей), у новому 

навчальному році відновляють свою роботу 18 груп (360 місць), які не 

використовувалися за призначенням у функціонуючих закладах дошкільної 

освіти (одеські ЗДО №№ 15, 58, 103, 138, 222, 268, 283, 295, НВК №№ 90, 

187, 241, 263, 275, 300, 313) та 2 (40 місць) нові групи за рахунок вивільнення 

приміщень, які використовувалися під класи початкової школи (одеські  

ЗОШ №№ 95, 96). 

Основною метою позашкільної освіти є розвиток особистості, 

профорієнтація та рання профілізація, попередження негативних дитячих 

проявів, допомога кожній дитині повірити у свої здібності та розкрити 

власний потенціал, надання додаткових знань та практичних навичок, 

необхідних для успішної самореалізації в дорослому житті. 

Протягом звітного періоду в місті функціонувало 16 закладів 

позашкільної освіти: 

▪ 2 станції юних техніків; 

▪ еколого-натуралістичний центр; 

▪ флотилія юних моряків; 
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▪ центр військово-патріотичного виховання учнівської молоді; 

▪ центр хореографії;  

▪ дитячий оздоровчо-спортивний комплекс; 

▪ 9 центрів (будинків) дитячої та юнацької творчості. 

На їх базі у 2019 році працювало 1 597 гуртків та інших творчих 

об’єднань, 22 857 дітей отримували позашкільну освіту з різних напрямів. 

Крім того, на базі закладів загальної середньої освіти м. Одеси у цей 

період функціонувало 689 гуртків, в яких 17 335 школярів отримували 

позашкільну освіту з різних напрямків.  

Таким чином, на 01 січня 2020 року позашкільною освітою в м. Одесі 

було охоплено 40 192 особи (дитина, підліток) – 39% від загальної кількості 

школярів (103 793).  

У м. Одесі реалізується право дітей з особливими освітніми потребами 

на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство, 

залучення батьків до участі в освітньому процесі шляхом створення 

інклюзивних класів та груп. У закладах освіти у 2018/2019 навчальному році 

навчалися і виховувалися 1 161 дитина з інвалідністю, з них 1 030 дітей – 

шкільного та 131 дитина – дошкільного віку. 

У місті функціонують 3 спеціальні навчальні заклади для дітей з 

особливими освітніми потребами: 22 класи для 229 дітей. В Одеській 

ЗОШ № 77 в класах для дітей з порушеннями мовлення було організовано 

навчання 89 дітей.  

У 2019/2020 навчальному році для дітей з особливими освітніми 

потребами в спеціальних закладах освіти функціонують 30 класів. 

У закладах загальної середньої освіти 598 учнів за станом здоров'я 

навчалися у минулому навчальному році індивідуально на дому.  

У 2018/2019 навчальному році функціонував 81 інклюзивний клас, в 

якому навчалися 138 дітей з особливими освітніми потребами.  

У цьому навчальному році забезпечено рівний доступ до освіти дітей з 

особливими освітніми потребами шляхом відкриття ще 49 інклюзивних  

класів. Взагалі в 2019/2020 навчальному році функціонують 130 інклюзивних 

класів у закладах загальної середньої освіти, в яких навчаються 210 дітей з 

особливими освітніми потребами. 

В одеських ЗОШ №№ 8, 12, 37, 43, 44, 46, 51, 55, 62, 71, 72, 77, 78, 103, 

ліцеї «Європейський» створені ресурсні кімнати. 

Збережена мережа спеціальних та санаторних закладів (груп)  

дошкільної освіти (107 груп, 2 130 дітей). 

У місті створено 8 комунальних установ «Одеський інклюзивно-

ресурсний центр» (ІРЦ), які забезпечують проведення комплексної 

психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини. На 15 серпня 2019 року до 

ІРЦ звернулися батьки 700 дітей, з них 538 – вже отримали висновок про 

результати комплексної оцінки розвитку дитини з визначенням особливостей 

її освітніх потреб. 

У 2019 році у місті одеськими ЗОШ №№ 76, 101 розпочалася реалізація 

державного проекту із навчання дітей шкільного віку, які перебувають 
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тривалий час на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я: 

КУ «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня» та  КНП «Одеський обласний 

центр соціально значущих хвороб».  

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету на придбання спеціальних засобів корекції для учнів 

інклюзивних класів у 2019 році становить 815,8 тис.грн. 

Розпочато впровадження ранньої допомоги дітям з особливими освітніми 

потребами в закладах дошкільної освіти. Субвенцію у розмірі 230,9 тис.грн 

направлено на підтримку дітей-дошкільнят з особливими освітніми потребами, 

що надає можливості для проведення корекційно-розвиткових та психолого-

педагогічних занять і придбання обладнання для опанування навчальної 

програми відповідно до потреби. У 2019/2020 навчальному році в закладах 

дошкільної освіти функціонувала 21 інклюзивна група, до якої зараховано  

57 дітей з особливими освітніми потребами.  

У 2019/2020 навчальному році безкоштовне харчування отримують усі 

учні 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти (близько 43 553 учнів), 

серед яких 1 252 учні пільгового контингенту закладів загальної середньої 

освіти та 4 438 дітей пільгового контингенту дошкільної освіти.  

У 2019 році з бюджету м. Одеси на забезпечення харчування дітей у 

навчальних закладах міста виділено 158,0 млн грн (у 2018 році – 147,1 млн грн, 

у 2017 році – 152,6 млн грн). 

З 2018/2019 навчального року в закладах загальної середньої освіти, 

враховуючи пропозиції учнів та їх батьків, розпочався процес реформування 

шкільного харчування. В Одеському ліцеї «Європейський» та Одеській ЗОШ 

№ 125 запроваджено нову систему організації харчування для учнів за 

принципом «шведський стіл». До меню обов’язково входять: овочі, фрукти, 

м’ясні та рибні вироби, кілька видів напоїв, хлібобулочні вироби, млинці, 

сирні страви, кілька видів гарнірів. Завдяки цьому, складене меню дозволяє 

урізноманітнити раціон дітей та забезпечити їм не лише корисну, а й смачну 

їжу, яку кожен може обрати на власний смак. Вартість шкільного харчування 

за принципом «шведський стіл» для міського бюджету не перевищує  

встановленої вартості харчування учнів 1-4 класів. Така система 

мультипрофільного харчування вже отримала позитивні відгуки від учнів, 

вчителів, батьків.  

Одеський ліцей № 9 першим у минулому навчальному році почав 

реалізовувати проект «Нове шкільне харчування». Організація харчування 

учнів здійснюється за Збірником рецептів страв для харчування дітей 

шкільного віку в навчальних та оздоровчих закладах Євгена Клопотенка.  

У новому меню – страви, які діти хочуть їсти.  

У 2019/2020 навчальному році буде продовжено впровадження нових 

форм організації харчування і в інших закладах загальної середньої освіти, де 

більшість батьків та учнів підтримали дані пропозиції. 
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Виховна робота 

За звітний період проведені різноманітні виховні заходи у рамках 

виконання Міської цільової програми національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді міста Одеси «Я – одесит, патріот України» на 2016-2020 роки. 

Найбільш популярні з них: 

▪ інтелектуальні – 5 заходів; 

▪ творчі – 3 заходи; 

▪ національно-патріотичні – 5 заходів; 

▪ військово-патріотичні – 5 заходів. 

Відповідно до спільних планів між навчальними закладами та 

військовими частинами (підрозділами) у 2019 році в м. Одесі було проведено 

понад 160 заходів з військово-патріотичного виховання молоді за участю 

військовослужбовців військових частин. 

У минулому навчальному році у місті був створений Парламент 

старшокласників м. Одеси, яким розпочато реалізацію в місті учнівських 

проектів, зокрема «Врятуй серце», «Діти для дітей», «Юний волонтер», 

«Зупинимо булінг», «Голос молоді», «Одеса очима підлітка», «Еко-Одеса», 

«Вело-культура», «Зелене місто». 

Протягом 2019 року старшокласники допомагали волонтерам 

Благодійного Фонду «Корпорація Монстрів» у реалізації соціального проекту 

«Добрий обід. Час жити!» (підтримка малозабезпечених одеських 

пенсіонерів).  
 

Інноваційна діяльність: 

▪ 50 закладів загальної середньої та дошкільної освіти комунальної 

власності територіальної громади м. Одеси брали участь у 15-ти освітніх 

проектах та експериментах міжнародного, всеукраїнського, регіонального 

рівнів; 

▪ 17 закладів освіти беруть участь у реалізації спільного проекту 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради з Одеською 

національною академією зв'язку  ім. О.С. Попова «ІТ-класи»; 

▪ 20 закладів загальної середньої освіти міста беруть участь у проекті 

«Google Apps for Education» (хмарні технології); 

▪ 5 закладів дошкільної освіти беруть участь у Міжнародному 

(Нідерланди) проекті «Афлатот» – «Щодо упровадження основ соціальної і 

фінансової освіти дітей дошкільного віку» (Одеські ДНЗ №№ 141, 291, 45, 

174, 29); 

▪ з 2017 року на базі Одеської СШ № 117 реалізується міжнародний 

проект «Mozaik Education» – «Впровадження сучасних освітніх технологій у 

педагогічній діяльності».  

Крім цього, педагогічні та учнівські колективи закладів освіти 

продовжують працювати над реалізацією проектів з навчальними закладами 

Польщі, Франції, Німеччини, Словаччини, Латвії, ЄС та ін.  
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Кадри 

159 педагогам, яким присвоєно почесне звання «Кращий педагогічний 

працівник м. Одеси», виплачується щомісячна муніципальна надбавка в 

розмірі 50% тарифної ставки. 

У 2018/2019 навчальному році муніципальні виплати (по 1 500 грн 

щомісяця) отримували 31 заступник директорів шкіл з навчально-виховної 

роботи, що займаються виховною роботою. 

У рамках соціального захисту працівників соціальної сфери в м. Одесі 

триває виплата муніципальних доплат 945 працівникам освіти. 
 

Інформатизація системи освіти 

Інформатизація системи освіти міста передбачає 100% забезпечення 

закладів освіти комп'ютерною та мультимедійною технікою, доступом до 

швидкісної мережі Інтернет, створення веб-сайтів закладів освіти, 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання. 
 

Показник 

Заклади 

загальна 

середня освіта 
дошкільна освіта 

позашкільна 

освіта 

Інтерактивні дошки, од. 503 13 3 

Мультимедійні проектори, од. 1 376 60 9 

Комп’ютери, од. 2 357 328 72 
 

До мережі Інтернет підключено 100% закладів загальної середньої 

освіти, 98% закладів дошкільної освіти, 94% закладів позашкільної освіти.  

На разі бездротовий Інтернет мають 86% навчальних закладів. З них 

100% навчальних кабінетів охоплено мережею Wi-Fi у 41% закладів 

загальної середньої освіти.  

В єдиній освітній системі міста перебувають 277 веб-сайтів закладів та 

установ освіти, 129 з яких були модернізовані у 2019 році.  

У рамках реалізації Міської цільової програми розвитку освіти 

м. Одеси на 2017-2019 роки створено веб-сайт департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради, який відповідає вимогам чинного законодавства 

України: www.osvita-omr.gov.ua. 
 

Матеріально-технічна база  

У 2019 році по галузі «Освіта» на проведення ремонтних робіт та 

придбання необхідного обладнання для закладів освіти м. Одеси виділено 

понад 376 млн грн бюджетних коштів. 

Одним із основних пріоритетів у 2019 році була підготовка закладів 

освіти до роботи в рамках Нової української школи (НУШ). 

У 2018/2019 навчальному році всі перші класи закладів загальної 

середньої освіти безкоштовно отримали ігрові набори LEGO, а саме: кожен 

учень отримав набір «Шість цеглинок», а кожен перший клас – набір 

конструктора «LEGO PLAY BOX» для використання в освітньому процесі 

виключно в закладі освіти, на балансі якого вони перебувають. 

Головним пріоритетом при проведенні ремонтних робіт є створення 

безпечного середовища в закладах освіти. У 2019 році велика увага 

приділялася реалізації протипожежних заходів. 

http://www.osvita-omr.gov.ua/
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Наразі автоматична пожежна сигналізація (АПС) з виведенням на пульт 

цілодобової пожежної охорони встановлена в 127 закладах освіти (з них – в 

42 закладах дошкільної освіти, 83 закладах загальної середньої освіти, 1 

КПНЗ, 1 МНВК. Зокрема, у 2019 році АПС встановлена в 16 закладах  

(ЗОШ №№ 23, 72, 85, 92, 107, 122, ОСШ № 86, 94, НВК №№ 84, 263, ліцей № 9, 

ДНЗ №58, 85, 160, КПНЗ «ОМДОСК «Вікторія», МНВК № 3), завершено 

проектні роботи в 3 закладах (СШ № 35, ДНЗ №№ 235, 248). 

Проведені роботи щодо: 

▪ обладнання об’єктів захистом від прямих попадань блискавки та її 

вторинних проявів у 3 закладах освіти (2 школах, 1 КПНЗ). Всього обладнано 

захистом від прямих попадань блискавки та її вторинних проявів 65 закладів 

освіти; 

▪ проведення капітального ремонту електрощитової у 1 закладі 

(Одеській ЗОШ № 113). Всього  встановлено вогнетривких дверей у  

93 закладах освіти; 

▪ здійснення капітального ремонту евакуаційних виходів у 1 закладі 

(Одеському ДНЗ № 225); 

▪ проведення капітального ремонту топкових у КПНЗ «Одеський 

МДОСК «Вікторія». 

У ході підготовки до нового навчального року: 

▪ ремонт дахів і фасадів проведено у 3 школах, 6 дитячих садочках,  

1 закладі позашкільної освіти (одеських ЗОШ № 80, СШ № 17, Маріїнській 

гімназії, ДНЗ №№ 80, 211, 276, 6, 106, 204, ЕНЦ «Афаліна»); 

▪ ремонт системи опалення, каналізування та водопостачання 

проведено у 1 школі, 3 дитячих садочках (одеських ЗОШ № 23, ДНЗ № 112, 

121, 269);  

▪ ремонт приміщень музичних залів, вестибюлів, пралень, санвузлів 

проведено у 8 школах, 4 дитячих садках, в 1 КПНЗ (Одеських ЗОШ №№ 23, 

57, 79, 105, НВК № 13, СШ № 40, ліцеях № 9, «Ланжеронівський»,  

ДНЗ №№ 37, 114, 164, 174, ЦДЮТ «Промінь»); 

▪ модернізацію харчоблоків проведено у 1 школі, 2 дитячих садках 

(одеських НВК № 13, ДНЗ №№ 14, 271); 

▪ модернізацію дитячих майданчиків та прилеглої території проведено у 

5 закладах загальної середньої та дошкільної освіти (прилеглої території – в 

одеських ЗОШ № 78, НВК № 67, майданчики – в одеських ДНЗ №№ 274, 147, 

173). 

Триває модернізація стадіонів у 3 закладах освіти (одеських  

ЗОШ №№ 5, 71, НВК «Гімназія № 7»). 

 

4.5. Підтримка сімей, дітей і молоді 
 

Для організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, здійснення соціальної роботи з ними, а також їх 

сім’ями проводиться облік дітей зазначеної категорії. Так, на 01 січня  

2020 року на даному обліку перебуває 349 дітей, зокрема: 
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▪ 161 дитину взято на облік (2018 рік – 292 дитини); 

▪ 258 дітей знято з обліку (2018 рік – 196 дітей). 

З метою запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності 

протягом звітного періоду було проведено 235 рейдів (у 2018 році – 

261 рейд), в ході яких було виявлено 175 дітей (за 2018 рік – 200 дітей). 

Обстежено умови проживання у 565 сім'ях, які потребують підвищеної 

уваги (у 2018 році – 450 сім’ях). 

З метою надання дітям та їхнім батькам комплексної соціальної, 

психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги в 

місті Одесі функціонує КУ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей 

Одеської міської ради Одеської області», в якому на 01 січня 2020 року 

перебувало 65 дітей (на 01 січня 2019 року – 63 дитини) та КУ «Соціальний 

гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», до якого влаштовано 60 осіб (на 01 січня 2019 року – 50 осіб).  

В частині реалізації державної політики щодо розвитку сімейних форм 

виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

вживалися заходи щодо своєчасного взяття дітей на первинний облік та на 

облік дітей, які можуть бути усиновлені, так: 

▪ на первинному обліку на 01 січня 2020 року перебувала 1 141 дитина-

сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування (на 01 січня 2019 року – 

1 167 дітей); 

▪ на первинний облік взято 200 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування (протягом 2018 року – 196 дітей); 

▪ статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського 

піклування, надано 195 дітям (у 2018 році – 185 дітям). 

Пріоритетними напрямами діяльності у 2018-2019 років визначено 

підтримку національного усиновлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та розвиток сімейних форм виховання шляхом 

поширення мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. 

На 01 січня 2020 року на обліку дітей, які можуть бути усиновлені, 

перебувало 236 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

(на 01 січня 2019 року – 245 дітей). 

У 2019 році усиновлено 82 дитини з категорії дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, з яких 73 дитини усиновлено 

громадянами України (протягом 2018 року – 97 дітей, з яких 78 дітей 

усиновлено громадянами України).  

Іноземними громадянами усиновлено 9 дітей, що становить 11,0% від 

загальної кількості усиновлених дітей (у 2018 році – 19 дітей). 

Під опікою та піклуванням на 01 січня 2020 року перебувало 890 дітей 

(на 01 січня 2019 року – 915 дітей). Влаштовано під опіку та піклування  

120 дітей (у 2018 році – 121 дитину). 

За даний період у місті Одесі функціонувало 7 дитячих будинків 

сімейного типу, в яких виховувалися 49 дітей з категорії дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та 12 прийомних сімей, в яких 

виховувалися 16 дітей з категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
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батьківського піклування, з яких 1 прийомна сім'я прибула із зони 

проведення АТО та операції об’єднаних сил, в якій виховується 2 дитини. 

У 2019 році створено 1 прийомну сім’ю, до якої влаштовано 2 дітей з 

категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 

забезпечено функціонування однієї прийомної сім'ї. 

В дитячих державних установах на повному державному забезпеченні 

перебували 123 дитини з категорії дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та 53 дитини зазначеної категорії навчаються в 

навчальних закладах. 

У 2019 році районними адміністраціями взято на облік 28 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, як таких, що потребують 

поліпшення житлових умов (у 2018 році – 36 дітей). 

На квартирному обліку на 01 січня 2020 року перебувало 292 дитини з 

категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 

осіб із їх числа (на 01 січня 2019 року – 286 дітей).  

Згідно з рішенням Одеської міської ради «Про надання згоди на 

виключення житлових приміщень комунальної власності з фонду житла для 

тимчасового проживання з метою подальшого забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа» 

забезпечено житлом 10 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування (у 2018 році – 35 осіб). 

У 2019 році в 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» 

житлом забезпечено 3 особи. 

Протягом 2019 року за рахунок субвенції було надано 10 грошових 

компенсацій для придбання житлового приміщення; придбано 4 квартири 

(співфінансування з бюджету м. Одеси). 

Також у 2019 році виконано капітальний ремонт 2 квартир, які 

закріплені на праві власності дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування. 

 

4.6. Культура і збереження  

історико-культурної спадщини 
 

Одеса – це багатонаціональний, мультикультурний, туристичний і 

фестивальний центр України, з особливим культурним колоритом та 

толерантним ставленням до культур (понад 130 національностей) та 

інтеркультурна гавань України. 

У вересні 2019 року м. Одеса отримало нагороду Європейської 

фестивальної асоціації (EFA) – EFFE Label. Місто прийняло запрошення 

приєднатися до EFA, а також стати учасником європейської програми 

«Європа для фестивалів, фестивалі для Європи». 

31 жовтня 2019 року, в рамках відзначення Всесвітнього дня міст, 

Одеса приєдналася до творчих міст і отримала статус літературного міста 
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ЮНЕСКО. Творчими містами ЮНЕСКО вважаються міста, які активно 

розвивають художні та культурні галузі, підтримують творчі формати і 

співпрацюють на міжнародному рівні, обмінюючись досвідом. 

Сьогодні в м. Одесі збережена вся культурна сфера – працюють 

державні, муніципальні та приватні театри, культурні центри, мистецькі 

школи, творчі спілки, картинні галереї, музеї, кіноконцертні комплекси та 

інші культурні установи, яким міська влада надає сприяння. 

В період з жовтня по грудень 2018 року відбулись такі заходи: 

▪ 20 жовтня – відкриття Першого міжнародного мистецького конкурсу 

International ART PRIZE; 

▪ 29 листопада – Міжнародний фестиваль творчості для дітей та молоді 

з інвалідністю «Рандеву у мами», який було присвячено Міжнародному дню 

людей з інвалідністю. 

У рамках святкування Нового 2019 року та Різдва Христового: 

▪ 16 грудня – різдвяний благодійний передноворічний дипломатичний 

ярмарок. Дипломатичний ярмарок – це багаторічна ініціатива дипломатів, 

спрямована на підтримку дитячих медичних установ м. Одеси і порятунок 

життя дітей (зібрані у 2018 році кошти спрямовані на придбання обладнання 

для пологового будинку № 5); 

▪ 19 грудня – відкриття головної ялинки міста та головних ялинок в 

районах міста, а також святкування Дня Святого Миколая з врученням 

солодких подарунків дітям; 

▪ з 23 по 25 грудня – Третій Міжнародний фестиваль світового 

мистецтва Odessa Light Fest, який завершив естафету фестивалів світла по 

всьому світу, перетворивши Одесу в найяскравіше різдвяне місто країни; 

▪ 25 грудня – святкування Європейського Різдва та відкриття арт-

ялинки. 

Традицію підтримки мистецьких заходів Одеською міською радою 

було продовжено у 2019 році: 

▪ 22 березня в Одесі відбувся п'ятий щорічний фестиваль «Наш 

Утьосов», присвячений дню народження видатного одесита; 

▪ у рамках святкування Міжнародного дня театру з метою розвитку 

театрального мистецтва за ініціативою Одеського міського голови Труханова 

Г.Л. вже четвертий рік поспіль проходив Фестиваль театральних прем’єр; 

▪ святкування Гуморини відбулось в 

період з 27 березня по 01 квітня і було 

присвячено 100-річчю Одеської кіностудії і  

225-річчю заснування міста. Всі заходи 

фестивалю були пов'язані з темою кіно. 

Гостям фестивалю була представлено 

пересувну виставку музею кіно;  
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▪ 09-10 квітня в рамках святкування  

75-ї річниці визволення Одеси від нацистських 

окупантів в м. Одесі проведено VI фестиваль 

духових оркестрів «Весняна Одеса»; 

 
▪ 13 квітня в Міському саду відбувся V ювілейний книжковий 

фестиваль «Букфест», який проходив в рамках Міжнародного туристичного 

тижня і був присвячений Всесвітньому дню книги і авторського права; 

▪ 20-22 квітня за підтримки Одеської міської ради проведений  

XXV Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Два дні і дві ночі нової 

музики»; 

▪ 18 травня відбулася подорож Одеським муніципальним музеєм 

особистих колекцій ім. О.В. Блещунова, який вже у 15-й раз приєднався до 

Всеєвропейської акції «Ніч музеїв». Цього року головною темою акції у 

будинку Блещунова стала тема: «Музеї як культурні хаби: майбутнє 

традиції»; 

▪ 19 травня проведено День Європи. Традиційно цього дня на Думській 

площі було піднято прапор Європейського союзу, ознаменувавши початок 

офіційних урочистостей; 

▪ з 01 по 09 червня 2019 року в м. Одесі відбувся ювілейний 

V Міжнародний фестиваль класичної музики «Odesa Classics»; 

▪ з 22 по 30 червня пройшов традиційний фестиваль «Хочу до Одеси». 

Яскрава масштабна подія включила в себе близько 20 найрізноманітніших 

заходів; 

▪ з 22 по 23 червня відбувся фестиваль німого кіно та сучасної музики 

«Німі ночі» – єдиний в Україні і найбільший в Східній Європі захід з 

популяризації архівного кіно; 

▪ 12 липня відбулась урочиста церемонія відкриття Х ювілейного 

Одеського міжнародного кінофестивалю; 

▪ 01 серпня пройшов XXIII книжковий фестиваль «Зелена хвиля» і  

VII міжнародний Корнейчуковский фестиваль дитячої літератури; 

▪ 21 серпня відбулося урочисте відкриття IV Одеського міжнародного 

фестивалю степу «ODESSA TAP FESTIVAL», який тривав до 25 серпня; 

▪ 22 серпня відбувся ювілейний Загальнонаціональний конкурс 

«Українська мова – мова єднання», що вже в 20-й раз проводився Одеською 

регіональною організацією Національної спілки журналістів України спільно 

з Причорноморською академією мовних технологій та комунікацій етносів; 

▪ 23 по 26 серпня на честь Дня Державного Прапора України та Дня 

Незалежності України в одинадцятий раз пройшов Вишиванковий фестиваль; 

▪ 28 серпня відбулося відкриття Шостого Міжнародного музичного 

фестивалю «Black Sea Music Fest», за участю зірок світового рівня, 

Національного одеського філармонічного оркестру і диригента – народного 

артиста України Хобарта Ерла; 

https://omr.gov.ua/ua/news/215782/
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▪ 01 вересня пройшов грандіозний гала-

концерт «Odesa Ballet Gala Classik & Moderm» в 

рамках V фестивалю мистецтв «Оксамитовий 

сезон в Одеській опері», присвячений Дню 

народженню Одеси. Святкові заходи в рамках 

Дня міста тривали з 29 серпня по 08 вересня  

2019 року; 
 

▪ з 01 по 06 жовтня 2019 року відбулося 

свято музики європейського масштабу –  

V Міжнародний фестиваль «Золоті скрипки 

Одеси»;  

▪ з 20 по 22 вересня пройшов  

ХІХ Міжнародний джазовий фестиваль «Odesa 

JazzFest»;   

▪ 29 листопада відбувся Міжнародний фестиваль творчості для дітей та 

молоді з інвалідністю «Рандеву у мами», який було присвячено 

Міжнародному дню людей із інвалідністю; 

▪ 19 грудня розпочалися урочисті святкування Нового року; 

▪ 25 грудня відбулось святкування європейського Різдва та відкриття 

І фестивалю хорового та ансамблевого співу «Вогонь Різдва горить, палає, 

колядка поміж всіх лунає»; 

▪ в ніч з 31 грудня на 01 січня відбулась 

зустріч Нового 2020 року. В концертній 

програмі взяли участь дитячі колективи та 

виконавці, кавер-група «Дебош», групи 

«Лепріконси», «Не Ангелы». 3D сцена разом з 

адміністративною будівлею Одеської міської 

ради стали єдиним майданчиком, де було 

представлено унікальне світлове шоу.  
 

З метою поліпшення матеріально-технічної бази міських бібліотек 

протягом 2019 року проведено капітальні ремонти будівель: 

▪ бібліотеки-філії № 13 КУ «ЦБС для дорослих» виконано експертизу 

проектно-кошторисної документації та здійснено технічний нагляд 

будівництва; 

▪ капітальний ремонт бібліотеки-філії № 40 КУ «ЦБС для дітей»; 

▪ поточні ремонти приміщень бібліотеки-філії № 6, бібліотеки-філії № 32, 

бібліотеки-філії № 33, бібліотеки-філії 42 КУ «ЦБС для дорослих».  

Для популяризації читання, збереження та розширення бібліотечних 

фондів було придбано нові примірники художньої літератури та здійснено 

передоплату на періодичні видання. З метою створення електронних 

каталогів книжкових фондів КУ «ЦБС для дорослих» придбано  

23 багатофункціональні пристрої та 60 сканерів штрих-кодів.  
 

КП «Парки Одеси»  

За звітний період діяльність комунального підприємства була 

спрямована на підвищення рівня культурно-масових заходів, покращення 
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рівня надання послуг із проведення активного відпочинку та дозвілля 

мешканців міста, популяризацію естрадного майданчика «Ракушка» у 

ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка, майданчику в ПКтаВ «Савицький» та 

ознайомлення одеситів та гостей міста із творчими та спортивними 

колективами Одеси та області, проведення різноспрямованих майстер-класів, 

спортивних змагань. 

За звітний період в парках проведено 225 культурно-масових заходів, 

які відвідали близько 430 тис. жителів та гостей міста. 

Ще одним важливим напрямом діяльності Одеської міської ради є 

збереження автентичної історичної забудови міста, належне утримання, 

проведення ремонту та реставрації об’єктів культурної спадщини, будівель-

пам’яток та цінної історичної фонової забудови.  

У рамках Міської комплексної програми збереження та розвитку 

історичного центру міста Одеси на 2019-2021 роки за звітний період:   

1) проведено роботу з розробки та погодження проектної документації 

по таких об’єктах: 

▪ «Реставрація старовинних дверей об’єкта культурної спадщини в 

центральній частині м. Одеси по вул. Преображенська, 17»; 

▪ «Реставрація старовинних дверей об’єкта культурної спадщини в 

центральній частині м. Одеси по вул. Гоголя, 14»; 

▪ «Реставрація старовинних дверей об’єкта культурної спадщини в 

центральній частині м. Одеси по вул. Преображенська, 11»; 

▪ «Реставрація старовинних дверей об’єкта культурної спадщини в 

центральній частині м. Одеси по вул. Гоголя, 19»; 

▪ «Реставрація старовинних дверей об’єкта культурної спадщини в 

центральній частині м. Одеси на пл. Катерининській, 8»; 

▪ «Реставрація галереї будівлі-пам’ятки по вул. Льва Толстого, 32»; 

▪ «Реставрація скульптурної групи «Діти і жабеня» («Нарциси») з 

фонтаном по вул. Ланжеронівська, 6»; 

▪ «Ремонтно-реставраційні роботи парадного входу будівлі-пам’ятки по 

вул. Пушкінська, 5»;  

▪ «Ремонт (реставраційний) фасаду будівлі історичної забудови 

м. Одеси по вул. Дерибасівська, 8»; 

▪ «Ремонт (реставраційний) фасаду будівлі-пам’ятки по 

вул. Катерининська, 3»; 

▪ «Ремонт (реставраційний) будинку-пам’ятки по вул. Катерининська, 24»;  

2) розроблено облікову документацію таких об’єктів культурної 

спадщини: 

▪ «Будівля-пам’ятка по вул. Катерининська, 24»;  

▪ «Історичний підземний кар’єр вироблення вапняку (штучна печера)» 

(Французький бульвар, 60-П (на трасі здоров’я під Гагарінським Плато), в 

районі пляжу «Аркадія»); 

▪ «Історичний підземний кар’єр вироблення вапняку (штучна печера)» 

(вул. Градоначальницька, 18); 

▪ «Житловий будинок з торговельними приміщеннями» (коригування) 
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по вул. Тираспольській, 32. 

3) проведено такі роботи: 

▪ ремонт (реставраційний) пошкоджених частин пам’яток 

монументального мистецтва – пам’ятника М.С. Воронцову (Соборна площа), 

пам’ятника льотчикам 69-го авіаполку (5-та ст. В. Фонтану). 

▪ поточний ремонт з нанесенням антивандального покриття: 

скульптурної групи «Лев і левиця» (Міський сад), пам’ятника отаману 

Антону Головатому (Старобазарний сквер), скульптурної композиції 

«Викрадення Європи» (9-а ст. Великого Фонтану), скульптурної композиції 

О.В. Суворову (на розі проспекту Добровольського, Південної дороги і 

Миколаївської дороги), комплексу споруд «Мертвецької башти»  

(ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка, біля Суворовської алеї), «Куточка стара Одеса» 

(вул. Гоголя, біля «Тещиного мосту»); 

▪ поточний ремонт (з технічним наглядом) поверхонь пам’ятника 

льотчику-космонавту Г.Т. Добровольському, з нанесенням антивандального 

покриття (вул. Героїв оборони, 60-а);  

▪ поточний ремонт пам’ятника «Містам-побратимам» (пл. Думська, 1);  

▪ поточний ремонт частини тротуарного покриття  

(вул. Преображенська, 52);  

▪ поточний ремонт зливової каналізації об’єкта «Історичний підземний 

кар’єр вироблення вапняку (штучна печера)» (вул. Градоначальницька);  

▪ ремонтно-реставраційні роботи по об’єкту: «Ремонтно-реставраційні 

роботи парадного входу будівлі-пам’ятки по вул. Пушкінська, 5», з технічним 

та авторським наглядом; 

▪ реставрація (з технічним наглядом) старовинних дверей  

об’єкта культурної спадщини в центральній частині м. Одеси по  

вул. Преображенська, 17; 

▪ розчищення та огородження історичного підземного кар’єру 

вироблення вапняку (штучної печери) (Траса здоров’я); 

4) проводилися обстеження (послуги) історичних об’єктів з наданням 

технічних висновків: 

▪ «Висновок про технічний стан і можливість експлуатації частини 

лівоворотнього внутрішньодворового флігеля будинку-пам’ятки по  

вул. Катерининській, 24»; 

▪ «Висновок про технічний стан і можливість експлуатації підвальних 

приміщень житлового будинку по вулиці Новосельського, 75»; 

▪ «Висновок про технічний стан і можливість експлуатації зупинного 

павільйону трамвайного товариства по вулиці Французький бульвар, 66/2»; 

▪ «Висновок про технічний стан і можливість експлуатації флігеля  

А-3Ж житлового будинку по вулиці Софіївській, 15 (Торгова, 7)». 

Загальний обсяг фінансування за даною Програмою у 2019 році склав 

259 907,2 тис.грн. 
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4.7. Фізична культура і спорт 
 

У місті функціонує 19 спортивних 

шкіл, які знаходяться у власності 

територіальної громади м. Одеси, де 

здобувають позашкільну освіту 

6 575 вихованців.  
У 2019 році відповідно до Державної цільової соціальної програми 

розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року та Міської 

цільової програми «Розвиток фізичної культури та спорту в м. Одесі на 2015-

2019 роки» продовжено надання фінансової підтримки таким спортивним 

організаціям: 

▪ відділенню громадської організації «Національний Олімпійський 

комітет України» в Одеській області на суму 200,0 тис.грн; 

▪ громадській організації «Федерація гандболу Одеської області» на 

суму 500,0 тис.грн; 

▪ громадській організації «Міська федерація баскетболу» на суму 

2 500,0 тис.грн; 

▪ громадській організації «Федерація регбі м. Одеса» на суму  

500,0 тис.грн; 

▪ відокремленому підрозділу всеукраїнської громадської організації 

«Федерація хокею України » у Одеській області на суму 498,0 тис.грн; 

▪ КП «Стадіон «Спартак» на суму 415,1 тис.грн. 

Згідно з Єдиним планом-календарем спортивних змагань та масових 

заходів міста Одеси проведено: 

▪ у 2018 році – 1 018 змагань, у 

т.ч. з олімпійських видів спорту – 740, з 

неолімпійських видів спорту – 278; 

▪ у 2019 році – 1 398 змагань, у 

т.ч. з олімпійських видів спорту – 1 032, 

з неолімпійських видів спорту – 366. 

 

Підсумки участі вихованців 

міських спортивних шкіл в змаганнях 

 
У 2019 році видатним одеським спортсменам, які досягли високих 

результатів на міжнародних спортивних аренах, їх тренерам, ветеранам 

спорту, які внесли значний вклад в розвиток спорту України виплачувалися 

щомісячні грошові персональні виплати: 

▪ по 4 000 грн – спортсменам-переможцям та призерам Олімпійських, 

Параолімпійських ігор, чемпіонатів та Кубків світу та Європи, Всесвітніх та 

європейських ігор (11 осіб); 

▪ по 2 000 грн – спортсменам Олімпійського резерву України та членам 

збірних команд України з окремих видів спорту (14 осіб); 

▪ по 1 000 грн – тренерам, які підготували спортсменів-переможців та 

призерів Олімпійських, Параолімпійських ігор, чемпіонатів та Кубків світу та 

Європи, Всесвітніх та Європейських ігор (5 осіб); 

Підсумки участі вихованців міських спортивних шкіл в змаганнях, 

кількість завойованих медалей 
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▪ по 600 грн – ветеранам спорту – ветеранам-переможцям та призерам 

Олімпійських, Параолімпійських ігор, чемпіонатів, Кубків світу та Європи, 

Всесвітніх та Європейських ігор, їх тренерам та ветеранам спорту, які 

зробили значний внесок у розвиток спортивно-масової та оздоровчої роботи з 

населенням м. Одеси (41 особа). 

Водночас для стимулювання перспективних спортсменів міста Одеси 

засновано щорічну муніципальну премію Одеського міського голови 

«Спортивна столиця». Муніципальна премія призначається за підсумками 

року з олімпійських та неолімпійських видів спорту кращим спортсменам  

(до 40 осіб) в розмірі 5 000 грн та найкращій спортивній команді міста Одеси 

(основний склад) в розмірі 20 000 грн. 

Найбільш яскравими і масовими спортивними заходами у 2019 році 

традиційно стали: 

▪ 18-а традиційна велосипедна 

гонка «Меморіал Уточкіна»; 

▪ чемпіонат України з 

велосипедного спорту (шосе) в гонці-

критеріумі; 

▪ 46-й традиційний туристичний 

перехід «100 км за 24 години Поясом 

Слави» та велоралі «100 кілометрів за 

10 годин Поясом Слави»; 
 

▪ легкоатлетичний забіг «Одеса 

Нова Пошта Напівмарафон»;  

▪ традиційний спортивно-

масовий захід у рамках Олімпійського 

дня в дендропарку Перемоги; 

▪ міжнародні велосипедні гонки 

«Тур де Рібас» і «Одеса Гран-Прі»;  

▪ Матч пам’яті зірок одеського футболу між командами ветеранів 

ФК «Динамо» (Київ) та ФК «Чорноморець»; 

▪ спортивно-масовий захід «Фестиваль каякінгу та сапбордингу»; 

▪ 23-й міжнародний турнір із боксу серед чоловіків, присвячений 

пам'яті майстра спорту міжнародного класу Семена Трестіна – легендарного 

одеського боксера; 

▪ футбольний матч «Суперкубок 

України Favorit» між командами 

«Динамо» (м. Київ) і «Шахтар» 

(м. Донецьк); 

▪ міжнародний турнір з пляжного 

регбі «Кубок Чорного моря з пляжного 

регбі»;  
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▪ фестиваль пляжних видів 

спорту «Ukrainian Beach Games-2019»; 

▪ міжнародні змагання з 

плавання на відкритій воді «Oceanman 

Odessa-2019»; 

▪ Чемпіонат України з 

вітрильного спорту серед юнаків і 

дівчат.  

Особлива увага міської влади приділялася фізкультурно-оздоровчій 

роботі серед осіб з інвалідністю. 

В рамках Міської програми «Рівність» на 2016-2019 роки придбано  

114 абонементів для занять з плавання особам з інвалідністю та особам з 

порушенням опорно-рухового апарату.  

У 2019 році всі підвідомчі Одеській міській раді установи, що мають 

власну спортивну базу (9 об'єктів), обладнано автоматичними системами 

сповіщення про пожежі; системи протипожежного захисту даних закладів 

забезпечено технічним обслуговуванням; а також оновлено вогнегасники.  

Крім цього, було проведено:  

▪ капітальний ремонт середнього баскетбольного залу, ремонт стіни та 

стелі КПНЗ «СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д.»; 

▪ капітальний ремонт приміщення КПНЗ «КДЮСШ № 3»; 

▪ капітальний ремонт приміщення та каналізації; встановлено систему 

відкачки води та душову кабіну у роздягальні КПНЗ «КДЮСШ № 6». 

 

4.8. Самоорганізація населення 
 

У м. Одесі діють 47 органів 

самоорганізації населення (СОН) 

мікрорайонного і квартального рівня, з 

них: 44 комітети мікрорайонів і  

3 квартальні комітети (в Київському 

районі – 18, з них 2 квартальні комітети, 

в Малиновському районі – 9, з них  

1 квартальний комітет, в Приморському 

районі – 5, в Суворовському районі – 15.  
За звітний період кількість органів СОН в м. Одесі за об’єктивних 

причин залишилась незмінною. 

У 2019 році комітетами СОН постійно організовувалася участь 

територіальних громад у здійсненні заходів з охорони довкілля і утримання в 

належному стані дворів, вулиць, парків, облаштування дитячих і спортивних 

майданчиків, а також у проведенні робіт з благоустрою і озеленення. 

Жителі мікрорайонів на добровільних засадах залучалися до разових заходів 

з благоустрою і прибирання територій. Всього за період з жовтня по грудень  

2018 року було проведено 205 таких заходів, у яких взяло участь 1 176 осіб. За 

аналогічний період 2017 року виконано 84 заходи, у яких було задіяно 623 особи. 



4. ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ 

67 

У 2019 році порівняно з 2018 роком кількість заходів збільшилась на  

52 одиниці і становила 1 041 захід. Також значно зросла кількість залучених 

активних громадян, які долучились до проведених ініціатив: 2019 рік – 

10 076 осіб, 2018 рік – 2 162 особи. Таким чином, щорічно зростає кількість 

проведених заходів та залучених активних громадян. 

Разом з тим органами СОН протягом 2019 року забезпечено надання 

допомоги 35 840 жителям мікрорайонів, віднесеним до пільгових категорій – 

громадянам похилого віку, малозабезпеченим і багатодітним сім'ям, а також 

самотнім громадянам, дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського 

піклування, що на 13 422 заходи більше, ніж за 2018 рік (допомога надана 

22 418 особам).  

У рамках Міської цільової програми розв’язання пріоритетних 

соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство» на 2019-2020 роки 

було організовано участь органів СОН у конкурсі соціальних проектів.  

За підсумками конкурсу 4 органи СОН отримали статус виконавців 

соціального замовлення: ОСОН КМ «Ренесанс» з проектом «Самоорганізація 

населення – дієвий механізм вирішення питань соціального плану»,  

ОСОН КМ «Фонтанський» з проектом «Підвищення громадської активності 

населення для вирішення соціальних проблем міста», ОСОН КМ «Юго-

Західний масив» з проектом «Вдосконалення механізмів розвитку системи 

самоорганізації населення міста Одеси», ОСОН КМ «Чубаївка» з проектом 

«Благоустрій довкілля – справа громади». 

Крім того, органи СОН активно брали участь у конкурсі «Громадський 

бюджет м. Одеси» – 9 проектів-переможців було подано органами СОН. 
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5.1. Житлово-комунальне господарство 
 

Діяльність комунальних підприємств житлово-комунального 

господарства та паливно-енергетичного комплексу міста охоплює широкий 

спектр проведених заходів, направлених на задоволення потреб міста у 

наданні житлово-комунальних послуг належної якості, та сприяння розвитку 

і поліпшенню стану благоустрою території міста. 
 

КП «Міськзелентрест» 

За звітний період комунальним підприємством виконані такі роботи: 

▪ висадження дерев – 805 од.; 

▪ валка дерев – 1 195 од.; 

▪ обрізка дерев – 2 792 од.; 

▪ омолодження дерев – 437 од.; 

▪ пониження пнів – 131 од.; 

▪ розкряжування пнів – 14 од; 

▪ заміна 1 200 м2 рулонного газону у Стамбульському парку; 

▪  висадження 3 515 м2 весняних квітників та 7 848 м2 літніх квітників; 

▪ прикрашення багаторічними хризантемами у кількості 1 793 од.,  

▪ встановлення чаш вертикального озеленення – 236 од.  

Проведені роботи з благоустрою та озеленення: 

▪ відкрито другу чергу Грецького парку з великим дитячим 

майданчиком; 

  
 

▪ у дендропарку Перемоги 

зроблено нові пішохідні доріжки, 

встановлено нові паркові лави, урни, 

встановлено зовнішнє освітлення, 

прокладено доріжку вздовж 

проспекту Шевченка, встановлено 

нові квітники та виконано санітарну 

підрізку дерев, встановлено 

фотозони-лави у вигляді серця і 

велосипеда та декоративну лаву 

«Пінгвеня Пік-Пок»; 
 

▪ на території 411 батареї встановлено нові лавки і урни у кількості  
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40 од., по периметру парку висаджено більше 200 тис.м живої огорожі та 

встановлено бетоні блоки для запобігання незаконному паркуванню 

автомобілів на зеленій зоні. 

В рамках громадського бюджету-2019 реалізовано проекти:  

▪ «Облаштування гумовим 

покриттям дитячого майданчика біля 

фонтану ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка»: 

виконано роботи з покриття території 

майданчика твердою гумою (200 м2); 

периметр майданчика облаштований 

бордюром, а входи на майданчик 

викладені плиткою; відремонтовано   
та дпофарбовано всі гойдалки та пісочниця; додатково встановлено карусель і 

гойдалка-качалка для малюків; встановлено 2 нові двометрові лавки і 6 урн; 

▪ відкрито сквер «За мир»  

(вул. Канатна ріг просп. Гагаріна): 

встановлено 30 паркових 

світильників, 20 лав, 6 бетонних ваз з 

квітами, 2 каналізаційні люки, 8 урн 

для сміття, альпійська горка та 

дитячий ігровий комплекс; 

тротуарною плиткою облаштовано 

територію у розмірі 620 км2; 

виконано заміну ґрунту на чорнозем 

та засіяно травою більше 2 000 м2; 

проведено омолоджувальну обрізку 

дерев, що ростуть на території 

скверу; висаджено дерева; 

 

▪ у сквері Космонавтів: встановлено багатофункціональні дитячі та 

спортивні майданчики, у тому числі тренажерний комплекс для занять 

воркаутом, дитячий ігровий комплекс, а також нові лавки та урни; доріжки 

викладено плиткою, створено нові квітники; 

  
▪  у сквері Академіка Корольова: встановлено дитячий майданчик з 

ігровим комплексом та гумовим покриттям; тренажерний майданчик, який 

з’єднано з основною доріжкою плиткою; майданчик для вигулу собак, на 

якому встановлено паркан з хвірткою, лави, урни та обладнання для собак; 

https://citizen.odessa.ua/projects/2019/2019-2359/
https://citizen.odessa.ua/projects/2019/2019-2359/
https://citizen.odessa.ua/projects/2019/2019-2359/
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відремонтовано більш ніж 30 лавок, облаштовано локальні пішохідні зони 

плиткою та виконано облаштування нової доріжки; 

▪ на Кримському бульварі встановлено 160 сучасних лавок і урн з 

попільницями; 

▪ закінчено роботи з влаштування 

дитячого комплексу «Летучий голландець»  

у сквері героїчної оборони Одеси  

(6-та ст. Великого Фонтану); 

▪ у сквері Історії футболу висаджено 

дерева; 

 
 

 

▪ у рамках реалізації Міської 

програми «Рівність» на 2016-2019 роки 

завершено роботи з облаштування на 

території Соборної площі інклюзивного 

дитячого майданчика, ігрового комплексу з 

умовами доступності для дітей з 

інвалідністю, у тому числі з вадами зору, 

опорно-рухового апарату, автоімунними 

захворюваннями.  
 

Крім того, за власні кошти встановлено 3 дитячі майданчики: 2 – у 

дендропарку Перемоги та 1 – у Серединському сквері. 
 

КП ЕМЗО «Одесміськсвітло» 

У рамках реалізації інвестиційного проекту «Підвищення 

енергоефективності об’єктів бюджетної сфери м. Одеси та реконструкція 

систем вуличного освітлення м. Одеси» разом із Північною екологічною 

фінансовою корпорацією (NEFCO) виконані роботи: 

▪ об’єкт № 1 «Реконструкція системи вуличного освітлення м. Одеси у 

складі вулиці С. Ріхтера з прилеглою площею Б. Дерев’янка, Миколаївської 

дороги, Південної дороги, вулиці Семена Палія» – встановлено  

808 світильників, прокладено7 734 м кабельної лінії, встановлено  

22 залізобетонні опори та 9 шаф управління; 

▪ об’єкт № 2 «Реконструкція системи вуличного освітлення м. Одеси 

площі Середньофонтанська» – встановлено 6 світильників та прокладено 

125 м кабельної лінії. 

Відповідно до Міської цільової програми благоустрою м. Одеси на 

2018-2021 роки було забезпечено архітектурне та декоративне освітлення 

центру міста, а також функціонування святкової (новорічної) ілюмінації і 

казкового містечка на Думській площі (246 ілюмінаційних гірлянд і  

38 ілюмінаційних конструкцій). 

У 2019 році згідно з Програмою капітального ремонту мереж 

електропостачання та трансформаторних підстанцій виконано капітальний 

ремонт мереж зовнішнього освітлення на наступних вулицях: 

▪ вул. Зоопаркова з внутрішньоквартальними проїздами; 
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▪ внутрішньоквартальні проїзди по вулицях Градоначальницькій та 

Дідріхсона; 

▪ вул. Бабеля з прилеглими вулицями та провулками; 

▪ вул. Отамана Чепіги №№ 45-83 з прилеглими провулками; 

▪ транспортне перехрестя вулиць Балтська дорога, вул. Головна,  

вул. 8 Березня; 

▪ вул. Аеродромна з прилеглими вулицями та провулками; 

▪ мережі електрозабезпечення по вул. Аеродромній з прилеглими 

вулицями та провулками; 

▪ ТП-4432 (вул. Хімічна, 3); 

▪ ТП-564 (Тираспольське шосе, 22г); 

▪ вул. Леонова, вул. Смоленської (від. вул. Самарської до вул. Умова), 

вул. Юхима Фесенка. 

Всього виконано капітальний ремонт зовнішнього освітлення на  

12 об'єктах, де встановлено 218 світильників, прокладено 6 669 м кабельної 

лінії, встановлено 65 опор та 2 шафи управління. 
 

КП «Міські дороги» 

Для забезпечення зовнішнього благоустрою та збереження дорожньої 

інфраструктури міста комунальним підприємством здійснювалось поточне 

утримання 891,4 км магістральних доріг міста та інженерних споруд: 

▪ зимове утримання магістральних доріг міста протяжністю  

3 590,4 тис.м2; 

▪ механізоване прибирання магістральних доріг міста протяжністю  

1 817,8 тис.м2; 

▪ механізована мийка магістральних доріг міста протяжністю  

2 674,1 тис.м2; 

▪ ручне прибирання магістральних доріг міста протяжністю  

988,2 тис.м2; 

▪ очищення дощоприймачів – 2 135 од.; 

▪ промивка рукавів дощоприймачів – 10 082 п/м; 

▪ очищення колекторів – 4 369 п/м, у т.ч.: вул. Іцхака Рабіна; вул. Героїв 

Крут; Французький бульвар; вул. Середньофонтанська; вул. Святослава 

Ріхтера; вул. Краснова; Люстдорфська дорога; вул. Космонавтів та інші; 

▪ очищення лотків, канав – 13 369 п/м, у т.ч.: вул. Вапняна, 

Хаджибейська дорога, поля фільтрації, вул. Церковна та інші; 

▪ встановлення оглядових колодязів – 29 од.; 

▪ ремонт оглядових колодязів із заміною лиття – 39 од.; 

▪ встановлення  кришок оглядових колодязів – 36 од.; 

▪ встановлення дощоприймачів – 130 од.; 

▪ ремонт дощоприймачів із заміною лиття – 3 од.; 

▪ встановлення кришок дощоприймачів – 338 од.; 

▪ ручне прибирання та механізована мийка мостів та шляхопроводів –  

11 од. площею 17 376,9 м2; 
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▪ ручне прибирання, механізована мийка, заміна скла, встановлення 

сміттєзбірників та фарбування зупинкових комплексів, у т.ч.: пофарбовано –  

79 комплексів, встановлено урн для сміття – 72 од.; відремонтовано –  

39 лавок, встановлено даху – 7 комплексів, відновлено скла – 64,9 м²; 

▪ виконано роботи із зміцнення конструкції моста, розташованого біля 

Центрального автовокзалу, у т.ч. відновлено зливовий лоток та асфальтне 

покриття пішохідної зони моста; 

▪ проведено капітальний ремонт нежитлової будівлі, розташованої по 

вул. Розкідайлівська, 67, під літерами «Г» та «Д» (проведено монтаж дверних 

блоків, штукатурку та шпаклівку внутрішніх стін, монтаж систем вентиляції 

та кондиціювання, встановлено пристрої обігріву будівлі, зроблено підлогу з 

керамічної плитки, утеплено фасад тощо). 
 

КП «Сервісний центр» 

Протягом 2019 року комунальним підприємством здійснювалось 

поточне утримання та експлуатація: 

▪ 16 бюветних комплексів; 

▪ 25 фонтанів; 

▪ гідротехнічного комплексу, який складається з 4 ставків на території 

дендропарку Перемоги; 

▪ 21 громадської вбиральні, пристосованої і для потреб осіб з 

інвалідністю; 

▪ 38 об’єктів монументального мистецтва, розташованих на території 

міста Одеси, які не є об’єктами культурної спадщини. 

Проведено роботи:  

▪ виконано капітальний ремонт (відновлення) декоративного 

облицювального покриття вертикальних поверхонь об’єкта «Обеліск місту-

герою Одесі «Крила Перемоги». Меморіальні дошки з іменами Героїв 

Радянського Союзу (пл. Десятого квітня); 

▪ розроблено проектно-кошторисну документацію та здійснено 

капітальний ремонт фонтану на Театральній площі (заміна вхідного силового 

кабелю від ТП-144 до насосної); 

▪ завершено роботи з капітального ремонту фонтану «Петя та Гаврик» 

(сквер Віри Холодної); 

▪ завершено будівництво моста на ставках в дендропарку Перемоги 

(з’єднання берегів в районі перешийка між ставком № 1 та ставком № 2); 

▪ здійснено капітальний ремонт (модернізацію) панорамного ліфту у 

Грецькому парку (встановлення диспетчерського зв’язку та відеонагляду); 

▪ виконано поточний ремонт бюветних комплексів (вул. Інглезі; сквер 

Старобазарний; вул. Космонавтів; просп. Академіка Глушка). 

На пожежних водоймах, розташованих на прибудинкових територіях 

житлових будинків в м. Одесі, та на пожежних водоймах, розташованих на 

територіях закладів освіти м. Одеси, проведено роботи: 

▪ поточний ремонт пожежних водойм за 35 адресами (58 водойм); 

▪ капітальний ремонт пожежних водойм за 35 адресами (52 водойми); 
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▪ проведено обстеження за 24 адресами (38 водойм). Пожежні водойми, 

розташовані за даними адресами, підготовлено до проведення поточного та 

капітального ремонту. 

На даний час справні та заповнені водою 52 пожежні водойми за  

35 адресами.  

У рамках виконання Міської цільової програми надання соціальних 

послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста 

Одеси на 2018-2020 роки, у 2019 році встановлено 580 одиниць приладів 

обліку води 274 абонентам. 
 

КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство» 

За звітний період виконано роботи з капітального ремонту на таких 

об’єктах: 

▪ підземний пішохідний перехід по вул. Дальницькій; 

▪ насосна станція № 5 по вул. Хаджибейська дорога, 32; 

▪ підземний пішохідний перехід на просп. Шевченка;  

▪ підземний пішохідний перехід по вул. Приморська, 6; 

▪ підземний пішохідний перехід від ресторану «Макдональдз» до 

Управління залізничної дороги; 

▪ підземний пішохідний перехід по вул. Водопровідній («Червоний 

хрест»); 

▪ підземний пішохідний перехід по вул. Водопровідна  

(ПрАТ «ВО«Стальканат»); 

▪ дренажна насосна станція по вул. Самарській, 4. 
 

КП «Теплопостачання міста Одеси» 

У жовтні-грудні 2018 року було завершено роботи з реконструкції 

ділянок теплових мереж  у м. Одесі протяжністю 3 016,42 м у двотрубному 

вимірі, з них: 

▪ 1 138,25 м – від котельні «Північна-2» до вул. Генерала Бочарова;  

▪ 689,6 м – по вул. Ланжеронівській та вул. Катерининській (від  

ТК 1901 по вул. Гаванній до ТК 1908 на Катерининській площі); 

▪ 598,91 м – по вул. Канатній (від ТК2С46 через ТК2С47 до ВП1),  

по вул. Сегедській (від ТК2С48 до ТК2С52); 

▪ 348,88 м – по вул. Канатній (від ТК2С39 пров. Штабного до ТК2С41 

по вул. Семінарській); 

▪ 240,78 м – по вул. Базарній (від ТК2к27 по вул. Пушкінській до 

ТК2к29 по вул. Осипова). 

Крім того проведено реконструкцію центрального теплового пункту 

№ 19 (вул. Балківська, 30А). 

У 2019 році для усунення пошкоджень теплових мереж власними 

силами комунального підприємства замінено 10 824 п/м труб в однотрубному 

вимірі. 

У період підготовки до опалювального сезону 2019-2020 років згідно із 

затвердженим графіком проведено 2 етапи гідравлічного опресування теплових 

мереж від районних і квартальних котелень, а також АТ «Одеська ТЕЦ». 
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Персоналом підприємства проведено дефектацію (уточнення місця, 

обсягу пошкоджень) і відновний ремонт теплових мереж; загалом усунуто 

1 265 пошкоджень. 

Також було виконано поточний ремонт основного і додаткового 

устаткування котелень. В роботі знаходяться всі 142 котельні, які 

перебувають на балансі комунального підприємства, і 6 котелень, які 

перебувають на обслуговуванні. 
 

КП «Агентство програм розвитку Одеси» 

Комунальним підприємством здійснювався організаційно-технічний 

супровід впровадження системи енергетичного менеджменту у виконавчих 

органах та комунальних підприємствах і установах Одеської міської ради.  

У рамках функціонування муніципальної системи енергоменеджменту та 

енергомоніторингу введено систему щоденного моніторингу споживання 

енергоносіїв «Енергобаланс» у 520 комунальних установах м. Одеси.  

У рамках проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа» було 

розроблено попереднє техніко-економічне обґрунтування комплексної 

термомодернізації 40 об’єктів бюджетної сфери, яке представлено на розгляд 

Європейського банку реконструкції та розвитку з метою залучення 

кредитних коштів на реалізацію проекту «Підвищення енергетичної 

ефективності будівель бюджетної сфери м. Одеси». 

Крім того, при технічній допомозі проекту ПРООН «Розвиток та 

комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в 

Україні» в НКП «Міська клінічна лікарня № 11» здійснено переоснащення 

існуючої котельні: встановлено працюючі на біомасі котли потужністю  

4,5 МВт, проведено перемикання теплового навантаження будівель лікарні 

на локальну котельню, що сприяло скороченню втрат в тепломережах  

КП «Теплопостачання міста Одеси» та призвело до зниження тарифу на 

теплопостачання і забезпечило оптимальний температурний режим у 

відділеннях лікарні з підвищенням комфортності перебування пацієнтів в 

стаціонарі.  

Проведено попередній відбір об’єктів, підпорядкованих Одеській 

міській раді, в яких наявна можливість переведення на локальне опалення. За 

результатами було відібрано та подано заявки по 4 об’єктах департаменту 

охорони здоров’я Одеської міської ради для участі у другій черзі відбору 

муніципальних проектів у сфері теплопостачання, що використовують 

аграрну біомасу. 
 

Житлове та ліфтове господарство 

У рамках виконання Міської цільової програми розвитку житлового 

господарства м. Одеси на 2017-2021 роки виконано капітальний ремонт у  

129 житлових будинках, в тому числі: 

▪ капітальний ремонт покрівель – 61 об'єкт; 

▪ капітальний ремонт інженерних мереж (системи центрального 

опалення, електропостачання та водопостачання) – 55 об'єктів; 

▪ капітальний ремонт стиків панелей – 3 об'єкти; 

▪ заміна віконних блоків в парадних – 19 об'єктів; 



5. МІСЬКА ІНФРАСТРУКТУРА, БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

75 

▪ капітальний ремонт фасадів – 4 об'єкти; 

▪ роботи з посилення конструктивних елементів – 11 об'єктів; 

▪ капітальний ремонт насосної станції – 3 об'єкти. 

Відповідно до Міської цільової програми заміни, модернізації та 

диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016-2020 роки проведено заміну  

662 ліфтів, модернізацію – 205 ліфтів та диспетчеризацію – 600 ліфтів. 

Окрема увага приділялася розвитку інженерної інфраструктури міста. 

Зокрема, виконано капітальний ремонт Новоаркадійського колектору на ділянці 

від вул. Генуезької, 36 до кінцевого випуску, а також на ділянці від 

вул. Генуезької, 36 до пров. Шампанського, 11. Крім того, було проведено 

роботи з капітального ремонту зливової системи в районі перехрестя 

вул. Ак. Вільямса та просп. Небесної сотні з відновленням дорожнього 

покриття, виконано реконструкцію систем теплопостачання мікрорайону 

«Шкодова гора» та мікрорайону в межах вулиць Новікова, Танкістів, Стовпової 

в м. Одесі з облаштуванням котелень.  

Також реалізовувалися заходи з оновлення об’єктів соціального захисту і 

центрів надання адміністративних та соціальних послуг. Завершено капітальний 

ремонт та облаштовано приміщення центру надання соціальних послуг по 

вул. Армійська, 9; продовжувалась реконструкція адміністративної будівлі на  

просп. Добровольського, 106 для розміщення центру надання адміністративних 

послуг. Завершено капітальний ремонт приміщень, у яких розташований Центр 

реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку по вул. Космонавтів, 27/1. 

Всього за звітний період реалізовувались заходи з проектування, 

будівництва, капітального ремонту та реконструкції по більш ніж 30 об’єктах 

інженерної інфраструктури. 

Заходи з розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури 

за рахунок коштів бюджету м. Одеси реалізуються, серед іншого, завдяки 

надходженням за договорами пайової участі замовників у створенні і розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. За звітний період до 

бюджету м. Одеси надійшло 165 465,8 млн грн.  

 

5.2. Дорожнє господарство та  

благоустрій 

 

Загальний обсяг виконаних робіт з відновлення 

твердого/асфальтобетонного покриття вулично-дорожньої мережі та об'єктів 

благоустрою комунальної власності та загального користування, в т.ч. 

проїжджої частини вулиць, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів та 

прибудинкових територій, за звітний період складає 636,1 тис.м2 (в тому 

числі поточний ремонт – 263,1 тис.м2, будівництво та капітальний ремонт – 

373,0 тис.м2). 

У звітному періоді завершено роботи з капітального ремонту:  

▪ вул. Преображенської (на ділянці від вул. Жуковського до  

вул. Софіївської);  

▪ переїзду трамвайного полотна з проїжджою частиною по вул. Іцхака 
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Рабіна, 26/1; 

▪ тротуарів вул. Рішельєвської (на ділянці від вул. Ланжероновської до 

вул. Успенської); 

▪ перехрестя по вул. Черняховського ріг вул. Фонтанська дорога,  

просп. Шевченка зі зміною організації дорожнього руху (в районі Палацу 

спорту),  

▪ покриття вул. Розкидайлівської (на ділянці від вул. Балківської до  

буд. Розкидайлівська, 68/1); 

▪ перехрестя вулиць М'ясоєдовської та Прохоровської із заміною 

трамвайної колії переїзду; 

▪ території дендропарку Перемоги; 

▪ інші роботи з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі та 

об'єктів благоустрою комунальної власності і загального користування, в т.ч. 

проїжджої частини вулиць, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів та 

прибудинкових територій. 

Також виконувалися роботи з поточного ремонту об'єктів вулично-

дорожньої мережі м. Одеси, першочергово – на основних магістральних 

напрямах з метою термінової ліквідації пошкоджень асфальтобетонного 

покриття, створення умов для безпечного і безперешкодного руху 

громадського та приватного автотранспорту, відновлення пропускної 

здатності доріг міста. 

Крім того, здійснювалися роботи з будівництва велопішохідної 

естакади на Трасі здоров'я (на ділянці від 8-ї ст. В. Фонтану до 10-ї ст.  

В. Фонтану), підходів і з'їздів до велопішохідної естакади на Трасі здоров'я та 

пляжу на 10-й ст. В. Фонтану. Виконання даних робіт є одним з етапів 

створення ефективної, комфортної та безпечної велосипедної інфраструктури 

та велосипедної мережі м. Одеси.  

Водночас у звітному періоді розпочато роботи з капітального ремонту 

вул. Софіївської та узвозу Маринеско. Після проведення відповідних 

процедур, передбачених діючим законодавством України, планується 

виконання робіт з капітального ремонту вул. Новощіпний ряд, що дозволить 

створити магістральну артерію від ринку «Привоз» до площі біля 

Пересипських мостів. 

 

5.3. Охорона навколишнього  

природного середовища  
 

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне 

використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки 

життєдіяльності людини є одним із ключових напрямів діяльності міської 

влади. 

Відповідно до Міської цільової програми охорони та поліпшення стану 

навколишнього природного середовища м. Одеси на 2017-2021 роки 

виконувалися заходи, спрямовані на поліпшення стану атмосферного 

повітря, а також на захист узбережжя і розвиток рекреаційних зон міста. 
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У рамках реалізації Концепції екологічного виховання та освіти  

04 травня 2019 року в центральному парку культури та відпочинку 

ім. Т.Г. Шевченка проведено перший Одеський екофестиваль, на якому були 

розглянуті питання охорони навколишнього середовища, екології  

Чорного моря, збереження природних ресурсів та енергозбереження, 

зниження забруднюючих речовин в повітрі і викидів парникового газу, 

роздільного збору сміття. 

  
Реалізовувалися природоохоронні заходи з нормалізації стану 

атмосферного повітря на території м. Одеси, спрямовані на скорочення 

викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Проведено дооснащення 

муніципальної екологічної лабораторії з міського фонду охорони 

навколишнього природного середовища.  

На вулицях м. Одеси пересувною муніципальною лабораторією 

здійснювався моніторинг атмосферного повітря в затверджених точках 

контролю, розташованих на перетині транспортних магістралей міста, на 

кордонах санітарно-захисних зон потенційно небезпечних об'єктів відповідно 

до плану-графіка за такими речовинами: оксид вуглецю, озон, сірководень, 

аміак, діоксид сірки, пил, діоксид азоту та сума вуглеводнів. Моніторинг 

атмосферного повітря також проводився на території парків і скверів та в 

прибережній смузі Чорного моря. 

   
Всього за звітний період виконано 1 805 спостережень  з автоматичним 

відбором проб та 14 440 визначень концентрацій забруднюючих речовин.  

За даними моніторингу стан приземного шару атмосферного повітря у 

прибережній смузі Чорного моря, парках та скверах міста не перевищує 

гранично допустимі концентрації та має мінімальні показники 

забруднюючих речовин.  

У 2019 році для підготовки до початку курортного сезону 

КП «Узбережжя Одеси» були проведені організаційно-господарські заходи із 

прибирання, ремонту та відновлення об'єктів благоустрою, піщаних зон 
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пляжів і зелених зон на території морського узбережжя Одеси на площі – 

313,7 га.  

На території обслуговування КП «Узбережжя Одеси» функціонують 

вільні від оренди громадські пляжі для відпочинку жителів і гостей міста в 

кількості 13 ділянок (з урахуванням території 11 станції Великого Фонтану і 

«Гідропарку «Лузанівка», де облаштовані спеціалізовані пляжі для людей з 

інвалідністю).   

   
 

Службою відлову безпритульних тварин КП «Муніципальний центр 

екологічної безпеки» відпрацьовано 1 308 заявок мешканців міста, 

підприємств та організацій, за якими відловлено 4 311 голів безпритульних 

тварин, повернуто до попереднього місця мешкання 1 380 голів 

стерилізованих, щеплених від сказу та клінічно здорових безпритульних 

тварин, та 2 931 голів стерилізованих, щеплених від сказу та клінічно 

здорових безпритульних тварин передано до волонтерських організацій міста 

Одеси. 

Відлов безпритульних тварин 

Організовано реєстрацію тварин у відповідному програмному 

забезпеченні та створено індивідуальний електронний кабінет, інтегрований з 

єдиною міжнародною реєстраційною онлайн-платформою Аnimal-id.info.  

За 2018-2019 роки зареєстровано 500 тварин. 

    

Показники 2018 рік 2019 рік Всього 

Кількість відловлених тварин, голів 1 611 1 350 4 311 

Кількість тварин, повернутих на попереднє місце 

мешкання, голів 

895 485 1 380 

Кількість заявок на відлов тварин, одиниць 738 570 1 308 

Кількість укладених договорів на відлов тварин, 

одиниць 

44 82 126 
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Проведено акції «Безкоштовна стерилізація бездомних котів та кішок 

міста Одеси» на базі ветеринарних клінік міста. З 2018 року 

простерилізовано близько 3 600 кішок та котів. 

У зв’язку з необхідністю вдосконалення роботи КП «Муніципальний 

центр екологічної безпеки» йому було передано в оренду нежитлове 

приміщення за адресою: вул. Отамана Головатого, 32. У приміщенні 

планується розміщення адміністрації підприємства, служби екологічного 

контролю, служби вилову бездомних тварин та пункту екстреної 

ветеринарної допомоги з вольєрами для тимчасового розміщення виловлених 

тварин.  

Після завершення ремонтних робіт буде відкрито першу муніципальну 

ветеринарну клініку з повним спектром ветеринарних послуг, у тому числі 

надаватиметься екстрена ветеринарна допомога. 

    
В рамках громадського бюджету м. Одеси реалізовано проект  

«1-й міський центр спортивного дресирування собак «Догтаун», 

розташованого за адресою: м. Одеса, район Меморіалу героїчної оборони 

Одеси 411-ї берегової батареї (вул. Миколи Троїцького). 

   
У рамках Міської програми «Рівність» на 2016-2019 роки здійснено 

реконструкцію пляжу для людей з інвалідністю на 11-й станції Великого 

Фонтану: встановлено зовнішні мережі водопроводу та каналізації, 

проведено улаштування піщаної зони, монтаж пандусу та опорних 

конструкцій, облаштовано медичний пункт та санітарний вузол (туалет), 

встановлено душові кабіни та роздягальні, навіси, закуплено тренажери 

(спортивне знаряддя), проведено роботи щодо встановлення дерев’яного 

настилу під розміщення тренажерів. 
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У місті ведеться поетапна планова робота із затвердження меж скверів і 

парків Одеси, а також передача їх на баланс КП «Міськзелентрест», що 

гарантує збереження зелених зон в затверджених межах і догляд за зеленими 

насадженнями. 

За звітний період встановлено межі 2 парків (парк на меморіалі  

«411 батарея», парк «Стамбульський») та 3 скверів (скверу по пр. Шевченко, 

біля спорткомплексу «Олімпієць», сквер на перехресті вулиць Левітана та 

Академіка Корольова, біля колишнього кінотеатру «Луч», сквер на 10 станції 

Великого Фонтану). 

Рішеннями Одеської міської ради затверджено технічну документацію 

із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності загального 

користування рекреаційного призначення: 

▪ скверу в межах вулиць Старопортофранківської, Ольгіївської, 

Манежної та Ольгіївського узвозу; 

▪ скверу на Привокзальній площі; 

▪ парку по вул. Центральний аеропорт; 

▪ скверу Старобазарний та ін.  

До переліку парків і скверів міста Одеси та для надання згоди на 

розроблення проектів землеустрою щодо встановлення меж територій у  

2019 році включено ще декілька нових зелених зон: 

▪ парк, розташований вздовж проспекту Академіка Глушка в межах 

вулиць: вул. Небесної Сотні та вул. Ільфа і Петрова; 

▪ сквер, розташований по Люстдорфській дорозі, 55; 

▪ сквер, розташований в межах вулиць: Балківської, Дюковської і 

узвозу Степана Олійника; 

▪ сквер, розташований на Французькому бульварі, 12; 

▪ парк «Ентузіастів», розташований по вул. Академіка Заболотного, 64 

та ін. 

Після встановлення меж територій парків та скверів проводиться 

інвентаризація та паспортизація зелених насаджень, що передбачено 

Міською цільовою програмою розвитку та збереження зелених насаджень  

м. Одеси на 2017-2020 роки.  

З метою поліпшення стану берегозахисних споруд та для забезпечення 

безпечної експлуатації берегозахисного комплексу у жовтні-грудні 2018 року 

було розроблено проект проведення протиаварійних робіт зі стабілізації 

схилу в районі 16-ої станції Великого Фонтану в межах території між 

траверсами № 16 та № 16а ІІ черги протизсувних споруд (ПЗС) та виконано 

проектно-вишукувальні роботи з поточного ремонту одинадцяти ПЗС – 

траверсів І та ІІ черги ПЗС з розробкою паспортів. 

Для стабілізації роботи дренажної системи та споруд інженерного 

захисту території міста від підтоплення ґрунтовими водами було розроблено 

проекти з будівництва системи водозниження за адресою: м. Одеса, 

вул. Бреуса, 59 (на території Одеської загальноосвітньої школи № 8  

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради) та системи водозниження території 

Малиновського району. Також розроблено проект з капітального ремонту 
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підпірних стінок, що розташовані на території, обмеженій вулицею 

Приморською, узвозом Маринеско, бульваром Михайла Жванецького та 

Військовим узвозом (І та ІІ черги). 

З метою запобігання розвитку 

небезпечних геологічних процесів у 

межах міста проведено роботи з 

усунення провалів на поверхні схилів 

та асфальтового покриття в підземні 

гірничі виробки на території міста за 

адресами: м. Одеса, вул. Дідріхсона 

кут вул. Дюківська і вул. Поштова кут  
  
вул. Тургенєва, розроблено проект із кріплення підземних виробок (катакомб) 

за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 46/5. 

Для забезпечення доступності 

громадян до місць масового відпочинку 

розроблено проекти з капітального ремонту 

пішохідних сходів від вул. Приморської до 

бул. Михайла Жванецького на кутах вулиць 

Торгової, Гоголя та Софіївської і 

залізобетонних сходів для спуску на 10-ту 

станцію Великого Фонтану. Також 

завершено капітальний ремонт сходових 

маршів до міського пляжу «Дельфін» 

(район провулку Дунаєва).  

Протягом 2019 року реалізовані заходи: 

▪ проміри надводної частини піщаного пляжу від підпірної стінки до 

урізу води від пляжу «Ланжерон» до мису «Великий Фонтан» та проектно-

вишукувальні роботи з поточного ремонту 8 ПЗС – траверсів І та ІІ черги 

ПЗС з розробкою паспортів; 
 

▪ капітальний ремонт зливовідводних 

лотків на берегових схилах у районі Траси 

здоров’я від 8-ої до 10-ої станцій Великого 

Фонтану та підпірної стінки за адресою: 

м. Одеса, вул. Манежна, 16; 

 
▪ геодезичний моніторинг по мережі 12 реперів, розроблено схему 

захисту міста від небезпечних геологічних процесів підтоплення 

(спостереження за динамікою рівня ґрунтових вод в мережі гідрогеологічних 

свердловин) та проведено поточний ремонт існуючої мережі 

гідрогеологічних свердловин. Крім того, розроблено проект будівництва 

системи водозниження території Суворовського району міста; 
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▪ кріплення підземних виробок (катакомб) за 

адресою: м. Одеса, вул. Бабеля, 13 та інженерно-

геологічні вишукування для ліквідації провалу під 

житловим будинком за адресою: м. Одеса, 

Лідерсовський бульвар, 9а; 

 
 

▪ капітальний ремонт залізобетонних сходів 

для спуску на 10-ту станцію Великого Фонтану; 

 

▪ поточний ремонт металевої конструкції в 

дайвінг-клубі на пляжі «Дельфін» (в районі траверсу 

№ 16) та розроблено проект з будівництва пандуса 

для доступності маломобільних груп населення на 

території скверу біля парку культури та відпочинку 

«Дюківський сад» в межах вулиць Балківська, 

Дюківська та узвозу Степана Олійника. 
 

 

5.4. Муніципальна безпека 
 

З метою подальшого інформування відповідних органів та служб 

КУ «Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста 

Одеси (Центр – «077»)» здійснює пошук людей за допомогою засобів 

відеоспостереження, фіксацію порушень громадського порядку та 

надзвичайних подій (ситуацій) на території міста. 

Для виконання зазначених заходів використовуються апаратний 

комплекс, спроможний одночасно обробляти та аналізувати інформацію з 

2 025 каналів, 742 камери зовнішнього відеоспостереження з різними 

функціональними можливостями (599 оглядових камер, 22 роботизовані 

камери), 1 панорамна камера, 98 відеокамер з функцією розпізнавання 

автомобільних номерів, 22 відеокамери з функцією розпізнавання особи за 

рисами обличчя. 

До системи відеоспостереження та відеоаналітики направлено:  

▪ з розшуку транспортних засобів – 174 730 запитів, у т.ч. 

правоохоронними органами – 109 697; 

▪ з аналізу/пошуку облич – 1 179 запитів, у т.ч. правоохоронними 

органами – 138; 

▪ з перегляду архіву – 175 883 запитів, у т.ч. правоохоронними 

органами – 55 394. 

Також зареєстровано 54 988 випадків фіксації номерних знаків та  

2 випадки фіксації фотозображень обличь, що знаходяться у розшуку. 
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Проведено інтеграцію камер відеоспостереження, встановлених на 

території майданчика для занять екстремальними видами спорту, 

розташованих в ЦПКіВ ім. Т.Г. Шевченка, до Інтегрованої системи 

відеоспостереження та відеоаналітики; створено підсистему 

відеоспостереження на території Грецького парку; виконано реконструкцію 

підсистеми відеоспостереження по вул. Рішельєвська. 

Як результат ефективного використання наявних ресурсів системи, на 

території міста Одеси спостерігається поступове зменшення кількості 

злочинів вчинених у публічних місцях. 

На даний час технічна можливість апаратного комплексу 

використовується не в повному обсязі, що надає можливість розширити 

мережу камер відеоспостереження на території міста. 

Для проведення заходів, пов’язаних з рятуванням життя і охороною 

здоров’я людей на території м. Одеси, у т.ч. на водних об’єктах, та 

збереженням довкілля КУ «Рятувально-водолазна служба Одеської міської 

ради» розгорнуто роботу 3 базових рятувальних станцій в трьох районах 

міста та 23 рятувальних пости (Київський – 9, Приморський – 6, 

Суворовський – 7), а також 24 рятувальних пости на орендованих ділянках 

пляжів. Всі рятувальні пости доукомплектовані рятувальним майном, 

плавзасобами та переоснащені новими засобами спасіння. 

Облаштовано 2 бази-стоянки маломірного флоту РВС на ділянках 

пляжів «Курортний» та «Монастирський». Обстежено 333,0 тис.м2 морського 

дна в акваторії міста. 

Рятувальниками надано першу медичну допомогу на місці 884 особам; 

передано бригаді медичної допомоги 148 осіб для надання кваліфікованої 

медичної допомоги; знайдено та повернуто батькам 453 дітей, що перебували 

на пляжах без нагляду дорослих (на 25,0% менше до 2018 року). 

КУ «Муніципальна варта» забезпечує охорону будівель органів 

виконавчого комітету, районних адміністрацій Одеської міської ради, 

контролює проїзд спецтранспорту в прибережну зону та пішохідні зони 

міста, здійснює охорону об’єктів культурної спадщини міста, спільно з 

Національною поліцією України забезпечує охорону громадського порядку в 

парках, а також залучається на охорону майна громадян та громадського 

порядку під час проведення загальноміських заходів. 

З метою охорони майна громади та профілактики правопорушень 

проводилось патрулювання 5 паркових зон: дендропарку «Перемоги», 

ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка, Стамбульського парку, Грецького парку, парку 

«Преображенський», гідропарку «Лузанівка». 

Підвищився рівень взаємодії з правоохоронними органами. Протягом 

2019 року спільно з Національною поліцією України та Національною 

гвардією України проведено 168 заходів з охорони громадського порядку 

шляхом патрулювання (співробітникам поліції передано 64 особи, що скоїли 

правопорушення (у 2017 році – 22 особи, у 2018 році – 53 особи). 

Техногенно-екологічна ситуація міста за звітний період залишалася 

складною. 
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У 2019 році в результаті виникнення 1 647 небезпечних подій, 

3 надзвичайних ситуацій техногенного характеру, 1 надзвичайної ситуації 

природного та соціального характеру в місті загинуло 108 осіб, постраждало 

1 165 осіб (за 2018 рік – 1 172 небезпечні події, загинуло 118 осіб, 

постраждало 1 063 особи). 

Основною причиною травмування і загибелі людей були дорожньо-

транспортні пригоди – 896 випадків (у 2018 році – 789 випадків). 

Зафіксовано 144 резонансні пожежі (2018 рік – 139 пожеж). 

У жовтні-грудні 2018 року відбулося 300 небезпечних подій 

техногенного, природного та соціального характеру, в результаті яких 

загинуло 22 особи, постраждало – 254 особи (за аналогічний період  

2017 року – 450 небезпечних подій, загинула – 31 особа, постраждало –  

452 особи). 

За даний період зареєстровано 195 дорожньо-транспортних пригод, в 

яких загинули або постраждали учасники дорожнього руху (аналогічний 

період 2017 року – 339 випадків). 

Кількість виникнення резонансних пожеж становила 44 випадки 

(жовтень-грудень 2017 року – 43 пожежі). 
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6.1. Організаційна робота 
 

За жовтень-грудень 2018 року та у 2019 році Одеською міською радою 

проведено: 

▪ 11 сесій, на яких прийнято 1 819 рішень, що стосуються різних сфер 

життєдіяльності територіальної громади міста Одеси, у т.ч. 17 програм і 

концепцій; 

▪ 204 засідання постійних комісій Одеської міської ради. 

У рамках реалізації Міської цільової програми розв’язання 

пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство» на 

2019-2020 роки проведено конкурс соціальних проектів.  

Учасниками конкурсу було подано 42 соціальні проекти за 

11 номінаціями. За підсумками конкурсу переможцями визначено 

28 соціальних проектів, що подані 24 організаціями і 4 органами 

самоорганізації населення.  

Для реалізації соціальних проектів-переможців у 2019 році з бюджету 

м. Одеси профінансовано 1 073,9 тис.грн (97,6% від запланованого обсягу 

фінансування). 

 

6.2. Правове забезпечення 
 

За звітний період проведена правова експертиза проектів рішень 

Одеської міської ради, її виконавчого комітету і міського голови щодо 

відповідності вимогам законодавства.  

Одеською міською радою спільно із територіальними органами 

Міністерства юстиції України та державним підприємством «Національні 

інформаційні системи» на підставі договору про співробітництво 

продовжувалася реалізація пілотного проекту «Онлайн-будинок юстиції», в 

межах якого державними реєстраторами здійснено 3 806 реєстраційних дій.  

На даний час в рамках проекту доступними є три види електронних 

послуг для фізичних осіб-підприємців: державна реєстрація фізичної особи-

підприємця, внесення змін до відомостей про види діяльності, державна 

реєстрація припинення фізичної особи-підприємця.  

Для юридичних осіб доступна послуга державної реєстрації створення 

юридичної особи у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю, що діє 

на підставі модельного статуту. Запровадження даної послуги свідчить про 

ефективність реалізації пілотного проекту та тенденції зі збільшення 

переліку послуг, що надаватимуться в електронному вигляді за допомогою 

мережі Інтернет реєстраторами. 

Протягом 2019 року проведено 17 029 реєстраційних дій у сфері 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 
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Кількість реєстраційних дій 
Жовтень-грудень  

2017 року 

Жовтень-грудень 

2018 року 

2018 рік 2019 рік 

3 426 3 781 13 296 17 029 
 

Також здійснено 18 934 реєстраційні дії у сфері державної реєстрації 

юридичних та фізичних осіб-підприємців. 
 

Кількість реєстраційних дій 
Жовтень-грудень 

2017 року 

Жовтень-грудень  

2018 року 

(з урахування 

електронних сервісів) 

2018 рік 

(з урахуванням 

електронних 

сервісів) 

2019 рік 

(з урахуванням 

електронних 

сервісів) 

3 302 4 575 14 104 18 934 

 

У Палаці одруження Одеської міської ради протягом звітного періоду 

організовано 2 727 державних реєстрацій шлюбу в рамках пілотного проекту 

Міністерства юстиції України «Шлюб за добу». 
 

Організовано державних реєстрацій шлюбів 
Жовтень-грудень 

2017 року 

Жовтень-грудень 

2018 року 
2018 рік 2019 рік 

473 503 2 762 2 727 
 

  
Надано безоплатну правову допомогу за 10 072 зверненнями громадян. 

Найчастіше громадяни потребують допомоги у таких сферах як трудове, 

сімейне, спадкове право, питання, пов’язані з медичною реформою, 

пенсійним законодавством тощо. 

 

6.3. Контроль за виконанням  

нормативних актів і доручень 
 

За звітний період було проведено 22 засідання виконавчого комітету 

Одеської міської ради та 45 засідань погоджувальної ради виконавчого 

комітету Одеської міської ради. 
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Динаміка прийняття рішень виконавчого комітету Одеської 

міської ради та видачі розпоряджень Одеського міського голови 

Назва документа  

Жовтень- 

грудень  

2018 року 

I квартал 

2019 року 

I півріччя 

2019 року 

Жовтень-грудень 

2018 року,  

2019 рік 

Кількість рішень 

виконавчого комітету 

Одеської міської ради  

154 129 246 632 

Кількість розпоряджень 

Одеського міського 

голови 

290 234 585 1 584 

 

В контрольному сегменті системи електронного документообігу «Діло» 

зареєстровано 1 584 розпорядження Одеського міського голови, в т.ч. 

1 031 контрольне, що становить 65,0% від загальної кількості виданих 

розпоряджень, 632 рішення  виконавчого комітету Одеської міської ради, з 

них 220 контрольних, що становить 34,8% від загальної кількості прийнятих 

рішень за звітний період. 
 

Виконання розпорядчих документів 

Вид документа 

Загальна 

кількість 

документів  

Кількість 

контрольних 

документів  

Кількість 

виконаних та 

знятих з 

контролю 

документів  

Кількість 

документів, які 

залишилися на 

контролі у 

2019 році 

Розпорядження 

Одеського міського 

голови 

1 584 1 031 949 82 

Рішення виконавчого 

комітету Одеської 

міської ради  

632 220 142 78 

 

6.4. Архівна робота 
 

У 2019 році було прийнято 2 695 одиниць зберігання. Загальна 

кількість фондів, які знаходяться на зберіганні, на 01 жовтня 2019 року 

складає 4 561 одиницю, в них налічується 248 169 одиниць зберігання. 

Кількість фондів збільшилась на 216 одиниць, кількість справ – на  

1 942 одиниці зберігання у порівнянні з показниками аналогічного періоду 

2018 року. 

За звітний період надійшло 9 142 запити, що на 1 721 запит більше 

порівняно з 2018 роком. За отриманими довідками громадянам нараховується 

пенсія, допомога по втраті годувальника, здійснюється оформлення 

документів на нерухомість. 

Протягом звітного періоду тривала робота зі створення електронного 

архіву міста. На кінець 2019 року відскановано документи Одеської міської 
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ради та її виконавчого комітету за 1971-1999 роки в кількості 1 586 одиниць 

зберігання, що на 300 одиниць більше до 2018 року. 

 

6.5. Робота зі зверненнями громадян 
 

На особистому прийомі Одеським міським головою за 2019 рік 

прийнято 128 звернень, в жовтні-грудні 2018 року – 26 звернень.  

Особисті прийоми проводились в приміщенні Одеської міської ради за 

адресою: м. Одеса, Думська площа, 1, а також в Центрі звернень, запитів та 

листування за адресою: м. Одеса, вул. Косівська, 2-Д.  

В даному Центрі створено всі умови для людей з особливими 

потребами: приміщення облаштовано пандусами, вільними проходами в 

переговорні кімнати та кімнати для особистого прийому громадян 

керівництвом. 

Протягом 2019 року до Одеської міської ради надійшло 

12 622 звернення, скарги та пропозиції громадян, що на 11% більше, ніж у 

2018 році (11 252 звернення); за жовтень-грудень 2018 року –  

2 903 звернення, що на 26% більше відповідного періоду 2017 року  

(2 148 звернень). 

Із загальної кількості звернень 2019 року: заяви та клопотання складають 

94% (11 812 звернень); скарги – 5,5% (724 звернень); пропозиції – 0,5% 

(86 звернень). 

Більшість питань, з якими звертаються громадяни: 

− соціальне забезпечення – 27% (4 148 звернень) від загальної 

кількості, збільшення в порівнянні з 2018 роком (3 463 звернення) на 17%; 

− комунальне господарство – 27% (4 110 звернень), порівняно з 

2018 роком (3 126 звернень) збільшення на 24%; 

− охорона здоров’я – 15% (2 215 звернень), у порівнянні з 2018 роком 

(901 звернення) збільшення на 60%;  

− аграрна політика та земельні відносини – 11% (1 686 звернень) на 

0,2% менше, ніж у 2018 році (1 689 звернень). 

Через «Єдиний центр звернень громадян» протягом 2019 року 

звернулося 80 422 жителів міста, в порівнянні з 2018 роком (83 810 звернень) 

спостерігається зменшення на 4%. За жовтень-грудень 2018 року –  

22 134 звернення, порівняно з аналогічним періодом 2017 року  

(11 218 звернень) – збільшення на 49%. 
 


