ЗВІТ
ОДЕСЬКОГО
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

ТРУХАНОВА Г.Л.

2020
Одеса-2020

Одеса – 2021

ЗМІСТ
1. БЮДЖЕТ І ФІНАНСИ ........................................................................................... 3
2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ............................................................................ 8
3. УМОВИ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА..... 11
3.1. Промисловість ...................................................................................................... 11
3.2. Інвестиційна діяльність та міжнародне співробітництво............................ 12
3.3. Розвиток підприємництва та надання адміністративних послуг ................ 17
3.4. Розміщення тимчасових споруд, елементів вуличної торгівлі та зовнішньої
реклами ................................................................................................................... 21
3.5. Тарифна політика і впровадження енергоефективних заходів ...................... 23
3.6. Земельні відносини та управління об’єктами комунальної власності ........... 25
4. РОЗВИТОК МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА УБЕЗПЕЧЕННЯ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ .............................................................................................. 28
4.1. Транспортна інфраструктура та безпека дорожнього руху ........................ 28
4.2. Житлово-комунальне господарство .................................................................. 32
4.3. Дорожнє господарство та благоустрій території міста ............................. 40
4.4. Будівництво .......................................................................................................... 44
4.5. Збереження культурної спадщини та архітектурна діяльність ................... 53
4.6. Охорона навколишнього середовища і техногенна безпека ............................ 55
4.7. Муніципальна безпека .......................................................................................... 59
5. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ .......................... 62
5.1. Зайнятість населення та ринок праці ............................................................... 62
5.2. Соціальне забезпечення........................................................................................ 64
5.3. Охорона здоров’я .................................................................................................. 69
5.4. Освіта.................................................................................................................... 75
5.5. Підтримка сімей, дітей і молоді ........................................................................ 85
5.6. Культура ............................................................................................................... 86
5.7. Фізична культура і спорт ................................................................................... 89
5.8. Самоорганізація населення.................................................................................. 92
6. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ......................................................................................... 94
6.1. Організаційна робота .......................................................................................... 94
6.2. Правове забезпечення........................................................................................... 94
6.3. Контроль за виконанням нормативних актів і доручень ................................ 95
6.4. Архівна робота ..................................................................................................... 96
6.5. Робота зі зверненнями громадян........................................................................ 96
6.6. Запобігання корупції............................................................................................. 98

2

1. БЮДЖЕТ І ФІНАНСИ
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 і завжди, формується на таких принципах, як
реалістичність, перспективність, пріоритезація і прозорість. Спостерігається
зростання надходжень за всіма основними податками завдяки процесу
бюджетування, який реально дозволяє отримати заплановані надходження не
створюючи тиск на бізнес, а навпаки – стимулюючи економічний розвиток.
Виконання бюджету міста Одеси у 2020 році відбувалося в умовах
сповільнення росту економіки країни у зв’язку з проведенням санітарноепідеміологічних заходів, які передбачали встановлення обмежень трудової
діяльності, що негативно вплинуло на глобальну економічну активність,
спричинило зменшення обсягів торгівлі, споживчої активності населення,
скорочення виробництва та обсягу інвестицій.
Бюджет міста Одеси за 2020 рік за
доходами
виконано
на
суму
10 083,6 млн грн або на 93,6% від
затверджених
річних
планових
показників на 2020 рік. Бюджетом
недоотримано 694,0 млн грн.
Надходження доходів до бюджету
міста Одеси у 2020 році без урахування
міжбюджетних трансфертів і власних
надходжень бюджетних установ склали
8 031,3 млн грн. Так, доходи бюджету
м. Одеси на одного мешканця міста
становили 8,0 тис.грн, що на 0,3 тис.грн
більше у порівнянні з 2019 роком.
Обсяг доходів бюджету м. Одеси
без
урахування
трансфертів
в
розрахунку
на
одного
жителя
перевищував середній показник по
Україні на 6,7%.
Основну частину надходжень до бюджету м. Одеси, а саме 77,4%
складають надходження до загального фонду.
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До загального фонду бюджету
м. Одеси (без урахування трансфертів)
за 2020 рік надійшло 7 801,4 млн грн
або 90,9% від планових показників.
Бюджетом недоотримано 779,7 млн грн.
Порівняно з 2019 роком надходження
доходів загального фонду бюджету
(без
урахування
трансфертів)
збільшилися на 459,1 млн грн або на
6,3%, що на рівні темпу росту по
місцевих
бюджетах
України
(105,4%).
Варто відмітити, що на кінець
2020 року темп росту надходжень до
загального фонду бюджету м. Одеси
(без урахування трансфертів) у
порівнянні з І півріччям 2020 року
покращився та збільшився на 3,7%,
проте, надолужити надходження
доходів та виконати затверджені
планові показники у 2020 році не
вдалося.
Основними бюджетоформуючими
джерелами доходів загального фонду
бюджету м. Одеси (без урахування
трансфертів) стабільно є податок на
доходи фізичних осіб, єдиний
податок та плата за землю. Питома
вага
зазначених
платежів
у
загальному обсязі надходжень до
загального фонду бюджету м. Одеси
(без урахування трансфертів) у
2020 році склала 84,5%.
Недонадходження коштів до затверджених річних планових показників
по податку на доходи фізичних осіб склали 10,4% або 545,3 млн грн, по
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єдиному податку – 1,6% або 170,4 млн грн, та по платі за землю – 10,2% або
71,1 млн грн.
По всіх інших джерелах дохідної частини загального фонду бюджету
м. Одеси (без урахування трансфертів) затверджені планові показники
виконані.
До бюджету розвитку бюджету м. Одеси у 2020 році (без урахування
міжбюджетних трансфертів) надійшло 226,5 млн грн або 151,0% від річного
планового показника. Додатково отримано 76,5 млн грн.

Видаткова частина бюджету м. Одеси концентрується на наступних
основних напрямах:
- соціальна спрямованість;
- реалізація проєктів, що сприяють розвитку економіки міста;
- інвестування в якість життя людей;
- реалізація Стратегії економічного та соціального розвитку міста
Одеси до 2022 року (актуалізована).
Бюджет м. Одеси за видатками
на 2020 рік (з урахуванням змін)
затверджений у сумі 11 443,8 млн грн.
Виконання видатків за 2020 рік
склало 10 662,6 млн грн або 93,2% від
уточнених планових показників.
Без урахування міжбюджетних
трансфертів до бюджету видатки
визначені у сумі 9 562,0 млн грн, що
на 13,4% та 7,7% більше відповідних
показників у 2018 році та 2019 році.

5

1. БЮДЖЕТ І ФІНАНСИ
Виконання
видатків
без
урахування міжбюджетних трансфертів
до бюджету за 2020 рік становило
8 873,9 млн грн або 92,8% від уточнених
планових показників. У порівнянні з
2018 роком виконання бюджету міста
Одеси за видатками (без урахування
міжбюджетних трансфертів до бюджету)
збільшилось на 1 025,6 млн грн або
на 13,1%.
Формування
та
виконання
бюджету м. Одеси за витратами
сконцентровано на виконанні міських
програм, затверджених Одеською
міською радою. За 2020 рік на
реалізацію 38 міських програм
направлено 4 987,0 млн грн або
92,7% від уточнених планових
показників бюджету. У порівнянні з
2019 роком витрати збільшились на
334,9 млн грн або на 7,2%.
Важливою складовою бюджету м. 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.
Витрати бюджету розвитку
м. Одеси за 2020 рік (без урахування
міжбюджетних
трансфертів
до
бюджету) склали 3 078,9 млн грн,
що на 12,2% більше, ніж витрати
2018 року.
Кошти
бюджету
розвитку
спрямовані на ремонт, оснащення
закладів соціально-культурної сфери
та проєкти, 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 до бюджету) відсутня на кожну звітну дату.
Для оцінки кредитоспроможності міста та з метою підтвердження
незалежності присвоєння кредитного рейтингу укладені договори з двома
рейтинговими агентствами: «IBI-Рейтинг» та «Кредит-Рейтинг». На підставі
проведеного аналізу економічних та фінансових показників міста рейтингові
6
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агентства два рази на рік надають висновки щодо рівня кредитного рейтингу
міста.
Рейтинговим агентством «Кредит-Рейтинг» 11 червня 2020 року за
результатами 2019 року підтверджено кредитний рейтинг Одеси на рівні
uaAА- зі збереженням прогнозу «стабільний». Рівень uaAА- характеризується
високою кредитоспроможністю. Рівень інвестиційної привабливості міста
Одеси було підтверджено на рівні uaINV5 (найвищий рівень інвестиційної
привабливості).
Рейтинговим агентством «IBI-Rating» 30 червня 2020 року за
результатами 2019 року підтверджено кредитний рейтинг Одеси на рівні uaА,
прогноз рейтингу – «у розвитку»; рейтинг інвестиційної привабливості – на
рівні invАА-.
Рейтинговим агентством «IBI-Rating» 07 грудня 2020 року за
результатами І півріччя 2020 року підтверджено кредитний рейтинг Одеси на
рівні uaА, прогноз рейтингу – «у розвитку»; рейтинг інвестиційної
привабливості – на рівні invАА-.
Рейтинговим агентством «Кредит-Рейтинг» 01 грудня 2020 року за
результатами І півріччя 2020 року підтверджений кредитний рейтинг Одеси
на рівні uaAА- зі збереженням прогнозу «стабільний».
З метою присвоєння місту Одесі кредитного рейтингу відповідно до
міжнародної шкали були підготовлені документи для міжнародного
рейтингового агентства «FitchRatings».
Присвоєння кредитного рейтингу місту міжнародним рейтинговим
агентством виступає не тільки іміджевим фактором, а й реальним
показником, від якого відштовхуються фінансові установи та організації при
визначенні умов виділення фінансування.
В існуючих інвестиційних проєктах з ЄБРР є шкала, яка визначає
відсоток за користування позикою відповідно до рейтингу міста. Таким
чином, місто може отримати економію від зниження суми відсотків за
користування кредитними коштами.
13 вересня 2019 року міжнародне рейтингове агентство «FitchRatings»
підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітента м. Одеси в іноземній та
національній валютах з рівня «В-» до «В» з позитивним прогнозом.
04 грудня 2020 року міжнародне рейтингове агентство «FitchRatings»
підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента м. Одеси в іноземній
та національній валютах на рівні «В» зі стабільним прогнозом.
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Одна із найважливіших умов ефективного реформування державних
інституцій та публічної влади в умовах цифрових трансформацій – це
електронне урядування, що переходить у діджиталізовану форму, метою
якого є поліпшення ефективності роботи органів влади з громадянами,
підприємствами й іншими установами та зменшення спільних витрат часу і
коштів.
Протягом звітного періоду продовжувалася робота з модернізації та
безперервного наповнення офіційного вебсайту Одеської міської ради
(omr.gov.ua). За 2020 рік кількість переглядів сторінок офіційного сайту
Одеської міської ради становила понад 14,4 млн (у середньому за 1 місяць –
1,2 млн переглядів). Вебсайт відвідали мешканці більше 400 населених
пунктів України.
Крім того, враховуючи обрання депутатів Одеської міської ради
VIII скликання, проведено суттєве оновлення Депутатського порталу
(deputat.omr.gov.ua), а саме: оновлено мапу округів, прив’язку депутатів
нового скликання до округів, партій, постійних комісій, координатну
прив’язку публічних звернень громадян у межах нових округів. Здійснено
актуалізацію інформації щодо новообраних депутатів Одеської міської ради
(біографія, приймальні, контактні дані, помічники тощо). Депутатський
портал доповнено окремим модулем «Графік засідань постійних
депутатських комісій», який включає дату / час проведення засідання,
порядок денний, посилання на онлайн-трансляцію.
На вебпортал звернень громадян (1535.omr.gov.ua), «Гарячу лінію» –
телефон довіри Одеського міського голови, та електронну пошту протягом
звітного періоду надійшло 89 894 звернення громадян (з моменту запуску –
390 843 звернення). При цьому публічний ресурс електронних звернень
відвідало 169 523 користувачі мережі «Інтернет», викликав зацікавленість
мешканців 341 міста України.
З початку 2020 року введено в дію вебпортал Центру надання
адміністративних послуг (cnap.omr.gov.ua).
Вебпортал надає громадянам можливість дистанційно та оперативно
отримувати потрібну інформацію й адміністративні послуги. У його
тематичних рубриках багато корисної інформації про Департамент надання
адміністративних послуг Одеської міської ради, контакти, популярні послуги
які надаються громадянам та представникам бізнесу.
Також на вебсайті можна зареєструватися в електронній черзі на
прийом до фахівців. Крім того, одесити мають можливість отримати всі
необхідні відповіді через онлайн-чат вебсайту. На сайті ведеться статистика
кількості наданих консультацій, зареєстрованих заяв і виданих результатів.
Під час дії карантину у 2020 році дистанційна комунікація з
громадянами стала ще більш актуальною та необхідною. Протягом звітного
періоду самостійно через вебпортал записались на прийом понад 60 тисяч
8
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одеситів, прийнято понад 6 900 звернень через онлайн-консультанта за
допомогою онлайн-чату на вебпорталі.
Також впроваджено та підтримується робота вебсервісу перевірки
порушень правил зупинки та стоянки автомобілів (за номером авто та
номером постанови) в м. Одесі (carparking.omr.gov.ua) та системи
адміністрування цієї бази даних.
У рамках структури офіційного вебсайту Одеської міської ради
налаштовано
систему
обліку
зелених
насаджень
м. Одеси
(greencity.omr.gov.ua) на серверах міської ради.
Продовжено практику прямих трансляцій на каналі «YouTube»
засідань Одеської міської ради, Виконавчого комітету Одеської міської ради,
апаратних нарад Одеського міського голови, засідань комісії з питань
громадського бюджету міста Одеси тощо.
З березня 2020 року, зважаючи на необхідність запобігання поширенню
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, здійснювалися постійні заходи з організації онлайнтрансляцій та проведення дистанційних засідань:
▪ оперативного штабу;
▪ депутатських комісій;
▪ робочих нарад.
Також забезпечувалася участь керівництва Одеської міської ради в
онлайн-засіданнях всеукраїнського та міжнародного рівнів.
У звітному періоді відбулося понад 180 годин онлайн-трансляцій та
дистанційних засідань. Створено та розповсюджено 586 одиниць
відеоматеріалів та коментарів керівництва Одеської міської ради.
У 2020 році з метою популяризації ідеї громадського бюджету та
подальшого залучення громадян до участі в ньому для мешканців міста
організовано та проведено онлайн-навчання у «Школі громадського
бюджету».
Зокрема на вебплатформі: citizen.omr.gov.ua було створено спеціальний
розділ «Школа громадського бюджету» – citizen.omr.gov.ua/school, для
ознайомлення з програмою занять, отримання відповідей на найчастіші
запитання та безпосередньої реєстрації на онлайн-навчання. Крім того,
організатори Школи розробили рекомендації для авторів проєктів
громадського бюджету.
Для проведення цього заходу з Фондом Східна Європа було підписано
Меморандум про співпрацю в рамках реалізації спільного проєкту
«Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP)
в місті Одесі. Спікерами Школи виступили експерти Програми EGAP, що
реалізується Фондом Східна Європа, представники профільних виконавчих
органів Одеської міської ради і автори-переможці громадського бюджету
Одеси минулих років.
Слухачами Школи стали потенційні автори проєктів громадського
бюджету міста Одеси.
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2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР
З урахуванням карантинних обмежень навчання проходило в режимі
онлайн-конференцій. Протягом двох місяців шляхом інтерактивного
навчання, діалогу з експертами-спікерами та авторами вже реалізованих
проєктів учасники Школи отримали знання з історії інструменту «Бюджет
участі» і його розвитку в Україні, а також опанували навички проєктного
менеджменту.
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3. УМОВИ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА
3.1. Промисловість
Промисловий комплекс м. Одеси нараховує більше 650 підприємств.
У 2020 році промисловими підприємствами міста реалізовано
продукції на суму 34 521,3 млн грн, що на 4,4% більше, ніж у 2019 році.
Обсяг реалізованої промислової продукції міста Одеси складає 49,0%
від обсягу продукції Одеської області.

Зростання відбулося за рахунок збільшення обсягів реалізації на
підприємствах міста таких галузей:
▪ виробництво харчових продуктів та напоїв – ПАТ «Одеський
консервний завод дитячого харчування» (+16,7%), ТОВ СП «ВітмаркУкраїна» (+5,9%), ТОВ «Нове Діло» (+5,9%), ТОВ «Одеська паляниця»
(+5,0%);
▪ виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів –
ТДВ «Інтерхім» (+26,5%);
▪ машини, обладнання та механізми; електричне обладнання –
ТОВ «Телекарт-Прилад» (+10,5%), ТОВ «ВП «Сфера» (+10,4%).
У 2020 році спостерігалось зменшення експорту товарів (на 2,3%
порівняно з 2019 роком), загальний обсяг якого склав 849,5 млн дол. США.
Поряд з цим спостерігалося значне збільшення обсягів експорту
товарів до наступних країн: Фінляндія (у 15 разів більше, ніж у 2019 році),
Пакистан (у 3,6 р. б.), Саудівська Аравія (у 3,5 р. б.), Кіпр (у 2,7 р. б.),
Словаччина (у 2,4 р. б.), Угорщина (у 2,4 р. б.), Румунія (у 2,3 р. б.), Малайзія
(у 2,1 р. б.).
Найбільші підприємства-експортери за статтями експорту товарів
промислового виробництва:
▪ ПАТ «Одеський
кабельний
завод
«Одескабель»,
ТОВ «Телекомунікаційні технології», ТОВ «Гідропром», ТОВ «Айсберг ЛТД»
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(машини, обладнання та механізми; електричне обладнання);
▪ ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (жири та олії тваринного або
рослинного походження);
▪ ТОВ СП «Вітмарк-Україна» (готові харчові продукти);
▪ ОФ ПАТ «ВО «Стальканат-Сілур» (недорогоцінні метали та вироби
з них).
3.2. Інвестиційна діяльність та міжнародне співробітництво
Інвестиційна діяльність
Основними показниками, що відображають стан інвестиційної
діяльності, є обсяг іноземних інвестицій, залучених в економіку міста –
прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал), боргові зобов’язання
(заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання перед прямими
інвесторами) і капітальні інвестиції.
На 01 січня 2021 року загальний
обсяг прямих іноземних інвестицій,
включаючи боргові інструменти,
залучених в економічний розвиток
міста, склав 1 606,9 млн дол. США,
у т. ч.:
▪ 559,4 млн дол. США –
капітал нерезидентів (акціонерний
капітал);
▪ 1 047,5 млн дол. США –
боргові інструменти.
Серед країн світу лідерами прямого іноземного інвестування в
економіку міста були: Кіпр – 35,5% від загального обсягу прямих інвестицій
у місто, Сінгапур – 17,7%, Нідерланди – 7,0%, Великобританія – 5,3%,
Франція – 4,3%.
У рамках реалізації Міської цільової програми підтримки
інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2019-2021 роки та
інвестиційної стратегії «ODESA 5T» місто вже декілька років поспіль
співпрацює з 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 FitchRatings;
▪ Дитячий фонд ООН (UNICEF).
Завдяки плідній співпраці з національними та міжнародними
фінансовими установами у звітному періоді продовжувалася реалізація:
▪ підпроєкту «Магістральний трамвайний маршрут прямого
сполучення «Північ-Південь» – поліпшення роботи міського громадського
транспорту шляхом налагодження прямого трамвайного маршруту між
12
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Суворовським та Київським районами міста загальною протяжністю
68,04 км, а також оновлення рухомого складу на маршруті. Даний проєкт
реалізується відповідно до Угоди про передачу коштів позики між
Міністерством інфраструктури України, Міністерством фінансів України,
Одеською
міською
радою
та
Комунальним
підприємством
«Одесміськелектротранс» від 23 жовтня 2019 року № 13010-05/167.
Проєктом передбачається постачання 14 нових багатосекційних
зчленованих трамваїв з низьким рівнем підлоги та надання супутніх послуг
для м. Одеси.
15 травня 2020 року було оголошено про проведення міжнародного
тендеру з постачання 12 нових багатосекційних зчленованих трамваїв з
низьким рівнем підлоги і надання супутніх послуг для м. Одеси, а 22 грудня
2020 року на офіційному порталі міжнародних закупівель ЄС оголошено про
скасування тендеру.
Наразі проводиться робота щодо підготовки до нової тендерної
процедури.
Другим етапом реалізації цього проєкту є залучення коштів ЄБРР на
оновлення інфраструктури, зокрема на заміну трамвайних колій, контактних
мереж, тягових підстанцій.
Наразі зроблено суттєві кроки завдяки проведенню міською владою
відповідних робіт, зокрема:
•
здійснено реконструкцію Тираспольської площі з повною заміною
трамвайного полотна та супутньої інфраструктури;
•
завершено будівництво нової ділянки трамвайної колії під
Пересипським мостом;
•
завершено капітальний ремонт вулиці Преображенської;
•
триває капітальна реконструкція вул. Новощіпний ряд (укладено
нові трамвайні колії, асфальт на проїжджій частині, встановлено нові опори
контактної мережі тощо);
▪ підпроєкту «Безпека дорожнього руху в місті Одесі» – проєкт
передбачає зменшення кількості загиблих та серйозно травмованих у
дорожньо-транспортних пригодах, а також покращення ефективності і рівня
безпеки транспорту в цілому шляхом створення мережі безпечних
пішохідних переходів, комфортної пішохідної інфраструктури, мережі
веломаршрутів та виконання низки заходів з організації дорожнього
простору.
Проведено такі роботи:
•
підписано лист про наміри щодо технічної допомоги у рамках
проєкту «Безпека дорожнього руху» між Одеською міською радою,
IMC WorldwideLtd та KocksConsultGmbH (далі – консультанти) стосовно
надання технічної допомоги за проєктом експертами компаній
IMC WorldwideLtd (Велика Британія) та KocksConsultGmbH (Німеччина)
(від 25 лютого 2020 року № 02.2-14/358);
•
розпорядженням міського голови від 03 липня 2020 року № 554
створено групу впровадження проєкту «Підвищення безпеки автомобільних
доріг в містах України» у місті Одесі;
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•
консультантами розроблено 1 пакет впровадження проєкту –
облаштування 50 пішохідних переходів з островками безпеки загальною
вартістю 1,9 млн євро;
•
24 грудня 2020 року затверджено 1 пакет за умови підготовки
Посібника процедур проєкту Міністерством інфраструктури України;
•
робота з підготовки 2-го (додаткові 50 пішохідних переходів з
островками безпеки) та 3-го пакетів (перевлаштування перехресть на кругові
та впровадження виділених смуг для велодоріжок) загальною вартістю
13 млн євро триватиме у 2021 році.
Для отримання доступу до нових джерел 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 проєктів та можливість отримання грантових коштів
понад 1 млн євро на реалізацію проєктів зі стимулювання економічного
розвитку і створення робочих місць;
▪ долучилася до проєкту CIVITAS PORTIS в рамках Ініціативи ЄС
CIVITAS. Метою проєкту є співпраця та обмін досвідом між портовими
містами ЄС для розвитку і впровадження передових інновацій у транспортну
інфраструктуру міста.
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».
Основним джерелом модернізації
і технічного переоснащення підприємств
міста є капітальні інвестиції. Зокрема,
за 2020 рік підприємствами та
організаціями міста за рахунок усіх
джерел
фінансування
освоєно
10 939,4 млн грн капітальних інвестицій
(-8,6% у порівнянні з 2019 роком).
Перспективні напрями розвитку міста
Сьогодні перспективними векторами інвестиційної політики м. Одеси є
реалізація проєктів зі створення нового економічного простору та
стимулювання
інвестиційної
активності,
а
також
реалізація
енергоефективних та екологічних заходів у всіх сферах діяльності міста.
На території м. Одеси планується реалізувати проєкт зі створення
Зони пріоритетного розвитку на полях фільтрації – це єдина вільна
територія у місті площею біля 1 000 га. На початковому етапі розглядається
пілотний проєкт на площі 200 га.
Висока щільність забудови м. Одеси сьогодні не дозволяє розміщення
необхідних обсягів як житлової і громадської, так і промислової забудови,
зелених насаджень, рекреаційних об’єктів. У наявних у місті промислових
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зонах підприємства практично не мають перспектив для розширення
виробничих площ. Крім того, враховуючи, що Одеський морський
торговельний порт знаходиться у межах міста, логістичні та стивідорні
компанії також не мають потенціалу для розширення.
На сесії Одеської міської ради схвалено відповідну Концепцію
створення та функціонування Зони пріоритетного розвитку на полях
фільтрації в місті Одесі (рішення Одеської міської ради від 10 червня
2020 року № 6041-VII). Планується розміщення нових підприємств з:
• виробництва електричного устаткування, побутових приладів;
• інформаційних технологій;
• логістики;
• агропереробки;
• виробництва виробів з пластику;
• сміттєпереробки.
Ключові фінансові показники для пілотного проєкту на площі 200 га:
▪ кількість залучених інвестицій – 2 – 3 млрд грн (за 10 років);
▪ 1 млрд грн – фінансування на інфраструктуру;
▪ понад 5 000 створених робочих місць;
▪ більше 1,3 млрд грн надходжень до бюджету м. Одеси (за 10 років);
▪ 9 років – окупність проєкту.
У рамках реалізації енергоефективного та екологічного вектору
розвитку міста передбачається:
▪ затвердження Одеською міською радою та реалізація Концепції
«Модель поводження з твердими побутовими відходами у місті Одесі»;
▪ залучення фінансування на реалізацію проєкту «Придбання
30 електробусів»:
•
у 2020 році Урядом України з Європейським інвестиційним
банком підписано Угоду про фінансування програми «Міський громадський
транспорт України – ІІ»;
•
у жовтні 2020 року Міністерством інфраструктури України було
направлено лист-запит щодо програм, якими передбачено фінансування за
рахунок програми «Міський громадський транспорт України – ІІ»;
•
у грудні 2020 року проєкт придбання 30 електробусів та
встановлення 4 станцій швидкої підзарядки в місті Одесі було затверджено
групою управління проєктом «Міський громадський транспорт України – ІІ»
(Міністерство інфраструктури України, Міністерство фінансів України та
Європейський інвестиційний банк);
•
для подальшої реалізації проєкту необхідна ратифікація
Верховною Радою України Урядової угоди з Європейським інвестиційним
банком;
▪ залучення кредитних коштів та/або підписання ЕСКО-контрактів для
реалізації проєкту «Комплексна термомодернізація бюджетних установ
м. Одеси».
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Міжнародне співробітництво
Одеса посідає одне з провідних місць в Україні за своїм культурним та
туристичним потенціалом та є відкритим для активної співпраці з
іноземними партнерами. Влада міста докладає усіх зусиль для розширення
міжнародних зв’язків та підтримки іміджу Одеси як надійного ділового
партнера, а також «українського центру» культури, освіти і туризму. З метою
поглиблення міжміської кооперації Одеською міською радою підтримуються
контакти з більше ніж 30 порідненими містами, у співпраці з якими
реалізується низка культурних та соціально значущих проєктів.
Одеса посідає друге місце після столиці держави за кількістю
дипломатичних установ, що свідчить про високий статус міста та визнання
міжнародним співтовариством. Наразі в Одесі налічується 26 дипломатичних
місій (разом з представництвом Міністерства закордонних справ України та
культурними центрами).
У 2020 році через стрімке поширення коронавірусу SARS-CoV-2
реалізацію більшості масштабних проєктів було скасовано або перенесено на
наступні роки. Загальна епідеміологічна ситуація у світі змусила переглянути
звичну концепцію кооперації з іноземними партнерами та адаптуватися до
умов сьогодення шляхом проведення заходів в онлайн-режимі.
Протягом звітного періоду здійснювалися заходи з реалізації проєктів
щодо благоустрою зелених зон у стилях поріднених міст і країн, в яких
вони розташовані. Так, у 2020 році Грецький парк отримав відзнаку у
категорії «Ревіталізація зеленої зони» у престижному будівельному конкурсі
«EuropeanAward – 2019».
Також проводилася робота щодо реалізації проєкту благоустрою в
Одесі скверу «Регенсбург» (в межах вулиць Старопортофранківської,
Пішонівської та Мечникова), концепція якого розроблена у тісній кооперації
з відповідним містом-побратимом Одеси Регенсбургом.
Разом з тим:
▪ активізовано співробітництво з містом-побратимом Генуєю
(Італійська Республіка) у галузі освіти, культури та туризму, розвитку
інфраструктури та економічних відносин, а також збереження культурної
спадщини та реставрації архітектурних пам’яток. Прикладом є робота щодо
створення Офісу реставрації та урбаністики при Одеському міському голові;
▪ проведено роботу щодо укладання Договору про встановлення
партнерських відносин з містом Момбасою (Республіка Кенія) (даний
Договір підписаний у січні 2021 року).
У 2020 році продовжувалася реалізація проєкту передання порідненим
містам туристичного символу Одеси «Якір-серце». Перші примірники
артоб’єкта відкриті у 2019 році у поріднених містах Ларнаці (Республіка
Кіпр) та Марселі(Французька Республіка).
Протягом 2021 року заплановано урочисте відкриття ще двох
туристичних символів у містах-побратимах Регенсбурзі (Федеративна
Республіка Німеччина) та Генуї (Італійська Республіка).
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Передання туристичного символу Одеси передбачається таким
порідненим містам, як: Пірей (Грецька Республіка), Хайфа (Держава Ізраїль),
Марракеш (Королівство Марокко), Стамбул (Республіка Туреччина).
Слід звернути увагу на те, що відповідно до рішення Одеської міської
ради від 06 лютого 2020 року № 5627-VII започаткована робота з визначення
Амбасадорів міста Одеси.
Так, комісією з питань відбору та визначення Амбасадорів міста Одеси
було затверджено Амбасадорів у Французькій та Польській республіках.
У грудні 2020 року започатковано розробку Маркетингової стратегії
міста Одеси для формування позитивного іміджу міста Одеси, створення
сприятливого клімату для зовнішніх інвесторів і місцевого бізнесу, в тому
числі туристичного, активізації інвестиційних процесів, впровадження
інновацій, підвищення конкурентоспроможності місцевих підприємств,
покращення якості життя мешканців міста.
З метою поширення інформації про інвестиційні можливості міста
Одеси та його промисловий потенціал розроблено каталог «MadeinOdesa»,
який розповсюджено у рамках проведення міжнародних інвестиційних
форумів, нарад та зустрічей з іноземними делегаціями.
3.3. Розвиток підприємництва та надання
адміністративних послуг
Розвиток підприємництва
Малий і середній бізнес це:
▪ 99,9% від загальної кількості підприємств міста;
▪ 86,2% від кількості працівників, зайнятих на підприємствах міста;
▪ 67,5% в обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) по м. Одесі.
За 2020 рік у м. Одесі зареєстровано11 274 суб'єкти господарювання,
що на 13,3% менше 2019 року. Зокрема зареєстровано:
▪ 2 782 юридичні особи (на 23,2% менше, ніж у 2019 році);
▪ 8 492 фізичні особи-підприємця (на 9,5% менше).
На початок 2021 року в м. Одесі на обліку перебувало 143,5 тис.
суб'єктів господарювання, у т. ч.:
▪ 63,9 тис.од. юридичних осіб, що на 2,8 тис.од. (+4,7%) більше
2019 року;
▪ 79,6 тис.од. фізичних осіб-підприємців, що майже на 0,6 тис.од.
менше (-0,7%), ніж у 2019 році.
Основні сфери діяльності суб’єктів малого підприємництва м. Одеси:
▪ торгівля оптова та роздрібна – це більше 30 тис. активних суб’єктів
господарювання;
▪ IT – 150 компаній та 8,2 тис. активних суб’єктів господарювання;
▪ операції з нерухомим майном – 5,8 тис. суб’єктів господарювання;
▪ транспортні послуги – майже 3 тис. суб’єктів підприємництва;
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▪ переробна промисловість – 3 тис. суб’єктів господарювання.

Від малого та середнього бізнесу до бюджету м. Одеси за 2020 рік
надійшло єдиного податку в сумі 1 292,6 млн грн, що на 109,8 млн грн або
на 9,3% більше 2019 року.
Для створення належних умов для всебічного розвитку малого
підприємництва як складової економічного потенціалу міста та підвищення
його ролі у вирішенні соціальних проблем продовжувалося надання
фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва за
рахунок коштів бюджету м. Одеси.
Фінансова підтримка у вигляді поворотної фінансової допомоги у
2020 році за результатами конкурсу була надана фізичній особі-підприємцю
Стешенко Ю.В. у розмірі 400,0 тис.грн для реалізації бізнес-плану у сфері
поліграфії.
З метою закріплення іміджу Одеси як інвестиційно привабливого міста,
сприяння малому і середньому бізнесу в обміні досвідом з міжнародними
компаніями місцевою владою надана підтримка у проведенні 29 серпня
2020 року Міжнародної ІТ-конференції «8Р». Ця конференція проводиться
у м. Одесі вже 9 років поспіль.
За звітний період у конференції взяло участь майже 800 учасників, які
мали змогу отримати нові практичні знання в області Інтернет-маркетингу та
встановити нові ділові контакти.
Надання адміністративних послуг
Наприкінці 2020 року через Центр надання адміністративних послуг
Одеської міської ради надавалось 302 адміністративні послуги.
За 2020 рік завдяки оптимізації робочого процесу та безперервній
роботі Центру надання адміністративних послуг у період карантину вдалося
підтримати позитивну динаміку роботи: прийнято 275 558 заяв на отримання
адміністративних послуг, що на 19,4% більше, ніж у 2019 році; видано
292 776 готових результатів надання адміністративних послуг, що на 20,8%
більше, ніж у 2019 році.
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У 2020 році в структурі адміністративних послуг, які надаються через
Центр, найбільшу питому вагу (64,9%) займають адміністративні послуги, які
надаються Департаментом надання адміністративних послуг Одеської
міської ради як суб’єктом надання адміністративних послуг, що складає
189 976 послуг.

У
2020
році
Департаментом
впроваджено
комплексну
адміністративну послугу «Оформлення і видача паспорта громадянина
України з безконтактним електронним носієм вперше особі віком від 14 до
18 років з одночасною реєстрацією у Державному реєстрі фізичних осібплатників податків» – надано 1 136 послуг.
Також
завдяки
реалізації
пілотного
проєкту
«єМалятко»
(впроваджується в рамках україно-швейцарської програми EGAP, що
реалізується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge у партнерстві з
Міністерством цифрової трансформації України та фінансується
Швейцарською агенцією розвитку і співробітництва, і передбачає надання
комплексу послуг для новонароджених за однією заявою) батьки мали
можливість звернутися до адміністраторів Центру одразу ж у пологових
будинках, де організовано віддалені робочі місця. Прийом документів в
рамках комплексної послуги «єМалятко» також здійснювався у приміщеннях
Центру.
На 01 січня 2021 року такою послугою скористалися 2 216 родин, які
отримали 10 306 послуг.
В умовах дії карантину Центр продовжував надавати адміністративні
послуги з виїздом на місце тим одеситам, які самостійно не можуть дістатися
Центру. У 2020 році Департаментом надання адміністративних послуг
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Одеської міської ради із дотриманням усіх протиепідемічних заходів
здійснено 302 виїзні прийоми, що на 2,0% більше, ніж у 2019 році.
Відповідно до ст. 37-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» Департамент продовжував здійснювати формування та ведення
реєстру територіальної громади м. Одеси шляхом приймання картотек
поквартирного обліку громадян від підприємств з обслуговування житлового
фонду та переведення їх в електронний формат.
Ведення та володіння реєстром територіальної громади надає
можливість Департаменту забезпечувати попит юридичних та фізичних осіб
на отримання відповідної інформації.
З вересня 2019 року Департаментом запроваджено адміністративну
послугу з надання відомостей про зареєстрованих осіб у житловому
приміщенні / будинку, а з червня 2020 року – надання відомостей про
кількість зареєстрованих осіб у житловому приміщенні / будинку.
Загальна
кількість
наданих
Департаментом відомостей становить
72 335 одиниць.
У 2020 році Департаментом
відпрацьовано 58 494 запити, що
надійшли від нотаріусів / установ /
організацій / підприємств.
Департамент розширює свій інструментарій комунікацій із суб’єктами
звернень.
На сайті Центру працює електронна черга, яка забезпечує суб’єктів
звернень можливістю самостійно записатись на прийом. Крім цього, таку
можливість забезпечують термінали самообслуговування, встановлені в усіх
приміщеннях Центру. Консультування та попередній запис на прийом
здійснюється через call-центр Департаменту.
В Центрі відкрита дитяча кімната, де працюють фахові вихователі, під
наглядом яких батьки, які прийшли до Центру, мають можливість залишити
своїх дітей. У 2020 році дитячу кімнату відвідали 2 126 дітей
(у 2019 році – 3 159 дітей).
Департамент підтримує впровадження розробленої власної
унікальної системи підготовки кадрів, в рамках якої бажаючий обійняти
посаду адміністратора ЦНАП в обов’язковому порядку проходить
стажування / навчання протягом 1 місяця.
У серпні 2020 року відкрито оновлений підрозділ Центру надання
адміністративних послуг Одеської міської ради у Суворовському районі
м. Одеси, де суб’єкти звернення отримують послуги з реєстрації місця
проживання, біометричні паспорти та комплексну послугу «єМалятко».
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3.4. Розміщення тимчасових споруд, елементів вуличної торгівлі та
зовнішньої реклами
Протягом звітного періоду проводилася відповідна робота щодо
впорядкування елементів міського середовища для врегулювання
проблеми безсистемного розміщення тимчасових споруд та елементів
вуличної торгівлі. Здійснювався контроль за розміщенням тимчасових
споруд та елементів вуличної торгівлі, проводилися заходи з ліквідації
стихійної торгівлі.
Так, у 2020 році демонтовано 129 протиправно встановлених
тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі, а також 406 об’єктів
стихійної торгівлі (у 2019 році – 576 споруд та елементів і 308 об’єктів
відповідно).
Від плати за право користування
місцями комунальної власності для
розміщення тимчасових споруд та
елементів вуличної торгівлі до
бюджету м. Одеси у 2020 році
надійшло 44,1 млн грн.
Згідно із Законом України «Про оренду державного та комунального
майна» та постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року
№ 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна»
встановлено новий Порядок передачі в оренду державного та комунального
майна виключно на умовах електронних аукціонів. У зв'язку з цим, до
прийняття Одеською міською радою нових правил розміщення тимчасових
споруд та елементів вуличної торгівлі, договори на право тимчасового
користування місцями комунальної власності для їх розміщення не
укладалися, що призвело до збільшення кількості об'єктів стихійної торгівлі.
Також протягом 2020 року тривала систематична робота з припинення
стихійної торгівлі на території міста Одеси. Проводилися об’єднані рейди з
представниками районних адміністрацій Одеської міської ради та Головного
управління Національної поліції в Одеській області.
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Крім того, розглянуто 495 звернень і скарг громадян у сфері торгівлі,
ресторанного господарства та сфері послуг і 990 звернень та скарг громадян
у сфері захисту прав споживачів.
У звітному періоді Одеською міською радою у межах своїх повноважень
постійно здійснювався контроль за дотриманням суб’єктами
господарювання вимог Правил розміщення зовнішньої реклами у місті
Одесі, Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у
новій редакції, Порядку розміщення вивісок на території міста Одеси.
Окрім здійснення контролю за діяльністю великих рекламних компаній,
проводились комплексні перевірки суб’єктів господарювання, які
розповсюджують зовнішню рекламу власних товарів та послуг. Особлива
увага приділялася перевіркам законності розміщення рекламних конструкцій
на фасадах у центральній частині міста, особливо в історичному ареалі.
Так, за результатами виявлених порушень за 2020 рік винесено
7 126 приписів про усунення порушень. За 2019 рік кількість винесених
приписів склала 6 695 одиниць. Частина виявлених порушень була усунена
суб’єктами господарювання у добровільному порядку.
Відносно порушень, які не були
усунені у добровільному порядку у
вказані
у
приписах
строки,
організовані та вжиті заходи з
демонтажу рекламних конструкцій,
розміщених з порушенням вимог
Правил
розміщення
зовнішньої
реклами у місті Одесі.
За
2020
рік
демонтовано
3 972 рекламні
конструкції
(за
2019 рік – 5 017 од.)
Також складено 1 451 протокол про адміністративні правопорушення на
загальну суму 229,7 тис.грн, внаслідок чого сума сплачених штрафів, яка
надійшла до бюджету міста Одеси, склала 223,7 тис.грн (2019 рік –
1 242 протоколи про адміністративні правопорушення).
У звітному періоді у встановленому порядку проводилася видача та
анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Так, за 2020 рік
видано 438 дозволів (за 2019 рік – більше 700 дозволів). Згідно з рішенням
Виконавчого комітету Одеської міської ради «Про анулювання дозволів на
розміщення зовнішньої реклами» анульовано 130 дозволів (за 2019 рік –
146 дозволів).
Водночас зареєстровано 368 технічних паспортів (за 2019 рік –
321 технічний паспорт).

22

3. УМОВИ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА

Разом з тим, план надходжень плати за тимчасове користування місцями
для розташування рекламних засобів за 2020 рік перевиконано на 1,4 млн грн
(заплановано 37,5 млн грн, фактично до бюджету м. Одеси надійшло
38,9 млн грн).
Кількість розміщеної соціальної реклами та інформації соціальної
спрямованості склала 2 291 одиницю (за 2019 рік – 3 032 од.).
3.5. 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 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 керуючими компаніями, у місті
Одесі зареєстровано 1 691 ОСББ та ЖБК, в яких налічується 1 895 будинків, з
них: 1 349 – ОСББ (1 528 будинків); 342 – ЖБК(367 будинків).
За 2020 рік Виконавчим комітетом Одеської міської ради прийнято
8 рішень про встановлення тарифів на теплову енергію, у т. ч. на послуги з
постачання теплової енергії і постачання гарячої води.
За звітний період у рамках Міської цільової програми
відшкодування частини кредитів, отриманих на впровадження заходів з
енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних
будинків у м. Одесі на 2019-2020 роки, прийнято 5 рішень Виконавчого
комітету Одеської міської ради за 2020 рік – 49 ОСББ та 10 ЖБК з бюджету
м. Одеси компенсовано частину кредитних коштів, залучених на
впровадження заходів з енергозбереження.
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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
2020 року по 5 об’єктах підписано ЕСКО-договори. За 5 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 2020 року (листопад – грудень) склала 268,39 тис.грн.
Строк дії енергосервісного договору становить 5 – 6 років. Після
закінчення строку дії контракту ЕСКО-компанія зобов'язується передати
встановлене обладнання і матеріали у власність територіальної громади, а
економію буде отримувати вже безпосередньо розпорядник бюджетних
коштів.
За підтримки Одеської міської ради World Bank Group International
Finance Corporation у рамках проєкту IFC «Енергоефективність у житловому
секторі України» проведено навчально-роз’яснювальні заходи для керівників
ОСББ і ЖБК, на яких висвітлювались основні питання підвищення
енергоефективності житлових будинків та інші питання, пов’язані зі
зниженням споживання електроенергії, втрат тепла тощо.
Протягом 2020 року Комунальним підприємством «Агентство програм
розвитку Одеси» розроблено оновлену Концепцію системи енергетичного
менеджменту в м. Одесі.
Водночас, у рамках організації роботи системи енергетичного
менеджменту проводився моніторинг споживання енергоресурсів більше ніж
у 520 комунальних установах на базі програмного комплексу
«Енергобаланс» (енергетичний моніторинг – складова частина енергетичного
менеджменту). На сьогодні м. Одеса знаходиться на 3 етапі впровадження
системи енергомоніторингу.
За допомогою програмного комплексу «Енергобаланс» можливо
ранжувати заклади за приведеним споживанням теплової енергії, що
дозволяє виявити найбільш неенергоефективні будівлі, на які необхідно
звернути увагу першочергово.
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3.6. 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
2020
2019

Перераховано коштів до бюджету міста Одеси, млн грн
Фактично
План
% виконання
перераховано
60,0
104,0
у 1,7 р. б.
70,0
67,2
96,0

Оренда нежитлових приміщень та майна комунальної власності
Період
2020
2019

Перераховано коштів до бюджету міста Одеси, млн грн
Фактично
План
% виконання
перераховано
100,0
100,5
100,5
73,0
80,0
109,6

Орендна плата за цілісні майнові комплекси
Період
2020
2019

Перераховано коштів до бюджету міста Одеси, млн грн
Фактично
План
% виконання
перераховано
53,0
53,6
101,1
51,0
53,2
104,3

Орендна плата за землю
Період
2020
2019

Перераховано коштів до бюджету міста Одеси, млн грн
Фактично
План
% виконання
перераховано
335,0
332,4
99,2
343,8
343,4
99,9

Продаж землі
Період
2020
2019

Перераховано коштів до бюджету міста Одеси, млн грн
Фактично
План
% виконання
перераховано
39,8
59,9
150,5
72,0
91,5
127,1

Оренда берегозахисних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів
Період
2020

Перераховано коштів до бюджету міста Одеси, млн грн
Фактично
План
% виконання
перераховано
15,0
12 ,4 (9 міс)
82,7
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Період
2019

Перераховано коштів до бюджету міста Одеси, млн грн
Фактично
План
% виконання
перераховано
15,0
15,1
100,7

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
2020 рік «аукціон»
2020 рік «викуп»
2019 рік «аукціон»
2019 рік «викуп»

Кількість договорів
9
94
18
68

Площа, м2
2 453,7
13 936,5
2 151,9
7 917,7

Здійснювалася системна робота з розширення сфери орендних
відносин, посилення договірної дисципліни за договорами оренди, укладення
нових договорів оренди, суттєвого зменшення поточної заборгованості
орендарів з орендної плати, забезпечення виконання бюджетних завдань з
перерахування грошових коштів, що надходять від оренди комунального
майна.
На обліку на 01 січня 2021 року налічувалося:
▪ 1 595 договорів оренди землі на загальну суму понад 371,0 млн грн
на рік, з яких:
• 1 408 діючих договорів оренди землі на загальну суму майже
342,0 млн грн на рік;
• 187 договорів, строк дії яких закінчився;
▪ 2 003 діючі договори оренди приміщень загальною площею
456,9 тис.м2;
▪ 2 договори оренди цілісних майнових комплексів.
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Договори оренди

Період

Площа
(м2)

Кількість

Площа
(м2)

Кількість

Площа
(м2)

Кількість

Площа
(м2)

Продовжено договорів оренди
приміщення
земля

Кількість

Укладено договорів оренди
приміщення
земля

2020 рік
2019 рік

32
188

6 933,8
49 880,51

135
155

134,88
58,93

124
459

28 335,79
87 290,69

40
40

13,25
18,11

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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4.1. Транспортна інфраструктура та безпека дорожнього руху
Транспортна інфраструктура
У м. Одесі наявна розвинута транспортна інфраструктура, яка
задовольняє потреби населення та підприємств і організацій у перевезеннях
пасажирів та вантажів.
З метою надання якісних транспортних послуг населенню міста
Комунальним підприємством «Одесміськелектротранс» (далі – КП «ОМЕТ»)
пасажирські
перевезення
здійснюються
23
трамвайними,
12 тролейбусними та 7 автобусними маршрутами. На лінії щодня в
середньому експлуатуються 141 трамвай та 95 тролейбусів, а також
73 автобуси.

Міським електротранспортом перевозяться усі пільгові категорії
громадян, яким чинним законодавством України надано право безоплатного
проїзду.
У 2020 році КП «ОМЕТ» перевезено на 30,9% менше пасажирів, ніж у
2019 році, що пояснюється дією карантинних обмежень.
Разом з тим, протягом звітного періоду продовжувалося оновлення
рухомого складу КП «ОМЕТ», зокрема виконано капітальний ремонт та
випущено на лінію 3 трамвайні вагони з переобладнанням їх у частково
низькопідлогові:
▪ 2 односекційні трамваї Odissey;
▪ 1 багатосекційний трамвайний вагон Odissey MAX.
У 2020 році розпочато реалізацію пілотного проєкту щодо
безготівкової оплати проїзду у громадському транспорті. Зокрема, в
жовтні 2020 року в трамвайних вагонах за маршрутом № 12 встановлені
валідатори, які за допомогою функції Bluetooth фіксують та зчитують
транзакції, що роблять громадяни через мобільний додаток Transpod. Проєкт
не передбачав виділення фінансового ресурсу з бюджету м. Одеси –
закупівлю та встановлення обладнання на себе взяла компанія EasyPay, а
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розробку мобільного додатка – компанія Transpod.
У 2021 році планується встановлення таких валідаторів на всьому
громадському транспорті міста (трамваї та тролейбуси). Так, за січень –
лютий 2021 року встановлено 100 валідаторів на трамвайних маршрутах
№№ 1, 5, 7, 12, 15, 18, 21, 28. У квітні планується встановлення ще
57 валідаторів у трамвайних вагонах.
Особлива увага приділялася покрашенню зручності, привабливості та
безпеці у користуванні міським електротранспортом, підвищенню комфорту
пасажирів.
Зокрема, для зручності отримання інформації у 2020 році встановлено
інформаційне табло на кінцевій зупинці на вул. Чорноморського козацтва.
Всього на сьогодні на основних вузлових пересадочних кінцевих зупинках
міського електричного транспорту функціонують 5 одиниць інформаційних
табло, які відображують час прибуття трамваїв та тролейбусів відповідного
маршруту.
При цьому на рухомий склад встановлюються мовні комплекси, які
першочергово мають полегшити користування електричним транспортом для
людей з вадами зору. Протягом звітного періоду на найпопулярніших
туристичних трамвайних маршрутах №№ 5, 28 встановлено оновлені мовні
комплекси з оголошенням про зупинки не тільки українською, але й
англійською мовою.
З метою створення безпечних умов для перевезення пасажирів
автомобільним транспортом, покращення якості та доступності
пасажирських перевезень і створення конкурентного середовища у березні та
грудні 2020 року організовано і проведено 2 конкурси з перевезення
пасажирів 33 автобусними маршрутами загального користування.
Жодне з підприємств-перевізників не надало заявку для участі у
конкурсі по двох об’єктах. Так, маршрути №№ 110к, 117, 162, 137
залишились без підприємства-перевізника. Відмова в обслуговуванні
маршрутів пов’язана з несприятливою економічною ситуацією на ринку
пасажирських автобусних перевезень та браком кваліфікованих водійських
кадрів.
На міських автобусних маршрутах загального користування
організована робота 42 автобусів, пристосованих для перевезення осіб з
інвалідністю на 23 маршрутах. Розклад руху вказаних автобусів щомісячно
розміщувався на офіційному вебсайті Одеської міської ради та відображався
в мобільних додатках.
Згідно з побажаннями громадських організацій для перевезення осіб з
інвалідністю до міських пляжів «Дельфін», «7-й траверс» на 11-й ст.
Великого Фонтану і гідропарку «Лузанівка» в літній період 2020 року було
розроблено графік та організовано безкоштовне виділення більше
200 автобусів типу Богдан (Еталон). При здійсненні зазначених перевезень
використовувалися спеціальні інформаційні таблички. Проводилися
обов’язкові інструктажі з водіями, що здійснювали перевезення, вказувалося
на необхідність надання допомоги пасажирам при посадці і висадці.
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Міжнародний аеропорт «Одеса» пов’язаний повітряними лініями із
70 містами світу. Аеропорт приймає та обслуговує близько 20 авіакомпаній,
які виконують орієнтовно 140 регулярних рейсів на тиждень до більше ніж
40 міжнародних і національних пунктів призначення. Постійно проводиться
робота із залучення до діяльності аеропорту нових авіакомпаній.
Основними
авіакомпаніями,
що
здійснюють рейси
з/до
Міжнародного аеропорту «Одеса» є: WizzAir, МАУ, AzurAir, Sky UP, Роза
Ветров, RyanAir, LOT, Австрійські Авіалінії, Flydubai, БизЕйрлайн, Belavia,
Чеські авіалінії, airBaltic, TurkishAirlines, ElAl.
На сьогодні з/до Міжнародного аеропорту «Одеса» здійснюються
регулярні рейси за наступними напрямками: Бориспіль, Харків, Львів,
Стамбул, Відень, Варшава, Мінськ, Тель-Авів, Дубаї, Салоніки,
Шарм-еш-Шейх, Анталія, Мілан, Болонья, Прага, Рига, Берлін, Гданськ, Рим,
Будапешт, Братислава, Дюссельдорф, Краків, Познань, Вроцлав, Катовіце.
У 2020 році відкрито нові напрямки: Корфу, Даламан, Бодрум, Тіват,
Стамбул (Сабіха), Батумі, Запоріжжя, Хургада, Кайсері, Абу-Дабі, Барселона.
Протягом 2020 року аеропортом:
▪ оброблено 341,7 тонн вантажів, що на 45,5% менше, ніж за 2019 рік;
▪ обслуговано 698,7 тис. пасажирів, що на 58,8% менше порівняно з
2019 роком. Кількість рейсів становила 9 332 одиниці (-44,1%).
У 2020 році кількість виконаних
як міжнародних, так і внутрішніх
рейсів, здійснених у Міжнародному
аеропорту «Одеса», зменшилася. Так,
кількість
внутрішніх
рейсів
знизилася на 988 одиниць (-22,9% до
2019 року), міжнародних рейсів – на
6 369 одиниць (-51,5% до 2019 року).
Зменшення обсягів обробки вантажів та пасажирів спричинено
введенням заходів, направлених на запобігання виникненню та поширенню,
локалізацію та ліквідацію спалахів коронавірусної хвороби (COVID-19) на
території України та безпосередньо у м. Одесі (протягом 4 місяців
підприємство не здійснювало свою господарську діяльність).
Обсяг переробки вантажів Одеською філією Державного
підприємства «Адміністрація морських портів України» за 2020 рік
становив 23 370,2 тис. тонн та знизився у порівнянні з 2019 роком на 7,8%.
Безпека дорожнього руху
З метою належної організації дорожнього руху та підвищення його
безпеки виконувалися заходи з утримання, ремонту та облаштування
технічними засобами регулювання дорожнього руху вулично-дорожньої
мережі міста. Так, відповідно до Правил утримання технічних засобів
регулювання дорожнього руху вулично-дорожньої мережі населених пунктів
здійснювались планові роботи з утримання 11 000 дорожніх знаків,
10 630 п/м напрямних турнікетних огороджень, 3 146 п/м бар’єрного
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огородження, 246 камер відеоспостереження, 63 об’єктів кабельних дільниць
зв’язку. Крім того, встановлено 1 650 одиниць дорожніх знаків та нанесено
52,9 тис.м2 дорожньої розмітки.
Для поліпшення умов безпеки руху для осіб з інвалідністю встановлено
36 одиниць мовних акустичних приладів на 14 світлофорних об’єктах міста
та забезпечено експлуатацію 292 одиниць приладів; водночас проведено
663 планові обслуговування і відремонтовано 18 пристроїв.
Придбано 40 одиниць світлофорів, 6 одиниць контролерів
багатофункціональних пристроїв з носіями даних, що дозволило
облаштувати 4 нові світлофорні об’єкти (на 2 більше, ніж у 2019 році).
Важливим заходом у сфері організації безпеки дорожнього руху є
облаштування
нерегульованих
пішохідних
переходів
додатковим
освітленням. У рамках Міської цільової програми «Безпека дорожнього руху
в місті Одесі» на 2020-2022 роки та громадського бюджету міста Одеси було
освітлено 22 нерегульовані пішохідні переходи.
На підставі постійного моніторингу, комплексного вивчення стану
дорожнього руху, транспортних потоків, проведення виїзних нарад та
обстежень запроваджено 274 зміни в організацію дорожнього руху, що на
24 схеми більше порівняно з 2019 роком. У рамках зазначеної роботи у
2020 році було опрацьоване питання організації дорожнього руху із
запровадженням смуг для руху громадського транспорту. Розроблено та
погоджено схему організації шести смуг для руху по Миколаївській дорозі із
запровадженням двох реверсивних смуг для руху громадського транспорту.
Протягом 2020 року проводилась інвентаризація існуючих зупинкових
комплексів громадського транспорту, встановлені адреси пошкоджених
зупинкових комплексів та адреси, де об’єкти відсутні взагалі. На підставі
проведеної інвентаризації були демонтовані МАФи, які заважали
розміщенню зупинкових комплексів. За результатами проведеної роботи
встановлено 105 нових зупинкових комплексів та визначено місця для
розташування 47 зупинкових комплексів, які будуть встановлені у 2021 році.

Зупинковий комплекс за адресою:
м. Одеса, 7-ма ст. Люстдорфської дороги

Зупинковий комплекс за адресою:
м. Одеса, вул. Середньофонтанська (Залізничний вокзал)

Для вдосконалення та організації ефективного функціонування
вулично-дорожньої мережі у частині розширення паркувального простору у
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2020
році
запущено
пілотний
проєкт
із
паркування
на
пл. Катерининській.
Також розглянуто та погоджено 114 схем організації місць для
паркування, що на 12 менше у порівнянні з 2019 роком.
Важливу роль у підтриманні порядку та безпеки дорожнього руху
відіграє робота інспекторів із паркування. Так, за 2020 рік складено
34 931 матеріал про адміністративні правопорушення, з них сплачено
27 082 одиниць. Надходження до бюджету м. Одеси по сумі сплачених
штрафів складають 6,8 млн грн.
Робота інспекторів із паркування
Роки
2019
2020

Складено постанов,
одиниць
2 358
34 931

Сплачено,
одиниць
1 724
27 082

Відсоток
сплати
73,11%
77,53%

Сума сплачених
штрафів, грн
1 013 939,74
6 755 878,26

4.2. Житлово-комунальне господарство
Протягом 2020 року у місті забезпечувалася реалізація державної та
місцевої політики у сфері житлово-комунального господарства, паливноенергетичного комплексу та благоустрою міста, діяльності міського
електричного транспорту.
Так, для покращення благоустрою міста та створення належних умов
життя для мешканців, запроваджено наступні проєкти:
▪ організовано Швидку комунальну допомогу 15-01;
▪ впроваджено Інтерактивну карту зелених насаджень;
▪ розроблено Схему санітарної очистки міста Одеси;
▪ встановлено перші підземні контейнери для твердих побутових
відходів;

▪ впроваджено Комплексний підхід до наведення належного санітарного
стану міста – санітарні дні;
▪ облаштовано 5 майданчиків для збору великогабаритного сміття;
▪ розроблено та модернізовано маршрути снігоприбирання, прибирання
та мийки вулиць;
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▪ під час карантинних обмежень 2020 року проводилась робота із
знезараження та обробки місць загального користування дезінфекційними
засобами;
▪ впроваджено особові рахунки на кожний житловий будинок, що
обслуговується комунальними підприємствами житлово-комунального сервісу
Одеської міської ради;
▪ розпочато розробку електронних паспортів на кожний житловий
будинок;
▪ розроблено Майстер-план зовнішнього освітлення міста Одеси;
▪ розпочато розробку Схеми теплопостачання міста Одеси;
▪ всі підпорядковані комунальні підприємства забезпечені новим
спецодягом та інвентарем.
Ліфтове міське господарство
У рамках виконання Міської цільової програми заміни, модернізації
та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016-2020 роки проведено заміну
99 ліфтів та модернізацію 72 ліфтів.
Крім того, виготовлено проєктно-кошторисну документацію на
проведення робіт із заміни та модернізації 107 ліфтів.
Капітальний ремонт житлового фонду
У рамках виконання Міської цільової програми розвитку житлового
господарства м. Одеси на 2017-2021 роки проведено капітальний ремонт
у 161 житловому будинку, у т. ч.:
▪ капітальний ремонт покрівель – 59 об’єктів;
▪ капітальний ремонт інженерних мереж – 21 об’єкт;
▪ капітальний ремонт стиків панелей – 10 об’єктів;
▪ заміна віконних блоків в парадних – 36 об’єктів;
▪ капітальний ремонт парадних – 26 об’єктів;
▪ капітальний ремонт фасадів – 9 об’єктів.
Крім того, за рахунок обласного бюджету та субвенції з державного
бюджету протягом року здійснено ремонтні роботи у 45 житлових будинках,
а саме:
▪ заміна віконних блоків у парадних – 15 об’єктів;
▪ капітальний ремонт покрівель – 5 об’єктів;
▪ капітальний ремонт парадних – 17 об’єктів;
▪ капітальний ремонт інженерних мереж – 8 об’єктів.
Роботи з капітального ремонту дворового покриття здійснено у
18 будинках.
Також за рахунок коштів Депутатського фонду виконано наступні
роботи:
▪ заміна віконних блоків у парадних – 48 об’єктів;
▪ капітальний ремонт покрівель – 7 об’єктів;
▪ капітальний ремонт парадних – 7 об’єктів;
▪ капітальний ремонт інженерних мереж – 23 об’єкти;
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▪ капітальний ремонт дитячих майданчиків – 29 об’єктів.
У рамках громадського бюджету міста Одеси проведено роботи з
капітального ремонту 21 дитячого майданчика.
Діяльність
комунальних
підприємств
житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу міста охоплює широкий
спектр здійснюваних заходів, направлених на задоволення потреб мешканців
у наданні житлово-комунальних послуг належної якості та сприяння
розвитку і поліпшенню стану благоустрою території міста.
Озеленення міста
Комунальне
підприємство
«Міськзелентрест» перше в Україні
запровадило системну інвентаризацію
зелених насаджень із нанесенням
інформації на Інтерактивну карту дерев
(greencity.omr.gov.ua).
Обстежено та нанесено на карту
4 404 зелені насадження центральної
частини міста.
У звітному періоді проведено такі роботи з благоустрою та озеленення:
▪ виконано роботи з омолодження 442 дерев (просп. Небесної Сотні,
вул. Левітана, вул. Варненська, вул. Іцхака Рабіна, вул. Тираспольська,
вул. Армійська, вул. Канатна, вул. Пироговська, вул. Семінарська,
просп. Шевченка, просп. Гагаріна, Французький бул., просп. Адміральський);
▪ висаджено багаторічних квітників хости – 30 тис. од. та ялівцю
козацького – 4,8 тис. од. на Приморському бульварі;
▪ придбано троянд 86 тис. од.;
▪ встановлено 167 підвісних чаш вертикального озеленення;
▪ влаштовано 5 тис.м2 рулонного газону (парк «Грецький», пл. Десятого
квітня, сквер Пале-Рояль);
▪ встановлено систему автоматичного поливу зелених зон (на ділянці від
пл. Толбухіна до 3-ї ст. Люстдорфської дороги та скверу біля Одеської обласної
державної адміністрації);
▪ викорчувано 166 пнів;
▪ висаджено: 1 844 листяні дерева, 577 хвойних дерев, 18 186 листяних
порід кущів.
Також проводилася робота із захисту зелених насаджень від шкідників,
зокрема: на 1 900 деревах шляхом введення ін’єкції у стовбур були проведені
заходи із боротьби з мінуючою міллю, американським білим метеликом,
платановою кружевницею.
У рамках громадського бюджету міста Одеси у 2020 році реалізовано
наступні проєкти:
▪ «Благоустрій скверу біля кінотеатру «Вимпел» – виконано роботи з
благоустрою скверу (просп. Адміральський, 31);
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▪ «Пурпурові вітрила» – облаштовано дитячий ігровий комплекс
(просп. Академіка Глушка);
▪ «Зелений паркан» – проведено ландшафтні роботи з благоустрою та
висаджено кущі для розмежування та облагородження скверу (вул. Макаренка, 20);
▪ «Відродження скверу «Курсантські сходи» – проведено благоустрій
скверу.
Проведено благоустрій Балківских схилів – здійснено роботи з
капітального ремонту дитячого та спортивного майданчиків, а також
майданчика для вигулу собак, висаджено 10 шовковиць та проведено
санітарну обрізку дерев.
Утримання дорожньої інфраструктури
Для забезпечення зовнішнього благоустрою та збереження дорожньої
інфраструктури міста Комунальним підприємством «Міські дороги»
здійснено поточне утримання магістральних доріг міста та інженерних
споруд, а саме:
▪ зимове утримання магістральних доріг міста протяжністю
3 862,4 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 – 2 544 од.;
▪ промивка рукавів дощоприймачів – 15 260 п/м;
▪ очищення колекторів – 5 122 п/м;
▪ очищення лотків, канав – 13 079 п/м;
▪ встановлення оглядових колодязів – 40 од.;
▪ ремонт оглядових колодязів із заміною лиття – 9 од.;
▪ встановлення кришок оглядових колодязів – 22 од.;
▪ встановлення дощоприймачів – 99 од.;
▪ ремонт дощоприймачів із заміною лиття – 49 од.;
▪ встановлення кришок дощоприймачів – 138 од.
Встановлено 15 автоматичних контейнерів для збору та вивозу твердих
побутових відходів (вул. Грецька, 35, вул. Леонтовича, 15/1,
вул. Преображенська, 28, вул. Грецька, 23 – 25, вул. Торгова, 6 ріг
бул. Михайла Жванецького, вул. Гаванна, 6).
Також у рамках громадського бюджету міста Одеси у 2020 році
реалізовано проєкт «Благоустрій території по вул. Плієва» – улаштовано
дорожнє покриття та пішохідні доріжки, проведено капітальний ремонт
зовнішнього освітлення, виконано озеленення території по вул. Плієва
(від вул. Промислової до вул. Івана Микитенка).
За рахунок коштів Депутатського фонду проведено капітальний ремонт
майданчиків, призначених для розміщення контейнерів для збору твердих
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побутових відходів (вул. Центральний аеропорт, 5, Овідіопольська дор., 6 та
вул. Святослава Ріхтера, 129).
З метою технічного переоснащення протягом звітного періоду
придбано спеціальну техніку (екскаватор-навантажувач, поливо-прибиральну
машину, дорожню комбіновану машину тощо).
Освітлення міста
Комунальним підприємством електричних мереж зовнішнього
освітлення «Одесміськсвітло» виконані роботи з покращення зовнішнього
освітлення міста, зокрема:
▪ капітальний ремонт світлодіодного освітлення вул. Льва Симиренка і
сходів, які з’єднують вул. Льва Симиренка та Хаджибейську дорогу;
▪ капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення та мереж
зовнішнього електрозабезпечення:
• вул. Вапняної (від буд. № 93 до пров. 3-го Нафтовиків);
• вул. Артилерійської з внутрішньоквартальними проїздами по
вул. Артилерійській, 3а;
• вулиць Вапняне селище, Яші Гордієнка, пров. Газового) з
прилеглими вулицями та провулками;
▪ капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Володимира
Вінниченка з прилеглими вулицями та провулками;
▪ капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць
Малиновського та Суворовського районів м. Одеси (за рахунок субвенції з
обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проєктів), а
саме:
• вул. Запорізької;
• внутрішньоквартальних
проїздів
по
Фонтанській
дорозі,
Адміральському проспекту та Люстдорфській дорозі;
• вулиць з прилеглими вулицями та провулками (пров. Вокзальний з
прилеглим пров. Товарним, вул. Агрономічною, вул. Парковою,
вул. Поштовою (від буд. № 60 до вул. Промислової), Балтської дороги,
вул. Локомотивної, вул. Левадної, пров. Високого).
За рахунок коштів Депутатського фонду здійснено:
▪ капітальний ремонт зовнішнього освітлення біля житлових будинків по
вул. Маразліївській, 1а, 1б та вул. Успенській, 6;
▪ капітальний ремонт зовнішнього освітлення: вул. Станційної 2-ї;
пров. Моторного 1-го, 2-го, 3-го; вул. Десятої; вул. Дністровської; вул. Сінної
(від вул. Літакової до пров. Кустанайського);
▪ капітальний ремонт зовнішнього освітлення у дворі будинку по
вул. Магістральній, 37;
▪ капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення у сквері
«Курсантскі сходи»;
▪ капітальний
ремонт
мереж
зовнішнього
освітлення
внутрішньодворового проїзду по вул. Бреуса, 26/2 та вул. Бреуса, 24.
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Крім того, Комунальним підприємством «Одеське електротехнічне
експлуатаційно-монтажне підприємство» у звітному періоді виконано
наступні заходи:
▪ заміну 280 одиниць освітлювального обладнання на світлодіодні
світильники (енергозберігаючі) у підземних пішохідних переходах, заміну
182 одиниць пускового обладнання, встановлення 57 одиниць електроприладів,
заміну понад 1 800 одиниць супутніх електроматеріалів, заміну понад 3 200 м
кабельних ліній;
▪ монтаж та ремонт електрообладнання із заміною пускового
обладнання та встановленням нового насосу WILONH-80 на дренажній
насосній станції (вул. Отамана Головатого, 49);
▪ капітальний ремонт обладнання підземного пішохідного переходу із
заміною 2 основних насосів та щитів управління для забезпечення належного
функціонування
системи
водовідведення
(вул.
Водопровідна
ріг
3-го Водопровідного провулку);
▪ капітальний ремонт підземного пішохідного переходу: ремонт
сходинок, облицювання стін та стелі, ремонт підлоги та зовнішнього освітлення
(Привокзальна площа, 2-А , пішохідний перехід № 1).
Капітальний ремонт систем зовнішнього освітлення вулиць
Суворовського району м. Одеси:
▪ просп. Добровольського;
▪ вул. Жоліо-Кюрі;
▪ вул. Героїв оборони Одеси;
▪ вулиць з прилеглими вулицями та провулками (вул. Кишинівська
(від просп. Добровольського до вул. Південної), вул. Капітана Кузнєцова;
▪ вул. Паустовського з прилеглими внутрішньодворовими проїздами
до буд. №№ 2, 2а;
▪ внутрішньоквартальні проїзди в межах цих вулиць.
Також проведено капітальний ремонт систем зовнішнього освітлення
Кримського бульвару (від вул. Марсельської до вул. Академіка Заболотного).
Відповідно до Міської цільової програми благоустрою м. Одеси
на 2018-2021 роки забезпечено архітектурне та декоративне освітлення
центру міста, а також функціонування святкової (новорічної) ілюмінації і
казкового містечка на Думській площі (284 світлодіодні конструкції).
Всього виконано капітальний ремонт зовнішнього освітлення
на 43 об’єктах, де замінено 4 331 світильник, змонтовано 60 844 м кабельної
лінії та 6 шаф управління зовнішнім освітленням, встановлено 718 опор.
Бювети та фонтани
Протягом 2020 року Комунальним підприємством «Сервісний центр»
проведено такі роботи:
▪ капітальний ремонт чаші фонтана на Театральній площі (ремонт та
монтаж насосного обладнання, ремонт блоків керування ліхтарями, монтаж
підсвітлення форсунок фонтана;
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▪ поточний ремонт фонтанів: у сквері Космонавтів, на Привокзальній
площі, у Міському саду, на Соборній площі, у сквері Пале-Рояль,
по вул. Академіка Заболотного ріг Кримського бульвару тощо;
▪ капітальний ремонт бювета по вул. Просвіти, 1-Д;
▪ капітальний ремонт пожежних водоймів: ПВ-270 (вул. Сергія
Ядова, 26) та ПВ-100 (вул. Старопортофранківська, 45).
У липні 2020 року здійснено благоустрій однієї з головних зелених зон
міста – на березі ставка № 1 у дендропарку Перемоги створено грот.
Теплозабезпечення міста
Після закінчення опалювального сезону 2019 – 2020 років
Комунальним підприємством «Теплопостачання міста Одеси» здійснено:
▪ ремонт 7 районних, 4 квартальних, 133 індивідуальних котелень, які
знаходяться на балансі Комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси»,
та 2 котелень, що знаходяться на обслуговуванні (2-й Лермонтовський пров., 7,
вул. Паркова, 76);
▪ ремонт та повірку 3 498 контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики;
▪ еколого-теплотехнічні випробування 46 котлів із розробкою режимних
карт;
▪ заміну 4 577,5 п/м труб в однотрубному обчисленні, 4 компенсаторів
теплових мереж, 98 засувок, 187 відводів теплових мереж, відновлено
ізоляцію теплових мереж протяжністю 4 246 п/м;
▪ реконструкцію ділянок теплових мереж з використанням попередньо
ізольованих труб по вул. Канатній (від ТК 2С41 до ТК 2С45) та
по вул. Пастера (від ТК 2002 до ТК 2003) для зменшення втрат у теплових мережах.
З лютого 2021 року на офіційному сайті Комунального підприємства
«Теплопостачання міста Одеси» (teplo.od.ua) запрацював у тестовому
режимі «Особистий кабінет», де відновлено функцію історії нарахувань з
автоматичною генерацією електронної квитанції. У розділі «Історія
нарахувань» відображаються нарахування та оплата за період дії особового
рахунку.
Крім того, замість придбання нового програмного забезпечення
вдосконалено наявний програмний комплекс «Айті підприємство».
Адмініструвати дану програму будуть безпосередньо на підприємстві,
сервери з інформацією захистять згідно з усіма технічними вимогами.
У 2020 році Комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси»
розпочало розробку актуальної Схеми теплових мереж, якої в Одесі не
було понад 25 років. Схема теплових мереж – найважливіший після
Генерального плану міста Одеси та плану зонування території (зонінгу)
документ, без якого неможливо визначити точні суми фінансування для
модернізації теплового господарства, пріоритетність оновлення основних
теплових магістралей та економічний ефект проєктів з енергоефективності
для міста.
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Житлове господарство
Відповідно до вимог чинного законодавства України протягом звітного
періоду Комунальним підприємством «Житлово-комунальний сервіс»
проводився загальний огляд будинків та прибудинкових територій. За
результатами огляду в будинках, де є тріщини, встановлюються маяки та
здійснюється постійний нагляд за будинком.
Серед
будинків, що
обслуговуються
цими
комунальними
підприємствами, налічується 289 аварійних і 612 ветхих будинків.
Під час підготовки до роботи у весняно-літній період 2020 року та
осінньо-зимовий період 2020 – 2021 років виконувались наступні роботи:
▪ ремонт 14 фасадів;
▪ ремонт 92 під’їздів;
▪ фарбування 1 175 п/м парапетів, огорож;
▪ ремонт і фарбування 3 886 прапороутримувачів;
▪ упорядкування 257 дворів;
▪ ремонт і фарбування 272 спортивних та дитячих майданчиків;
▪ ремонт 58 воріт;
▪ фарбування 1 074 воріт;
▪ фарбування 447 вхідних дверей у під’їздах;
▪ очистка 606 приямків;
▪ очистка 2 025 дощоприймачів;
▪ очистка 771 підвалу;
▪ очистка 610 горищ;
▪ установка 66 урн на вулицях;
▪ фарбування 625 урн;
▪ ремонт та фарбування 525 лавок;
▪ перекопування газонів та посів трави майже на площі 65 га.
Підготовка житлового фонду до осінньо-зимового періоду
№
з/п
1.

Ремонт покрівлі

2.
3.
4.
5.

Скління вікон та дверей парадних входів
Заготівля сипучих матеріалів
Ремонт та закриття дверей парадних входів
Утеплення трубопроводів

Найменування заходів
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Одиниця
виміру
буд.
тис. м2
тис. м2
тонн
од.
тис. п/м

Кількість
1 134
48,3
2,8
1 012
175
5,0
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Поточний ремонт житлового фонду
№
з/п

Вид робіт

1.

Ремонт сходових кліток

2.
3.

Ремонт покрівлі
Ремонт трубопроводу холодного
водопостачання
Заміна трубопроводу центрального
опалення
Заміна трубопроводу каналізації
Встановлення металопластикових вікон
Ремонт електропостачання

4.
5.
6.
7.

Одиниця
виміру

Виконання робіт

од./м2
од./м2

Кількість
будинків
148
1 102

30 972
48 294

од./п/м

607

7 440

од./п/м

492

6 073

од./п/м
од./м2
од./п/м

580
59
821

6 994
348,3
16 860

Об’єм

При роботі зі зверненнями громадян на комунальних підприємствах
«ЖКС» розпочато використання цифрових технологій. Для підвищення
продуктивності підприємств і поліпшення досвіду взаємодії з клієнтами в
офісі компаній відкрито інформаційний центр, де фахівець допоможе
вирішити наявні проблеми.
4.3. Дорожнє господарство та благоустрій території міста
Дорожнє господарство
З метою відновлення експлуатаційних якостей об’єктів вуличнодорожньої мережі м. Одеси, створення умов для безпечного і
безперешкодного руху громадського та приватного автотранспорту,
відновлення пропускної здатності доріг міста протягом 2020 року роботи з
будівництва та капітального ремонту виконувались на 161 об’єкті вуличнодорожньої мережі м. Одеси, з них:
▪ будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць м. Одеси –
78 об’єктів;
▪ капітальний ремонт об’єктів благоустрою комунальної власності та
загального користування, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів та
прибудинкових територій – 83 об’єкти.
Загальний обсяг виконаних робіт із відновлення твердого /
асфальтобетонного покриття вулично-дорожньої мережі та об’єктів
благоустрою комунальної власності та загального користування, у т. ч.
проїжджої частини вулиць, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів та
прибудинкових територій, складає 496,0 тис. м2, зокрема:
▪ будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць м. Одеси –
184,5 тис. м2;
▪ капітальний ремонт об’єктів благоустрою комунальної власності та
загального користування, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів та
прибудинкових територій – 106,0 тис. м2;
▪ поточний ремонт об’єктів благоустрою комунальної власності та
загального користування, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів та
прибудинкових територій – 205,5 тис. м2.
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Завершені роботи з капітального ремонту:
▪ вул. Софіївської;
▪ пров. Воронцовського;
▪ узвозу Маринеско;
▪ пров. Короленка;
▪ перехрестя просп. Небесної Сотні та Шкільного аеродрому із
заміною трамвайної колії переїзду;
▪ покриття тротуарів та улаштування додаткової смуги проїжджої
частини по вул. Варненській, 21, 25/2;
▪ вул. Рожевої;
▪ покриття тротуару Балтської дороги (парна сторона на ділянці від
вул. Професора Каришковського до пров. 1-го Восьмого березня);
▪ покриття тротуару вул. Іцхака Рабіна (непарна сторона на ділянці від
вул. Генерала Петрова до будинку № 9 по вул. Іцхака Рабіна);
▪ тротуару вул. Героїв Крут (парна сторона на ділянці від
вул. Космонавтів до вул. Івана та Юрія Лип);
▪ покриття тротуарів вул. Ніжинської (на ділянці від вул. Дворянської
до вул. Тираспольської);
▪ твердого покриття між будівлею Одеського національного
академічного театру опери та балету (пров. Чайковського, 1) та сквером
Пале-Рояль;
▪ твердого покриття території в межах вулиць Марії Демченко,
Горіхової, Дачі Ковалевського та алеї Меморіалу героїчної оборони Одеси
411-ї берегової батареї;
▪ покриття тротуарів внутрішньоквартального проїзду від
вул. Академіка Корольова до просп. Небесної Сотні вздовж лінії
13-го трамвая;
▪ тротуарів просп. Академіка Глушка (парна сторона на ділянці від
вул. Ільфа і Петрова до просп. Небесної Сотні).
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Благоустрій території міста
Благоустрій парків, скверів та зелених зон
У звітному періоді виконувались такі заходи:
▪ розроблені проєктні пропозиції з благоустрою скверу у межах
просп. Шевченка, просп. Гагаріна (біля будівлі Одеської обласної державної
адміністрації) з урахуванням створення у цьому сквері двох меморіалів
«Героям Небесної Сотні» і «Воїнам Одеси і області, які загинули в зоні
проведення АТО»;

▪ розроблялися

проєктні пропозиції з благоустрою скверу
«Армійський» у районі будинків по вул. Армійській, 8, 8-б, 8-в;
▪ продовжувалися роботи з благоустрою дендропарку Перемоги,
а саме: встановлені малі архітектурні форми, замінено огорожу з
вул. Академічної, виконано додаткове озеленення та мостіння з боку
північного входу до парку;
▪ розпочато підготовчі роботи з розробки проєкту утримання та
реконструкції парку культури та відпочинку «Дюківський сад» у м. Одесі;
▪ реалізовані проєктні рішення з благоустрою Траси здоров’я у районі
10-ї станції Великого Фонтану, відкрито пішохідний та велосипедний рух
шляхопроводом на цій ділянці;
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▪ розроблено Концепцію благоустрою парку – пам’ятки садовопаркового мистецтва «Парк Савицького»;
▪ розроблено проєкт благоустрою території скверу «Регенсбург» на
вул. Старопортофранківській.

Розміщення тимчасових споруд
Протягом 2020 року розроблено 4 комплексні схеми з розміщення
тимчасових споруд, що використовуються для підприємницької діяльності в
м. Одесі та видано 1 005 паспортів прив’язки тимчасових споруд для
підприємницької діяльності.
Контроль за забудовою міста
Контроль за проведенням будь-яких земляних, монтажних, ремонтних
робіт на об’єктах благоустрою міста, видачу і закриття дозволів на
порушення об’єктів благоустрою під час виконання земляних, монтажних та
інших робіт, пов’язаних з тимчасовим порушенням існуючого благоустрою
та його відновленням, здійснює Інспекція з благоустрою міста Одеської
міської ради.
Протягом звітного періоду Інспекцією видано 4 196 дозволів та
проведено 769 перевірок будівельних об’єктів. За фактами виявлених
порушень на будівельних об’єктах складаються протоколи про
адміністративні правопорушення та надаються приписи на усунення
виявлених порушень.
На постійному контролі Інспекції знаходяться питання, пов’язані з
руйнуванням покриття вулично-дорожньої мережі міста, які виникають
внаслідок природного зносу, в результаті господарської діяльності суб’єктів
підприємництва. Інспекцією вжиті заходи щодо відновлення покриття на
44 об’єктах.
В рамках виконання Міської програми «Рівність» на 2020-2022 роки
власників 37 приміщень зобов’язали за власні кошти облаштувати пандуси
або кнопки виклику персоналу для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення.
З метою надання мешканцям міста інформації щодо забудови території
розроблено інтерактивну онлайн-мапузабудови міста, яка містить
інформацію про наявність дозвільних документів, фактичний стан об’єктів,
проведені перевірки та результати обстежень, їх візуалізацію.
Нині на ресурсі розміщено 90 об’єктів будівництва в м. Одесі.
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Інтерактивна онлайн-мапа постійно наповнюється та оновлюється.
Кожен мешканець міста має змогу ознайомитися з даною інформацією.
4.4. Будівництво
За 2020 рік будівельна діяльність характеризується наступними
показниками:
▪ 186,4 тис. м2 введено в експлуатацію загальної площі житла (нове
будівництво) у м. Одесі, що складає 38,8% прийнятого житла по області;
▪ 26,6 тис. м2 прийнято в експлуатацію житла в одноквартирних
будинках, 159,8 тис. м2 – із двома і більше квартирами;
▪ 24 159,8 млн грн – обсяг виробленої будівельної продукції (86,5%
від загального обсягу виробленої будівельної продукції по області).

За звітний період роботи з проєктування, будівництва, реконструкції,
реставрації та капітального ремонту виконувались на 195 об’єктах
соціальної та інженерної інфраструктури міста.
Об’єкти охорони здоров’я
Значні обсяги бюджетних призначень у 2020 році спрямовувалися на
реалізацію заходів з оновлення об’єктів сфери охорони здоров’я та створення
належних умов для лікування одеситів, що пов’язано з пандемією COVID-19.
Масштабні роботи проводились в усіх лікарнях міста.
У Міській клінічній лікарні № 1, розташованій по вул. М’ясоєдовській, 32,
виконувались наступні заходи:
▪ завершено реставрацію покрівлі та фасадів головного корпусу
лікарні для забезпечення автентичності історичної будівлі;
▪ здійснювались капітальні роботи всередині будівлі головного
корпусу: у відновлених приміщеннях відкрито сучасне реанімаційне
відділення на 15 ліжок та гінекологічне відділення на 30 ліжок,
відремонтовано приміщення для розташування приймально-діагностичного
відділення та відділення травматології;
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▪ проведено капітальний ремонт інженерних мереж киснепостачання
та поточний ремонт приміщень для розгортання відділень для госпіталізації
хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
Планується подальше поетапне оновлення інших корпусів лікарні.
З метою вирішення проблеми боротьби з інфекційними хворобами
продовжувались роботи у Міській клінічній інфекційній лікарні,
розташованій по вул. Пастера, 5/7:
▪ відкрито відділення на 35 ліжок у новому корпусі, збудованому на
базі старого харчоблоку, у якому обладнані напівбокси – маломісткі
ізольовані палати з виходами до загального коридору; відділення
спроєктовано і обладнано таким чином, щоб у разі необхідності можна було
виконувати всі реанімаційні дії і ефективно надати допомогу на місці;
передбачено процедурний, маніпуляційний та рентгенологічний кабінети;
▪ відкрито відділення на 35 ліжок у новому корпусі, збудованому на
базі колишньої пральні, із 4 автономними боксами з окремим входом, а також
12 напівбоксованими маломісними палатами з виходом у загальний коридор;

▪ завершено

капітальний
ремонт
приміщення
особистого
лабораторного підрозділу (ПЛР-лабораторія); роботи виконані з урахуванням
вимог до лабораторних приміщень: встановлені спеціальні вікна та двері,
змонтовані спеціальні мережі каналізації та вентиляції, охоронна система та
система доступу, протипожежна сигналізація тощо;
▪ завершуються роботи з капітального ремонту корпусу молочної
кухні та центрального стерилізаційного відділення;
▪ у нових корпусах лікарні встановлені сучасні енергозберігаючі вікна,
замінено системи водопостачання, каналізації, вентиляції, електричні мережі,
виконано повне внутрішнє та зовнішнє оздоблення, облаштування пандусів;
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при оздобленні приміщень використані сучасні матеріали, що відповідають
стандартам санітарії та гігієни для інфекційних відділень.
Крім того, реалізовано наступні заходи:
▪ реконструкція інженерних мереж киснепостачання зі встановленням
кріоциліндрів;
▪ капітальний ремонт внутрішньомайданчикових інженерних мереж
водопостачання, госппобутової та зливової каналізації; реконструкцію мереж
теплопостачання, а також частину робіт з реконструкції мереж
електропостачання;
▪ благоустрій території лікарні з облаштуванням доріжок з
укладанням тактильної плитки для зручності пацієнтів з вадами зору;
▪ виготовлено проєктну документацію на проведення ремонтнореставраційних робіт Валіховського корпусу лікарні, який є пам’яткою
архітектури; ведеться проєктування з реставрації головного (циркульного)
корпусу, що знаходиться в незадовільному стані та є пам’яткою архітектури
національного значення.
У Міській клінічній лікарні № 10, розташованій по вул. Маршала
Малиновського, 61А, реалізовано заходи з капітального ремонту інженерних
мереж киснепостачання, а також тривали роботи з реконструкції корпусів:
▪ у корпусі, призначеному для відділення кардіології на 40 ліжок та
6 ліжок інтенсивної терапії, проведено роботи з облаштування сучасного
вентильованого фасаду та встановлення енергозберігаючих вікон, проведено
заміну інженерних комунікацій, продовжуються внутрішні оздоблювальні
роботи;
▪ у межах реалізації програми «Велике будівництво» за рахунок
коштів місцевого та державного бюджетів у корпусі приймального
відділення виконано значну частину робіт з капітального ремонту фасаду
(з утепленням та оздобленням), а також здійснювались внутрішні
оздоблювальні роботи.
У Міській клінічній лікарні № 11, розташованій по вул. Академіка
Воробйова, 5, проводились наступні види робіт:
▪ проведено капітальний ремонт інженерних мереж киснепостачання;
▪ у межах реалізації програми «Велике будівництво» за рахунок
коштів місцевого та державного бюджетів продовжувався капітальний
ремонт 2-поверхової будівлі під розміщення приймально-діагностичного
відділення: встановлення нових перекриттів, утеплення фасаду, монтаж
нової покрівлі, заміна вікон, монтаж внутрішніх інженерних мереж (водо-,
електро- та теплопостачання), оздоблювальні роботи (відділення буде мати у
своєму розпорядженні блок попередньої санітарно-гігієнічної обробки,
палати інтенсивної терапії і декілька операційних для одномоментного
надання допомоги ургентним пацієнтам, кабінети комп’ютерної томографії,
рентген- та УЗ-діагностики).
У Міській лікарні № 5, розташованій на Лідерсівському бул., 11,
реалізовувались наступні заходи:
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▪ проводився капітальний ремонт інженерних мереж киснепостачання
зі встановленням кріоциліндру;
▪ виконано частину робіт з поточного ремонту приміщень корпусу для
розгортання відділень для госпіталізації хворих на гостру респіраторну
хворобу COVID-19.
У Міській лікарні № 8, розташованій по Фонтанській дор., 110,
здійснювались наступні заходи:
▪ виконувалась реконструкція системи киснепостачання зі
встановленням кріоциліндру;
▪ проведено капітальний ремонт вхідної групи і покрівлі окремого
лікувального корпусу, а також виконано ремонт приміщень для розгортання
відділення для госпіталізації хворих на COVID-19; крім внутрішніх
оздоблювальних робіт в будівлі замінено електромережі, встановлено
систему протипожежної безпеки, дизель-генератор (наразі ремонт
завершено, розгорнуто відділення на 120 ліжок, у тому числі 100 з
підключенням до кисню);
▪ із залученням субвенції з державного бюджету в рамках реалізації
Надзвичайної кредитної програми для відновлення України проводився
капітальний ремонт корпусу, де розташовується поліклініка лікарні
(виконано ремонт покрівлі та фасаду, замінено вікна, виконуються
оздоблювальні роботи).
У Міській дитячій лікарні № 2, розташованій по вул. Дача
Ковалевського, 81, виконувались роботи з реконструкції головного
лікувального корпусу, а також проводилась розробка проєктної документації
на виконання капітального ремонту приміщень для розташування
травмпункту.
Відремонтовані
будівлі
господарсько-побутового
призначення
Пологового будинку № 1, розташованого по пров. Слєпньова, 3; у
Пологовому будинку № 2, розташованому по вул. Старопортофранківській, 24,
виконано капітальний ремонт інженерних мереж киснепостачання.
Продовжувався капітальний ремонт будівлі Дитячої міської
поліклініки № 5, розташованої по вул. Генерала Петрова, 80.
Завершено реконструкцію будівлі з прибудовою додаткових приміщень
для амбулаторії сімейної медицини по вул. Бугаївській, 46.
Завершено ремонт елементів благоустрою Діагностичного центру по
вул. Болгарській, 38.
Проведено капітальний ремонт приміщень для амбулаторії сімейної
медицини по Люстдорфській дор., 170.
Розпочато реконструкцію харчоблоку Міського спеціалізованого
будинку дитини № 1, розташованого по пров. Монастирському, 3.
Всього проводились роботи щодо 37 об’єктів сфери охорони здоров'я.
Об’єкти освіти
Велика увага була приділена розвитку освітніх установ та закладів.

47

4. РОЗВИТОК МІСЬКОЇ ІНФРАСТУКТУРИ
ТА УБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
У рамках даного напряму виконувались роботи з проєктування,
будівництва, капітального ремонту та реконструкції шкіл, дитячих садків,
шкільних стадіонів, спортивних майданчиків 57 об’єктів.
Зокрема, завершено роботи з капітального ремонту будівель у
наступних закладах освіти: Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясласадок» № 145 Одеської міської ради Одеської області по вул. Академіка
Воробйова, 20/2; Одеська загальноосвітня школа № 65 І-ІІІ ступенів Одеської
міської ради Одеської області по вул. Академіка Корольова, 90; Одеська
загальноосвітня школа № 89 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської
області по вул. Ільфа і Петрова, 45; Одеська загальноосвітня школа № 103
І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області по вул. Болгарській, 31;
Одеська загальноосвітня школа № 122 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
Одеської області по вул. Старопортофранківській, 45; Одеська
загальноосвітня школа № 60 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської
області по вул. Комітетській, 5; Одеський навчально-виховний комплекс
«Гімназія № 7 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим
вивченням англійської мови» Одеської міської ради Одеської області
по вул. Ростовській, 4А; Одеська спеціальна школа № 75 І-ІІ ступенів
Одеської міської ради Одеської області по вул. Садовій, 4 (головний корпус).
Згідно з проєктно-кошторисною документацією на цих об’єктах проведено
ремонт покрівлі, утеплення та оздоблення фасадів з використанням сучасних
енергоефективних технологій і матеріалів та благоустрій території.

Одеська загальноосвітня школа № 103 І-ІІІ ступенів
Одеської міської ради Одеської області
по вул. Болгарській, 31

Одеська загальноосвітня школа № 122 І-ІІІ ступенів
Одеської міської ради Одеської області
по вул. Старопортофранківській, 45

Також проведено улаштування системи пожежної безпеки в Одеській
гімназії № 5 Одеської міської ради Одеської області по вул. Маршала
Малиновського, 29А; виконано ремонт спортивних залів Одеської
загальноосвітньої школи № 8 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської
області по вул. Бреуса, 59 та Одеської загальноосвітньої школи № 28
I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області по вул. Академіка
Філатова, 13в.
З метою розвитку спортивної інфраструктури виконані роботи з
капітального ремонту шкільних стадіонів: Одеської загальноосвітньої школи
№ 71 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області по
48

4. РОЗВИТОК МІСЬКОЇ ІНФРАСТУКТУРИ
ТА УБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
вул. Паустовського, 17а, Одеського ліцею «Фонтанський» Одеської міської
ради Одеської області (колишня Одеська загальноосвітня школа № 106
І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області) у пров. Дачному, 1.
Стадіони обладнані футбольними полями зі штучним покриттям,
баскетбольними та волейбольними майданчиками, біговими доріжками,
тренажерами, глядацькими місцями, системою зовнішнього освітлення.

Одеський ліцей «Фонтанський»
Одеської міської ради Одеської області
у пров. Дачному, 1

Одеська загальноосвітня школа № 71 І-ІІІ ступенів
Одеської міської ради Одеської області
по вул. Паустовського, 17а

Також у межах громадського бюджету міста Одеси проведено
капітальний ремонт спортивного майданчика Одеської спеціалізованої школи
№ 10 І-ІІІ ступенів імені льотчиків-космонавтів Г.Т. Добровольського та
Г.С. Шоніна Одеської міської ради Одеської області по вул. Десятого квітня, 22
та стадіону для гри у стріт-бол Одеської загальноосвітньої школи № 78
І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області по Люстдорфській дор., 152.
Для можливості організації корисного та цікавого дозвілля дітей у
позашкільний час у межах реконструкції будівель Одеської загальноосвітньої
школи № 33 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
по вул. Космонавта Комарова, 8 продовжувалось будівництво Центру
дитячої та юнацької творчості. Виконано зведення стін, перекриття даху
будівлі, оздоблення фасаду, встановлення вікон; продовжуються роботи з
монтажу інженерних мереж та інших внутрішніх елементів. Реалізація
даного проєкту дозволить отримати нові приміщення для організації центру
дитячої та юнацької творчості площею 3,5 тис. м2, забезпечивши навчання
330 дітей.
Тривали роботи з будівництва школи на 1 000 місць у Суворовському
районі м. Одеси.
Також проводились роботи з капітального ремонту будівель та
елементів благоустрою території Одеського дошкільного навчального
закладу «Ясла-садок» № 88 комбінованого типу Одеської міської ради
Одеської області по вул. Балківській, 42б та Одеського дошкільного
навчального закладу «Ясла-садок» № 278 комбінованого типу Одеської
міської ради Одеської області по просп. Небесної Сотні, 16а; продовжувався
ремонт у загальноосвітніх школах: Одеська загальноосвітня школа № 120
І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області по вул. Дальницькій, 58;
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Одеська загальноосвітня школа № 110 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
Одеської області по вул. Василя Стуса, 10; Одеський навчально-виховний
комплекс «Морський ліцей – загальноосвітня школа № 24 І-ІІІ ступенів»
Одеської міської ради Одеської області по вул. Академіка Заболотного, 38а;
Одеська загальноосвітня школа № 130 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
Одеської області по вул. Миколи Аркаса, 56; Одеська загальноосвітня школа
№ 56 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області по вул. Тінистій, 1
та Одеському навчально-виховному комплексі № 67 «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – ліцей» Одеської міської ради Одеської області по
вул. Генерала Бочарова, 14-А.
Крім того, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету
виконано ремонт фасаду та покрівлі 4-поверхової будівлі Одеської
загальноосвітньої школи № 8 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської
області по вул. Бреуса, 59.
У рамках реалізації Надзвичайної кредитної програми з відновлення
України за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку місту Одесі
у 2020 році була надана субвенція у розмірі 12,4 млн грн на виконання робіт з
капітального ремонту 4 шкіл: ОЗОШ № 31 по вул. Гастелло, 90-А,
ОЗОШ № 39 по вул. Успенській, 20, ОЗОШ № 41 на пл. Мічуріна, 9,
ОЗОШ № 49 по вул. Давида Ойстраха, 12. Співфінансування робіт
проводилось за рахунок коштів бюджету м. Одеси.
Також реалізовувались заходи щодо проведення досліджень та
розробки проєктної документації на виконання робіт з будівництва,
капітального ремонту та реконструкції більше 20 об’єктів сфери освіти,
у т. ч. на будівництво нового дитячого садка у пров. Пестеля, 4 та на
реконструкцію Одеського закладу дошкільної освіти «Ясла-садок» № 41
Одеської міської ради Одеської області по вул. Картамишевській, 10.
Об’єкти фізичної культури та спорту
У рамках реалізації заходів з розвитку спортивної інфраструктури міста
проведено капітальний ремонт таких об’єктів:
▪ будівлі Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 5 по
вул. Космонавта Комарова, 4-А;
▪ елементів благоустрою зі скейт-майданчиком в районі будинку по
вул. Паустовського, 9;
▪ елементів благоустрою території з біговими доріжками в сквері,
розташованому в межах вулиць Качалова, Полтавської, Профспілкової;
▪ стадіону для гри в стріт-бол по вул. Комітетській, 11/17;
▪ елементів благоустрою території зі стадіоном в районі будинків
№№ 1а, 3, 5 по вул. Махачкалинській та № 140 по просп. Добровольського;
▪ спортивного майданчика по вул. Академіка Філатова, 47/1.
Також розроблено проєктну документацію на будівництво
багатофункціонального спортивного комплексу по вул. Академіка
Корольова, 90-В.
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Об’єкти культури
Серед об’єктів сфери культури здійснювалась реалізація заходів щодо
об’єкта «Одеський зоологічний парк по вул. Новощіпний ряд, 25». Так,
завершено роботи з реконструкції вхідної групи до зоопарку з парку
культури та відпочинку «Преображенський»: улаштовано технологічний
проїзд, встановлено нову огорожу та вхідну групу у мавританському стилі,
проведено благоустрій прилеглої до вхідної групи території, улаштовано
пташине озеро з містком. Новий вхід до зоопарку виконаний у
мавританському стилі, як і вхідні групи до парку культури та відпочинку
«Преображенський». Відразу за аркою відвідувачам зоопарку відкривається
прекрасний вид на пташине озеро з містком. Крім того, проводилось
проєктування наступних етапів реконструкції об’єктів Одеського зоопарку.
Також виконувалися заходи з розробки проєктної документації на
проведення робіт з реконструкції будівлі для розміщення музею на території
парку культури та відпочинку «Преображенський» за адресою: м. Одеса,
вул. Новощіпний ряд, 27.
Об’єкти житла
З метою забезпечення житлом громадян, які відповідно до чинного
законодавства України потребують поліпшення житлових умов, протягом
2020 року:
▪ завершено будівельно-монтажні роботи та підготовлено
документацію для введення в експлуатацію житлового будинку № 45 (21-А)
по вул. Генерала Бочарова у Суворовському районі м. Одеси;
▪ розпочато роботи з актуалізації проєктної документації з
будівництва ж/б № 29-б у Суворовському районі м. Одеси;
▪ виконано капітальний ремонт квартири, що надана для розміщення
дитячого будинку сімейного типу по вул. Педагогічній, 3/3;
▪ у рамках Міської цільової програми забезпечення житлом окремих
категорій громадян, що проживають у місті Одесі, на 2018-2020 роки надано
пільгові довгострокові кредити на будівництво (придбання) житла молодій
родині та родині учасника бойових дій.
Об’єкти інженерної інфраструктури
З метою подальшого розвитку об’єктів інженерної інфраструктури
реалізовувались такі заходи:
▪ завершено капітальний ремонт Новоаркадійського колектора на
ділянці від вул. Генуезької, 36 до пров. Шампанського, 11;
▪ проводилось будівництво кабельних ліній електропостачання у
Суворовському районі (10 кВ у Суворовському районі м. Одеси);
▪ розпочато капітальний ремонт Деволанівського узвозу з
інженерними мережами;
▪ проводилась розробка проєктно-кошторисної документації об’єкта
«Першочергові заходи з капітального ремонту та стабілізації стану аварійних
ділянок дамби Хаджибейського лиману у м. Одесі»;
▪ проведено реконструкцію та капітальний ремонт мереж електро-,
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тепло-, водопостачання об’єктів комунальної власності (закладів освіти,
охорони здоров’я тощо).
▪ Всього проводились роботи щодо 19 об'єктів з використанням
сучасних технологій і матеріалів, що надасть можливість забезпечити
тривалу безаварійну експлуатацію.
Об’єкти благоустрою
У звітному періоді виконано капітальний ремонт території вздовж
скверу імені Жанни Лябурб на ділянці від вул. Софіївської до вул. Торгової.
Це один з найбільш масштабних проєктів в рамках заходів з організації
благоустрою міста. Капітальний ремонт розпочато у 2018 році. Проведено
роботи з демонтажу старого асфальтового покриття, улаштовано інженерні
мережі зливової каналізації та освітлення, виконано укріплення схилів, алеї
оздоблено тротуарною гранітною плиткою, улаштовано велодоріжку,
встановлено лавки, урни, інші елементи благоустрою.
Також капітальний ремонт елементів благоустрою здійснено в різних
районах міста за 13-ма адресами, у т. ч.: проведено благоустрій у сквері
Старостіна; за рахунок субвенції з державного бюджету завершено
капітальний ремонт елементів благоустрою території з облаштуванням
дитячого спортивно-ігрового майданчика у парку «Ентузіастів».
Розроблено проєкт з капітального ремонту елементів благоустрою
території скверу ім. Плохого на пл. Ярмарковій.
Інші об’єкти комунальної власності
За даним напрямом проводились роботи щодо 27 об’єктів, у т. ч.
виконувались наступні заходи:
▪ завершено реконструкцію адміністративної будівлі з прибудовою
приміщень та відкрито Центр надання адміністративних послуг у
Суворовському районі міста Одеси на просп. Добровольського, 106, а також
відновлено роботи з реконструкції будівлі для розміщення Центру надання
адміністративних послуг у Малиновському районі міста Одеси по
вул. Дальницькій, 2;
▪ завершено капітальний ремонт будівлі Територіального центру
соціального обслуговування на просп. Добровольського, 120-а;
▪ завершено капітальний ремонт приміщень адміністративних
будівель: по вул. Канатній, 134 (для коворкінг-центру), по
вул. Черняховського, 6 (архівні приміщення), по вул. Косовській, 2-Д
(архівні приміщення);
▪ виконано реконструкцію будівель комунальної власності по
просп. Шевченка, 8а, продовжувалась реконструкція будівлі по
вул. Варненській, 3Б;
▪ проводився капітальний ремонт в будівлях комунальної власності за
адресами: вул. Мечникова, 102, вул. Преображенська, 44, вул. Буніна, 37,
вул. 43-а Лінія, 17А;
▪ завершено проєктування та розпочато капітальний ремонт будівель
та території Комунальної установи «Міський центр гуманітарної допомоги
інформаційного та господарчого забезпечення» по вул. Хімічній, 4;
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▪ у рамках громадського бюджету міста Одеси виконано капітальний
ремонт у притулку для тварин «Ковчег», який є об’єктом комунальної
власності по вул. Наливній, 11.
Разом з тим, у 2020 році Комунальним підприємством «Міське
капітальне будівництво» введено в експлуатацію 3 житлові будинки на
393 квартири загальною площею квартир 24 525,4 м2 та 2 нежитлові об’єкти –
пансіонат по вул. Дмитрія Донського, 59 (перший та другий пускові
комплекси) загальною площею 9 221,9 м2.
4.5. Збереження культурної спадщини та архітектурна діяльність
Збереження культурної спадщини
З метою збереження охорони пам’яток архітектури реалізовувалися
заходи щодо проєктування та проведення ремонтно-реставраційних робіт
будівель-пам’яток архітектури та містобудування в історичній частині міста
Одеси.
У т. ч. виконувались роботи з реставрації фасадів та покрівель
будівель-пам’яток:
▪ завершено ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель
9 будівель за адресами: вул. Гоголя, 5, вул. Гоголя, 7; вул. Гоголя, 9,
вул. Ланжеронівська, 19, вул. Ланжеронівська, 24а, вул. Рішельєвська, 16 ріг
вул. Буніна, 20, вул. Рішельєвська, 38, вул. Пушкінська, 8,
вул. Пушкінська, 78;
▪ продовжувались роботи з реставрації будівель-пам’яток за адресами:
вул. Гаванна, 9 ріг вул. Ланжеронівської, 21, вул. Дерибасівська, 31 ріг
пров. Віце-адмірала Жукова, 2, вул. Єврейська, 12, вул. Єврейська, 14,
вул. Преображенська, 23 ріг вул. Садової; вул. Пушкінська, 16,
вул. Дерибасівська, 4, вул. Спиридонівська, 10 (Центр дитячої та юнацької
творчості «Дивосвіт»).
Разом з тим, виконано проєктування з реставрації ще низки фасадів
будівель, роботи щодо яких планується виконувати у наступних роках.
Також проведено реставраційні роботи наступних об’єктів:
▪ «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. Гоголя, 19»
та здійснено демонтаж аварійних елементів декору на фасадах пам’яток
культурної спадщини наступних об’єктів:
▪ «Протиаварійні роботи на пам’ятці архітектури місцевого значення –
Будинок прибутковий Бернштейна за адресою: м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська, 24»;
▪ «Протиаварійні роботи на пам’ятці архітектури місцевого значення –
Будинок прибутковий Вассаля за адресою: м. Одеса, вул. Маразліївська, 38»;
▪ «Протиаварійні роботи на пам’ятці архітектури місцевого значення –
Будинок Скаржинського за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, 15».
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Архітектурна діяльність
Протягом 2020 року міською владою здійснювалась реалізація
державної і місцевої політики у сфері планування, забудови та іншого
використання територій, а також у сфері архітектурної діяльності, дизайну
міського середовища та благоустрою.
Розробка містобудівної документації
На підставі рішення Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року
№ 5641-VII розроблено проєкт Детального плану території у межах вулиць
Старопортофранківської, Градоначальницької, Мечникова та Торгової
у м. Одесі та затверджено його рішенням Виконавчого комітету Одеської
міської ради від 27 серпня 2020 року № 284.
Крім того, підготовлено та прийнято рішення Одеської міської ради:
▪ від 29 квітня 2020 року № 5919-VII «Про розробку Детального плану
території у межах вулиць: Промислова, Хімічна, М. Грушевського та Плієва
у м. Одесі»;
▪ від 22 липня 2020 року № 6226-VII «Про розробку Детального плану
території у межах вулиць: Люстдорфська дорога, Левітана, 2-а лінія 6-й ст.
Люстдорфської дороги та Тополина у м. Одесі».
Протягом 2020 року тривала розробка:
▪ Детального плану території в районі Жевахової гори в м. Одесі
(у межах вул. Жевахова гора, Балтської дороги, Об’їзної дороги,
вул. Лиманної, вул. Локомотивної) згідно з рішенням Одеської міської ради
від 14 квітня 2010 року № 5645-V;
▪ Детального плану території від Об’їзної дороги до естакади
Одеського морського порту з улаштуванням автомобільної дороги у м. Одесі;
▪ Детального плану території у межах таких вулиць: Люстдорфська
дорога, Левітана, 2-а Лінія 6-ї ст. Люстдорфської дороги та Тополина
у м. Одесі.
Розвиток інформаційної системи містобудівного кадастру
У рамках міської цільової Програми розвитку інформаційної системи
містобудівного кадастру на 2017-2020 роки та відповідно до Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності» 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.
Для модернізації ГІС-системи містобудівного кадастру (МБК) і
вебгеопорталу МБК та актуалізації інформаційних ресурсів МБК протягом
2020 року виконано наступні заходи:
▪ всі топогеодезичні матеріали М 1:2000 та 1:500, що містяться та
зберігаються у ГІС-системі містобудівного кадастру, переведені в державну
систему координат УСК 2000 у векторному вигляді високого ступеня
здатності та цифровою точністю масштабу 1:500;
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▪ здійснюється

робота з векторизації підземних інженерних
комунікацій, паспортизації об’єктів нерухомого майна, у т. ч. закладів та
установ шкільної, дошкільної освіти, охорони здоров’я;
▪ впроваджено зручний сервіс обчислювання нормативної грошової
оцінки земельних ділянок у відкритому доступі для користувачів, а також
імпорту відомостей з порталу Державного земельного кадастру у середовище
ГІС-системи містобудівного кадастру м. Одеси. Всі зазначені матеріали
обробляються та зберігаються як ресурси Єдиної цифрової топооснови
(ЄЦТО) міста на серверах інформаційної системи містобудівного кадастру та
публікуються на вебсайті – ombk.odessa.ua/kadastr у відкритому доступі.
Крім того:
▪ 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;
▪ розроблено проєкт екологічного моніторингу стану навколишнього
середовища за допомогою програмних засобів ArcGIS;
▪ у дослідній експлуатації розробляється проєкт окремої частини
сервісу «Екологічний моніторинг міста», що передбачає інвентаризацію
зелених насаджень міста.
4.6. Охорона навколишнього середовища і техногенна безпека
Здійснення екологічної, науково-технічної та економічної політики,
спрямованої на охорону навколишнього природного середовища м. Одеси, є
одним із напрямів діяльності міської влади.
У рамках Міської цільової програми охорони і поліпшення стану
навколишнього природного середовища м. Одеси на 2017-2021 роки
службою
екологічного
контролю
Комунального
підприємства
«Муніципальний центр екологічної безпеки» Одеської міської ради
здійснювався моніторинг стану атмосферного повітря у затверджених
точках контролю на території міста 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.

55

4. РОЗВИТОК МІСЬКОЇ ІНФРАСТУКТУРИ
ТА УБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Карта-схема м. Одеси з точками відбору проб для моніторингу атмосферного повітря
1. Просп. Небесної Сотні ріг вул. Академіка
Вільямса.
2. Пл. Толбухіна.
3. Пл. Митна.
4. Санаторій «Молода Гвардія».
5. Вул. Академіка Корольова ріг вул. Архітекторської.
6. Залізничний вокзал.
7. Вул. Старопортофранківська ріг вул. Мечникова.
8. Вул. Семена Палія, 156.
9. Просп. Небесної Сотні ріг вул. Інглезі.
10. Іванівський шляхопровід.
11. Об’їзна дорога (Два стовпи).
12. Вул. Михайла Грушевського ріг вул. Хімічної.
13. 5-а ст. Великого Фонтану.
14. Автовокзал.
15. Вул. Хутірська ріг вул. Степової.
16. Просп. Добровольського ріг вул. Академіка
Заболотного.
17. Французький бул., 85.
18. Вул. Вапняна ріг Хаджибейської дороги.
19. Об’їзна дорога (санаторій «Куяльник»).
20. Вул. Паустовського ріг просп. Добровольського.
21. Вул. Дача Ковалевського ріг вул. Карла
Лібкнехта.
22. 2-а Застава.
23. Вул. Велика Арнаутська ріг
вул. Старопортофранківської.
24. Вул. Краснослобідська ріг вул. Академіка
Воробйова.
25. Навколишня територія ПАТ «Одеський
нафтопереробний завод».

Суворовський

Приморський

Малиновський

Київський

Всього за звітний період проведено 974 спостереження з автоматичним
відбором проб та 7 792 визначення 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.
Незначне перевищення норм гранично допустимих концентрацій
оксиду вуглецю та сумарних вуглеводнів від автотранспорту наявне на
перехрестях доріг та великих площах міста.

З метою пропаганди охорони довкілля відбувся дистанційний онлайнконкурс дитячого малюнка, присвячений Дню екологічних знань та Дню
довкілля.
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Відповідно до Міської цільової програми благоустрою м. Одеси
на 2018-2021 роки на території громадських пляжів «Лузанівка»,
«Ланжерон», «Отрада», «Дельфін», «Аркадія», «Чайка», «Курортний»,
«Золотий Берег» розміщено 289 вуличних урн для сміття і 134 лавки для
відпочинку на території прибережної зони. Проведено організаційногосподарські заходи із забезпечення належного санітарного стану території,
очищення зеленої зони площею 166,1 га від сміття та сухостою, ремонту та
відновлення об’єктів благоустрою, інженерних мереж на узбережжі та на
піщаних зонах пляжів міста Одеси.
У рамках Міської програми «Рівність» на 2020-2022 рокирозроблено
проєкт з реконструкції пляжу для осіб з інвалідністю на пляжі
«Лузанівка» (планується провести роботи з реконструкції ділянки пляжу
(Миколаївська дор., 172-А) з дообладнанням засобами для безперешкодного
доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
у 2021 році).

Також здійснено реконструкцію:
▪ спеціалізованого пляжу для
«Лузанівка»;
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▪ спеціалізованого пляжу для осіб з інвалідністю на 11-й станції
Великого Фонтану.
Згідно з Програмою охорони тваринного світу та регулювання
чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2016-2021 роки
проведено безкоштовну стерилізацію 1 800 безпритульних тварин (котів і
кішок) на базі ветеринарних клінік міста.
Відпрацьовано 321 заявку на відлов тварин, за якими відловлено та
чіповано 632 собаки. Процес чіпування тварин дозволяє контролювати строк
вакцинації та необхідність проведення повторного щеплення тваринам, а
також проводити моніторинг кількості безпритульних тварин в м. Одесі.
Організовано проведення реєстрації тварин зі створенням
електронного профілю тварини в індивідуальному електронному кабінеті,
інтегрованому з єдиною міжнародною реєстраційною онлайн-платформою
Аnimal-id.info.
У рамках громадського бюджету міста Одеси реалізовано проєкт
«Будівництво та монтаж будинків для вуличних котів та собак» зі
встановлення у місті 48 конструкцій (будиночків) для безпритульних
тварин.

Для оцінки геологічного середовища на стан фундаментів житлових
будинків та впливу на несучі конструкції будівель виконано інженерногеологічні вишукування для виконання поточного ремонту під житловими
будинками за адресами: вул. Канатна, 5; вул. Мечникова, 122; вул. Ясна, 10;
вул. Слобідська, 37; Польський узвіз, 9 та Скиданівський узвіз.
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З метою запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів у
межах міста здійснено кріплення підземних виробок (катакомб) та ліквідацію
ствола за адресою: м. Одеса, вул. Бабеля, 6.
Для убезпечення експлуатації берегозахисного комплексу та з метою
покращення стану берегозахисних споруд проведено проміри надводної
частини піщаного пляжу від підпірної стінки до урізу – від пляжу
«Ланжерон» до мису «Великий Фонтан», а також виконано проєктновишукувальні роботи з поточного ремонту 9 берегозахисних споруд І та
ІІ черги протизсувних споруд із розробкою паспортів.
Крім того, виконано роботи з технічного обстеження траверсу № 10 та
підводного хвилелому між траверсами № 10 та № 10а на території пляжу
«Дельфін» І черги протизсувних споруд.
Також протягом 2020 року проведено:
▪ поточний ремонт металевої конструкції у дайвінг-клубі на пляжі
«Дельфін» (у районі траверсу № 16);
▪ будівництво пандусу для доступності маломобільних груп населення
на територію скверу в межах вулиць Балківської, Дюківської та узвозу
Степана Олійника;
▪ капітальний ремонт огороджувальної споруди стволу № 9 у районі
10-ї ст. Великого Фонтану;
▪ капітальний ремонт залізобетонних сходів для спуску на 10-у ст. Великого
Фонтану (ІІ черга);
▪ капітальний ремонт траверсу № 2 ІІІ черги протизсувних споруд в
районі пляжу «Монастирський».

Дайвінг-клубі на пляжі
«Дельфін»

Сквер у межах вулиць
Балківської, Дюківської та
узвозу Степана Олійника

Спуск на 10-у ст. Великого
Фонтану

Траверс № 2 ІІІ черги
протизсувних споруд у районі
пляжу «Монастирський»

4.7. Муніципальна безпека
Одним із важливих напрямів діяльності міської влади є забезпечення
порядку та безпечних умов життєдіяльності на території міста. Протягом
року за даним напрямом здійснено:
▪ охорону громадського порядку під час проведення масових заходів;
▪ перевірку 190 освітніх закладів та 50 медичних закладів
комунальної форми власності міста на дотримання Правил пожежної
безпеки;
▪ проведення 42 засідання комісії з питань ТЕБ і НС Виконавчого
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комітету Одеської міської ради, на яких були розглянуті питання техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та обмежувальні заходи з
метою запобігання поширенню на території м. Одеси коронавірусної інфекції
COVID-19;
▪ виконання 83 заходи з питань цивільного захисту: 25 спеціальних
об’єктових навчань і тренувань, 58 протипожежних та протиаварійних
тренувань, до яких залучено 4 231 особу;
▪ закупівлю техніки та матеріалів для оновлення матеріальнотехнічної бази у рамках реалізації Міської цільової програми «Безпечне
місто Одеса» на 2020-2022 роки.
Для забезпечення охорони адміністративних будівель, контролю за
проїздом спецтранспорту в прибережну зону та пішохідні зони міста
функціонувало 38 постівКомунальної установи «Муніципальна варта», з яких
5 (Центр надання адміністративних послуг Суворовської районної
адміністрації Одеської міської ради, Будинок Руссова, КПП «Пале-Рояль»,
парк культури та відпочинку «Преображенський» та бульвар Михайла
Жванецького) створені у звітному році.
З метою охорони майна громади та профілактики правопорушень на
постійній основі проводилося патрулювання 5 паркових зон, зокрема:
центрального парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, дендропарку
Перемоги, парку культури та відпочинку «Преображенський», парку
«Стамбульський», парку «Грецький», а також на Трасі здоров’я.
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 розгорнуто роботу 4 базових рятувальних станцій
(пляж «Ланжерон», пляж «Курортний» (13-а ст. Великого Фонтану), пляж
«Лузанівка», пляж «Монастирський») та 23 рятувальних постів (Київський – 9,
Приморський – 7, Суворовський – 7), а також 37 рятувальних постів на
орендованих ділянках пляжів. Всі рятувальні пости доукомплектовані
рятувальним майном, плавзасобами та переоснащені новими засобами
рятування.
З метою подальшого інформування відповідних органів та служб
Комунальною
установою
«Центр
інтегрованої
системи
відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси (Центр – «077»)»
здійснювався пошук людей за допомогою засобів відеоспостереження,
фіксація порушень громадського порядку та надзвичайних подій (ситуацій) на
території міста.
Для виконання зазначених заходів використовувалися апаратний
комплекс, спроможний одночасно обробляти та аналізувати інформацію з
2 025 каналів, 1 123 камери зовнішнього відеоспостереження з різними
функціональними можливостями (677 оглядових камер, 22 роботизовані
камери), 2 панорамні камери, 141 відеокамера з функцією розпізнавання
автомобільних номерів, 28 відеокамер з функцією розпізнавання особи за
рисами обличчя.
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Як результат ефективного використання наявних ресурсів системи, на
території міста Одеси спостерігається поступове зменшення кількості
злочинів, вчинених у публічних місцях.
Крім того, забезпечено технічне обслуговування Cloud-платформи
збору, обробки та накопичення відеоданих, страхування даної системи,
придбано програмне забезпечення оперативного пошуку транспортних
засобів в системі відеоспостереження «Невід».
У рамках Міської цільової програми «Безпечне місто Одеса» на 20202022 роки придбано та встановлено 114 камер зовнішнього
відеоспостереження та 25 одиниць камер за ініціативою громади (проєктпереможець
громадського
бюджету
«Облаштування
системи
відеоспостереження в районі Хаджибейської дороги, 32-34»).
З метою впровадження найбільш ефективних методів та засобів, що
дозволять убезпечити громадян в м. Одесі, та для якісного розвитку системи
відеоспостереження і відеоаналітики міста реалізовано пілотний проєкт
«Острівок безпеки» у дендропарку Перемоги. Комплекс з функцією онлайнінформування «Острівок безпеки» облаштовано станцією тривожної
сигналізації у вигляді стели з тривожною кнопкою, системою світлової,
звукової та відеосигналізації.
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5.1. Зайнятість населення та ринок праці
Одним із стратегічних напрямів здійснення соціальної політики є
створення умов для ефективної зайнятості населення.
Однак, введення у 2020 році обмежувальних протиепідемічних
карантинних заходів для запобігання поширенню гострої респіраторної
хвороби COVID-19 негативно вплинуло на ринок праці і показники
безробіття.
Вдвічі збільшилася кількість звернень громадян за сприянням у пошуку
роботи до служби зайнятості. Так, протягом 2020 року перебували на обліку
11,8 тис. незайнятих трудовою діяльністю громадян (у 2019 році – 5,7 тис. осіб).
Рівень зайнятості населення в працездатному віці зменшився на 1,5%
у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року і склав 66,6%, проте цей
показник вище середнього по Україні (64,8%).

Заходи,
вжиті
на
зареєстрованому
ринку
праці,
дозволили
у
звітному
періоді
працевлаштувати на вільні робочі
місця 3,9 тис. незайнятих громадян
(у 2019 році – 4,1 тис. осіб).
Всього протягом 2020 року
активними формами зайнятості
(працевлаштуванням, професійним
навчанням та громадськими роботами)
охоплено 4,6 тис. незайнятих осіб
(у 2019 році – 5,1 тис. осіб).
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств,
установ та організацій по місту у IV кварталі 2020 року становила
242,8 тис. осіб (на 0,7 тис. осіб менше до аналогічного періоду 2019 року та
становить 60,9% від загальної кількості працівників області). При цьому
середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника
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за даний період склала 11 646 грн (на 12,8% більше до відповідного періоду
2019 року).
З метою додержання законодавства про працю та зайнятість
населення протягом 2020 року проведено 402 заходи контролю у формі
інспекційних відвідувань, у порівнянні з 2019 роком кількість проведених
заходів збільшилась у 2,0 разів.
Кількість проведених заходів контролю
Інспекційні відвідування
Всього проведено контрольних заходів, у т. ч.:
- за зверненнями працівників та фізичних осіб
- за рішенням керівника переважно з питань оформлення
трудових відносин)
- з питань дотримання мінімальних державних гарантій в
оплаті праці
- з питань заборгованості з виплатизаробітної плати
- з питань дотримання законодавства про зайнятість
населення (звітність по формі 1-ПА)
- інші

2020 рік
402
45

2019 рік
198
21

273

129

6

43

10

5

46

0

22

0

За результатами проведеної роботи:
▪ легалізовано 54 робочі місця під час інспекційних відвідувань та
161 працівник за результатами інформаційно-роз’яснювальної компанії;
▪ винесено 32 постанови про накладання штрафів за порушення
законодавства про працю на загальну суму 2,2 млн грн;
▪ надано 17 попереджень про відповідальність за порушення
законодавства про працю за фактичне допущення до роботи працівників без
оформлення трудових відносин фізичним особам-підприємцям, які
перебувають на спрощеній системі оподаткування, та направлені до суду
відповідні протоколи за ч. 3 ст. 41 КУпАП;
▪ складено та передано до суду 72 протоколи про адміністративні
правопорушення (чч. 1 – 3 ст. 41 КУпАП) відносно посадових осіб суб’єктів
господарської діяльності, за результатами розгляду яких винесено
41 постанову про адміністративні правопорушення на загальну суму
102,6 тис.грн.
Також у 2020 році до бюджету м. Одеси надійшли кошти у сумі
122,9 тис.грн, сплачені за винесеними постановами минулих років, а в січні
2021 року було сплачено 80,0 тис.грн за постановами, винесеними за
результатами інспекційних відвідувань у грудні 2020 року.
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5.2. Соціальне забезпечення
Міські цільові програми
Одним з основних механізмів покращення соціальної ситуації в
м. Одесі є належне формування міської соціальної політики, зокрема за
допомогою реалізації відповідних міських програм.
За 2020 рік у рамках реалізації
Міської цільової програми надання
соціальних послуг та інших видів
допомоги незахищеним верствам
населення міста Одеси на 20182020 роки надано різних видів
допомоги
та
послуг
майже
300 тис. мешканцям міста, що на
74,0% більше ніж у 2019 році
(172 тис. громадян). Для реалізації
комплексу заходів Програми з
бюджету м. Одеси профінансовано
майже 403 млн грн.
Разом з тим, враховуючи виклики сьогодення та з метою недопущення
поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, у звітному періоді запроваджено нові види
допомоги:

Додатково за рахунок коштів бюджету м. Одеси відповідно до
зазначеної Програми надано одноразову матеріальну допомогу 362 особам
для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам Одещини
на суму близько 2,8 млн грн, у т. ч.:
▪ 169 особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
на суму майже 1,3 млн грн;
▪ 193 особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій
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та ветеранам праці на суму понад 1,5 млн грн.
Близько 200 осіб протягом 2020 року отримали комплекс
реабілітаційних, медичних та консультативно-діагностичних послуг на
загальну суму 7,5 млн грн.
Нараховано
та
здійснено
виплату
адресної
щомісячної
муніципальної допомоги на придбання хлібобулочних виробів майже
3,5 тис. дітям з інвалідністю, дітям-сиротам, дітям, які перебувають під
опікою чи піклуванням, а також дітям із багатодітних сімей на загальну суму
3,5 млн грн.
У рамках Міської програми
«Рівність» на 2020-2022 роки
проводилась робота щодо забезпечення
державної та місцевої політики з
питань захисту прав та інтересів осіб
з інвалідністю.
На виконання заходів Програми
у 2020 році затверджено фінансування
на суму понад 38 млн грн, що в
1,5 рази більше ніж у 2019 році.
Для підвищення конкурентоспроможності осіб з інвалідністю на ринку
праці надано матеріальну допомогу в розмірі 1,5 млн грн на закупівлю
комп’ютерної техніки 69 дорослим особам з інвалідністю та
31 батькові / законному представнику дітей з інвалідністю.
Для створення умов доступності в будинках за місцем проживання
6 особам з інвалідністю надано матеріальну допомогу на придбання
переносного пандусу на загальну суму 120,0 тис.грн.
Крім того, у рамках пілотного проєкту «Створення системи надання
послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини,
збереження її здоров’я та життя»:
▪ 5 батькам / законним представникам дітей з інвалідністю надано
матеріальну допомогу на закупівлю інформаційно-комунікаційних
технологій для їх дітей на загальну суму 140,0 тис.грн;
▪ 21 батькові / законному представнику дітей виплачено грошову
компенсацію на адаптаційне обладнання для позиціонування їх дітей на суму
46,4 тис.грн.
З метою забезпечення протезно-ортопедичними виробами підвищеної
функціональності за рахунок коштів бюджету м. Одеси з урахуванням
індивідуальних програм реабілітації для 3 осіб з інвалідністю були
виготовлені протезні вироби на загальну суму 683,9 тис.грн.
Разом з тим, у рамках Програми 100 осіб з інвалідністю отримали
матеріальну допомогу на придбання комп’ютерної техніки (з них 31 дитина з
інвалідністю від 7 років) на загальну суму 1,5 млн грн. Зазначена допомога
надає можливість соціалізації та навчанню у дистанційному форматі.
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Працевлаштування осіб з інвалідністю
є одним з гострих питань, яке потребує
системного
вирішення,
тому
для
підвищення їх конкурентоспроможності на
ринку праці у 2020 році до Міської
програми «Рівність» на 2020-2022 роки
включено новий захід щодо навчання
комп’ютерним технологіям осіб з
інвалідністю у закладах, які спеціалізуються
на ІТ-освіті, із загальним обсягом
фінансування 796,9 тис.грн.
Нині працює група з 20 осіб з інвалідністю по слуху, які навчаються
ІТ-технологіям.
Одеська міська рада протягом звітного періоду продовжувала
провадження державної політики, спрямованої на забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії домашньому
насильству та насильству за ознакою статі. В умовах пандемії, коли кількість
випадків домашнього насильства в м. Одесі збільшилась вдвічі, особлива
увага приділялася питанням запобігання та протидії домашньому насильству.
Зокрема, здійснювалася реалізація заходів Міської цільової програми
з реалізації сімейної, ґендерної політики, попередження домашнього
насильства та протидії торгівлі людьми на 2019-2021 роки, загальний
обсяг фінансування якої у 2020 році склав близько 6,0 млн грн.
У рамках Програми Центром соціальних служб Одеської міської ради з
метою забезпечення діяльності 2 мобільних бригад соціально-психологічної
допомоги придбано 2 автомобілі та 1 мікроавтобус.

Водночас у місті успішно функціонує Центр допомоги жінкам
(жінкам з дітьми), постраждалим від насильства, до складу якого входять
Одеський міський денний центр соціально-психологічної реабілітації
«Розірви коло» та притулок для осіб, які постраждали від домашнього
насильства та/або насильства за ознакою статі. Протягом 2020 року
у притулку перебували та отримували психологічну та юридичну допомогу
16 жінок, які виховують 23 дитини.
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З метою створення ще одного Притулку для жінок (жінок з дітьми),
які постраждали від насильства, у Суворовському районі м. Одеси Центру
соціальних служб Одеської міської ради передано на баланс нежитлові
приміщення загальною площею 388,5 м2. Відкриття планується наприкінці
2021 року – після завершення ремонтних робіт у приміщенні.
У травні 2020 року м. Одеса стала одним із переможців конкурсу
«Міста, вільні від домашнього насильства», організатором якого виступив
Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні. Завдяки перемозі у конкурсі
Одеса отримує фінансову підтримку Фонду для створення Притулку для
жінок, постраждалих від домашнього насильства.

Соціальне обслуговування та надання соціальних послуг
Для надання соціальних послуг незахищеним верствам населення, які
перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку із самотністю,
інвалідністю, похилим віком тощо, у м. Одесі функціонують 4 комунальні
установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг)» районів міста Одеси. Протягом 2020 року соціальних
послуг надано майже 31 тис. громадян (у 2019 році – 30,5 тис. особам).
За підтримки соціально орієнтованого бізнесу працівниками
територіальних центрів спільно з волонтерськими організаціями забезпечено
продуктовими наборами більше 29 тис. осіб, засобами особистої гігієни –
9,5 тис. осіб.
З невикористаних у зв’язку із введенням карантинних обмежень у
дитячих садках продуктів харчування з тривалим строком зберігання за
рахунок бюджету м. Одеси було сформовано майже 3 тис. продовольчих
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пакунків на загальну суму 1,6 млн грн, які розвезено за адресами
проживання багатодітних малозабезпечених сімей.
У 2020 році Комунальною установою «Одеський міський центр
обліку бездомних громадян» видано посвідчення про взяття на облік понад
600 особам без визначеного місця проживання, у т. ч. 12 особам,
звільненим з місць позбавлення волі, а Комунальною установою
«Одеський міський центр реінтеграції осіб без визначеного місця
проживання» надано послуги 1,5 тис. особам без визначеного місця
проживання, що на 44,0% більше ніж у 2019 році.
Комунальною установою «Геріатричний дім милосердя імені
святого цілителя Пантелеймона» протягом звітного періоду надавалися
соціальні послуги стаціонарного догляду 37 особам, які втратили здатність
до самообслуговування (особи похилого віку, особи з інвалідністю).
Комунальну установу «Центр реабілітації осіб з вадами
психофізичного розвитку», яка є установою комплексної реабілітації
змішаного типу для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей групи
ризику, щоденно відвідують понад 230 вихованців, а також 523 дитини
отримують комплексну реабілітаційну допомогу амбулаторно.
Консультативну допомогу та курс реабілітаційних послуг щорічно
отримують понад 750 сімей.
Успішно продовжують функціонувати на базі Центру:
▪ відділення денного перебування для повнолітніх осіб з важкими
формами інвалідності, розраховане на 24 особи;
▪ амбулаторне відділення ранньої реабілітації та медичного супроводу
для надання послуг дітям з інвалідністю та дітям групи ризику від
народження до семи років, розраховане на 150 осіб.
Робота таких відділень дає можливість працездатним членам родин
реалізувати себе на ринку праці.
У 2020 році Центром соціальних служб Одеської міської ради
охоплено соціальними послугами майже 9 тис. сімей, з них:
▪ 1,5 тис. сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;
▪ 6,8 тис. сімей, які опинились у складних життєвих обставинах та
перебували на обліку у Центрі;
▪ більше 600 сімей, які опинились у складних життєвих обставинах та
перебували під соціальним супроводом.
З метою соціального захисту сімей, які мають дітей, та запобігання
соціальному сирітству у м. Одесі функціонує Комунальна установа
«Соціальний центр матері та дитини». Протягом 2020 року фахівцями
Центру надані соціальні послуги 11 жінкам та 13 дітям; народилось
3 дитини.
Для зниження рівня ризику відмови матері від дитини або позбавлення
батьківських прав на базі Комунальної установи «Соціальний центр матері та
дитини» функціонував Центр підтриманого проживання для жінок з
дітьми у віці від 2 до 3 років. Протягом звітного періоду у ньому
проживали 3 жінки із 3 дітьми.
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Гуманітарна допомога
Протягом 2020 року Комунальною установою «Міський центр
гуманітарної допомоги, інформаційного та господарчого забезпечення»
реалізовані міжнародні проєкти надання гуманітарної допомоги у вигляді
медичного обладнання та засобів реабілітації загальною вагою понад
19 тонн, вартістю 17,5 тис. євро та подарунків загальною вагою
18 тонн, вартістю 45 тис. євро для 9,0 тис. дітей соціально незахищених
категорій у рамках проєкту «Різдвяний конвой».

5.3. Охорона здоров’я
У 2020 році пріоритетним напрямом діяльності у сфері охорони
здоров’я було надання гарантованих обсягів медичної допомоги, підвищення
її доступності та якості, сприяння впровадженню сучасних медичних
технологій у практику закладів охорони здоров’я, протидія розповсюдженню
коронавірусної хвороби COVID-19, ефективне використання матеріальнотехнічного ресурсу.
З метою реалізації державної політики у сфері медичного
обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного
обслуговування населення (програма медичних гарантій) у м. Одесі створено
та працюють 44 комунальні некомерційні підприємства охорони
здоров’я.
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На 01 січня 2021 року 38 комунальних некомерційних підприємств
охорони здоров’я м. Одеси уклали договори з Національною службою
здоров’я України (НСЗУ) про медичне обслуговування населення за
програмою медичних гарантій та відповідно до них отримали у 2020 році
від НСЗУ кошти на загальну суму 1,4 млрд грн, з яких отримано
закладами:
▪ первинної ланки – 410,3 млн грн (29,2% від загальної суми
надходжень);
▪ спеціалізованої допомоги – 813,4 млн грн (57,9%);
▪ для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 –
180,0 млн грн (12,9%).
Значну
частину
коштів
направлено
на
запобігання
розповсюдженню коронавірусної інфекції COVID-19. Так, фінансування з
бюджету м. Одеси за 2020 рік становило 279,0 млн грн, Депутатського фонду –
61,7 млн грн, а також благодійна допомога – 42,3 млн грн.
На придбання медичного обладнання та техніки для закладів
охорони здоров’я, що надавали медичну допомогу хворим на COVID-19, на
проведення робіт зі зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони
здоров’я м. Одеси спрямовано кошти у сумі 133,7 млн грн (насамперед
закуплено апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ), кисневі концентратори
та інше медичне обладнання).
Крім того, проводилася закупівля лікарських препаратів, виробів
медичного призначення, засобів індивідуального захисту працівників,
дезінфекційних засобів, здійснено 2,32 тис. досліджень комп’ютерної
томографії органів грудної клітини.
У 2020 році вперше організовано харчування медичних
працівників стаціонарних закладів охорони здоров’я, які надавали
медичну допомогу хворим на COVID-19.
Також медичним працівникам 7 закладів охорони здоров’я
(КНП «Міська клінічна інфекційна лікарня» Одеської міської ради,
КНП «Міська клінічна лікарня № 1» Одеської міської ради, КНП «Міська
клінічна лікарня № 10» Одеської міської ради, КНП «Міська лікарня № 5»
Одеської міської ради, КНП «Міська дитяча клінічна лікарня № 3» Одеської
міської ради, КНП «Пологовий будинок № 2» Одеської міської ради та
КУ «Центр невідкладної медичної допомоги» Одеської міської ради)
проводилися заохочувальні виплати з бюджетів усіх рівнів, а також за
рахунок коштів НСЗУ, загальна сума яких склала 131,0 млн грн.
У рамках реалізації Міської цільової програми «Здоров’я» на 20182020 роки у звітному періоді у повному обсязі за життєвими показниками
сучасними препаратами забезпечено:
▪ 5,4 тис. хворих на інсулінозалежний цукровий діабет на суму
42,8 млн грн, з них 12,0 млн грн за рахунок коштів бюджету м. Одеси;
▪ 11 дітей, хворих на гемофілію, плановим профілактичним
лікуванням на суму майже 2,0 млн грн;
▪ 35 дітей та 17 дорослих, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит,
на суму 6,1 млн грн;
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▪ 14 дітей та 9 дорослих, хворих на муковісцидоз, ферментними
препаратами на суму 568,7 тис.грн.
Для лікування дітей, які страждають на хворобу Помпе, придбано
високовартісний лікарський препарат («Міозим») на суму 2,0 млн грн, що
дозволило зберегти їм життя.
З метою профілактики материнських та неонатальних втрат та для
лікування 203 недоношених новонароджених закуплено препарат
сурфактанту (фінансування склало 1,9 млн грн).
Уникнути випадків материнської смертності від кровотеч дозволило
забезпечення препаратом «Карбетоцин» 1,7 тис. жінок на суму 988,3 тис.грн.
Також надано 81 послугу з діагностичного обстеження для надання
лікувальної допомоги при гострому коронарному синдромі (сума
фінансування – 3,0 млн грн).
На придбання медикаментів та витратних матеріалів для відділення
гемодіалізу КНП «Міська клінічна лікарня № 10» Одеської міської ради з
метою забезпечення лікуванням 80 хворих з хронічною нирковою
недостатністю спрямовано 7,0 млн грн з бюджету м. Одеси.
Також лікарськими засобами при амбулаторному лікуванні
забезпечено:
▪ 13,6 тис. осіб декретованого контингенту на суму 37,5 млн грн;
▪ 1 428 дітей пільгових категорій та із соціально вразливих сімей на
суму майже 2,5 млн грн.
Водночас всі пацієнти, які є реципієнтами органів, забезпечувалися
імунодепресантами.
Крім того, в умовах стаціонарного лікування:
▪ 21,6 тис. ургентних хворих (з них діти – близько 5,0 тис. осіб)
отримали лікарські засоби та витратні матеріали протягом перших трьох діб
перебування на суму 9,3 млн грн;
▪ 2 403 пільговики (ветерани війни; особи, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи; особи з інвалідністю І та ІІ груп загального
захворювання) проходили лікування (профінансовано майже 2,2 млн грн).
Значна увага приділялася пацієнтам з політравмою, ТЕЛА,
пароксизмами з порушенням свідомості, патологією грудної клітки та
черевної порожнин. Для своєчасного діагностування складних захворювань
проведено 4,7 тис. КТ-досліджень та 233 МРТ-обстеження на суму 3,8 млн грн.
Протягом 2020 року за рахунок бюджету м. Одеси надано:
▪ стоматологічну допомогу – 9,3 тис. дітям пільгових категорій на
суму 4,3 млн грн;
▪ невідкладну стоматологічну допомогу – 18,3 тис. особам дорослого
населення та 4 957 дітям на суму 8,2 млн грн;
▪ стоматологічну допомогу – 1 172 особам пільгової категорії на суму
5,7 млн грн (з них на безоплатне зубне протезування 1 132 ветеранам і
інвалідам внаслідок війни та праці спрямовано 4,4 млн грн).
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Лікувальним харчуванням у системі охорони здоров’я м. Одеси
у 2020 році були забезпечені усі хворі, що знаходилися на лікуванні
у комунальних закладах охорони здоров’я м. Одеси. На харчування хворих
витрачено 65,6 млн грн. Зокрема, за рахунок виділених асигнувань
закуплено молочні суміші для дітей першого року життя з малозабезпечених
родин та безбілкове харчування для 19 дітей та 7 дорослих, хворих на
фенілкетонурію. Це дозволило надати можливість дітям, які не можуть
вживати звичайну їжу, отримати повноцінне харчування з достатнім вмістом
білка у важливий період формування організму і зберегти їхнє фізичне та
психічне здоров’я.
Протягом року відбувалися виплати муніципальних надбавок
окремим категоріям працюючих медичних працівників, на що
спрямовано 3,9 млн грн.
У 2020 році два медичні працівники КНП «Міська клінічна лікарня
№ 10» Одеської міської ради отримали квартири за рахунок бюджету
м. Одеси.
У рамках реалізації Міської цільової програми протидії ВІЛінфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі
«Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса») на 2018-2020 роки
показник взяття ВІЛ-позитивних пацієнтів на диспансерний облік досяг
97,7%, а показник охоплення АРТ – 97,0%. Кількість пацієнтів з
невизначуваним вірусним навантаженням збільшилася до 92,0%, що свідчить
про високу ефективність лікування.
Тестування на ВІЛ у міських закладах охорони здоров’я м. Одеси
протягом звітного періоду пройшли 19,2 тис. пацієнтів. Через пандемію
COVID-19 цей показник знизився у порівнянні з 2019 роком, але при цьому
коефіцієнт виявляємості ВІЛ збільшився у 3,5 рази, що свідчить про
поліпшення якості тестування на ВІЛ.
На
виконання
Державної
стратегії
розвитку
системи
протитуберкульозної
медичної
допомоги
функції
регіонального
фтизіатричного центру покладено на КНП «Одеський обласний центр
соціально значущих хвороб» Одеської обласної ради, який забезпечує
амбулаторне та стаціонарне лікування хворих на туберкульоз.
При цьому в КНП «Центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом»
Одеської міської ради створено протитуберкульозне відділення, яке має у
штаті районних фтизіатрів, які виконують організаційно-методичну,
консультативну та координуючу функцію між сімейними лікарями та
зазначеним обласним центром. До їх повноважень входить організація в місті
всієї роботи з виявлення, супроводу, моніторингу та аналізу захворюваності,
а також разом з КУ «Одеський міський центр здоров’я» – розробка
профілактичних програм та соціальної реклами з протидії ВІЛ/ТБ.
Основні показники відносно туберкульозу свідчать, що проведені
організаційні зміни фтизіатричної служби області і міста мали позитивний
результат. Так, захворюваність на всі форми туберкульозу серед вперше
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виявлених хворих знизилась у 2020 році в порівнянні з 2019 роком на 31,0% і
становить 100,5 на 100 тис. населення відносно 146,6 у 2019 році.
Смертність від туберкульозу також суттєво знизилась – на 44,0%
(із 7,5 на 100 тис. населення до 4,2).
Крім того, як результат успішної реалізації програми «Fast-Track
Одеса» показник смертності хворих з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ по м. Одесі
за 2020 рік порівняно з 2019 роком знизився на 43,8% (з 20,2 на 100 тис.
до 11,4).
Протягом 2020 року міською владою проведено значну роботу з
покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я
Одеси із пріоритетною увагою до опорних стаціонарів із COVID-19.
За рахунок коштів бюджету розвитку для закладів охорони здоров’я
міста було придбано обладнання на 178,4 млн грн.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України у закладах
охорони здоров’я для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 та з підозрою на
COVID-19 необхідна кількість ліжок повинна складати 30,0% від загального
ліжкового фонду. У 2020 році за закладами м. Одеси цей показник складав
34,0%.
Загалом у закладах охорони здоров’я м. Одеси проведено такі роботи:
▪ монтаж централізованої кисневої системи відділень № 10, № 12 та
№ 14 на 109 підключень у КНП «Міська клінічна інфекційна лікарня»
Одеської міської ради зі встановленням 3 кріоциліндрів – два по 2 000 л
і один на 1 000 л; для реанімаційного відділення придбано кріоциліндр об’ємом
175 л;
▪ поточний ремонт приміщень відділень КНП «Міська клінічна
лікарня № 1» Одеської міської ради для розміщення хворих з COVID-19;
виконано роботи з монтажу централізованої кисневої системи на
53 підключення; встановлено 2 кріоциліндри по 2 000 л; придбано кисневу
станцію і 2 кріоциліндри по 195 л; ведуться роботи зі встановлення
централізованої кисневої системи на 50 підключень у відділенні неврології;
▪ монтаж централізованої кисневої системи на 26 підключень
відділень КНП «Міська лікарня № 5» Одеської міської ради зі встановленням
2 кріоциліндрів об’ємом 210 л;
▪ монтаж централізованої кисневої системи на 40 підключень
відділень КНП «Міська лікарня № 5» Одеської міської ради зі встановленням
4 кріоциліндрів об’ємом по 210 л. Закуплено дизель-електрогенератор
потужністю 80 кВт. Ведуться роботи із збільшення централізованої кисневої
системи на 69 підключень зі встановленням кисневої станції;
▪ модернізація кисневої системи зі збільшенням підключень на
20 точок у КНП «Пологовий будинок № 2» Одеської міської ради; придбано
4 кріоциліндри по 195 л кожен;
▪ поточний ремонт приміщень будівлі лікувального корпуса з
монтажем централізованої кисневої системи на 100 підключень зі
встановленням 2 кріоциліндрів по 2 000 л у КНП «Міська лікарня № 8»
Одеської міської ради;
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▪ монтаж централізованої кисневої системи на 20 підключень
у КНП «Міська дитяча клінічна лікарня № 3» Одеської міської ради;
▪ ремонт стаціонарного корпуса КНП «Міська лікарня № 8» Одеської
міської ради і будівлі поліклініки.
Водночас тривають роботи з:
▪ монтажу централізованої кисневої системи на 60 підключень
відділень № 18 і № 19 КНП «Міська клінічна інфекційна лікарня» Одеської
міської ради зі встановленням кріоциліндра об’ємом 2 000 л;
▪ поточного ремонту приміщень дитячого корпусу на Лідерсівському
бульварі з монтажем централізованої кисневої системи на 100 підключень та
встановленням 2 кріоциліндрів об’ємом 2 000 л (завершальний етап);
▪ капітального ремонту першого поверху і прибудови, де розташовано
рентген-кабінет КНП «Дитяча міська лікарня № 2» Одеської міської ради.
У трьох лікарнях міста за урядовою програмою «Велике
будівництво» проводиться капітальний ремонт приміщень приймальнодіагностичних відділень – міські клінічні лікарні № 1, № 10, № 11. Наразі
оновлене приймальне відділення КНП «Міська лікарня № 1» Одеської
міської ради підготовлене до відкриття, очікується постачання всього
необхідного обладнання.
У результаті виконання робіт:
▪ виділено під госпіталізацію пацієнтів з COVID-19 та з підозрою
на COVID-19 939 ліжок (810 ліжок – для «дорослих» лікарень та 129 ліжок –
для породілей і «дитячих» лікарень);
▪ ліжок інтенсивної терапії – 60 одиниць;
▪ кількість ліжок із централізованим киснем – 327 одиниць;
▪ апаратів штучної вентиляції легень – 106 одиниць;
▪ кисневих концентраторів – 361 одиниця.
Потужність стаціонарних закладів охорони здоров’я м. Одеси
складає 3 340 ліжок. З них на 01 січня 2021 року 939 ліжок були
перепрофільовані у ліжка для лікування хворих на COVID-19 та з підозрою
на COVID-19 .
Стаціонарне лікування у 2020 році отримали 5 899 осіб, хворих на
COVID-19 та з підозрою на COVID-19.
Окрім хворих на COVID-19, у стаціонарних лікарняних закладах
м. Одеси пройшли лікування 81,8 тис. хворих, прийнято 10,2 тис. пологів
(у 2019 році – 110,9 тис. хворих; 9,9 пологів).
Первинну медико-санітарну допомогу жителям міста надають
11 центрів первинної медико-санітарної допомоги, у складі яких
організовано 60 сімейних амбулаторій, а також міська студентська
поліклініка на 350 відвідувань у зміну.
З метою збільшення якісної доступності медичної допомоги, а також
забезпечення належних умов для повноцінного функціонування проведено
роботи з капітального ремонту приміщення та відкрито нову амбулаторію
Центру первинної медико-санітарної допомоги № 3, розташовану по
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вул. Юхима Геллера, 43, а також відкрито після капітального ремонту
амбулаторію на Люстдорфській дор., 170.
Амбулаторна медична допомога дітям надається 7 дитячими
міськими поліклініками, до складу яких входить 18 амбулаторій.
Показники захворюваності дитячого населення м. Одеси у звітному
періоді значно нижчі від попередніх років, що зумовлено як покращенням
якості медичної допомоги, так і низкою карантинних заходів у зв’язку з
пандемією COVID-19.
Стаціонарна допомога дитячому населенню м. Одеси надається у
КНП «Міська дитяча клінічна лікарня № 3» Одеської міської ради
на 175 ліжок із 6 ліжками інтенсивної терапії та КНП «Міська дитяча
лікарня № 2» Одеської міської ради на 185 ліжок з 12 ліжками інтенсивної
терапії, а також на дитячих ліжках КНП «Міська клінічна інфекційна
лікарня» Одеської міської ради. КНП «Дитяча лікарня № 3» Одеської
міської ради визначена для госпіталізації дітей з COVID-19. Для цього
розгорнуті 75 ліжок, де протягом 2020 року отримали лікування 278 дітей
з COVID-19.
У березні 2020 року на повну потужність у рамках роботи колл-центру
Комунальної установи «Центр невідкладної медичної допомоги» Одеської
міської ради почала працювати «гаряча лінія» з питань COVID-19, куди
може звернутися за цілодобовою безкоштовною консультацією кожен
мешканець міста. Протягом 2020 року консультацію отримали майже
8,0 тис. одеситів.
У структурі Центру невідкладної допомоги було створено 5 мобільних
бригад для проведення забору матеріалу з метою тестування на COVID-19
методом ПЛР. За звітний період бригади зробили 7,7 тис. виїздів, забрано
біологічний матеріал для проведення 12,3 тис. досліджень.
В цілому було проведено:
▪ 32,1 тис. досліджень методом ПЛР;
▪ 10,0 тис. експрес-тестів;
▪ 53,6 тис. досліджень методом ІФА, з яких на імуноглобуліни М –
33,7 тис. досліджень, на імуноглобуліни G – 19,9 тис. досліджень.
5.4. Освіта
Освіта є однією з найважливіших сфер життя нашого міста. Саме
система освіти значною мірою визначає соціально-економічний, культурний
та духовний розвиток Одеси.
У м. Одесі сформована і продовжує розвиватись мережа закладів
освіти, яка забезпечує конституційне право кожного громадянина на
доступну, безоплатну та якісну освіту і складається із закладів дошкільної
освіти – 131 одиниця, загальної середньої освіти – 124 одиниці.
У 2020/2021 навчальному році навчається та виховується 136 130 дітей,
що на 2 099 дітей більше, ніж у минулому навчальному році.
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Протягом звітного періоду відбулась трансформація мережі закладів
загальної середньої освіти у бік зменшення за рахунок припинення
діяльності 4 вечірніх шкіл міста,оскільки в Законі України «Про освіту» не
передбачено такого типу закладу загальної середньої освіти як вечірня
школа. Однак, закріплено право здобувачів освіти здобувати освіту у різних
її формах, зокрема вечірньою, у будь-якій школі.
Окремо розташовані 2 будівлі, в яких раніше функціонували вечірні
школи, були передані під розміщення в них новостворених закладів
позашкільної освіти:
▪ Комунальний заклад позашкільної освіти «Одеська станція юних
техніків «Старт» (вул. Богдана Хмельницького, 92);
▪ Комунальний заклад позашкільної освіти «Одеський центр дитячої
та юнацької творчості «Ювента» (вул. Троїцька, 28).
Крім цього, у Київському районі міста Одеси здійснюється будівництво
нового центру творчості – Одеського палацу дитячої та юнацької
творчості «Біла акація» (вул. Космонавта Комарова, 8). Наразі закінчено
роботи з влаштування каркаса 3 поверхів, проведено роботи із влаштування
та підведення мереж водопостачання, каналізації, електроживлення,
здійснюється влаштування внутрішніх перегородок та скління, ведуться
фасадні роботи.
Все це дозволило розширити мережу закладів позашкільної освіти
міста до 19 закладів.
Заклади дошкільної та загальної середньої освіти
У 2020 році кількість здобувачів освіти у закладах освіти комунальної
власності міста розподілилися так:
▪ дошкільну освіту здобували 29 229 вихованців;
▪ повну загальну середню освіту – 106 901 учень.
У порівнянні з 2019 роком кількість вихованців закладів дошкільної
освіти залишилась незмінною, а кількість здобувачів повної загальної
середньої освіти зросла майже на 3 000 учнів (у 2019 році – 103 793 учні).
У межах реалізації Концепції створення додаткових місць у
закладах дошкільної освіти м. Одеси у 2020 році було відкрито додатково
9 груп за рахунок: закінчення капітального ремонту Одеського дошкільного
навчального закладу «Ясла-садок № 145» Одеської міської ради Одеської
області (6 груп) та відкриття по 1 групі в Одеському навчально-виховному
комплексі № 187 «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа
І ступеня» Одеської міської ради Одеської області, Одеських початкових
школах №№ 95, 96 Одеської міської ради Одеської області.
Разом з тим на 100 місць у середньому в закладах дошкільної освіти
виховувалась 141 дитина.
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Одеськийдошкільний навчальний заклад № 145

Черга до закладів дошкільної освіти на кінець грудня 2020 року
становила 1 968 дітей у віці від 3 до 5 років.
Водночас за оперативними даними обліку дітей дошкільного віку, які
проживають у м. Одесі, відсоток охоплення дітей у віці від 3 до 5 років
закладами дошкільної освіти комунальної власності становить 93,0%, діти
5-річного віку 100,0% охоплені освітою. Такий відсоток охоплення 5-річних
дітей закладами дошкільної освіти дає змогу підвищити ефективність заходів
із забезпечення наступності між дошкільною та початковою шкільною
освітою.
У закладах загальної середньої освіти у 2020 році функціонувало
3 749 класів. У порівнянні з 2019 роком (3 652 класи) кількість класів
збільшилась на 97 одиниць.
Збільшення кількості учнів та відповідно класів у школах міста
пов’язано з міграційними процесами, у т. ч. зі збільшенням в одеських
школах дітей з Одеської області, інтенсивністю будівництва житлового
сектору тощо.
Така тенденція призвела до збільшення кількості шкіл міста, які
працюють у дві зміни: у 2019 році – 34 школи, у 2020 році – 40 шкіл. Середня
наповнюваність класів становить 29 учнів.
У 2020 році учні шкіл м. Одеси мали змогу отримати освіту за будьякою формою:
▪ інституційною, а саме: денна, вечірня, заочна, дистанційна,
мережева;
▪ індивідуальною: екстернат, сімейна (домашня), педагогічний
патронаж).
Дистанційна освіта
У 2020 році одеські школи працювали в умовах адаптивного
карантину, організовуючи освітній процес згідно з вимогами Головного
державного санітарного лікаря України та рекомендаціями Міністерства
освіти і науки України та використовуючи гнучкий і дистанційний режими.
Для організації якісного навчання в дистанційному режимі більше
3 000 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти
м. Одеси у 2020 році підвищили свою кваліфікацію на різноманітних
інформаційних чи спеціальних ресурсах, у тематичних групах щодо
організації дистанційного навчання у школі.
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З 01 вересня 2020 року було відкрито 21 клас з дистанційною формою
навчання, в яких навчаються 392 учні.
Забезпечено умови для використання педагогічними працівниками
сервісів для створення завдань та перевірки навчальних досягнень учнів:
відеоуроки з використанням каналу «YouTube»; створення тестів за
допомогою хмарних технологій GoogleForms, розробка інтерактивних
дидактичних вправ та інше.
Вчителями закладів загальної середньої освіти комунальної власності
територіальної громади м. Одеси створено банк відеоуроків з різних
предметів для учнів усіх класів, до якого увійшло більше11 500 уроків, які
розміщені на офіційних вебсайтах закладів освіти.
Також школами міста були обрані наступні електронні освітні
платформи, онлайн-сервіси та інструменти, за допомогою яких
організовувався освітній процес у дистанційному форматі: G-suite,
Google Classroom, Zoom, Microsoft Tеams, GoogleMeet, MEL (MyEnglishLab
(англ. мова), Padlet, «OK SIMPLY SCOOL», Quizizz, Discord, канал «Youtube»,
JamBoard, Skype, MindMap, Canva, Kahoot, JambordGoogle, Nearpod, МОН
«Всеукраїнська школа онлайн», освітній онлайн-портал «На урок»,
«Всеосвіта», «Класна оцінка», розділ «Дистанційна освіта» на офіційному
вебсайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради тощо.
Відповідно до календарного плану роботи та навчальних програм
з березня по грудень 2020 року на офіційному вебсайті Департаменту освіти
та науки Одеської міської ради (з використанням каналу «YouTube») було
розміщено:
▪ 5 175 відеоуроків для учнів закладів загальної середньої освіти
(які верифіковані консультантами Комунальної установи «Одеський центр
професійного розвитку педагогічних працівників») за темами відповідно до
програм навчання з основних предметів, затверджених Міністерством освіти
і науки України;
▪ 1 533 відеозаняття для вихованців закладів дошкільної освіти за
темами відповідно до програм навчання, затверджених Міністерством освіти
і науки України;
▪ 111 відеозанять для дітей з особливими освітніми потребами,
підготовлених працівниками комунальних установ «Одеський інклюзивноресурсний центр» №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
▪ 250 майстер-класів для учнів закладів загальної середньої освіти,
підготовлених працівниками закладів позашкільної освіти;
▪ 97 відеоуроків проєкту «Одеса проводить урок», який
функціонував на телевізійному каналі «МЕДІА-ІНФОРМ» за участю
педагогічних працівників закладів освіти комунальної власності
територіальної громади м. Одеси;
▪ програми для підготовки до ЗНО 2020 року, які містять посилання
на безоплатні вебресурси відповідно до цієї тематики.
До всіх вищезазначених інформаційних ресурсів доступ вільний,
трансляція відеоуроків здійснюється безкоштовно.
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За активну роботу з учнями та вихованцями закладів освіти в період
карантинних обмежень більше 1 500 педагогів отримали премії.
Інклюзія
Кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах закладів
загальної середньої освіти, щорічно збільшується і у 2020 році становила
280 осіб; майже в 1,4 рази збільшилася і кількість інклюзивних класів.
У 2020 році таких класів було 191.
Для забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на
дошкільну освіту в місті функціонують заклади дошкільної освіти
компенсуючого (спеціальні і санаторні) та комбінованого типів, створені
інклюзивні групи у закладах дошкільної освіти.
37 інклюзивних груп у 2020 році були відкриті у 30 закладах
дошкільної освіти, в яких виховувалось 97 дітей з особливими освітніми
потребами.
Позитивним досягненням є функціонування в місті 8 інклюзивноресурсних центрів, створених з метою реалізації права дітей з особливими
освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та
загальної середньої освіти.
Таким чином, сегмент інклюзивної освіти зростає, а діти з особливими
освітніми потребами отримали можливість рівного зі своїми однокласниками
та однолітками доступу до якісної освіти.
Харчування
У 2020/2021 навчальному році безкоштовне харчування отримують усі
учні 1 – 4 класів закладів загальної середньої освіти (близько
44 535 учнів), серед яких 1 528 – учні пільгового контингенту закладів
загальної середньої освіти та 5 065 – діти пільгового контингенту
дошкільної освіти.
У минулому році, до настання карантинних обмежень, в Одеському
ліцеї «Європейський» та Одеському навчально-виховному комплексі № 125
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Одеської міської ради Одеської області запроваджено нову систему
організації харчування для учнів за принципом «шведський стіл».
Послуги з організації харчування у вищезазначених закладах надає
ТОВ «Фабрика смаку». До меню обов’язково входять овочі, фрукти, м’ясні та
рибні вироби, кілька видів напоїв, хлібобулочні вироби, 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 бюджету м. Одеси не перевищує встановленої вартості
харчування учнів 1 – 4 класів. Така система мультипрофільного харчування
отримала позитивні відгуки від учнів, вчителів, батьків.
Крім того, для учнів старших класів у їдальні Одеського ліцею
«Олімпієць» спортивного напрямку Одеської міської ради Одеської області
встановлено вендінговий апарат. Процес від вибору до видачі гарячої
страви займає у середньому 40 – 50 секунд. За допомогою цього апарату діти
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можуть швидко отримати під час перерви обрану порцію харчування,
герметично упаковану та розігріту. Вартість залежить від вибраної учнем
страви (у межах 20 грн), оплата відбувається готівкою або карткою.
Одеський ліцей № 9 Одеської міської ради Одеської області першим
почав реалізовувати проєкт «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 ньому
максимально збалансовано консистенцію жирів, білків та вуглеводів, менше
солі та цукру, більше спецій та соусів на основі фруктів та ягід.
Позашкільна освіта
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.
У 2020 році позашкільну освіту у 2 182 гуртках, групах та інших
творчих об’єднаннях з різних напрямів на базі закладів позашкільної та
загальної середньої освіти міста отримували 38 540 дітей та підлітків, що
становить 36,0% від загальної кількості школярів.
Серед них: 339 осіб – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування; 346 осіб – діти з особливими освітніми потребами; 570 осіб –
діти з малозабезпечених сімей; 3 494 особи – діти з багатодітних сімей;
630 осіб – діти із сімей вимушених переселенців реалізували своє право на
різносторонній розвиток відповідно до здібностей та уподобань.
Кращі дитячі творчі колективи закладів позашкільної освіти
комунальної власності територіальної громади м. Одеси брали активну
участь у культурно-мистецькому житті міста, ставали переможцями та
призерами у фестивалях і конкурсах міського, регіонального та інших рівнів.
71 кращий дитячий творчий колектив закладів освіти міста має
почесні звання «Народний художній колектив» та «Зразковий художній
колектив».
З метою підтримки обдарованої учнівської молоді, реалізації її
професійних, творчих, соціальних інтересів, стимулювання учнівської
активності, спрямованої на досягнення високих результатів у навчанні,
творчих здобутків у науково-дослідницькій діяльності щорічно (з вересня
по червень) 20 учнів закладів загальної середньої освіти м. Одеси
отримують стипендію Одеського міського голови, щомісячний розмір
стипендії становив 1 000 гривень.
Також щороку здійснювалася виплата стипендії Одеського міського
голови 12 студентам закладів вищої освіти м. Одеси, які продемонстрували
високий рівень знань за результатами заліково-екзаменаційних сесій, брали
активну участь у громадському житті міста та діяльності громадських
об’єднань. Стипендія призначалася у розмірі 2 000 гривень на місяць
строком на один семестр.
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Виховна робота
63 заклади загальної середньої освіти міста закріплені за підшефними
військовими частинами та підрозділами для проведення спільної військовошефської роботи.
У закладах загальної середньої освіти працюють учнівські ради,
комітети, парламенти, клуби та інші структури учнівського самоврядування.
Координує діяльність лідерів учнівського самоврядування Парламент
старшокласників м. Одеси – 109 лідерів учнівського самоврядування
закладів загальної середньої освіти міста, які беруть активну участь в усіх
сферах життєдіяльності міста та реалізовують учнівські проєкти благодійної,
екологічної,
національно-патріотичної,
інтелектуальної,
творчої
спрямованості.
У кожному закладі освіти створені належні умови для реалізації права
особистості на освіту: захист прав в освіті; соціально-психологічна підтримка
у закладах освіти; протидія булінгу та насильству; консультативна допомога
педагогам у конфліктний та постконфліктний період.
У серпні організовано оздоровлення та відпочинок 335 дітей пільгових
категорій закладів загальної середньої освіти міста, у т. ч. вихованців
інтернатної групи Одеського ліцею «Олімпієць» спортивного напрямку
Одеської міської ради Одеської області, на базі позаміських дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку «Рассвет», «Связист»; 65 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей
оздоровлювалися на базі Міжнародного дитячого центру «Артек» та
Українського дитячого центру «Молода гвардія».
Інноваційна діяльність
Незважаючи на карантинні обмеження протягом 2020 року більше
50 закладів загальної середньої та дошкільної освіти комунальної власності
територіальної громади м. Одеси брали участь у 22 освітніх проєктах та
експериментах міжнародного, всеукраїнського і регіонального рівнів.
Всеукраїнські експерименти – 9:
▪ 17 одеських шкіл беруть участь у всеукраїнському експерименті
«Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (SmartKids)»
протягом 2017 – 2022 років (Одеські НВК №№ 4, 53, ЗОШ №№ 8, 46, 60, 78,
81, 85, 92, 105, 118, СШ №№ 53, 54, 64, ОНВК «Гімназія № 2», «Гімназія № 7»,
ліцей «Ланжеронівський»);
▪ Одеська ЗОШ № 26 – «Розроблення впровадження навчальнометодичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового
Державного стандарту початкової загальної середньої освіти на базі
загальноосвітніх навчальних закладів на 2017 – 2022 роки»;
▪ Одеський НВК «Гімназія № 7», Дитячий будинок «Перлинка» –
«Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку авторських шкіл»;
▪ Дитячий будинок «Перлинка» – «Науково-методичні засади
формування мережецентричного середовища «Музейна планета»;
▪ Одеський НВК «Гімназія № 7» – «Нова українська школа у поступі
до цінностей» на 2018 – 2022 роки»;
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▪ 4 заклади загальної середньої освіти – «Створення моделі
розвивального інформаційно-освітнього середовища початкової школи
закладу середньої освіти «Вперед до успіху» (Одеська ЗОШ № 20, Одеська
СШ № 121, Одеська ЗОШ № 23, Одеська ЗОШ № 71);
▪ Одеська ЗОШ № 92 – «Розроблення і впровадження навчальнометодичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки» для
10 – 11 класів закладів загальної середньої освіти»;
▪ 2 заклади загальної середньої освіти – «Формування
гуманістичних відносин між учасниками освітнього процесу шляхом
упровадження моделі «Мирна школа» (Одеський юридичний ліцей, Одеська
СШ № 111);
▪ «Громадсько-патріотичне виховання суб’єктів громадянського
суспільства України в умовах навчально-виховного комплексу»
(Одеський НВК «Гімназія № 7»), проєкт закінчився у 2020 році.
Всеукраїнські проєкти – 8:
▪ 14 одеських шкіл беруть участь у всеукраїнському науковопедагогічному проєкті «Реалізація компетентнісного підходу в науковопедагогічному проєкті «Інтелект України» (Одеські НВК №№ 4, 13, 53,
«Надія», «Гімназія № 7», СШ № 53, 21, 111, 119, ЗОШ №№ 5, 44, 60, 92,
118);
▪ «ІТ-школи Samsung» (Маріїнська гімназія);
▪ вчителі фізичної культури закладів загальної середньої освіти міста
Одеси беруть участь у «JuniorZ» – «Спортивний рух Олександра Педана»;
▪ «Я – дослідник» (Одеський НВК «Гімназія № 7»).
Міжнародний рівень:
▪ 5 закладів дошкільної освіти беруть участь у Міжнародному
(Королівство Нідерланди) проєкті «Афлатот» щодо впровадження основ
соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку (ОЗДО №№ 29, 45, 141,
174, 291);
▪ 17 закладів беруть участь у проєкті «Вивчай та розрізняй –
інфомедійна грамотність» при підтримці США та Великої Британії (Одеські
ЗОШ №№ 18, 21, 26, 27, 28, 55, 61, 65, 66, 80, економічний ліцей, ліцей № 9,
гімназії №№ 4, 5, ОНВК «Гімназія № 2», ОНВК № 90, ОНВК «Гімназія
№ 7»);
▪ у 16 дитячих садках впроваджується проєкт «Сприяння освіті»
через програму з ЛЕГО-конструювання – «Навчання через гру» (ЛЕГО
Фаундейшн (LEGO FOUNDATION) (Королівство Данія);
▪ з 2017 року на базі Одеської СШ № 117 реалізується міжнародний
проєкт «MozaikEducation» «Впровадження сучасних освітніх технологій у
педагогічній діяльності» (Угорщина, м. Сегед).
Регіональні експерименти – 5:
▪ Одеський НВК № 94 – «Розробка системи технологічного навчання
для закладів загальної середньої освіти»;
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▪ Одеська ЗОШ № 118 – «Створення моделі школи відкритої освіти
засобами дистанційної форми навчання» на 2017 – 2022 роки»;
▪ Одеська ЗОШ № 37 – «Індивідуально профорієнтаційне
спрямування розвитку учнів засобами театрально-хорових дисциплін»;
▪ Одеський НВК № 49 – «Формування та розвиток інформаційнокомунікаційної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів в
умовах становлення конкурентоспроможного випускника», проєкт
закінчився у 2020 році;
▪ Одеська СШ № 75 – «Організаційно-педагогічні умови підвищення
якості освітніх послуг у рамках впровадження моделі «Муніципальний
будинок ремесел», проєкт закінчився у 2020 році.
Міжнародна співпраця
У 2020 році шкільними колективами були проведені 148 онлайнзустрічей із представниками іноземних делегацій, дипломатичних місій
Німеччини, Болгарії, Китаю, акредитованих в Одесі, США, Ізраїлю,
Великобританії, Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги
Молдові та Україні.
35,0% закладів освіти міста працюють над реалізацією міжнародних
програм та проєктів із закладами освіти, організаціями Польщі, Данії,
Нідерландів, Франції, Німеччини, Великої Британії, Словаччини, Угорщини,
Латвії, ЄС та інше.
Серед таких проєктів:
▪ «Мережа асоційованих шкіл ЮНЕСКО» (Маріїнська гімназія,
СШ № 121);
▪ програма підтримки викладання та вивчення німецької мови
«Школи: партнери майбутнього PASH» (гімназія № 4, ОНВК №№ 13; 90),
Федеративна Республіка Німеччина;
▪ програма FLEX («Програма обміну майбутніх лідерів» – програма
культурного обміну між Україною та США), беруть участь учні 8 – 10 класів
закладів загальної середньої освіти;
▪ робота мовних таборів (англійська, французька та німецька мови) із
залученням іноземних волонтерів у рамках проєкту «GoCamp» –
волонтерська програма Східної Європи (гімназії №№ 4, 8,
ОНВК «Гімназія № 7», ОСШ № 17);
▪ «Глобальний діалог молоді світу» (Велика Британія)
(ОНВК «Гімназія № 7»);
▪ україно-швейцарський проєкт «DOCCU: Розвиток цивільних
компетентностей в Україні» (Одеський юридичний ліцей, ОНВК № 84);
▪ проєкт «Маса Шорашим», «Маса леІзраєль» (Держава Ізраїль)
(ОСШ № 94);
▪ спільний проєкт з Ризькою українською середньою школою
економічної освіти старшокласників (Латвія) (ОСШ № 117);
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▪ україно-австрійський

проєкт
«Компетентнісно-орієнтоване
навчання як нова вимога для методистів та вчителів математики»
(ОСШ № 117) (Австрія);
▪ проєкт «Generation global» у рамках проєкту «Діалог з молоддю
світу» (ОСШ № 17, ОЗОШ № 22, ліцей № 9, ОНВК № 13, «Гімназія № 2»)
(Велика Британія);
▪ проєкт RELO (RegionalEnglishLanguage Office), регіональний офіс
програм з вивчення англійської мови, Посольство США в Україні (США)
(ОНВК «Гімназія № 2»);
▪ британо-український проєкт «Школа – Центр підготовки для здачі
Кембриджських іспитів з англійської мови» (ОНВК № 13);
▪ освітня програма «Білінгвальна освіта», проєкт Європейського
Союзу «еTwinningPlus» (СШ № 10, ОНВК «Гімназія № 2»).
У рамках міжнародних договорів здійснюється співпраця
(6 держав):
▪ Китайська Народна Республіка – Угода між Міністерством освіти і
науки України та Міністерством освіти Китайської Народної Республіки про
співробітництво в галузі освіти і науки щодо обміну досвідом у галузі
«Освіта» (гімназія № 1, ОНВК № 4, СШ № 117);
▪ Французька Республіка – Адміністративна угода між
Міністерством Європи та закордонних справ Французької Республіки та
Міністерством освіти і науки України щодо підтримки викладання
французької мови в Україні (Одеські СШ №№ 10, 121, ОНВК № 84,
«Гімназія № 7»);
▪ Федеративна Республіка Німеччина – Угода про співпрацю між
Goethe-Institut в Україні (ФРН) та закладом щодо проведення іспитів,
Міністерством освіти і науки України та Посольством ФРН – стосовно
реалізації програми «Школи: партнери майбутнього» (ОНВК №№ 13, 90,
гімназія № 4);
▪ Республіка Польща – Угода між Міністерством освіти і науки
України та Міністерством національної освіти Республіки Польща про
співробітництво в галузі освіти щодо співпраці з молодіжним центром та
обмін досвідом у галузі «Освіта» (Одеська СШ № 121, ОНВК «Гімназія № 7»);
▪ Республіка Болгарія – Угода між Міністерством науки і освіти
Республіки Болгарія та Міністерством освіти і науки України на 2020 –
2024 роки щодо можливості та перспективи вивчення болгарської мови
болгарською етнічною меншиною (Одеська ЗОШ № 31);
▪ Держава Ізраїль – Меморандум про співпрацю в галузі повної
загальної середньої і професійно-технічної освіти між Міністерством науки і
освіти України і Всесвітньою спілкою ОТР («Освітні ресурси і технологічний
тренінг»), Імплементаційна угода між Міністерством освіти Держави Ізраїль
та Міністерством освіти і науки України щодо сприяння вивченню української
мови у закладах освіти Держави Ізраїль та вивченню мови іврит у закладах
освіти України (Одеська СШ № 94).
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Матеріально-технічна база
У 2020 році продовжилась реалізація протипожежних заходів.
Автоматична пожежна сигналізація (АПС) з виведенням на пульт
цілодобової пожежної охорони встановлена у 129 закладах освіти
(66 закладах дошкільної освіти, 54 закладах загальної середньої освіти,
6 комунальних позашкільних навчальних закладах, 2 міжшкільних ресурсних
центрах, 1 дитячому будинку). З них повністю встановлено АПС у
59 закладах освіти (30 закладах дошкільної освіти, 24 закладах загальної
середньої освіти, 2 комунальних позашкільних навчальних закладах,
2 міжшкільних ресурсних центрах, 1 дитячому будинку); частково
встановлено АПС (потребує дообладнання) у 70 закладах освіти (36 закладах
дошкільної освіти, 30 закладах загальної середньої освіти, 4 закладах
позашкільної освіти).
5.5. Підтримка сімей, дітей і молоді
Для організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах, здійснення соціальної роботи з ними, а також з їхніми
сім’ями протягом 2020 року здійснювався облік дітей зазначеної категорії.
Так, на 01 січня 2021 року на цьому обліку перебувало 287 дітей, зокрема:
▪ 124 дитини взято на облік (2019 рік – 161 дитина);
▪ 209 дітей знято з обліку (2019 рік – 258 дітей).
З метою запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності
проведено 190 рейдів (у 2019 році – 235 рейдів), в ході яких виявлено
98 дітей (за 2019 рік – 175 дітей).
Обстежено умови проживання у 374 сім’ях, які потребують підвищеної
уваги (у 2019 році – 565 сімей).
З метою надання дітям та їхнім батькам комплексної соціальної,
психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги
в м. Одесі функціонує Комунальна установа «Центр соціальнопсихологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області»,
в якій на 01 січня 2021 року перебувало 52 дитини (на 01 січня 2020 року –
65 дітей) та Комунальна установа «Соціальний гуртожиток для осіб з
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», до
якої влаштовано 43 особи (на 01 січня 2020 року – 60 осіб).
У 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 2021 року перебувала
1 121 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування
(на 01 січня 2020 року – 1 141 дитина);
▪ на первинний облік взято 243 дитини-сироти та дитини, позбавлені
батьківського піклування (протягом 2019 року – 200 дітей);
▪ статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського
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піклування, надано 177 дітям (у 2019 році – 195 дітям).
На 01 січня 2021 року на обліку дітей, які можуть бути усиновлені,
перебувало 230 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
(на 01 січня 2020 року – 236 дітей).
Протягом 2020 року усиновлено 82 дитини з категорії дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких 37 дітей усиновлено
громадянами України (протягом 2019 року – 82 дитини, з яких 73 дитини
усиновлено громадянами України).
Іноземними громадянами усиновлено 6 дітей (у 2019 році – 9 дітей).
Під опікою та піклуванням на 01 січня 2021 року перебувало
843 дитини (на 01 січня 2020 року – 890 дітей). Влаштовано під опіку та
піклування 107 дітей (у 2019 році – 120 дітей).
За даний період у м. Одесі функціонувало 7 дитячих будинків
сімейного типу, в яких виховувалися 50 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
батьківського піклування, з яких 1 прийомна сім’я прибула із зони
проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, в якій
виховується 2 дитини.
У 2020 році до 3 дитячих будинків сімейного типу
влаштовано 4 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського
піклування.
У дитячих державних установах на повному державному забезпеченні
перебувало 145 дітей з категорії дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, та 46 дітей зазначеної категорії навчаються у
закладах освіти.
У 2020 році районними адміністраціями взято на облік 14 дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, як таких, що
потребують поліпшення житлових умов (у 2019 році – 28 дітей).
На квартирному обліку на 01 січня 2021 року перебувало 308 дітей
з категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
а також осіб із їх числа (на 01 січня 2020 року – 292 дитини).
У 2020 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 проведено ремонт квартири, яка надана для розміщення
дитячого будинку сімейного типу за адресою: м. Одеса, пров. Педагогічний, 3/3.
Крім того, було придбано меблі, побутову техніку та інші предмети
тривалого вжитку для її облаштування.
Також закуплено меблі, побутову техніку та інші предмети тривалого
вжитку для 7 дитячих будинків сімейного типу.

86

5. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ
5.6. Культура
У 2020 році у зв’язку із введенням на території України карантину
проведення культурно-масових заходів у порівнянні з 2019 роком було
обмежено. Значну частину запланованих заходів переведено в онлайнформат та презентовано на офіційних сторінках Департаменту культури та
туризму Одеської міської ради, каналі «YouTube», у соціальних мережах,
блогах у мережі «Інтернет».
Зокрема, у соціальній мережі «Фейсбук» створено творчу онлайнплатформу. Починаючи з березня 2021 року, творчими діячами культури,
музеями, театрами, бібліотеками, художньою галереєю була підготовлена
велика кількість цікавих проєктів для організації онлайн-виставок,
трансляцій, а також літературних читань.
У період послаблення карантинних обмежень у рамках святкування
Дня міста відбулись знакові для міста події, серед яких:
▪ відкриття на території парку культури та відпочинку «Преображенський»
меморіального арт-об’єкта «Музей-стіна», який є першим етапом створення
майбутнього Музею «Історія Одеси» як данини увічнення пам’яті про
засновників міста, видатних одеситів (похованих на місці зруйнованого на
початку минулого століття Першого Християнського (Старого) кладовища);

▪ у рамках Програми розвитку та реконструкції Одеського зоопарку
«Зоопарк-100» на 2013-2022 роки завершено I етап реконструкції Одеського
зоопарку та відкрито для відвідувачів нову вхідну групу з парку культури та
відпочинку «Преображенський». Новий вхід виконано у мавританському
стилі, як і вхідні групи до парку культури та відпочинку «Преображенський».

Також проведено роботи з облаштування огорожі та монтажу вхідної
групи до зоопарку, улаштування ставка, організації технологічного проїзду.
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Разом з тим у вересні 2020 року на території майданчика «Вогні маяка»
у Центральному парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка під
відкритим небом презентовано оновлену експозицію з історії судноплавства
і мореплавства Південного Причорномор’я. Виставка не змогла вмістити всі
реконструйовані судна, частина з них представлена на фотографіях.

У листопаді 2020 року презентовано Концепцію створення
муніципального музею історії мореплавання і судноплавства, в якому
передбачається розміщення експозиції історичних стародавніх морських
суден у натуральну величину.

З метою забезпечення функціонування на належному рівні
муніципальних закладів культури міста Одеси протягом звітного періоду
проведено:
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▪ капітальний ремонт фасаду Комунального закладу початкової
спеціалізованої освіти «Мистецька школа № 3 м. Одеси» та Комунальної
установи «Одеський муніципальний театр духової музики імені народного
артиста України О. Саліка»;
▪ поточний ремонт у 7 мистецьких школах.
Для підвищення іміджу Одеси на міжнародній арені, її впізнаваності,
привернення уваги до міста як комфортного майданчика для зйомок
іноземних та вітчизняних кінофільмів різних жанрів за підтримки Odesa Film
Office впродовж 2020 року було проведено низку важливих заходів, зокрема:
▪ 23 серпня – кінофестиваль студентських короткометражних фільмів
«Перший крок» за підтримки Odesa Film Office (онлайн-формат), який
зібрав кінороботи українських студентів із різних міст і став масштабною
подією, що привернула увагу любителів кіно і професіоналів;
▪ з 05 по 08 листопада – франко-український фестиваль молодого кіно
«МІСТ» в онлайн-форматі за ініціативою OdesaFilm Office, який є
унікальною можливістю об’єднання молодих кінематографістів України і
Франції, створення міжнародної колаборації в галузі кіноселекціі молодіжної
частини кіновиробників у різних спеціальностях.
З метою забезпечення роботи фестивалю створено інтернетплатформу mictfest.com, на якій розміщено весь відеоконтент в усіх
напрямах роботи заходу. Перегляд програм кінофестивалю, а також
подальша робота інтернет-платформи є безкоштовною для всіх
зареєстрованих глядачів. Зазначену інтернет-платформу у майбутньому
планується використовувати для проведення інших культурологічних
заходів.
5.7. Фізична культура і спорт
У місті функціонують 19 спортивних
шкіл, які знаходяться у власності
територіальної громади м. Одеси, де
здобуває
позашкільну
освіту
6 551 вихованець.
У 2020 році відповідно до Державної цільової соціальної програми
розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року та Міської
цільової програми «Розвиток фізичної культури та спорту в м. Одесі
на 2020-2023 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 750,0 тис.грн;
▪ Громадській організації «Одеська міська федерація баскетболу»
на суму 1 500,0 тис.грн;
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▪ Громадській організації «Федерація регбі м. Одеса» на суму
750,0 тис.грн;
▪ відокремленому підрозділу Всеукраїнської громадської організації
«Федерація хокею України» у Одеській області на суму 500,0 тис.грн;
▪ Громадській спілці «Одеська обласна федерація волейболу» на суму
200,0 тис.грн;
▪ Громадській організації «Федерація водного поло Одеської області»
на суму 150,0 тис.грн.
Згідно з Єдиним планом-календарем спортивних змагань та масових
заходів міста Одеси проведено:
▪ у 2019 році – 1 398 змагань, у т. ч. з олімпійських видів спорту –
1 032, з неолімпійських видів спорту – 366;
▪ у 2020 році – 450 змагань, у т. ч. з олімпійських видів спорту – 347,
з неолімпійських видів спорту – 103.
Підсумки участі вихованців міських спортивних шкіл у змаганнях
Завойовано
у змаганнях

2019 рік

2020 рік

Золоті медалі

234

29

Срібні медалі

367

43

Бронзові медалі

562

65

Значну кількість рейтингових чемпіонатів з видів спорту було
відмінено у зв’язку з обмеженнями, пов’язаними з поширенням
коронавірусної інфекції COVID-19.
У 2020 році видатним одеським спортсменам, які досягли високих
результатів на міжнародних спортивних аренах, їх тренерам, ветеранам
спорту, які здійснили значний внесок у розвиток спорту України,
виплачувалися щомісячні грошові персональні виплати:
▪ по 4 000 грн – спортсменам-переможцям та призерам Олімпійських,
Паралімпійських ігор, чемпіонатів і 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, Паралімпійських ігор, чемпіонатів і Кубків світу та
Європи, Всесвітніх та Європейських ігор (5 осіб);
▪ по 1 000 грн – ветеранам спорту – ветеранам – переможцям та
призерам Олімпійських, Паралімпійських ігор, чемпіонатів, Кубків світу та
Європи, Всесвітніх та Європейських ігор, їх тренерам та ветеранам спорту,
які здійснили значний внесок у розвиток спортивно-масової та оздоровчої
роботи з населенням м. Одеси (41 особа).
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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 30 осіб) у розмірі 6 000 грн та найкращій спортивній команді міста Одеси
(основний склад) у розмірі 40 000 грн.
Найбільш яскравими і масовими спортивними заходами у 2020 році
традиційно стали:
▪ 19-а традиційна велосипедна
гонка «Меморіал Уточкіна»;
▪ міжнародні велосипедні гонки
«Odesa Grand Prix»;
▪ 47-й традиційний туристичний
перехід «100 км за 24 години Поясом
Слави» та велоралі «100 кілометрів
за 10 годин Поясом Слави»;
▪ 2-ге традиційне жіноче авторалі
на серійних автомобілях «Одесамама» на Приморському бульварі;
▪ 5-й ювілейний міжнародний
легкоатлетичний спортивно-масовий
захід «5th Tavria V Odesa Half
Marathon 2020» у форматі онлайн;
▪ міжнародні змагання з плавання на відкритій воді «Oceanman
Odesa-2020»;
▪ всеукраїнські змагання «Ukrainian Beach Games-2020»;
▪ легкоатлетичний шоу-забіг «Вгору Потьомкінськими сходами»;
▪ II етап серії зимових забігів «Водохресний забіг» та III завершальний
зимовий забіг «WinterRun 2020» у Центральному парку культури та
відпочинку ім. Т.Г. Шевченка;
▪ змагання в рамках Кубка-відкриття Одеської шкільної футбольної
ліги на стадіоні «Спартак».
Особлива увага міської влади приділялася фізкультурно-оздоровчій
роботі серед осіб з інвалідністю.
У рамках Міської цільової програми «Розвиток фізичної культури та
спорту в м. Одесі на 2020-2023 роки» придбано 212 абонементів для занять з
плавання особам з інвалідністю та особам з порушенням опорно-рухового
апарату.
Також на базі Комунального позашкільного навчального закладу
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 6» займалися футболом
25 спортсменів з порушенням слуху.
У 2020 році всі підвідомчі Одеській міській раді установи, що мають
власну спортивну базу (9 об'єктів), обладнано автоматичними системами
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сповіщення про пожежі; системи протипожежного захисту даних закладів
забезпечено технічним обслуговуванням; оновлено вогнегасники.
Крім цього, здійснено:
▪ капітальний ремонт приміщень КПНЗ «СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д.»;
▪ капітальний ремонт приміщення КПНЗ «КДЮСШ № 3»;
▪ капітальний ремонт приміщення та системи опалювання
КПНЗ «КДЮСШ № 1».
5.8. Самоорганізація населення
У м. Одесі діють 47 органів
самоорганізації
населення
(СОН)
мікрорайонного і квартального рівня,
з них: 44 комітети мікрорайонів і
3 квартальні комітети (у Київському
районі – 18, з них 2 квартальні комітети;
у Малиновському районі – 9, з них
1 квартальний комітет, у Приморському
районі – 5, у Суворовському районі – 15).
За звітний період кількість органів
СОН в м. Одесі за об’єктивних причин
залишилась незмінною.
У 2020 році комітетами СОН постійно організовувалася участь
територіальних громад у здійсненні заходів з охорони довкілля та утримання
у належному стані дворів, вулиць, парків, облаштування дитячих і
спортивних майданчиків, а також у проведенні робіт з благоустрою і
озеленення.
Жителі мікрорайонів на добровільних засадах долучалися до разових
заходів з благоустрою і прибирання територій. Всього протягом 2020 року
проведено 600 таких заходів, у яких взяло участь близько 2 000 осіб.
За 2019 рік виконано 752 заходи, до участі у яких було залучено близько
2 050 осіб.
Разом з тим органами СОН протягом звітного періоду забезпечено
надання допомоги 26 262 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 12 578 заходів менше ніж за
2019 рік (у зв’язку із карантинними обмеженнями).
У рамках Міської цільової програми розв’язання пріоритетних
соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство» на 20192020 роки організовано участь органів СОН у конкурсі соціальних проєктів.
За підсумками конкурсу 3 органи СОН отримали статус виконавців
соціального замовлення: ОСОН КМ «Таїровський» з проєктом «Підвищення
громадської активності населення для вирішення соціальних проблем»;
ОСОН КМ «Золотий берег» з проєктом «Підвищення громадської активності
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населення для вирішення соціальних проблем»; ОСОН КМ «Тульський» з
проєктом «Самоорганізація – нові можливості покращення житлових умов
населення мікрорайону».
Крім того, органи СОН активно брали участь у конкурсі
«Громадський бюджет м. Одеси» – 7 проєктів-переможців було подано
органами СОН.
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6.1. Організаційна робота
За 2020 рік Одеською міською радою проведено:
▪ 9 сесій (8 чергових та 1 позачергова), на яких прийнято 1 066 рішень,
що стосуються різних сфер життєдіяльності територіальної громади міста, у
т. ч. 10 програм;
▪ 122 засідання постійних комісій Одеської міської ради (відповідно
до плану роботи Одеської міської ради на 2020 рік, затвердженого рішенням
Одеської міської ради від 11 грудня 2019 року № 5444-VII).
Постійні комісії Одеської міської ради на своїх засіданнях розглядали і
вивчали питання стану і розвитку відповідних галузей міського господарства,
питання місцевого бюджету, а також контролювали хід виконання прийнятих
міською радою програм та рішень.
У рамках реалізації Міської цільової програми розв’язання
пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»
на 2019-2020 роки проведено конкурс соціальних проєктів.
Учасниками конкурсу було подано 31 соціальний проєкт у
9 номінаціях. За підсумками конкурсу переможцями визначено 20 соціальних
проєктів, що подані 17 організаціями і 3 органами самоорганізації населення.
Для реалізації соціальних проєктів-переможців у 2020 році з бюджету
м. Одеси профінансовано 1 049,3 тис.грн (99,9% від запланованого обсягу
фінансування).
6.2. Правове забезпечення
Протягом 2020 року здійснено правову експертизу 3 387 проєктів
рішень Одеської міської ради, Виконавчого комітету Одеської міської ради і
розпоряджень міського голови щодо відповідності вимогам чинного
законодавства України.
Розглянуто 461 звернення громадян та 165 звернень правоохоронних
органів.
З 2018 року Одеса є опорним містом у реалізації Міністерством юстиції
України за участю Одеської міської ради пілотного проєкту стосовно
державної реєстрації бізнесу в електронній формі спочатку через
«Онлайн будинок юстиції», а з березня 2020 року – через Єдиний портал
послуг «ДІЯ».
З моменту запровадження Міністерством цифрової трансформації
України прийому електронних заяв про державну реєстрацію бізнесу через
Єдиний портал послуг «ДІЯ» державними реєстраторами юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців Управління державної реєстрації Юридичного
департаменту Одеської міської ради здійснено 13 413 реєстраційних дій.
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Нині в межах пілотного проєкту доступними є три види електронних
послуг для фізичних осіб-підприємців: державна реєстрація фізичної особипідприємця, внесення змін до відомостей про види діяльності, державна
реєстрація припинення фізичної особи-підприємця.
Для юридичних осіб доступні послуги з державної реєстрації створення
юридичної особи у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю, що діє
на підставі модельного статуту, та державної реєстрації переходу діяльності
юридичної особи з власного установчого документа на діяльність на підставі
модельного статуту. Перевагою онлайн-реєстрації через портал «ДІЯ» є
можливість подавати документи для державної реєстрації в електронному
вигляді за допомогою мережі «Інтернет» (навіть у смартфоні) без
необхідності відвідування реєстраційних органів, що дозволяє економити
час.
У звітному періоді проведено 17 543 реєстраційні дії у сфері
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Крім того, здійснено 30 124 реєстраційні дії (з урахуванням
електронних сервісів) у сфері державної реєстрації юридичних та
фізичних осіб-підприємців (в 1,6 рази більше ніж у 2019 році).
Зростання кількості заяв щодо державної реєстрації прав, юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців у 2020 році пов’язано також з набранням
чинності 02 листопада 2019 року Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності»,
відповідно до якого з переліку суб’єктів державної реєстрації виключено
акредитованих суб’єктів державної реєстрації, які теж здійснювали
повноваження з державної реєстрації прав та бізнесу поряд з виконавчими
органами міських, селищних, сільських рад та нотаріусами.
У Палаці одружень протягом звітного періоду організовано
2 339 державних реєстрацій шлюбу в рамках пілотного проєкту
Міністерства юстиції України «Шлюб за добу».
З метою надання безоплатної правової допомоги функціонує
Комунальна установа «Спеціалізована установа з питань надання
безоплатної первинної допомоги у м. Одесі», кількість звернень громадян
до якої у 2020 році склала більше 10 тис. од.; при цьому надано
14,1 тис. консультацій. Найчастіше громадяни потребують допомоги у
сферах житлового та адміністративного права, а також з питань, пов’язаних
із соціальним забезпеченням, правами власності тощо.
6.3. Контроль за виконанням нормативних актів і доручень
За звітний період було проведено 20 засідань Виконавчого комітету
Одеської міської ради (з них 9 позачергових засідань), у т. ч. 2 дистанційні
засідання у форматі відеоконференції) та 32 засідання погоджувальної ради
Виконавчого комітету Одеської міської ради.
Виконавчим комітетом Одеської міської ради у 2020 році прийнято
423 рішення (2019 рік – 478 рішень).
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Також проведено 20 апаратних нарад під головуванням міського
голови (першого заступника міського голови), в яких брали участь
заступники міського голови, керівники виконавчих органів, комунальних
підприємств та установ Одеської міської ради, керівники підприємств,
установ та організацій, що забезпечують життєдіяльність міста, представники
громадськості і засобів масової інформації.
Крім того, відбулося 22 дистанційні засідання оперативного штабу з
питань зниження ризику інфікування та попередження розповсюдження
гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Виконавчими
органами
Одеської
міської
ради
виконано
505 протокольних доручень.
6.4. Архівна робота
У 2020 році прийнято 1 452 одиниці зберігання. Загальна кількість
фондів, які знаходяться на зберіганні, на 01 січня 2021 року складає
4 699 одиниць, в них налічується 249 621 одиниця зберігання. Кількість
фондів збільшилась на 138 одиниць, кількість справ – на 1 452 одиниці
зберігання у порівнянні з показниками 2019 року.
Щорічно для отримання відповідних довідок до Одеської міської ради
звертаються понад 7 тис. громадян. За звітний період надійшло 6 596 запитів,
що на 2 546 запитів менше порівняно з 2019 роком. Зниження показника
пояснюється зменшенням у 2020 році звернень з питань соціально-правового
характеру від країн ближнього та дальнього зарубіжжя.
Тематика запитів: надання копій документів Національного архівного
фонду України, видача архівних довідок про стаж та заробітну плату,
перейменування підприємств, підтвердження шкідливих умов праці (якщо
такі документи є на зберіганні), а також видача копій документів особових
карток Т-2, особових справ, розрахункових аркушів із заробітної плати,
видача оригіналів трудових книжок, дипломів, атестатів про освіту.
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 01 січня 2021 року відскановано документи Одеської
міської ради та Виконавчого комітету Одеської міської ради за 1971 –
2000 роки в кількості 2 375 одиниць зберігання, що на 451 одиницю більше
до 2019 року.
6.5. Робота зі зверненнями громадян
У 2020 році до Одеської міської ради надійшло 103 242 звернення
громадян через Департамент з питань звернень громадян Одеської міської
ради та Єдиний центр звернень громадян.
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Зокрема,
Одеською
міською
радою отримано 13 426 письмових
звернень, що на 6,4% більше ніж
у 2019 році (12 622 звернення).
Із загальної кількості звернень:
заяви
та
клопотання
складають
12 850 звернень, скарги – 506 звернень,
пропозиції – 70 звернень.
Майже третину від загальної кількості звернень складають питання
соціального захисту (збільшення звернень на 13,8% до 2019 року) та охорони
здоров’я (+ 45,0%). Динаміка збільшення цих категорій звернень
спостерігається за рахунок надходження великої кількості заяв про надання
матеріальної допомоги на лікування та компенсацію витрачених коштів на
лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Питання земельних відносин – 11,6% від загальної кількості звернень
(зростання на 14,0% за рахунок збільшення звернень щодо виділення
земельних ділянок у власність або оренду).
Питання роботи транспорту – 2,4% від загальної кількості звернень
(збільшення звернень на 23,0% – це скарги щодо обмеження кількості
пасажирів у транспорті у зв’язку із карантинними заходами, облаштування
додаткових пішохідних переходів, встановлення дорожніх знаків).
Через Єдиний центр звернень громадян протягом 2020 року
звернулося 89 816 жителів міста, а саме:
▪ 18 966 електронних звернень розміщено на вебсайті «15-35»;
▪ 70 850 усних звернень отримано на «гарячу лінію» – телефон довіри
Одеського міського голови.
Спостерігалося збільшення загальної кількості звернень на 11,7%
порівняно з 2019 роком за рахунок збільшення більш ніж на 50,0% звернень
громадян з питань соціального характеру.
Разом з тим на особистих прийомах розглянуто 245 звернень
громадян, з них:
▪ 106 звернень – Одеським міським головою;
▪ 139 звернень – заступниками Одеського міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради, секретарем Одеської міської ради,
керуючим справами Виконавчого комітету Одеської міської ради,
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директором Юридичного департаменту Одеської міської ради.
З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби
COVID-19 у ІІ півріччі 2020 року особистий прийом громадян керівниками
Виконавчого комітету Одеської міської ради було тимчасово обмежено,
а з 12 жовтня 2020 року – призупинено до особливого розпорядження
Одеського міського голови.
Через сайт «Соціально активний громадянин» – сервіс «Електронні
петиції» протягом 2020 року надійшло 33 петиції, які не набрали необхідної
кількості голосів для отримання статусу петицій, тому зареєстровані та
розглянуті як колективні звернення.
Крім того, на адресу Одеської міської ради надходили запити на
публічну інформацію, а саме:
▪ 2 902 запити зареєстровано Департаментом з питань звернень
громадян Одеської міської ради, збільшення у 2,2 рази порівняно з
2019 роком;
▪ 1 610 запитів отримано через Єдиний центр звернень громадян
(у 3,5 рази більше).
6.6. Запобігання корупції
На виконання Закону України «Про запобігання корупції» та з метою
реалізації державної антикорупційної політики функціонує уповноважений
підрозділ з питань запобігання корупції, який відповідно до покладених
завдань:
▪ організовує в порядку, визначеному чинним законодавством
України, та на підставі доручень Одеського міського голови проведення
службових розслідувань (перевірок) у виконавчих органах Одеської міської
ради;
▪ розглядає листи і повідомлення правоохоронних органів,
підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також звернення
громадян про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»
та про невиконання або неналежне виконання службових обов’язків
посадовими особами виконавчих органів Одеської міської ради;
▪ здійснює в межах, визначених чинним законодавством України,
заходи щодо перевірки повідомлень фізичних та юридичних осіб, інформації,
оприлюдненої у засобах масової інформації, отриманої через засоби
телекомунікації, а також отриману від виконавчих органів Одеської міської
ради щодо причетності посадових осіб виконавчих органів Одеської міської
ради до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
▪ надає посадовим особам виконавчих органів Одеської міської ради
допомогу у заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування;
▪ інформує Одеського міського голову та спеціально уповноважених
суб’єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про
вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень
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посадовими особами виконавчих органів Одеської міської ради, а також
ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
▪ веде облік посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради,
працівників підприємств, установ та організацій, які належать до
комунальної власності територіальної громади м. Одеси, притягнутих до
відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень.
Результати діяльності у сфері запобігання та виявлення корупції в
Одеській міській раді за 2020 рік
Врегулювання
конфлікту
інтересів
Електронне
декларування

Повідомлення
про можливі
факти
корупційних
або пов’язаних
з корупцією
правопорушень
та захист
викривачів
Загальна
організація
роботи

кількість виявлених фактів конфлікту інтересів
кількість вжитих заходів щодо врегулювання конфлікту
інтересів
кількість виявлених випадків неподання чи
несвоєчасного подання електронних декларацій
суб'єктами декларування
кількість направлених до Національного агентства з
питань запобігання корупції повідомлень про факти
неподання чи несвоєчасного подання електронних
декларацій суб'єктами декларування
кількість повідомлень
кількість повідомлень викривачів
кількість викривачів, яким було надано захист
відповідно до вимог Закону України «Про запобігання
корупції»
кількість дисциплінарних проваджень, проведених за
результатами розгляду повідомлень
кількість працівників, притягнутих до дисциплінарної
відповідальності за вчинення корупційного або
пов'язаного з корупцією правопорушення
кількість працівників виконавчих органів Одеської
міської ради, які пройшли антикорупційне навчання
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