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Структура Приморської районної адміністрації

Відділ освіти у Приморському районі

Протягом 2013 року відділ освіти спрямував зусилля педагогічних колективів на реалізацію завдань, поставлених перед освітянською галуззю Указами Президента України від 12.03.2013 р. № 128/2013 «Про національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та від 25.06.2013 р. № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року». 
Ремонт спортивних майданчиків
Спортивних майданчиків в закладах освіти – 17; дитячих майданчиків – 33.
Влітку 2013 року в школах та дошкільних установах, які мають спортивно – ігрові майданчики, проведено певні роботи щодо повноцінного функціонування спортивних майданчиків, а саме: видано відповідні накази про обстеження дитячих і спортивних майданчиків, створені комісії по обстеженню цих майданчиків, складено акти випробувань  та акти дозволу на користування ігровим та спортивним обладнанням, проведено ремонт та фарбування даного обладнання.
Розширення мережі позашкільних навчальних закладів
В районі працює три центри дитячої та юнацької творчості, на базі яких функціонують 120 гуртків, в них 492 групи за різними напрямками, найбільше відвідують гуртки понад 6500 дитини.  У Центрах дитячої та юнацької творчості району 15 колективів мають звання - «Зразковий художній колектив України» і 3 - звання «Народний художній колектив України». Якісним показником результативності діяльності гуртків є участь їх вихованців у різних культурно-масових заходах і перемоги у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, фестивалях. Більше 50 перемог у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах і фестивалях завоювали вихованці центрів дитячої творчості нашого району.
В 2013 році вихованці позашкільних навчальних закладів Приморського району приймали  участь у численних  масових  заходах, присвячені Року дитячої творчості. Мистецькі здобутки демонстрували  театральні, хорові, хореографічних та фольклорні колективи, вокальні та інструментальні ансамблі, студії образотворчого і  декоративно-прикладного мистецтва.
Дитячий медичний огляд:
В рамках  обласної програми «Народний бюджет» в закладах освіти району проходив  дитячий медогляд.
«Дитячий медогляд» - це  огляд лікарями-спеціалістами, який дозволяє з’ясувати стан здоров’я учнів. Обстеження проводили  лікарі: педіатри, окуліст, хірург, дерматолог, невропатолог, ЛОР, стоматолог, а також лаборанти та спеціалісти дослідження ЕКГ.
З березня по грудень медиками обстежено 18328 учнів, що складає 91 % від загальної кількості учнів в районі. 
Розвиток дошкільної освіти:
На виконання доручення Президента України Віктора Януковича 2013 рік у регіоні було визначено Роком дошкілля. Так, відділом освіти разом з керівниками дошкільних навчальних закладів  проведено ряд заходів: проведено капітальні ремонти приміщень, придбано спортивне та ігрове обладнання. Матеріально – технічна база відповідає вимогам Державних санітарних норм та правил. Крім того, в ОНВК № 90 здійснено сучасний капітальний ремонт та відкрито додатково одну дошкільну групу, що дало можливість охопити додатково 25 дітей дошкільною освітою.
Мережа дошкільних навчальних закладів охоплює біля 6 тисяч вихованців. Велика увага приділяється дітям 5-річного віку, їх охоплення становить 98 %.
Оздоровлення дітей:
Відповідно до соціальних ініціатив Президента України основними завданнями літа 2013 року було  покращення якості оздоровлення та відпочинку, збільшення кількості дітей, охоплених різними формами відпочинку та оздоровлення, організація високого рівня безпеки   життя і здоров’я дітей, особлива увага приділялась оздоровленню  обдарованих  і талановитих дітей.
Таким чином, всього в районі протягом літа в пришкільних, профільних та заміських таборах  було оздоровлено 8668 дітей,  що склало 55% від загальної кількості дітей, який підлягають оздоровленню (порівняно з 2012 роком кількості дітей, які підлягають оздоровленню збільшилась на 12%). Крім того, було оздоровлено 379 дітей пільгового контингенту. 
Згідно з сумісним  договором  між Управлінням у справах сім'ї та молоді Одеської обласної державної адміністрації та Приморською районною адміністрацією від 02.03.2013 року „Про організацію оздоровлення дітей в     Міжнародному дитячому центрі„Артек”, та Українському дитячому центрі „Молода гвардія”, протягом 2013 року на оздоровлення у вищезазначених закладах направлені, діти-сироти, обдаровані діти, переможці республіканських та міжнародних конкурсів ( за рознарядкою управління у справах сім’ї та молоді Одеської облдержадміністрації). Так, в  МДЦ „Артек” було оздоровлено 46 дітей, з них 
	дітей-сиріт - 7, 

інвалідів -1, 
переможців міжнародних конкурсів та змагань, переможців олімпіад республіканського, обласного та міського рівня - 38  дітей. В   ДЦ „Молода гвардія були оздоровлені 11  дітей ”, з них  дітей –    інвалідів – 2 ;   обдарованих – 9.
За рахунок обласного бюджету 30 дітей  були оздоровлені  в смт Сергіївка в таборі „Чайка”: дітей – сиріт – 10; позбавлених батьківського піклування – 13 ; дітей з багатодітних сімей – 2 ; з малозабезпечених сімей – 5.
Виховна робота:
Відділ освіти систематично вживає заходів для поліпшення роботи з патріотичного, правового, екологічного виховання дітей та учнівської молоді, формування в них моральних цінностей, соціальної активності та громадянської відповідальності, утвердження здорового способу життя. Тематичні заходи з даних питань внесені до виховних планів роботи шкіл.
З метою поліпшення право виховної роботи у загальноосвітніх школах району проведено «круглі столи», усні журнали, брейн-ринги, диспути на теми: «Права та обов’язки неповнолітніх», «Роль учнівського самоврядування при захисті прав дитини», «Немає прав без обов’язків», «Конституційне право України», «Знай і поважай свої права і обов’язки інших».
В міському  конкурсі  «Моя правова освіта» переможцями стали учні №38 (ІІ м), №37 (ІІІ м), гімназія №1 (ІІ м), №50 (ІІІ м). В міській науково-практичній  учнівській конференції  з правознавства переможцями стали учні ОЗОШ №118 (І м.), №101 (ІІ м.), 121 и 79 (ІІІ м.);
До Всесвітнього Дня здоров’я з метою пропагування здорового способу життя, формування навичок протистояння шкідливому впливу наркотичних засобів і психотропних  речовин учнівською молоддю були  проведені акції «Скажемо наркотикам – НІ!», «Ми за здоровий спосіб життя».
Учні ОНВК «Гімназія №2» та ОНВК № 90 стали переможцями районного фестивалю-конкурсу «Молодіж обирає здоров’я» і взяли участь в обласному, де команда ОНВК «Гімназія №2» посіла ІІІ місце
Проводяться різноманітні конкурси: «Школа безпеки» (переможець в міському та обласному етапах – команда ОСШ № 94 (І м.);  «Зелений вогник» ( ОДНЗ №19, №164 , ОНВК №300; КВК- ГАЇ (переможець обласного  етапу -  конкурсу команда  ОЗОШ № 118 (І м.).
Спортивні досягнення:
За підсумками міської Спартакіади учнів Приморський район посів ІV місце. Активну участь взяли учні №№77, 79, 59, 90, 57, 38, 35, гімназії №1, 16, 56, 117, ОНВК «Гімназія №2». У змаганнях з баскетболу команда ОСШ №59 (дівчата) посіла 1 місце, з футболу (дівчата) перемогли команди ОЗОШ №16, №79. У міських змаганнях  «Регбі – 5» команда ОЗОШ №79 посіла 1 місце.
Крім того, учасниками міських змагання «Шкіряний м’яч» були команди шкіл № ОСШ №35, ОНВК №90;
Переможцями районного  етапу  Всеукраїнського  огляду – конкурсу   на  кращий  інноваційний урок з фізичної культури та урок з  елементами  футболу та огляд-конкурс  на кращий стан фізичного виховання  :
	І місце - ОСШ  № 35  (директор  Арват В.М.),   ДНЗ № 47  (завідуюча   Луцько Ю.П.);
	ІІ місце  - ОЗОШ № 58(директор Музичко  Т,В.);   
	ІІІ місце – ОЗОШ 52(директор Мацкул Н.М.)

У військово-спортивній грі «Зірниця» переможцями  районного етапу стали команди ОСШ №35, ОНВК №90, ОЗОШ №79, а у військово-спортивній  грі  «Сокіл» переможцями  районного етапу стали команди ОСШ №35, ОЗОШ №57, ОНВК №90.


Наші переможці:
Трьом учням закладів освіти призначена стипендія Президента України, а саме: учням ОСШ № 10 Соколовій Даніеллі, Павловій Юлії, а також учениці ОСШ № 117 Лебедєвій Катерині.
Туманов Владислав, учень школи № 57 став переможцем ІІІ  Міжнародного  мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, за що нагороджений пам’ятним подарунком  -  іменним годинником міністра освіти і науки України і отримати  грамоту.
Відділом освіти спільно з керівниками навчальних закладів освіти Приморського району продовжуватимуться виконання поставлених завдань перед освітянами, що сприятиме отриманню дошкільної, початкової, базової, повної середньої та позашкільної освіти, а також максимально забезпечити  запити  територіальної громади району та і міста в цілому.

Відділ забезпечення роботи органу опіки та піклування

Основними завданнями, які покладені на відділ забезпечення роботи органу опіки та піклування є: забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів дітей, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, участь у розгляді  судами спорів, пов’язаних із захистом прав дітей та осіб, які перебувають під опікою, здійснення обліку громадян, які визнані судом недієздатними, проведення засідань ради опіки та піклування.
За період з 01.01.2013р. по 31.12.2013р. відділом забезпечення роботи органу опіки та піклування було отримано звернень від громадян та листів від установ , організацій 1617 (відділ звернень- 237, загальний відділ- 1380) (2012р.-1540), судових повісток - 550. Було проведено 24 засідання ради опіки та піклування, де розглянуто  357 питань; взято участь у 1557 судових засіданнях.
За результатами проведення засідань ради опіки та піклування розглянуто 357 питань.
Згідно розпорядження міського голови №376-01р. від 25.04.2012р. та Постанови Кабінету Міністрів №866 «Про удосконалення механізму взаємодії виконавчих органів Одеської міської ради з питань опіки та піклування та захисту прав дітей» служба у справах дітей Одеської міської ради надає клопотання та необхідні документи для розгляду на засіданні  ради опіки та піклування з питань стосовно розв’язання спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини,  позбавлення   батьківських прав, про управління батьками майном    дитини, про призначення опіки (піклування) над дітьми, влаштування дітей в державні заклади на повне державне забезпечення , реєстрації в органах РАЦС дітей, які знайдені або залишені в пологовому будинку, а також щодо доцільності усиновлення.
Згідно Закону України « Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» для здійснення будь-яких правочинів стосовно нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, потрібна попередня згода органів опіки та піклування.
За період з 01.01.2013р. по 31.12.2013р. прийнято 284 розпорядження: 
	45  - встановлення статусу дитині; 

27  - влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, до            державного закладу на повне державне забезпечення;
17  - реєстрація народження дитини;
91  -  відчуження або дарування майна, яке належить дітям (47-дарування,                       43-відчуження, спадкове майно-1);
20 - призначення опіки над дітьми; надано 13 подань щодо призначення опіки над недієздатними особами;
84 - інші питання.
За поданням служби у справах дітей Одеської міської ради райадміністрацією в 2013р. надано 7 висновків про доцільність усиновлення дітей у другому шлюбі. На виконання Указу Президента України «Про національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року» питання про усиновлення, призначення опікунства розглядаються в найкоротший термін, з додержанням вимог Законодавства.
З метою соціального захисту дітей працівники відділу беруть участь в судових засіданнях з питань позбавлення батьківських прав, спорів щодо участі одного із батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини, щодо захисту житлових прав дітей, усиновлення дітей, визнання особи обмежено дієздатною або недієздатною та призначення над нею опіки (піклування).
На підставі клопотань від служби у справах дітей Одеської міської ради відділ забезпечення роботи органу опіки та піклування готує позовні заяви з питань позбавлення батьківських прав до судових органів (5 позовних заяв Приморської районної адміністрації).
Відділом забезпечення роботи органу опіки та піклування протягом 2013 року підготовлено в Приморський районний суд висновків з питань:
	спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини – 12;

місця проживання дитини – 6;
позбавлення батьківських прав – 45;
усиновлення – 7;
щодо соціального захисту прав дітей – 95;
Протягом 2013 року в Приморському районному суді задоволено 6 позовних заяв Приморської райадміністрації щодо позбавлення батьківських прав , та задоволено 25 позовів мешканців району з цього питання, де райадміністрація виступає 3-ю особою.
На теперішній час у відділі забезпечення роботи органу опіки та піклування  знаходяться 87 осіб, які визнані судом недієздатними.
Відділом проводиться велика робота щодо захисту житлових прав недієздатних, а саме: здійснюється перевірка житлового стану квартир, де проживають недієздатні особи, готуються відповідні запити для отримання довідки Ф№1, надання звітів опікунів щодо надання своїх опікунських обов’язків.
З метою соціального захисту прав дітей та громадян, визнаних судом недієздатними відділ забезпечення роботи органу опіки та піклування взаємодіє з іншими державними органами: судами, прокуратурою, нотаріальними конторами, МБТІ та РОН.
Ускладнює роботу відділу отримання від служби у справах дітей неповного пакету документів, які не відповідають вимогам чинного законодавства. Також надходять скарги від громадян, через неналагоджену роботу служби у справах дітей Одеської міської ради, яка протягом 2-4 місяців досліджує документи від заявників. І лише після цього передає документи до Приморської районної адміністрації.
Крім того, витрачання великої кількості часу в очікуванні початку судових засідань в судових органах. А також несвоєчасне отримання копій судових рішень. Для отримання копії рішень суду по справам Приморської районної адміністрації щодо захисту прав та інтересів дітей, працівниками відділу забезпечення роботи органу опіки та піклування надсилаються до суду заяви. У зв’язку з несвоєчасним отриманням копій рішень суду, порушуються права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, для надання їм відповідного статусу та влаштування в державні заклади на повне державне забезпечення.

Відділ соціально-економічного розвитку району

Економічний потенціал району становлять 46,9 тис. суб'єктів підприємницької діяльності , з них: 22,4 тис. юридичних осіб та 24,5 тис. фізичних осіб .
Основними підприємствами - виробниками промислової продукції в районі є:  ПрАТ «ВО « Стальканат - Сілур » , ПрАТ « Дзеркальний завод » , ВАТ «Одеський завод по випуску КПА » , ЗАТ « Одесакондитер» ,
ПрАТ « Одесавинпром » , ПрАТ «ВО « Одеський консервний завод » , ЗАТ« Одеський завод шампанських вин » , ТОВ «Круасан» , Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт» , Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», Одеська залізниця .
З метою створення сприятливих умов для підтримки та розвитку малого підприємництва , збільшення його внеску у забезпечення зайнятості населення міста , зростання частки малих підприємств у загальному обсязі виробництва , підвищення конкурентоспроможності в Одесі рішенням Одеської міської ради від 23.12.2011р . № 1629 - VI (із змінами та доповненнями) затверджено Програму підтримки малого підприємництва на 2012-2013 роки.
Для налагодження партнерських відносин з платниками податків , доведення до підприємців актуальних змін у податковому законодавстві , з питань організації підприємницької діяльності та зайнятості населення Приморської районної адміністрацій Одеської міської ради спільно з Одеським міським центром зайнятості , Державною податковою інспекцією у Приморському районі Одеси Головного управління Міндоходов в Одеській області в 2013 році надано більш 16,9 тис. консультацій , проведено 302 інформаційно - консультативних семінару , 61 засідання « круглого столу», 41 зустріч з трудовими колективами.
З метою забезпечення контролю за дотриманням суб'єктами господарювання , зареєстрованими в Приморському районі Одеси , вимог законодавства про працю , зокрема своєчасності виплати заробітної плати , протягом 2013 проведено двадцять три засідання районної координаційної ради щодо забезпечення податкових та інших надходжень до бюджету м. Одеси в 2013 році, на яких були заслухані 22 керівника підприємств, що мають заборгованість з виплати заробітної плати і не проводять заходів щодо її погашення  (ПП « Акваріус плюс » , ПП « Відновлення Південь» , КП «Узбережжя » , ТОВ « Енергомонтажний поїзд -754 » , ТОВ « Лексус» , ПП « Гарант плюс », ПП Удовенко Д.С. , ТОВ « Сонячне коло» , ТОВ « Секвойя ЛТД» , ПП « Трейд Бізнес Сервіс » , ТОВ « Клепсидра », ТОВ «Біржа моряків» , ТОВ «ТЕК « Юмекс - Україна » ,
ТОВ « ФРТ » , ТОВ « Иллирик », ПП «Оціночна компанія« ГОБСЕК » , ТОВ ВКФ« Консорціум » , ДП МОУ« Одеський завод будівельних матеріалів » , ТОВ« Агропромисловий плодоовочевий комбінат "Одеса" , ВАТ «Чорноморський регіональний центр туризму» , ДП « Укрспецконверсія »).
Також, на даних засіданнях були заслухані 153 суб'єкта господарювання з питання оплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків до Пенсійного фонду України, 16 суб'єктів господарювання з питання погашення заборгованості з платежів до бюджету, 383 суб'єкта господарювання з питання погашення заборгованості з повернення експлуатаційних витрат комунальним підприємствам житлово - комунального сервісу району.
За результатами проведеної роботи заборгованість зменшена на 
2 млн. 157,6 тис.грн., В т.ч.: 
	З виплати заробітної плати - 302,3 тис.грн.; 

По внесках до Пенсійного фонду України - 933,3 тис.грн.; 
З повернення експлуатаційних витрат - 922,0 тис.грн.
З метою здійснення контролю за підприємствами різної галузевої спрямованості законодавства в частині дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці протягом 2013 проведено двадцять три засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. На зазначених нарадах керівництво , представники 140 підприємств були проінформовані про необхідність дотримання вимог чинного трудового законодавства в частині використання найманої робочої сили та запобігання фактів неофіційних трудових відносин , поступового підвищення рівня заробітної плати і доведення її до рівня середньої по Одесі.
За інформацією ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ Міндоходов в Одеській області, за результатами проведеної в 2013 році роботи 1960 підприємств збільшили рівень заробітної плати, додатково надійшло до бюджету 2567,0 тис.грн. податку з доходів фізичних осіб;
 З метою поліпшення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями , їх соціальної реабілітації та вільного доступу до об'єктів соціального , громадського та житлового призначення в місті Одесі , рішенням Одеської міської ради від 19.04.2012р . № 1875 -VI затверджено міську програму « Рівність» на 2012-2015 роки (зі змінами та доповненнями) . Заходи зазначеної Програми спрямовані на створення умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями , створення без бар’єрного середовища , надання можливості інвалідам брати повноцінну участь у всіх сферах суспільного , культурного життя , безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної , громадського і житлового призначення.
З метою спрямування діяльності виконавчих органів Одеської міської ради на створення умов, що зрівнюють можливості інвалідів з можливостями здорових людей у всіх сферах суспільного життя, рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 05.03.2012р. № 84 затверджені «Основні напрями діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради у вирішенні проблем інвалідів на період до 2020 року»
Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні » підприємствами , установами та організаціями , об'єкти соціального та громадського призначення , яких розташовані на території Приморського району Одеси , з метою забезпечення доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями , протягом 2013 встановлені пандуси за наступними адресами: вул.Нєжинська, 54 , вул.В.Арнаутська , 2 , вул.Пастера , 18 , Фонтанська дорога , 23 , вул.Сегедська , 21 , пр.Олександрівський , 6 , вул.Єврейська , 11 , вул.Балківська , 35 , вул.Єврейська , 6 , вул.Канатная , 79 , Фонтанська дорога , 53 , вул.Нєжинська , 64 , вул.Успенська , 17 , вул.Пастера , 22 , Вул.Ольгіївська , 22 , вул.В.Арнаутська , 1 , ул.М.Арнаутська , 1 .
На виконання рішення Одеської міської ради від 21.12.2012г . № 2459 - VI « Про затвердження Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2013 рік» (зі змінами ) протягом 2013 проведено 14 засідань Координаційної ради з питань соціальної підтримки малозабезпечених верств населення Приморського району м. Одеси. Загальна сума призначеної матеріальної допомоги склала 199,0 тис.грн. Загальна кількість громадян , яким призначена матеріальна допомога в 2013 році - 336 осіб.
З метою організації шефської роботи з військовими частинами , підрозділами , установами збройних сил України , державної прикордонної служби України , що дислокуються в місті Одесі , впродовж 2013 :
	Розпорядженням Приморської районної адміністрації проведено закріплення підприємств , установ і організацій , навчальних закладів Приморського району за підшефними військовими частинами , підрозділами Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України ;

Проведена організаційна робота по складанню спільних планів між підприємствами та військовими частинами ;
З нагоди святкування Дня прикордонника , 37 -річчя з дня заснування Одеського загону морської охорони Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України кращі військовослужбовці були нагороджені почесними грамотами ;
В установах освіти району проведені заходи, спрямовані на посилення військово-патріотичного виховання .
Комісією Приморської районної адміністрації з питань, пов'язаних з реалізацією державної політики щодо осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи протягом 2013 проведено 9 засідань , на яких розглянуто , підготовлено і передано до Департаменту соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації документи для оформлення і видачі посвідчень 23 - м учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС та особам , постраждалим внаслідок катастрофи.
З нагоди проведення заходів , приурочених до 27-ої річниці Чорнобильської катастрофи ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, які беруть активну участь у громадському житті міста та Приморського району , вручені почесні грамоти , організований поминальний обід. Для вдів ліквідаторів катастрофи на Чорнобильській АЕС організовано концерт пам'яті.
Напередодні 24-ої річниці виведення обмеженого контингенту військ з території Демократичної республіки Афганістан проведена зустріч керівництва Приморської районної адміністрації з активом ГО « Союз ветеранів Афганістану Приморського району м. Одеси» , вдовами і матерями загиблих.
Активістам-афганцям вручені грамоти , цінні подарунки та пам'ятні медалі : воїн - інтернаціоналіст Геннадій Глотов нагороджений медаллю « Ветерану воїну-інтернаціоналісту » , воїн - інтернаціоналіст Павло Титомир нагороджений медаллю « Військова доблесть » , а Микола Грачов нагороджений медаллю «За вірність обов'язку і присязі » .
До Дня Перемоги у Приморському районі міста Одеси на території санаторію ім.В.П.ЧКАЛОВА проведено традиційний фронтовий привал. Прямо на березі моря на мальовничій галявині був встановлений намет і сцена , розтягнуті святкові банери. Прапори Одеси , України і Перемоги , встановлені тут на честь свята , створювали особливу атмосферу урочистості . Керівники міста та району сердечно привітали ветеранів. Фронтовикам були вручені путівки для зміцнення здоров'я в санаторії ім. В.Чкалова . Відділом освіти Приморської районної адміністрації організовано святковий концерт. Вокальний ансамбль « Едельвейс» , хореографічні колективи «Браво» , « Айседора » , « Сакартвело » та інші учасники концерту підготували незабутні номери . Звучали пісні воєнних років.
Протягом 2013 районною адміністрацією було надано допомогу ветеранським, громадським організаціям з нагоди заходів, приурочених до 69-й річниці визволення Одеси від німецько-фашистських загарбників, Дня Перемоги, Дня літньої людини, Дня інваліда.
При підготовці та проведенні в 2013 році весняного і осіннього призовів громадян 1988 - 1995 р.н. на строкову військову службу , Приморської райадміністрацією надано сприяння у проведенні відповідних заходів щодо створення районних призовних комісій , облаштування призовних дільниць , надання відомостей Приморському районному військовому комісаріату і призовників і пр.
За результатами проведеної роботи , покликане 242 людини , відправлено для проходження служби - 126 . Поставлена задача по відправці призовників виконана в повному обсязі.
Розроблено та затверджено план спільних заходів Приморської районної адміністрації і Приморського районного військового комісаріату з підготовки та проведення приписки юнаків 1997г.р . в 2014 році до призовної дільниці Приморського району м. Одеси .
Протягом 2013 проведено 8 засідань районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на яких за участю представників відповідних структурних підрозділів Одеської міської ради, наглядових органів та МНС, закладів охорони здоров'я були розглянуті наступні питання:: 
1 . Про наявність хімічно - небезпечних об'єктів , розташованих на території Приморського району м. Одеси станом на 01.01.2013 року.
2 . Про заходи щодо поліпшення протипожежного водопостачання на території Приморського району.
3 . Про заходи щодо забезпечення пожежної безпеки в Приморському районі м. Одеси під час весняно - літнього пожежо- небезпечного періоду .
4 . Про затвердження Рішення про ліквідацію наслідків дії сильного вітру на території Приморського району м. Одеси .
5 . Про затвердження комплексного плану заходів щодо недопущення виникнення епідеміологічних ускладнень у Приморському районі м. Одеси у весняно - літній період 2013 - 2015 р.р.
6 . Про заходи щодо поліпшення протипожежного водопостачання на території м. Одеси .
7 . Про техногенний і протипожежний захист закладів освіти та дошкільного виховання Приморського району та підготовку до навчального 2013 - 2014 року.
8 . Про затвердження Плану заходів з підготовки до дій під час несприятливих погодних умов в осінньо-зимовий період 2013 - 2014 років та попередження виникнення пожеж на території Приморського району м. Одеси .
З метою забезпечення населення якісними продуктами харчування і товарами широкого вжитку з ініціативи Приморської районної адміністрації проведено 2 виставки - ярмарки з реалізації сільськогосподарської продукції та продуктів харчування із залученням підприємств харчової та переробної промисловості, фермерських господарств Одеської області.
У рамках святкування 219 - ї річниці з Дня заснування Одеси у парку Перемоги проведена виставка квітів. Більше тридцяти флористичних і дизайнерських компаній брали участь у квітковому святі.
На алеях парку проведено еко-фестиваль «Зелений острів». Відведена територія була розділена на умовні острови: острів спорту (пазли , йога , фітнес , танці) , острів дитячого дозвілля (ігри , анімація ), острів «Зелене кафе » (кафе здорового харчування , дегустація , солодкий стіл ), острів загального дозвілля , саморозвитку та освіти , краси ( майстер- класи з макіяжу , косметика ручної роботи ), острів рукоділля ( картонний еко- містечко).
Для любителів рибної ловлі був організований « Перший Чемпіонат зі спортивної риболовлі серед дітей до 16 років » , в ставках парку Перемоги проведено майстер-клас з риболовлі.
Були організовані показові виступи клубу кінологів .
На території парку «Перемоги» під час проведення виставки квітів, жителів і гостей міста радували продукцією «Львівського ярмарку» , проводилася дегустація національної азербайджанської кухні .
Дитячі картини , малюнки , прикладне мистецтво можна було побачити на Алеї дитячої творчості . А з виробами гончарних ремісників , різьбярів по дереву , майстрів по бісеру і іграшок « Hand made » ознайомитися на Алеї народної творчості.
Біля входу в парк « Перемоги » з боку площі 10 Квітня організована велика концертна програма за участю дитячих колективів Приморського району міста , а також конкурсної програми ресторанної музики « Гуляємо по-Одеські ».
Проведено конкурси : «Одеса - очима одеситів » (краща фотографія ) , «Моя Одеса» ( вокальне і хореографічне мистецтво) , «Мій улюблений куточок Одеси» (малюнки ) . У конкурсах брали участь школярі та вихованці позашкільних закладів району . Проведена виставка декоративно-прикладного мистецтва « Місто майстрів» : вишивка, орігамі, поробки , вироби з дерева , глини.
1 . Заходи з благоустрою парку ім.Шевченка :
	вимощена алея вздовж Лідерсовського бульвару , проведено роботи по установці опор для зовнішнього освітлення ;

відновлений і запущений фонтан ;
проведена реконструкція Ланжеронівської арки.
на головній алеї центрального парку культури і відпочинку проведено капітальний ремонт покриття від пам'ятника ім. Т.Г.Шевченка у напрямку до Олександрівської колоні.
2. Заходи з благоустрою пляжу « Ланжерон» :
	проведено капітальний ремонт композиції « Дві кулі » ;

проведено ремонтні роботи з відновлення сходового спуску
упорядкована набережна на території , прилеглій до дельфінарію «Немо».
3. Проведені реставраційні роботи Мавританської арки , розташованої на Французькому бульварі , проведені роботи з благоустрою прилеглої території , встановлені лави для відпочинку , одна зі стін з внутрішньої сторони арки розписана художниками в стилі « одеського дворика » , створено облаштування двох квітників.
4 . Приморською районною адміністрацією організовано і проведено конкурс з оформлення балконів зеленими насадженнями. Переможцем конкурсу «Кращий зелений балкон Приморського району» стала Ольга Кудрявцева , яка проживає за адресою: ул.Б.Арнаутская .
5 . Відбулася церемонія закладки парку Стамбульський в межах вулиць Ланжеронівської , Приморської , Потьомкінських сходів і району Думської площі.
	. На ул.Дерібасовской організовано Новорічний ярмарок


1.4 Відділ обліку та розподілу житла Приморської райадміністрації

Відділ обліку та розподілу житла райадміністрації у своїй роботі керується Житловим Кодексом України , « Правилами обліку громадян , які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Україні » , Конституцією України та іншими нормативними актами.
У 2013 році до відділу обліку та розподілу житла надійшло для розгляду 1458 первинних заяв , звернень громадян , а також клопотань підприємств , установ, організацій. Всі вони розглянуті у встановлені законом терміни. За одним дано відповіді , за іншими прийняті відповідні розпорядження районної адміністрації.
	Було проведено 29 засідань громадської комісії з житлових питань, на яких розглянуто 872 заяви. 

Поставлено на квартирний облік 105 сімей. 
Знято з квартирного обліку 130 сімей. 
Переоформлено особових рахунків 232, в основному у зв'язку зі смертю основного квартиронаймача.

Станом на 01.01.2014 року на квартирному обліку при районній адміністрації всього складається 5461 сім'я.
З них :
	Спільна група - 2853 сімей ,

Пільгова група - 2209 сімей ,
по групі позачергової - 399 сімей.
За основними категоріями громадян :
	Інвалідів війни - 79 сімей , з них інвалідів Великої Вітчизняної війни 1 групи - 16 сімей;

Сім'ї загиблих воїнів - 26 сімей;
Учасників ліквідації аварії на ЧАЕС I категорії - 33 сімей II категорії - 17 сімей;
Учасників Афганських подій - 52 сім'ї;
Офіцерів запасу - 60 сімей;
Сиріт - 93 сім'ї;
Багатодітні сім'ї, які мають 5 і більше дітей - 17 сімей.
Станом на 01.01.2014 року проведена перереєстрація списків квартирного обліку 2-х підприємств, установ, організацій у Приморському районі, яким дозволено вести самостійно квартирний облік, а також 6 організацій надали відповідні документи для перереєстрації, які будуть розглянуті на засіданні громадської комісії з житлових питань райадміністрації.
	За звітний період видано 263 ордера (з них - 134 - службових). 
Ордери видані: 
1. Сиротам - 1 
2. КП ЖКС-ам - 22 
3. ЖУ «Ренесанс» ЛТД-95 - 2 
4. Військові - 200 
5. Одеська залізниця - 8 
6. ТОВ «Стікон» - 3 
7. Одеський національний університет ім. Мечникова - 4 
8. Ветеринарна медична служба - 1 
9. Паралімпійський чемпіон - 1 
10. ДУ-2 КЕТ м. Одеси - 2 
11. Університет ім. Попова - 1 
12. Інші - 18	
Проводилась і продовжує проводиться робота з інформування громадян про Програму «Зменшення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян , які потребують поліпшення житлових умов » (постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 року № 343).
Співробітниками відділу обліку та розподілу житла райадміністрації проводяться консультації на прийомах громадян , на яких роз'яснюються основні положення зазначеної програми , а також видаються необхідні довідки, що підтверджують перебування громадян на квартирному обліку за місцем реєстрації , при Приморської райадміністрації Одеської міської ради для надання в «Державний фонд підтримки молодіжного житлового будівництва »( вул. Канатна , 83 , кабінет № 720 ) .
Станом на 31.12.2013г. співробітниками відділу про програму проінформовано 550 сімей, які перебувають на квартирному обліку при Приморській райадміністрації Одеської міської ради. З них 187 сімей виявили бажання взяти участь в даній програмі. 
Основною причиною відмови громадян брати участь у програмі є відсутність необхідного рівня доходу.
Інформація про проведену роботу , згідно доручення заступника Одеського міського голови , щотижня направляється до Управління капітального будівництва для узагальнення інформації по місту.
Триває робота по створенню Єдиного державного реєстру громадян , які потребують поліпшення житлових умов.
Станом на 31.12.2013 року оброблено 2239 квартирно-облікових справ , внесено в встановлену форму 1023 .
Щомісячні звіти про роботу щодо заповнення встановленої форми Єдиного державного реєстру направляється до Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву та в управління капітального будівництва Одеської міської ради.

Юридичний відділ

Основними завданнями юридичного відділу є: правове забезпечення діяльності райадміністрації з реалізації її повноважень, аналітичне забезпечення діяльності райадміністрації з правових питань, інформаційно-довідкове забезпечення райадміністрації з правових питань, захист інтересів райадміністрації в усіх судах, передбачених Законом України “Про судоустрій України”.
Відповідно до покладених на нього завдань, відділ протягом січня-грудня 2013 року:
Готував за доручення голови райадміністрації проекти розпоряджень райадміністрації.
Готував висновки щодо відповідності проектів розпоряджень райадміністрації Конституції України, чинному законодавству України.
Готував висновки щодо відповідності чинному законодавству України проектів договорів та угод, що укладаються від імені райадміністрації.
Здійснював підготовку позовів у суди, передбаченні Законом України “Про судоустрій України”, від імені райадміністрації – направлено 87 позовних заяв.
Розглядав позови, пред’явлені до райадміністрації та готував проекти заперечень та відзивів на них.
Здійснював представництво від імені райадміністрації та голови райадміністрації в усіх судах, передбачених Законом України “Про судоустрій України” – прийняли участь у 893 судових засіданнях.
Забезпечував належний розгляд скарг в апеляційному та касаційному порядку.
Готував за дорученням голови райадміністрації звернення до органів прокуратури, органів державної податкової служби, інших державних контролюючих органів щодо проведення перевірок за дотриманням чинного законодавства України підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, та громадянами – розглянуто 451 звернення фізичних осіб та 1980 звернень юридичних осіб.
Розглядав акти прокурорського реагування і забезпечував їх належне виконання.
Роз’яснював структурним підрозділам райадміністрації існуючу практику застосування чинного законодавства України.
Надавав населенню консультації з правових питань.
Забезпечував облік та зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів.





Відділ реєстру виборців

На виконання протоколу доручень від 20.01.2014 р. № 1 надаємо інформацію щодо проведеної роботи відділом ведення Державного реєстру виборців за період січень-грудень 2013 року:
	на виконання статті 22 Закону України “Про Державний реєстр виборців” відділом виконано періодичне поновлення бази даних Державного реєстру виборців на підставі відомостей, які були надані відповідними органами, закладами, установами. За результатами проведеної роботи з періодичного поновлення бази даних Державного реєстру виборців були внесені наступні зміни (Всього внесено змін під час опрацювання відомостей періодичного поновлення – 23088) :


Тип змін
Кількість проведених змін
виповнилося 18 років
1949
зареєстровані у АТО
7847
зняті з реєстрації
6970
змінено ПІБ
1418
набули громадянства України
54
нездатні пересуватися самостійно
48
померлі
3410
зареєстровані бездомні
926
зняті з реєстрації бездомні
275
прибули у В/Ч військовослужбовці строкової служби
54
вибули з В/Ч
133
визнані недієздатними
3
скасовано недієздатність
1

	на виконання статті 23 Закону України “Про Державний реєстр виборців” відділом постійно виконується уточнення персональних даних Державного реєстру виборців. Протягом 2013 року відділом були підготовлені 52 запита, які були спрямовані на адресу відповідних органів, закладів, установ. За результатами опрацювання отриманої інформації до Реєстру були внесені наступні зміни шляхом опрацювання ініціативних відомостей (Всього внесено змін під час уточнення персональних даних – 3323) :

Тип змін
Кількість проведених змін
зареєстровані у АТО
652
зняті з реєстрації
95
змінено ПІБ
1016
набули громадянства України
1
громадянство припинено
3
померлі
298
визнані недієздатними
2
змінено місце народження або дату народження
1256

	Після опрацювання змін бази даних Державного реєстру виборців відділом були проведені та роздруковані відповідні накази керівника відділу ведення:

Тип наказу
Кількість проведених наказів
внесення запису до бази даних Реєстру
194
внесення змін до персональних даних виборця
182
внесення службової відмітки про вибуття
83
зміни в місці народження, в зв’язку зі змінами в АТУУ
6
зміни виборчих адрес за зверненнями ВВ
146
зміни у виборчих адресах при змінах в геонімах/будинках
2
знищення записів, строк збереження яких закінчився
64
усунення кратних включень
9
Всього проведено та роздруковано наказів керівника відділу ведення – 686. 

	виконано доручень Служби розпорядника Державного реєстру виборців апарату Центральної виборчої комісії на усунення кратних включень – 9 (загальна сума рядків у дорученнях – 225).

створено подань щодо змін довідника виборчих дільниць, які діють на постійній основі – 8. Кожне подання було ухвалено рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради та надіслано на адресу Центральної виборчої комісії.
на виконання розпорядження Одеського міського голови від 14.06.2013 р. № 622-01р «Про організацію виконання виконавчими органами Одеської міської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади та звітування про це перед Одеською обласною державною адміністрацію» повідомляємо, що делеговані повноваження відділу ведення Державного реєстру виборців Приморської райадміністрації в 2013 році виконані в повному обсязі.
скарг, нарікань на дії відділу ведення Державного реєстру виборців від органів державного влади та громадян не надходило.
      Станом на 21.01.2014 р. до бази даних Державного реєстру виборців по Приморському району м.Одеси внесено – 181097 виборців (в тому числі: мають виборчу адресу – 175951, без виборчої адреси – 5146).








Відділ організації торговлі, громадського харчування і побутового обслуговуваня населення

Наявність незаконної і стихійної торгівлі на території Приморського району є однією з головних проблем, у зв'язку з цим фахівцями відділу постійно проводяться спільні рейди із співробітниками Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, спеціалістами управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради , фахівцями інспекції з благоустрою міста; складаються адміністративні протоколи , до порушників застосовуються штрафні санкції згідно чинного законодавства.
Несанкціонована і стихійна торгівля, згідно ст.160 (торгівля з рук у невстановлених місцях) і ст.160-2 (незаконна торговельна діяльність) Кодексу України про адміністративні правопорушення, є адміністративним правопорушенням, протоколи про які становлять органи внутрішніх справ.
Повідомляємо , що Приморська райадміністрація спільно з фахівцями Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів , інспекцією з благоустрою міста та співробітниками Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області проводилися рейди по ліквідації стихійної торгівлі в районі Привокзальної площі , а також на прилеглій території пасажирського вокзалу Одеса - Головна , так в період з 01.01.2013г . по 01.05.2013г . було проведено 12 рейдів , в ході яких було складено 41 протокол про адміністративні правопорушення з них:
-27 Протоколів по ст.160КоАП України (торгівля з рук невстановлених місцях). 
-14 Протоколів по ст.152 КоАП України (порушення державних стандартів норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою)
       
Особлива увага приділялася центральнії частині міста: вул. Дерибасівській , вул. Рішельєвській , Театральній площі , Приморському бульвару , Соборній площі та Горсаду .
Згідно протокольного доручення, за підсумком робочого обходу центральній частині міста Одеси 13.05.2013г . про внесення пропозицій щодо складу робочої групи , мета якої - контроль по припиненню несанкціонованої торгівлі в історичній частині міста Приморської райадміністрацією прийнято розпорядження від 24.05.2013г . № 270 « Про створення Постійно діючої групи для Здійснення контролю щодо Боротьби з несанкціонованою торгівлею в історичній частині міста» .
До складу робочої групи увійшли співробітники райадміністрації , Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, Інспекції з благоустрою м. Одеси , Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, Територіального управління Держгірпромнагляду в Одеській області , а також за погодженням - представники прокуратури м.Одеси, головного управління Держтехногенбезпеки в Одеській області , Одеського міського Управління головного управління державної санітарно епідеміологічної служби в Одеській області.
У літній сезон робочою групою щодня проводилися спільні рейди по припиненню несанкціонованої торгівлі в історичній частині міста.
Внаслідок проведеної роботи щодо громадян, які здійснюють незаконну діяльність співробітниками Приморського відділення міліції складалися протоколи про адміністративні правопорушення , за ст.159 , 160,164 Адміністративного кодексу України (КпАП) (торгівля з рук у невстановлених місцях , порушення порядку господарської діяльності та ін.)
 За порушення санітарного стану об'єктів торгівлі та прилеглої території спеціалістами інспекції з благоустрою складалися протоколи по ст.152КоАП України .
25.06.2013г . прийнято розпорядження райадміністрації № 341 « Про проведення ЗАХОДІВ Щодо ліквідації несанкціонованої торгівлі на территорії Приморського району  м.Одеси»
За підсумками робочих груп за минулий період співробітниками міліції складено 101 адміністративний протокол згідно КпАП України : 39 адміністративних протоколів за ст.164КоАП України - (незаконна підприємницька діяльність ) і 13 протоколів за ст.160 КпАП України (торгівля з рук у невстановлених місцях) , 1 протокол по ст.178 КоАП (розпивання спиртних напоїв у невстановленому місці )
Співробітниками інспекції з благоустрою складено 47 протоколів за ст.152 КпАП України (порушення державних стандартів , норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів , правил благоустрою територій населених пунктів).
А також за результатами роботи робочих груп демонтовані 2 кіоски та холодильне обладнання для реалізації морозива по вул. Дерибасівській , дитячі атракціони у кількості 7 штук на Соборній площі , а також помости літніх майданчиків в історичній частині міста.
Відділом організації торгівлі та побутового обслуговування населення з метою боротьби зі стихійною торгівлею на території району регулярно проводяться спільні з працівниками міліції рейди , так за 2013р. поточного року проведено 74 рейди.
З метою забезпечення населення якісними продуктами харчування і товарами широкого вжитку , співробітники відділу торгівлі взяли участь в організації та проведенні 5 сільськогосподарських ярмарок , що проходили на території району.
Також проводилась робота з підприємцями з питання благоустрою прилеглої території у весняно-літній період (прибирання , фарбування об'єктів торгівлі , благоустрій прилеглої території).
Згідно рішення Одеської міської ради від 23.12.2011года № 1631 -VI « Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси» спеціалістами відділу спільно з інспекторами управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів та інспекції з благоустрою міста проводилась роз'яснювальна робота з власниками приміщень про необхідність проведення благоустрою прилеглої до об'єктів торгівлі території , розташованих по вул.Преображенська 34 / 36 (укладання тротуарної плитки). Станом на 12.11.2013г . було укладено 52 кв.м. тротуарної плитки. У зв'язку з настанням зимового періоду і погіршенням погодних умов роботи тимчасово припинені .
З початком 2013года в райадміністрацію через єдиний дозвільний центр надійшло і розглянуто 188 заяв про розміщення та погодження об'єктів дрібнороздрібної торговельної мережі , а за 2012г. - 502 , за 2011р. - 2071 .
Відділом також розглядалися звернення фізичних осіб підприємців , що надійшли в райадміністрацію через відділ документального забезпечення та по роботі із зверненнями громадян в 2012г. -572 , в 2013г. -989 .
Розглянуті і прийняті заходи реагування на звернення громадян з питання незадовільних умов проживання , пов'язаних з функціонуванням об'єктів торгівлі :
2012р. - 87 звернень , за 2013р. - 94 звернення .





Адміністративна комісія 

Адміністративна комісія Приморської райадміністрації Одеської міської ради є колегіальним органом , який створюється Приморської райадміністрацією і діє в якості її структурного підрозділу . Адміністративна комісія розглядає справи про адміністративні правопорушення, забезпечує своєчасне, всебічне та об'єктивне вивчення всіх обставин справи , вирішення їх у згідно з діючим законодавством, за результатами розгляду протоколу і документів , які надаються  адміністративною комісією виноситься постанова, відповідно до ст . 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
В рамках своїх обов'язків секретарем адміністративної комісії  здійснюються такі заходи:
	Прийом і аналіз наданих адміністративних матеріалів , відповідно до чинного Кодексу України про адміністративні правопорушення , з подальшою реєстрацією протоколів в журналі ;

Підготовка матеріалів для винесення на адміністративну комісію ;
Відправка кореспонденцією повісток і постанов;
Оповіщення правопорушників про явку на засідання комісії (у телефонному режимі) ;
Організація проведення засідань адміністративної комісії ;
Підписання з головою комісії ухвал ;
Ведення протоколу засідання комісії;
Ведення діловодства комісії , облік і зберігання розглянутих справ ;
Розгляд звернень , в межах компетенції секретаря комісії.
Адміністративна комісія діє у складі голови комісії , відповідального секретаря та членів комісії.
Штрафні санкції , які стягуються з правопорушників , надходять до бюджету міста .
Так за звітний період з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. адміністративною комісією було проведено 28 засідань комісії. У адміністративну комісію , для розгляду , надійшло 1285 протоколів , з них:
- 279 протоколів про порушення ст. 152 КУпАП (порушення правил благоустрою території міст та інших населених пунктів);
- 501 протокол про порушення с . 150 КУпАП (порушення правил користування житловими будинками і житловими приміщеннями ) ;
- 107 протоколів надано органами РАГС (повернуто 16 ) ;
- 341 протокол наданий органами міліції (повернуто 59);
- 57 протоколів надано управлінням охорони пам'яток .
За наданими протоколам , адміністративною комісією винесено 970 постанов на загальну суму 164 тис. 229 грн.
З них :
	178 постанов з ст.152 КУпАП (порушення правил благоустрою території міст та інших населених пунктів) ,

377 постанов з ст.150 КУпАП (порушення правил користування житловими будинками і житловими приміщеннями ) ,
415 постанов про адміністративні правопорушення за протоколами , наданим іншими службами району за фактами адміністративних правопорушень .
Станом на 31.12.2013 р. сума коштів, що надійшли до місцевого бюджету склала 153 тис. 331 грн. (при плані 145 тис. грн.) .
Фінансовим управлінням в Приморському районі Департаменту фінансів Одеської міської ради встановлено постійний контроль правильності зарахування адміністративних штрафів до місцевого бюджету. Виробляються щомісячні звірки адміністративною комісією райадміністрації з фінансовим управлінням в Приморському районі.

Відділ документального забезпечення і по роботі зі зверненнями громадян

За період 2013 р. в відділі документального забезпечення та по роботі із зверненнями громадян зареєстровано : 15438 документів , з них:
1 . Документів загальної переписки 9568 , в тому числі:
	2781 документ - листування з органами державної влади , місцевого самоврядування , структурними підрозділами з основної діяльності ;

3114 документів - листування з органами суду , прокуратури та внутрішніх справ ,
1159 документів - листування з організаціями та підприємствами з основної діяльності;
996 - розпорядчі документи міської ради та виконавчого комітету;
188 - протоколи доручень міського голови , заступників міського голови і керуючої справами ;
депутатських запитів - 101; 
запитів на публічну інформацію - 67; 
розпоряджень голови райадміністрації - 840. 
За звітний період на адресу органів місцевого самоврядування, організаціям та підприємствам направлено 1634 вихідних документа з питань основної діяльності.
2 . Звернень громадян 5870 , у тому числі:
2123 - звернення , що надійшли з вищих органів влади;
Відповідно до графіка прийому громадян , затвердженого розпорядженням , керівництвом райадміністрації здійснено :
- 216 особистих прийомів , де прийнято 399 заяв, у тому числі:
24 прийому голови райадміністрації , під час яких було надано відповіді та роз'яснення , прийняті необхідні заходи реагування на 127 звернень громадян ( 22,8 % звернень громадян розглянуто позитивно ) .
За тематикою та частотою звернень громадян, що надійшли в Приморську райадміністрації за 2013 рік, можна виділити:
	Питання комунального господарства - близько 56 %;

Питання житлової політики - більше 19 %;
Питання самовільного будівництва та реконструкції приміщень, незаконного встановлення гаражів , присвоєння поштової адреси - близько 12 %;
Питання опіки та піклування , відчуження та придбання квартир , захист прав неповнолітніх - близько 2 %;
Питання організації торгівлі та побутового обслуговування населення - близько 2 %;
Питання соціального захисту (у тому числі отримання матеріальної допомоги ) - близько 7 %;
Колективних звернень громадян від загальної кількості становить приблизно 13 %
Повторних звернень - близько 37 %. Значна кількість звернень громадян стосується питань житлово-комунального господарства. На сьогоднішній день це дуже гостре питання , так як житловий фонд району , в більшості  дореволюційної забудови , технічний стан якого погіршується , а коштів на поточний і капітальний ремонт виділяється недостатньо для підтримки в задовільному стану будівель.
На тривалому контролі в райадміністрації знаходиться близько 6 % звернень громадян, що надійшли з міськвиконкому за період 2010-2012 р.р. з питань ремонту житлового фонду, відселення , які знаходяться на розгляді в суді.
Для більш об'єктивного та оперативного реагування на звернення громадян практикується особистий виїзд голови райадміністрації і його заступників до заявника за місцем проживання .
Для поліпшення роботи із зверненнями громадян та зменшення кількості письмових звернень до райадміністрації цілодобово працює служба «0-50»
Питання своєчасного та якісного розгляду звернень громадян перебуває на постійному контролі в райадміністрації.

 Житлово-комунальний відділ Приморської районної адміністрації 

Інформація про роботу житлово - комунального відділу за 2013р.
          У 2013р житлово - комунальним відділом розглянуто:
	1997 документів, що надійшли від вищих органів , управлінь , підприємств , організацій району , юридичних осіб;

1037 звернень громадян ,
3907 звернень громадян на «телефон довіри » міського голови.          
Житлово - комунальним відділом здійснюється робота постійно - діючих районних комісій:
З розгляду питань відключення споживачів від центрального опалення та гарячого водопостачання : проведено 7 засідань постійно - діючої комісії райадміністрації з розгляду питань , пов'язаних з відключенням споживачів від системи центрального опалення та гарячого водопостачання
З телекомунікацій : проведено 3 засідання комісії з питань нерегламентованої підключення суб'єктами господарювання до телекомунікаційного обладнання в житлових будинках комунальної власності .
Комісією розглянуто звернення громадян про незгоду з підключеннями суб'єктами господарювання телекомунікаційного обладнання до інженерних електричних мереж будинків, за адресами: вул. Ніжинська, 73 , Пантелеймонівська, 66-68, пр. Шевченка, 25а , Черняховського , 1 та ін
Проведення та участь ( з виходом на місце) в комісійних обстеженнях при розгляді скарг громадян , з ремонту фасадів ( виконання міської програми з ремонту фасадів).
Таблиця 1: виконання заходів з підготовки житлового фонду до експлуатації у весняно - літній період:



Найменування заходів 
Ед.изм
2013р.
Ремонт під’їздів 
Шт.
12
Фарбування парапетів, огорож, приямків 
Кв.м
846
Ремонт та фарбування прапородержаків 
Шт. 
1312
Благоустрій дворів 
Шт.
40
Ремонт та фарбування спортивних і дитячих майданчиків 
Шт.
18/60
Установка і ремонт воріт 
Шт.
0/45
Фарбування воріт 
Шт.
1147
Очищення приямків 
Шт.
963
Очищення дощоприймачів 
Шт.
1915
Очищення підвалів 
Шт.
397
Очищення горищ 
Шт.
243
Фарбування дверей парадних входів 
Шт.
468
Перекопка і посів трави 
га
14,36
установка урн 
Шт.
50
Фарбування урн 
Шт.
355
Ремонт заборів 
М. кв.
197
Ремонт та фарбування лавок 
Шт.
25/226
Ремонт та фарбування дворових туалетів 
Шт.
3/3
Переклад дворових колонок на літній режим роботи 
Шт.
6
Відновлення поливальних кранів
Шт.
1071




Таблиця 2: виконання заходів з благоустрою (в період проведення на території району 2-х місячника з благоустрою)



Наименование мероприятий
2013р. 
Кількість залучених осіб, у т.ч. 
4003 чол.
Кількість школярів, студентів 
328 чол.
приведено в належний санітарний стан прибудинкових територій 
2743,37 кв. м
Приведені в належний стан спортивні та дитячі майданчики 
104 од.
Приведено у належний санітарний стан зупинки міського транспорту 
179 од.
Ліквідовано несанкціоновані скупчення сміття. 
10 од.
Висаджено дерев 
91 шт.
Висаджено кущів
168 шт.
В ході проведення заходів з підготовки території району до весняно - літнього сезону з метою приведення в належний санітарний стан прибережних схилів , скверів , парків райадміністрацією були організовані і проведені « суботники » з залученням працівників КП « ЖКС » , студентів вищих навчальних закладів району, школярів, співробітників рай-адміністрації, та КП «Міськзелентрест», КП «Узбережжя», КП «Ланжерон ».
Організація проведення на території району 20 квітня 2013р. «Дня Довкілля » В ході проведення акції проведена санітарне прибирання наступних територій : парк ім. Т.Г. Шевченка, парк . Преображенський , схили вздовж вул. Балківській , схили КП « Ланжерон» , КП «Узбережжя » , схили вздовж вул. Чорноморської , Новоберегова , Генуезької , Гагарінське плато. Взяли участь 1758 чол. , 17 підприємств.
Таблиця 3: Виконання заходів з благоустрою района 



Найменування заходів
2013г.
укладання тротуарної плитки на вулицях району 
Загальною площею - 1520кв.м  по 22 адресам
облаштування нових дитячих майданчиків 
2 од.
роботи з благоустрою дворів 
17 дворів
встановлення нових воріт 
6 од.
ремонт фасадів 
11 домів – 1825 кв.м
ремонт огорож
186 кв.м

Таблиця 4: Виконання заходів з підготовки житлового фонду до експлуатації в осінньо-зимовий період



Найменування заходів 
Од.вим
2013 усього по району
Підготовка житлових будинків 
шт
2630
Придбання прибирального інвентарю 
Ком
465
Заготовлено посипочного матеріалу 
тн
370
Очищення димоходів 
Т  мп
151,584
Очищення горищ 
Шт.
218
Очищення підвалів 
шт
230
Скління 
Т м кв.
1,25
Ремонт і закриття дверей парадних входів 
Шт.
238
Теплоізоляція трубопроводів
Тис.мп
0,75
Таблиця 5: Виконання заходів з підготовки житлового фонду та об’єктів соціально-культурного значення до експлуатації у опалювальний період


Належність
2013г
Будинки комунальної власності 
1191
Будинки ОСББ 
37
Будинки відомств 
79
Будинки ЖБК 
21
Бошкільні установи 
40
Школи 
52
Медичні установи 
49
Об'єкти культури 
17
Фізкультура і спорт 
3
Об'єкти соц. забезпечення 
3
Разом по району
1492

У лютому 2013р. співробітниками відділу , спільно з представниками інспекції з благоустрою здійснювалися рейди центральної частини району з метою виконання робіт з благоустрою , закриття розкопок , приведенню воріт , огорож , фасадів у належний естетичний вигляд , ліквідації «графіті» на фасадах ».
Організація проведення в березні - квітні 2013р робіт з приведення в належний санітарний стан території при в'їзді в Аркадію , із залученням КП « ЖКС » , орендарів , підприємців.
При обваленні будинку по вул. Куйбишева 7 / 9 відділом була проведена робота з розселення жителів у готелі .
Відділом було організовано та проведено дві наради за участю ЗАТ ФК « Чорноморець» по відселенню мешканців у зв'язку з обваленням будинку.
Відділом здійснювалися заходи з координації та організації робіт з ліквідації наслідків стихії 31.05.2013г .
У зв'язку зі святкуванням Дня міста у липні - серпні проводилися рейди по перевірки благоустрою центральної частини: відновлення плитки , фарбування фасадів , огорож , закриття розкопок.
Заходи по усуненню порушень по фактам самовільного будівництва (реконструкцію) об'єктів містобудування
 За період з 01.01.2013 по 31.12.2013  по фактам самовільного будівництва (реконструкції) об’єктів нерухомості прийнято 69 розпоряджень райадміністрації про знесення та приведення самовільно реконструйованих об’єктів до первинного стану забудови. Із них, відповідно до п.п. 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 зазначеного рішення по 45-ти самовільно реконструйованим об’єктам направлена необхідна інформація до юридичного департаменту Одеської міської ради для звернення до Приморського районного суду м. Одеси  із відповідним позовом, по 15-ти об’єктам райадміністрацією направлені позовні заяви до Приморського районного суду   м. Одеси. По 9-ти об’єктам проведені заходи силами                   КП “ЖКС” району.  За 2013 рік проведено 48 в’їздних комісійних обстежень по фактам самовільного будівництва чи реконструкції об’єктів нерухомості за участю представників  обласних , міських та районних організацій.
     Питання недопущення самовільної реконструкції (будівництва) на території району знаходиться на постійному контролі райадміністрації та КП “ЖКС” району.  Щомісяця райадміністрацією  спільно з директорами, начальниками та майстрами КП “ЖКС” району проводяться наради, на яких розглядаються конкретні адреси, де допущено самовільне будівництво та заходи щодо його припинення. 
   За указаний період на адресу інспекції ДАБК в Одеській області райадміністрацією направлено 78 листів, КП “ЖКС” району більше 60-ти для вжиття відповідних заходів по фактам самовільного будівництва на території  району.  
Згідно з компетенцією по зверненням громадян   підготовлено та прийнято 128 розпоряджень райадміністрації про присвоєння поштових адрес та номерів об’єктам нерухомості,  про затвердження технічних висновків про стан основних конструкцій житлових будинків та про надання дозволів на улаштування та збереження гаражів для льотної категорії мешканців району. 
Розглянуто 742 звернення громадян та  608 листів  юридичних осіб та організацій.Відділ бухгалтерського обліку і звітності 
Інформація про виконання бюджету за кодами бюджетної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету
Приморська районна адміністрація Одеської міської ради 
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів бюджету міста Одеси за 2013 рік)
                                                                                                                                                                                                                                                      (тис.грн.)                                                                                                          
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом

план на 
2013 рік з урахуванням внесених змін
касове виконання за 2013 рік
кошторисні призначення на 2013 рік з урахуванням внесених змін
касове виконання за 2013 рік
план на 
2013 рік з урахуванням внесених змін
касове виконання за 2013 рік
1
2
3
4
5
6
7
Видатки всього за головним розпорядником бюджетних коштів бюджету міста Одеси:
в т.ч.
9754,5
9513,0
315,8
77,9
10070,3
9590,9
2110 оплата праці
2572,5
2539,1
-
-
2572,5
2539,1
2120 нарахування на оплату праці
931,5
919,8
-
-
931,5
919,8
2210 предмети, матеріали, обладнання та інвентар
241,8
167,2
30,4
29,5
272,2
196,7
2240 оплата послуг (крім комунальних)
411,3
328,7
28,4
26,5
439,7
355,2
2250 видатки на відрядження
3,8
3,5
-
-
3,8
3,5
2270 оплата комунальних послуг та енергоносіїв
727,2
698,0
2,3
2,3
729,5
700,3
2280 дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм
4,2
3,6
-
-
4,2
3,6
2610 субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
4650,8
4650,8
-
-
4650,8
4650,8
2730 інші виплати населенню
194,2
194,2
-
-
194,2
194,2
2800 інші поточні видатки
17,2
8,1
0,4
0,4
17,6
8,5
3110 придбання обладнання і предметів довгострокового користування
-
-
19,2
19,2
19,2
19,2
3120 капітальне будівництво (придбання)
-
-
204,1
-
204,1
-
3210 капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
-
-
31,0
-
31,0
-
в т.ч. за КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування»
4688,7
4474,1
8,6
6,7
4697,3
4480,8
2110 оплата праці
2572,5
2539,1
-
-
2572,5
2539,1
2120 нарахування на оплату праці
931,5
919,8
-
-
931,5
919,8
2210 предмети, матеріали, обладнання та інвентар
156,7
107,2
-
-
156,7
107,2
2240 оплата послуг (крім комунальних)
275,6
194,8
5,9
4,0
281,5
198,8
2250 видатки на відрядження
3,8
3,5
-
-
3,8
3,5
2270 оплата комунальних послуг та енергоносіїв
727,2
698,0
2,3
2,3
729,5
700,3
2280 дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм
4,2
3,6
-
-
4,2
3,6
2800 інші поточні видатки
17,2
8,1
0,4
0,4
17,6
8,5
в т.ч. за КТКВ 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення»
290,0
288,2
-
-
290,0
288,2
2240 оплата послуг (крім комунальних)
95,8
94,0
-
-
95,8
94,0
2730 інші виплати населенню
194,2
194,2
-
-
194,2
194,2
в т.ч. за КТКВ 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство»
4551,8
4551,8
-
-
4551,8
4551,8
2610 субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
4551,8
4551,8
-
-
4551,8
4551,8
в т.ч. за КТКВ 10203 «Благоустрій міст, сіл, селищ»
99,0
99,0
-
-
99,0
99,0
2610 субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
99,0
99,0
-
-
99,0
99,0
в т.ч. за КТКВ 250404 «Інші видатки»
125,0
99,9
-
-
125,0
99,9
2210 предмети, матеріали, обладнання та інвентар
85,1
60,0
-
-
85,1
60,0
2240 оплата послуг (крім комунальних)
39,9
39,9
-
-
39,9
39,9
в т.ч. за КТКВ 150101 «Капітальні вкладення»
-
-
254,3
19,2
254,3
19,2
3110 придбання обладнання і предметів довгострокового користування
-
-
19,2
19,2
19,2
19,2
3120 капітальне будівництво (придбання)
-
-
204,1
-
204,1
-
3210 капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
-
-
31,0
-
31,0
-
в т.ч. за КТКВ 240900 «Цільові фонди»
-
-
52,9
52,0
52,9
52,0
2210 предмети, матеріали, обладнання та інвентар
-
-
30,4
29,5
30,4
29,5
2240 оплата послуг (крім комунальних)
-
-
22,5
22,5
22,5
22,5

Житлово-комунальні служби та комунальні підприємства району
КП «ЖКС «Порто-франковський»

За період з 01.01.2013 по 31.12.2013  по фактам самовільного будівництва (реконструкції) об’єктів нерухомості прийнято 69 розпоряджень райадміністрації про знесення
КП ЖКС «Порто-Франківський» Приморського району м. Одеси створено на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про підприємства». 
Статут комунального підприємства затверджено рішенням Одеської міської ради від 04.07.2007р. № 1449-V / 
Підприємство створене з метою виконання місцевих завдань в галузі житлово-комунального господарства та задоволення потреби населення району в роботах і послугах, пов'язаних з утриманням житлового та нежитлового фондів і прилеглої території.
Рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 21.08.2008р . № 970 і від 28.10.2008 . № 1212 затверджено тарифи на утримання будинків та прибудинкової території по кожному будинку окремо , структура і розрахунок тарифу вироблені згідно Постанови КМУ від 12.07.2005г . № 560 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з СДПТ » , норми часу і норми обслуговування для робітників підприємства використані згідно Наказу від 04.08.1997г № 59 , затвердженого указом державного комітету України по житловому господарству «Типові норми часу і норми обслуговування для робітників і виробничого персоналу зайнятих утриманням житлового фонду» , які діють на даний момент .
Розрахунок тарифів по кожному будинку окремо проводився на підставі договору , укладеного з « Софтпроект » м.Кривий Ріг , який є розробником спеціальної ліцензійної програми « Система автоматизованого по будинкового обліку , де середній тариф по підприємству становить 1,65 грн на місяць за 1 кв.м . Фактичний тариф станом на 01.01.2014г становить 1,38 грн.
Таблиця 1
У зв'язку з тим , що на сьогоднішній день тариф , розрахований в 2008р. , Вже не є економічно обґрунтованим , а саме: мінімальна заробітна плата в 2013р. вище в 2,3 рази , ( в тарифі закладена 545грн , а на 1.12.13г. - 1218грн ) чим закладена в тарифі , зростання вартості електроенергії на 67 %, зростання вартості матеріалів та інвентарю в 2,5 рази , підприємство проводить оптимізацію структури та діяльності підприємства .

Категорії робітників
Чисельність у тарифі
ФОП в тарифі, тис. грн.
Фактична чисельність на 31.12.13
ФОП , тис.
Відхилення, чол.. 
АУП з лінійним персоналом
153
280,6
133
403,0
20
Робітник
475
404,4
198
427,2
277
Двірник
426
362,9
324
614
102
Прибиральник
87
78,7
38
60,0
38
Усього 
1141
1126,6
693
1504,2
437
Таблиця 2: станом на 01.12.2014 по підприємству проведені наступні види робіт

Вид робіт 
Об’єм м2, м.п.
К-сть домів
Покрівля 
5974
171
Каналізація 
2848
316
Водопостачання 
5062
240
Електромонтажні роботи 
4191
196
Загальнобудівельні роботи 
5823
111
Водостічні труби 
1707
112
Система Ц / Про 
3349
175
Димарі і вентканали 
840
70
Скління
193
48

Підготовлено 625 систем ЦО до експлуатації в осінньо-зимовий період.
У будинках з індивідуальним опаленням і гарячим водопостачанням виконані роботи димовідвідних та вентиляційних каналів .
Для своєчасної ліквідації ожеледиці та снігових заметів заготовлено 301Т . Піщано-сольової суміші. Двірники забезпечені інвентарем у повному обсязі. Закуплено лопати в кількості 420шт , льодорубів - 130шт . , Забезпечені спецодягом , придбано додатково притирального інвентарю 215 комплектів на випадок заметів , для забезпечення робіт в стихію залученими організаціями. Також завершені роботи з утеплення в /мірних шахт, скління парадних , теплоізоляції трубопроводів.
З метою активізації збору платежів населення за надані послуги з утримання будинків та прибудинкових територій КП « ЖКС « Порто -Франківський »приймає заходи щодо стягнення заборгованості з населення за споживання послуг , що надаються підприємством . А саме , ведеться позовна і претензійна робота по всієї заборгованості , незалежно від періоду її виникнення , тобто в судовому порядку стягується заборгованість споживача за наданими КП « ЖКС « Порто -Франківський » житлово -комунальних послугах , як до 3- х років , так і понад 3 -х років.
1 . На розгляді з початку 2013 року в суді знаходиться 735 заяв про видачу судового наказу на суму 1 657 846,55 грн.
2 . На розгляді в суді перебуває 40 позовних заяв на суму 149 557,2 грн.
3 . Надійшло коштів за рішенням суду на суму 120 009,35 грн.
У КП ЖКС "Порто- Франківський" проаналізовано роботу із зверненнями громадян за 2013 рік.
За цей період надійшло 4383 письмових звернень громадян , що значно менше порівняно з аналогічним періодом 2012 р. ( 6366 ) .
На особистому прийомі керівництвом КП ЖКС "Порто- Франківський" розглянуто -1286 заяв.
Жителі Приморського району найчастіше звертаються в КП ЖКС "Порто- Франківський" з пропозиціями та заявами.
Основні питання в зверненнях щодо житлово -комунального господарства.
Це злободенне питання , так як житловий фонд району , в основному , дореволюційної забудови , технічний стан якого погіршується , а коштів на поточний ремонт виділяється недостатньо , у зв'язку з тим , що діючі тарифи не покривають фактичні витрати підприємства на утримання будинку та прибудинкової території , а на капітальний ремонт житлового фонду бюджетом міста кошти за період з 2008 року по 2013 для підтримування його в задовільному технічному стані , не виділялися.
Велика кількість звернень надходить з питання ремонту фасадів і з асфальтування дворів , а дані роботи проводяться при капітальному ремонті будинку і їх виконання можливе тільки за умови цільового фінансування або в рамках виконання міських програм з благоустрою.
Капітальні ремонти виконуються при виділенні коштів фінансування на капітальний ремонт і виконуються відповідними підрядними організаціями Приморської райадміністрації , Департаменту міського господарства.
По мірі надходження заяв від мешканців у КП ЖКС «Порто -Франківський » на незадовільний технічний стан житлових будинків , силами обслуговуючих ділянок виконуються підтримують ремонти , що передбачено тарифом по СДПТ .
КП ЖКС "Порто- Франківський" приділяється особлива увага роз'яснювальній роботі з населенням.
Для більш об'єктивного та оперативного реагування на звернення громадян практикується особистий виїзд директора та його заступників до заявників за місцем проживання .
Щодня і щотижня на апаратних нарадах заслуховуються питання щодо роботи із зверненнями громадян , які перебувають на контролі у відділах і на ділянках КП ЖКС "Порто- Франківський" на поточний тиждень , ведеться контроль за " довгограючі " зверненнями , а також за термінами виконання обіцянок.
Питання своєчасного та якісного розгляду звернень громадян перебувають на постійному контролі КП ЖКС «Порто -Франківський ».
Сутність скарги або звернення громадян (кількість, шт..) 
	Оплата СДПТ - 1626 шт. 

Ремонт покрівлі - 360 шт. 
Опалення - 336 шт. 
Електропостачання - 160 шт. 
Таблиця 3: аналіз господарської діяльності за 12 місяців 2013 року
Житлові питання - 1901шт. 

№ п/п
Показники
План (тис. грн.)
Факт (тис.грн)
% вик.
ДОХОДИ
1
СДПТ
26488
25989
99,1
2
ВЕР нежитлові приміщення
3242
3437
106,0
3
Інші доходи (гаражи, ВЄР, обленерго та ін..)
1294
827
64

УСЬОГО ДОХОДІВ
31024
30253
96
РАСХОДЫ
1
Матеріали
2196
1994

2
Електроенергія
2162
2098

3
ФОП
18700
16195
Економія 2505
4
Податки на з / плату
6876
5991
Екон.885
5
Амортизація
148
144

6
Інші витрати
9272
7557
1272 Екон.

У т.ч поточний ремонт
6144
5729

7
Ліфти
313
273


РАЗОМ ВИТРАТ
39667
34252






1
Штрафи

315

Бюджетні асигнування 
1
Утримання старого та аварійного фонду
2548
2548

2
Пільги та субсидії
1348
1346

3
дотації




РАЗОМ
3896
3894







Всього прибутку (- збитку)  
-4747
-105


Результатом діяльності підприємства за 12 міс.2013г . з'явився збиток у сумі 105тис.грн .
Таблиця 4: аналіз дебіторської заборгованості
Протягом 2013р. підприємство працює в режимі жорстокої економії коштів . Підприємство не допускає збільшення заборгованості з виплати заробітної плати шляхом виключення додаткових виплат , передбачених колективним договором. А саме: не виплачується і не нараховується премія , додаткова оплата за збільшення обсягу робіт , матеріальна допомога на оздоровлення. Проведена оптимізація чисельності працівників . У першому кварталі 2013р. з метою економії фонду оплати праці весь адміністративно-управлінський апарат працював на 4 -х денний робочий тиждень . Завдяки проведеним заходам на підприємстві немає заборгованості по заробітній платі та податках .

Всього, в т.ч.
17653
Населення
16203
ВЕР нежитлових приміщень 
1450

Таблиця 5: аналіз кредиторської заборгованості
Станом на 01.01.2014г. на підприємстві укладено договорів на ВЕР-2528шт на суму 325,5 тис.грн в міс. (з ПДВ), укладено договорів по гаражах-1026шт з 1205шт на суму-87, 8 тис.грн в міс.

ВСЬОГО, в т.ч.
13856,6
Заробітна плата
1118,8 тек погаш
Податки на заробітну плату, в т.ч.:
1097,8
ЄСВ
398,6 тек погаш
ПДФО
699,2
Профсоюзний збір
-
ПДВ
0
Інша заборгованість (розрахунки з постачальниками) 
11640,0( долги прошлых лет за материалы, работы)

На підприємстві немає заборгованості по заробітній платі та податках , виплата проводиться своєчасно; і намагаємось не допускати прострочення платежів з податків на заробітну плату та іншим обов'язковим платежам.
Позитивним результатом діяльності підприємства вважаю , те що за 2013р. підприємство не тільки не допустило появи нової заборгованості , своєчасно оплачувало поточні нарахування , а й зуміло погасити кредиторську заборгованість з постачальниками за попередні періоди за матеріали і роботи, виконані підрядними організаціями .
Підприємство несе постійні додаткові витрати не увійшли до СДПТ з вивезення великого габариту , прибирання безхозних площ , поливу у весняно-літній період.
Для ефективної роботи підприємства необхідна фінансова підтримка з бюджету для покриття витрат не увійшли до ст.СДПТ , а саме:
	Прибирання безхозних територій - 870 , 7тис.грн

Полив території - 213 , 3тис.грн
Вивіз великогабаритного сміття - 7728 , 0тис.грн .
Валку аварійних дерев у дворах -342 , 0тис.грн
Різниця у вартості е / енергії -581,03 тис.грн
Для якісного обслуговування підвідомчій території необхідно провести ряд заходів , а саме: встановити економічно обґрунтовані тарифи по СДПТ , або передбачити в бюджеті фінансову допомогу.
Хочу подякувати за розуміння і всіляку підтримку заступника міського голови - директора департаменту фінансів Бедрега С.М. , заступника міського голови - директора департаменту міського господарства - Чхартішвілі М.Н.. , Приморську райадміністрацію в особі голови Осауленко С.В.
За 2013р. трудовий колектив КП ЖКС «Порто -Франківський » виконав величезну роботу з виведення підприємства з фінансового глухого кута. І нехай сьогодні ще й є багато труднощів і ще рано говорити про відсутність боргів , колектив підприємства докладає всіх зусиль для того , щоб стабілізувати і поліпшити свій фінансовий стан і стати одним з кращих комунальних підприємств у місті .


Таблиця: виконані роботи КП «Міськзелентрест» на території Приморського району у 2013 р.  
КП «Міськзелентрест»


Найменування видів робіт
Од.вим
Об’єм
Збір випадкового сміття 
100м2
757840
Підмітання доріг при слабкій засмічення. 
100м2
53630
Навантаження сміття 
м3
1136
Посипання доріжок піском 
100м2
33,34
Очищення газонів листя 
100м2
2567,6
Очищення урн від сміття 
шт
40737
Очищення доріжок від снігу 
100м2
804
Формовочная обрізка плакучих форм дерев 
шт
146
Посадка дерев у ями 1х0, 8м 
шт.
465
Викошування газонів 
100м2
6784
Укладання рулонного газону 
м2
155
Посів газону 
100м2
150,6
Зняття суцвіть троянд 
100шт
409,5
Весняна обрізка троянд 
шт
7001
Посадка троянд 
шт.
430
Посадка весенніков 
100шт.
1056
Посадка літників 
100шт.
1769,46
Прополка з розпушуванням квітників і троянд
100м2
157,459

ТОВ Інфоксводоканал
З служби «Міськводопровід»:
	Перекладено водопровідних мереж – 1,165 км.

Піднято на проектну відмітку асфальтового покриття – 202 шт.
Заміна і ремонт пожежних гідрантів – 146 шт.
Ліквідовано водопровідних течій – 2190 шт. 
З служби «Міськаналізація»
	Перекладено каналізаційних мереж – 0,29 км

Побудовано нових колодців – 5 шт.
Відремонтовано каналізаційних колодців – 164 шт.
Ліквідовано засорень на каналізаційних мережах – 4069 шт.
Піднято на проектну відмітку асфальтового покриття – 74 шт. 
КП «ЖКС «Фонтанський»

КП « ЖКС « Фонтанський » проведені нарахування з тарифної складової СДПТ « поточний ремонт » за 2013 у розмірі 14116,17 тис. грн. Оплата населенням з даної тарифної складової за вказаний період становить 13560,64 тис. грн.
Фактичне виконання поточного ремонту за 2013 становить 12729,02 тис. грн., в тому числі:
	Господарським способом - 11467,88 тис. грн

Підрядним способом - 1213,53 тис. грн
Проведений взаємозалік - 40,93 тис. грн
Проведений перерахунок за виконання робіт силами мешканців на суму - 6,68 тис. грн.
КП « ЖКС « Фонтанський »виконані наступні види робіт з ремонту житлового фонду в будинках комунальної власності:
	Відремонтовано крівлі на 263 будинках загальною площею 8442 м2 на суму 946,1 тис. грн. ;

Відремонтовано мереж холодного та гарячого водопостачання на 431 будинках загальною протяжністю 5603 м на суму 748,6 тис. грн. ;
Відремонтовано мереж каналізації в 329 будинках загальною протяжністю 2047 м на суму 256,3 тис. грн. ;
Відремонтовано та підготовлено до опалювального сезону 2013 - 2014рр . :
	систем центрального опалення - 571 шт і бойлерів - 79 шт                                                                             
За 2013 силами КП «ЖКС« Фонтанськийй »та іншімі комунальними підприємствами виконані наступні види робіт з благоустрою територій
1.Облаштовано дитячі ігрові та спортивні майданчики за адресами - 
- Фонтанська дорога, 47; 
- вул.Тіниста,13-а.
2. Укладання тротуарної плитки за адресами: 
-  вул.Канатна,84- 35 м2- магазин ;
-вул.Канатна,101- 60 м2- «Копіцентр»;
- вул.Семінарська,1/1- 100 м2- Стоматологічний центр
- вул.Пушкінська,66- 20 м2- магазин;
- пр.Книжний,1- 20 м2- аптека;
- вул.Катерининська ,80- 20 м2 - магазин;
- вул. Катерининська,83- 15 м2 - магазин.
3. Благоустрій дворів за адресами:
- пр.Шевченко,6/1,6/2,6/3,6/4,6/5,6/6,6/7,6/9,6/10.
4.За рахунок коштів «Народного бюджету» виконані роботи по асфальтуванню внутрішньо квартальних проїздів та під’їздів до будинків:
-пр.Шевченко,10/4,10/5,10/9 – страхова доріжка;
-вул.М.Говорова,18-б- внутрішньоквартальний проїздвнутриквартальный проезд;
- вул.Черняховського,11,13- внутрішньоквартальний проїзд;
- площа10-го Квітня
- ул.Семінарська,1/6,1/5,1/2, безіменний првулок.;
- пл.Середньофонтанська 
5. Силами КП «ЖКС «Фонтанський» відремонтовано огородження:
- Французський б-р,14-а;
- пр.Шевченко,6/1-6/4;
-Французський б-р,1/3,19.
6.Установлено ворота:
- вул.В.Арнаутска,69;
- вул.М.Арнаутська,29;
- пр.Вознєсенський,3;
- пр.Вознєсенський,5;
- пр.Волжський,22;
- вул.Новосільского,106.
7.Ремонт фасадів:
- ул.Семінарська,1/1- 250 м2;
- пр.Вознєсенский,1- 23 м2;
- пер.А.Матросова,5- 60 м2;
- В.Арнаутська,85- 12 м2;
- ул.Пантелеймонівска,56- 80 м2. 
ЖУФ «Ренессанс» - ЛТД-92 

Підприємство створене з метою виконання місцевих завдань в галузі житлово -комунального господарства та задоволення потреби населення району в роботах і послугах , пов'язаних з утриманням житлового та нежитлового фондів і прилеглої території.
Рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 21.08.2008р . № 970 і від 28.10.2008 . № 1212 затверджено тарифи на утримання будинків та прибудинкової території по кожному будинку окремо , структура і розрахунок тарифу вироблені згідно Постанови КМУ від 12.07.2005г . № 560 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з СДПТ » , норми часу і норми обслуговування для робітників підприємства використані згідно Наказу від 04.08.1997г № 59 , затвердженого указом державного комітету України по житловому господарству «Типові норми часу і норми обслуговування для робітників і виробничого персоналу зайнятих утриманням житлового фонду» , які діють на даний момент .
Розрахунок тарифів по кожному будинку окремо проводився на підставі договору , укладеного з « Софтпроект » м.Кривий Ріг , який є розробником спеціальної ліцензійної програми « Система автоматизованого побудинкового обліку , де середній тариф по підприємству становить 1,37 грн ЖУ РЕНЕСАНС ЛТД 92 здійснює роботи з обслуговування і ремонту житлового фонду , об'єктів благоустрою , забезпечення поставки комунальних послуг з 1994р ,  обслуговує 87 будинків комунальній власності загальною площею 187,3 т.м2 житловою площею 119,8 т м2. кількість особових рахунків 3185 . П-ство володіє необхідними кадрами і кадровим резервом для ефективного управління системами життєзабезпечення житлового фонду; чисельність колектива -55 чоловік. Заслуговує на увагу той факт, що плинність кадрів інженерно -технічних працівників практично відсутня , має місце спадкоємність поколінь. Успішна діяльність підприємства в сучасних умовах досягнута завдяки людям, що працюють на підприємстві багато років , і складовим кістяк трудового колектива . Заслужено пишаючись своїми досягненнями та успіхами , колектив не зупиняється на досягнутих результатах. Важливий елемент стратегії підприємства - це планово -попереджувальний ремонт , система профілактичних оглядів, у ході яких здійснюється контроль за використанням та утриманням приміщень. Результати відображаються в спеціальних  документах на підставі , яких встановлюються обсяги робіт - це дозволяє знизити кількість заявок. На підприємстві успішно функціонує претензійний відділ , який дозволяє за допомогою комп'ютерної мережі відстежувати виконання заявок населення. 
ЖУ фірми Ренесанс проявило себе як професійне підприємство у сфері обслуговування житлового та нежитлового фонду , про що свідчать численні позитивні відгуки громадян. За весь період роботи на підприємстві , єдиному серед підприємств подібного профілю в м.Одесі , відсутня заборгованість по заробітній платі , податкам.
Таблиця1: станом на 01.01.2014 підприємством проведені наступні роботи
У зв'язку з тим , що на сьогоднішній день тариф , розрахований в 2008р. , Вже не є економічно обгрунтованим , а саме: мінімальна заробітна плата в 2013р. вище в 2 , Зраза , ( в тарифі закладена 545грн , а на 1.12.13г. - 1218грн ) чим закладена в тарифі , зростання вартості електроенергії на 67 %, зростання вартості матеріалів та інвентарю в 2,5 рази , підприємство проводить оптимізацію структури та діяльності підприємства .

Вид работ
Объем м2, м.п.
Кіл-ть домівок
Покрівля 
750
15
Каналізація 
50
2
Водопостачання 
140
3
Електромонтажні роботи 
50
10
Загальнобудівельні роботи 
500
3
Водостічні труби 
450
30
Система Ц / Про 
65
65
Димарі і вентканали 
55
4
Скління
200
30


У будинках з індивідуальним опаленням і гарячим водопостачанням виконані роботи димовідвідних та вентиляційних каналів .
Для своєчасної ліквідації ожеледиці та снігових заметів заготовлено т. Піщано ¬ сольової суміші . Двірники забезпечені інвентарем у повному обсязі. Закуплено лопати в кількості шт , льодорубів - 25шт . , Забезпечені спецодягом , придбано додатково прибирального інвентарю 50 комплектів на випадок заметів , для забезпечення робіт в стихію залученими організаціями . Також завершено роботи з утеплення в  мірних шахтах , остіклення парадних , теплоізоляції трубопроводів.
З метою активізації збору платежів населення за надані послуги з утримання будинків та прибудинкових територій ЖУФ «Ренесанс» ЛТД- 92 вживає заходів по стягненню заборгованості з населення за споживання послуг , що надаються підприємством . А саме , ведеться позовна і претензійна робота по всій заборгованості , незалежно від періоду її виникнення , тобто в судовому порядку стягується заборгованість споживача за наданими ЖУФ «Ренесанс» ЛТД- 92 житлово -комунальним послугам , як до 3- х років , так і понад 3 -х років.
1 . На розгляді з початку 2013 року в суді знаходиться 122 заяв про видачу судового наказу на суму 652390,63 грн.
2 . На розгляді в суді перебуває 16 позовних заяв на суму 123846,54 грн
3 . Надійшло коштів за рішенням суду на суму 75 800 грн.
У ЖУФ "Ренесанс" ЛТД- 92 проаналізована робота із зверненнями громадян за 2013 рік.
За цей період надійшло 2058 письмових звернень громадян , що значно менше порівняно з аналогічним періодом 2012 р. ( 2163 ) .
На особистому прийомі керівництвом ЖУФ "Ренесанс" ЛТД- 92 розглянуто - 62 заяв.
Жителі Приморського району найчастіше звертаються в ЖУФ "Ренесанс " лтд - 92с пропозиціями та заявами.
Велика кількість звернень надходить з питання ремонту фасадів і з асфальтування дворів , а дані роботи проводиться при капітальному ремонті будинку і їх виконання можливе тільки за умови цільового фінансування або в рамках
Таблиця 2: фінансовий результат господарської діяльності підприємства за 12 місяців 2013 р. 


№ п/п
Найменування статей
План
Факт
1
ДОХОДИ


1.1
СДПТ всього
2616
2541
1.2
Субсидії
28
8
1.3
Льготи
121,33
90
1.4
Від населення
2466,77
2443
1.5
Відшкодування бюджетної сост аварійний і ветхий фонд 
106
106
1.6
Збори з орендарів 
864
816
1.7
інші
100
67





Усього доходів
3686
3530
2
ВИТРАТИ


2.1
Матеріальні витрати 
1376
1741
2.2
Паливо 
---
----
2.3
Електроенергія 
200
170
2.4
Фонд оплати праці 
1133
800
2.5
Нарахування на фот 
416
294
2.6
Амортизація 
25
25
2.7
Поточний ремонт поспіль 
535
500
2.8
Інші 



  Разом витрат
3685
3530


+ 1
0
Таблиця 3: Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2014 р.  


Разом в т.ч.
1823
Населення
1530
ВЕР нежитлових приміщень 
293
Льготы та субсидії 
35

Разом, в т.ч.:
1824
Інфоксводоканал населення
930
Вивоз побутового сміття
39
За виконані роботи 
480
Таблиця 4: Кредиторська  заборгованість станом на 01.01.2014 р.  
	
На підприємстві немає заборгованості по заробітній платі та податках , виплата проводиться своєчасно .
Підприємство несе постійні додаткові витрати, що не увійшли до СДПТ з вивезення великого габариту , поливу у весняно- літній період.
Для ефективної роботи підприємства необхідна фінансова підтримка з бюджету для покриття витрат, що не увійшли до ст.СДПТ , а саме:
	Полив території - 58,2 тис.грн

Вивіз великогабаритного сміття - 116,3 тис.грн.
Валку аварійних дерев у дворах - 65 , 8 тис.грн
Різниця у збільшенні мінімальної з / плати - 1648,0 тис.грн
Для якісного обслуговування підвідомчій території необхідно провести ряд заходів , а саме: встановити економічно обгрунтовані тарифи по СДПТ , або передбачити в бюджеті фінансову допомогу.
У програмі подальшої роботи підприємства плануються такі заходи ; 
1 . Підвищення якості обслуговування ,
2 . Зміна стилю роботи в сторону постійного контакту з населенням через будинкові комітети
 3 . Установка поштової скриньки на сайті для постійної роз'яснювальної роботи про необхідність своєчасного розрахунку за житлово -комунальні послуги
 4 . Установка огорожі на клумбах і дитячих майданчиках проведення ремонту малих форм на дитячих майданчиках
 5 . Встановлення додаткових перил , з'їздів для інвалідних колясок .
 6 . Впровадження програми енергозбереження .
7 . Установка в під'їзд житлових будинків металических дверей і домофонів .
8 . Впровадження моделі суспільного контролю якості ремонтних робіт враховуючи побажання мешканців.
 9 . Встановити настінні ящики «Пропозиція» для збору заяв власників
Всі плани заходи спрямовані на покращений якості обслуговування , підвищення комфортності проживання мешканців , освоєння нових технологій і методів організації праці.

КП «Узбережжя»	

На підприємстві немає заборгованості по заробітній платі та податках , виплата проводиться своєчасно .
Виконання заходів з благоустрою території пляжів КП «Узбережжя» в 2013р.
1 . Укладання тротуарної плитки «Старе місто» на нижній пішохідній алеї пляжу « Аркадія» , в районі кафе « Аріна» .
2 . Бетонування пандуса для спуску людей з обмеженими можливостями , обладнаному на сходовому узвозі між кафе «Принц » та клубом «Ібіца ».
3 . Придбання поливомийного автотранспорту і регулярний полив пляжу « Аркадія» і траси « Здоров'я» в літній період.
4 . Укладання нової садової плитки , замість старого плиткового покриття , в південній частині пляжу « Аркадія» , на спуску до суспільного галькового пляжу і на нижній пішохідній алеї ( над гальковим пляжем ) .
5 . Відновлена спортивний волейбольний майданчик, що знаходиться в лівому крилі пляжу « Аркадія» , в районі пляжного комплексу « ПЛАЗА - БІЧ » : по периметру натягнуто сітку , встановлені електричні прожектори , для висвітлення даної площадки у вечірній час , територія майданчика прибрана і приведена в належний санітарний стан .
6 . У лівому крилі пляжу « Аркадія» (початок траси « Здоров'я» ) обладнана площадка для відпочинку на зеленій зоні: в тіні дерев встановлені і пофарбовані 6 лавок , 3 тіньовика і пеньки , плиткою викладена пішохідна доріжка.
7 . Проведено роботи з благоустрою громадського галькового пляжу , розташованого в правому крилі пляжу « Аркадія» : фарбування підпірної стіни , обладнання нового дерев'яного помосту і даху на тіньовики , установка дерев'яних тапчанів під тіньовими, їх фарбування , обладнання питного фонтанчика на піщаній зоні.
8 . Ремонт аварійних сходів, що ведуть на територію пляжу 10-та ст- я В.Фонтана .
9 . Установка біотуалету в районі громадського пляжу , розташованого на 8- ій станції Фонтану .
10 . Благоустрій клумби на центральній алеї , розташованій біля входу на центральній алеї пляжу « Аркадія» (завезення чорнозему , висадка ялівцю і кольорів) .
11 . У рамках акції « День довкілля » на території пляжу « Отрада» були висаджені зелені насадження в кількості 100 дер .
12 . На пляжі « Отрада» проведено перенесення шлагбаума з траси « Здоров'я» вище по спуску віце -адмірала Азарова (ближче до стоянки навчально -тренувальної бази « Чорноморець» ) , в наслідку проведеного заходу на даній ділянці розвантажено трафік спуску віце -адмірала Азарова від безладно залишені там автотранспорту та значно поліпшилась ситуація з безперешкодного доступу оперативного автотранспорту : міліція , швидка допомога , пожежна частина та ін для вжиття заходів швидкого реагування , а також аварійного , службового та технологічного автотранспорту.
13 . При відкритті дайвінг -клубу для людей з порушеннями опорно -рухового апарату , в районі 16 траверса , за спуском з санаторію « Росія » , проведено заходи з благоустрою прилеглої території : очищення схилу від сухостою та підрізка дерев , фарбування підпірної стіни і пандуса , побілка дерев і бордюрів уздовж під'їзної дороги.
14 . Виконання заходів з усунення наслідків від урагану : проводився розпил повалених стовбурів , гілок , завантаження та вивезення на вантажному транспорті з території пляжів «Аркадія» , «Дельфін » та « Отрада ». Вивезено 125 КамАЗ і 50 Газелей .
15 . Проведено роботи з благоустрою в лівому крилі пляжу « Отрада» на нижній пішохідній алеї : укладання плиткового покриття , бетонування дороги , впорядковано клумби.
КП «Ланжерон» – спільно з Приморською районною адміністрацією проводило підготовку по проведенню заходів до «Дня довкілля 2013» на підвідомчій території КП «Ланжерон» 20.04.2013 р. 

КП «Парки Одеси»	

Комунальне підприємство « Парки Одеси» - госпрозрахункове , створене для задоволення міських , суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої , торговельної та іншої господарської діяльності , з метою отримання прибутку в порядку , передбаченому законодавством України .
У Приморському районі на балансі КП « Парки Одеси » складаються : «Центральний парк культури та відпочинку ім.Т.Г.Шевченка » і парк культури та відпочинку « Преображенський ».
1.Центральний парк культури та відпочинку ім.Т.Г.Шевченка , є пам'ятником історико -культурного значення та садово -паркової культури, є природно- заповідним фондом місцевого значення і має велике рекреаційне та туристичне значення для міста.
	Площа парку- 44,4 га .

Площа зеленої зони парку состовляет - 34,4 га .
Площа алей і доріжок з покриттям - 10 га .
У парку ростуть ( різних видів) - 11073 дерев і 3326 кущів.
2.Парк культури та відпочинку « Преображенський »
Площа парку -12,65 га ,
Площа зеленої зони парку состовляет - 8 га .
Площа алей і доріжок з покриттям - 4,6 га .
Основним предметом діяльності КП « Парки Одеси» , згідно Статуту , є забезпечення зовнішнього благоустрою та збереження зелених насаджень парків. Для цих цілей підприємство повинно отримувати кошти з бюджету міста. Однак на 2013 рік кошти на забезпечення зовнішнього благоустрою та збереження зелених насаджень виділені не нашому підприємству , а КП « Міськзелентрест ». У зв'язку з чим , зміст зеленої зони і догляд за зеленими насадженнями цих парків , згідно рішення виконкому Одеської міськради № 102 від 14.02.2008р . , Здійснює КП « Міськзелентрест ».
Тверде покриття (площею - 18,0 га . ) Та об'єкти парків знаходяться на обслуговуванні КП « Парки Одеси». На ці роботи підприємство не отримує бюджетних коштів а заробляє кошти самостійно - на зарплату працівників , витрати на хозінвентар , комунальні витрати та ін  
Дохід підприємства формується за рахунок коштів отриманих від укладених договорів пайової участі з підприємцями , що проводять  свою господарську діяльність на території парків.
За підсумками 2013р. за рахунок коштів отриманих від господарської діяльності , підприємством « Парки Одеси » виконані наступні роботи з благоустрою парків:
1.відремонтовано та пофарбовано паркових лавок - 85шт .
2 . Встановлено нових урн - 44шт .
3.Покос трави ( травень- липень) на Суворівській алеї - 1200кв.м .
4 . Побілка бордюрів на алеях парків - 2000 п.м.
5.Установка шлагбаумів обмежують в'їзд в парк - 2 шт.
6.Укладка (спільно з ТОВ « Шоу» ) плиткового покриття з елементами благоустрою ( ліхтарі освітлення , урни ) на пішохідній алеї вздовж Лідерсовського бульвару - 250м.
7.Реставрація диванних лавок на пішохідній алеї ( у Алеї Слави) - 10шт.
8 . Повністю відновлено танцмайданчик « Вогні майка » , на якому у весняно -літній час проводяться концертно- розважальні програми.
9 . Покос трави на Суворівській алеї - 1200кв.м .
10 . Спільно з ФК « » Чорноморець » ведеться будівництво сучасного паркового громадського туалету в парку ім.Т.Г.Шевченка ( термін введення - 20 лютий 2014р . ) .
Щодня працівниками КП « Парки Одеси» (у штаті підприємства -8 прибиральників ) проводиться прибирання 148 урн , доріжок та алей парків від побутового сміття , загальною площею 14,6 га . На території парків встановлені 10 контейнерів ТПВ та укладено договір з фірмою «Союз» на щоденне вивезення побутових відходів.
Нашим підприємством пророблена велика робота на виконання рішення Одеського виконкому від 01.06.2013г . № 241 «Про заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації , яка склалася на території м. Одеси в результаті стихійного лиха» .
Так у парку ім.Т.Г.Шевченка стихією , було повалено 242 дерева. Багато з яких впало на алеї парків , через що городяни не могли безпечно пройти через парк. Проте вже до 06.06.2013г . алеї та доріжки парків: ім.Т.Г.Шевченка та « Преображенський » були розчищені власними силами нашого підприємства.
На території парку ім. Т.Г. Шевченко було розпиляно і вивезено 185 повалених дерев. Надалі роботи були спрямовані на розчищення зеленої зони спільно з КП « Міськзелентрест » та КП « ЖКС Порто- Франківський ». Всього було завантажено та вивезено з парку -162 одиниці вантажного автотранспорту , залучено близько 170 осіб.
На території парку « Преображенський » було розпиляно і вивезено 15 дерев. Дороги , тротуари й алеї розчищені. Всього було завантажено та вивезено 11 одиниць вантажного автотранспорту. Навантаження здійснювалася власними силами.
      Виділення коштів в 2013р. з бюджетного фінансування дозволило провести капітальну реконструкцію Олександрівської алеї парку ім.Т.Г.Шевченка. Повністю замінено старе асфальтне покриття на плиткове . Встановлено нові паркові лави та урни а також проведена заміна на нові освітлювальні стовпи освітлення парку.
     Згідно програми реконструкції парку « Преображенський » , проведена інвентаризація всіх його об'єктів і ведеться підготовка до створення на його території меморіального комплексу .
     План благоустрою парків ім.Т.Г.Шевченка та «Преображенський» 2013года , виконаний у повному обсязі.

КП «Одесатранспарксервіс»	

За підсумком 12 місяців роботи, станом на 31 грудня 2013р., До міського бюджету по Приморському району надійшов збір за місця для паркування транспортних засобів на загальну суму 4 915 896,18 грн:
Найменування района Одеси 
План:  січень-грудень 2013 р.
Сумма факт-х надходжень  паркувального сбору з початка року  

31 грудня 2013 року
31 грудня 2013 року
Приморский район
4 330 000,00 грн. 
4 915 896,18 грн. 



По Приморському району в 2013 році Комунальним підприємством укладено 289 договорів балансоутримання місць паркування
З 289 укладених договорів підприємством укладено договори за такими напрямами / видами паркованія :
- Службові майданчика ( для паркування службового та гостьового транспорту біля офісів і магазинів ) - 254 договору ,
- Цілодобові та нічні стоянки ( призначені для постійного та тимчасового зберігання транспорту громадян ) - 31 договір ,
- Сезонні майданчика або спеціально обладнані для платного паркування ( розміщені поза проїзною частиною в прибережній зоні міста і призначені для тимчасового паркування транспорту , необхідна установка автоматичного в'їзного / виїзного терміналу ) - 1 договір ,
- Щоденники або відведені майданчики для платного паркування ( розміщені вздовж проїзної частини на дорогах загального користування в межах міста , необхідна установка паркувальних автоматів) - 3 договору (вокзал , центральний РАГС , ТЦ «Острів »).
У 2013 році підприємством проведено такі інноваційні проекти :
1 . Запущено пілотний проект з обладнання майданчиків для платного паркування паркоматами . Станом на сьогоднішній день укладено договори балансоутримання з ТОВ « ВГК » і розпочато роботу з наступним обладнаним майданчикам :
- Вул. Рішельєвська (від вул. Ланжеронівської до вул. Дерибасівської) - 2 паркомати ,
- Катерининська (від вул. Грецької до вул. Дерибасівської) - 2 паркомати ,
- Привокзальна площа , 2 - 1 паркомат ,
- Одеса - Головна (від вул. Італійський бульвар до площі Старосінної ) - 2 паркомати .
- ТЦ «Острів» - 2 паркомати
Завдяки проведеній роботі і тимчасовим договорамм, загальна сума надходжень за даними договорами склала 165 007,24 грн..  
2. Між КП « Одестранспарксервіс » і ТОВ « ВГК » підписано договір про співпрацю з обладнання ще 38 майданчиків для платного паркування вздовж ринків міста . Згідно з укладеним договором ТОВ « ВГК » зобов'язалося обладнати дані майданчика в повній відповідності до вимог законодавства. За підсумками проведених робіт , у випадку якщо не буде проведено конкурс , КП укладе тимчасовий договір з Оператором ТОВ « ВГК ». Можливі надходження збору при реалізації даних договорів перевищать 200 000,00 грн.
3 . Підприємством проводилася робота щодо підготовки та внесення змін до Переліку спеціальних земельних ділянок , відведених під парковку транспортних засобів. Силами підприємства подаються на включення до Переліку нові адреси для службового паркування і стоянки транспорту , а також збільшується площа по вже існуючих адресами згідно виготовленим схемами.
4 . Крім того , підприємством проводилась робота з виявлення порушень на парковках міста . Починаючи з квітня 2013 року, співробітниками підприємства проведено спільний демонтаж 87 юніпаркерів на території міста.
Крім демонтажу юніпаркеров , КП « Одестранспарксервіс » почало боротьбу з нецільовим використанням парковок міста .
5. КП «Одестранспарксервіс» проводить постійний моніторинг за вже укладеними договорами на предмет відповідності площі за укладеними договорами фактичним обставинам, результатом чого є укладення договорів на велику площу. Виявляються нові об'єкти. 
6. З прийняттям Кабінетом міністрів змін до Правил паркування транспортних засобів підприємство продовжило роботу зі службовими парковками, працюючими без договорів. Створена виїзна комісія для проведення перевірок таких об'єктів.

Проблемні питання в 2013року :
1 . Відсутність у першому півріччі 2013 денних майданчиків для платного паркування на території міста (у 2012 році майданчики працювали до 1 квітня).
2 . Відмова великих мережевих магазинів від укладання договорів на 2013року .
3 . Відмова спеціально відведених стоянок від укладення договорів до отримання пільг , до 19 лютого 2013р. та оплати збору за місця для паркування до бюджету міста .
4 . Зниження ставок збору для платних майданчиків до 0,03 % від мінімальної заробітної плати (раннє ставки збору залежно від зони становили - 0,12 % , 0,09 % , 0,06 % , 0,04 %).
Плани роботи на 2014 рік:
1 . Участь у проведенні конкурсу операторів майданчиків для платного паркування , у тому числі і по прибережній території .
2 . Освоєння всього паркувального простору міста , укладання договорів балансоутримання з усіма можливими суб'єктами господарювання , продовження узаконення роботи спеціально відведених стоянок шляхом укладення договорів і примусу до оплати паркувального збору.
3 . Самостійна експлуатація майданчиків для платного паркування .
4 . Внесення зміни до штатного розпису підприємства в частині внесення посади паркувальника , що дозволить при наявності погодження з керівництвом міста почати діяльність з самостійної експлуатації майданчиків для платного паркування .
5 . Проведення роботи та участь в інвентаризації місць паркування для підготовки нового рішення про затвердження переліку земельних ділянок , відведених для організації місць паркування транспорту.




Органи виконавчої влади Приморського района

ДПІ в Приморському районі

ДПІ у Приморському районі м.Одеси на виконання Вашого доручення даного на апаратній нараді 20.01.2014 щодо взаємодії повідомляє:
Протягом 2013 року ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області організовано та проведено:
	62 семінара та практикума для платників податків, у тому числі Інтернет-семінарів - 1;

48 засідань “круглого столу” з представниками підприємств Приморського району;
висвітлено 32 публічних заходів за участі керівництва;
35 сеансів телефонного зв'язку “гаряча лінія”; 
34 прес-конференції та брифінги за участю керівництва інспекції;
для засобів масової інформації підготовлено та надіслано 90 інформаційних матеріалів (повідомлень, прес-релізів, статей, оголошень тощо);
15 зустрічей з редакторами та журналістами газет;
у друкованих ЗМІ розміщено 67 публікацій позитивного та нейтрального характеру щодо діяльності органів ДПС на телебаченні 284 сюжети, на радіо 271 ефірів з податкової тематики;
для розміщення у друкованих ЗМІ  підготовлено 40 матеріалів, на радіоканалах – 191, на телеканалах –167, на веб-сайтах –55;
розповсюджено 424 видів друкованої продукції загальним накладом 7480 примірників
надано 2472 усних консультацій;
проведено 60 заходів з майбутніми платниками податків.
З метою широкого інформування населення про діяльність Міністерства доходів і зборів України інформаційно-комунікаційним відділом ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області налагоджено співпрацю з Управлінням інформації Одеської міської ради. 
Організовано участь керівництва інспекції у телевізійних студіях на телеканалах м. Одеси щодо впровадження нового податкового та митного законодавства та нових напрямів діяльності, а саме: ТРК «Круг» (відкрита студія, новини), Медіа-холдінгу «100 %» (ТК «100 %», ТК «Реноме» та ТК «ОНТ»), ТРК «Град» (відкрита студія), ТРК «Арт 24» (новини), ТРК «Арт» (новини).  
Активізовано роботу в напрямі реалізації єдиної інформаційної політики ДПС України та формування позитивного іміджу податкової служби - щоденно відслідковуються у ЗМІ та мережі Інтернет матеріали щодо діяльності тих відомств, які у своїй роботі перетинаються з податковою службою. Стандартні новини, які базуються на даних структурних підрозділів щомісячно надаються для оприлюднення у ЗМІ (надходження, підсумки діяльності, погашення заборгованості по зарплаті і т.д.). В цьому питаннні інспекція плідно співпрацює з наступними друкованими ЗМІ: газети «Комсомольська правда в Україні», «Жизнь в Одессе», «Таврия В», «Деловая среда», «Одесские известия», «Работа в Одессе», «Работа в Одесской области» та журналом «Теленеделя».  
У липні 2013 року відкрито Центр обслуговування платників Приморського району міста Одеси, який працює за принципом «єдиного вікна». Платники мають можливість отримати більше 25 адміністративних послуг. Безкоштовним цифровим підписом користується все більше підприємців. Також, зросла популярність надання електронної звітності. У грудні п.р. у Центр обслуговування платників за участю начальника ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області та представників ЗМІ проведено церемонію нагородження 10-тисячного платника податків.
Для оголошень та повідомлень активно використовуються місцеві радіостанції, локальні мережі зв’язку ринків «Привоз», «Староконний ринок», «Новий ринок», вокзалів, 7 великих торгових центрів тощо.
Державну податкову інспекцію Приморського району м. Одеси відвідала народний депутат України, журналіст, телевізійна ведуча, колишній гравець команди Вищої ліги КВН «Одеські джентльмени» - Фабрикант Світлана Самуїловна. Вона виконала свій громадянський обов'язок, подала декларацію про майновий стан і доходи громадян за 2012 рік.  Публікація за результатами зустрічі розміщена у газетах «Комсомольська правда в Україні», «Жизнь в Одессе» та журналі «Теленеделя».  
У ході зустрічі керівництва ДПІ в Приморському районі м.Одеси з крюїнговими компаніями була розглянута проблема декларування доходів моряками. Публікація за результатами зустрічі розміщена у «Комсомольська правда в Україні», «Жизнь в Одессе», «Таврия В», «Одесские известия» та журналі «Теленеделя».
З метою формування податкової культури у молоді, ДПІ у Приморському районі м. Одеси у 2013 році проведено роботу з учнями шкіл. Так, із наймолодшими учнями шкіл №№ 90, 94 і 101 проведено вікторини на податкову тему із врученням призів переможцям. Спеціально для учнів Економічного ліцею Одеси в ДПІ в Приморському районі м. Одеси проведено день відкритих дверей. Особливу увагу податківці приділяють вихованцям дитячого будинку «Люстдорф». 
З учнями 10-11 класів — теми складніші. З ними податківці провели круглі столи й лекції про порядок реєстрації підприємницької діяльності й особливості системи оподатковування України. При чому слухачами таких лекцій є не тільки школярі, але й студенти Одеського коледжу підприємництва, а також старшокурсники трьох вузів, розташованих на території району. 
У грудні 2013 року начальник інспекції та голова профспілкового комітету відвідали вихованців школи-інтернату № 6 для дітей хворих на сколіоз та привітали з Днем Святого Миколая і влаштували для дітей святковий концерт.
Протягом 2013 року до ГУ Міндоходів в Одеській області надавались матеріали для розміщення на субсайті територіальних органів Міндоходів в Одеській області офіційного веб-порталу Міндоходів та ЗМІ щодо проведених в ДПІ у Приморському районі м. Одеси у 2013 році заходів з питань застосування положень податкового та митного законодавства та інших нормативно-правових актів.
У грудні п.р. серед платників податків Приморського району у Центрі обслуговування платників відбулось розповсюдження брошури Міністерства доходів і зборів «Права та обов’язки платників податків та контролюючих органів».
В ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області активізовано роботу з пропаганди та передплати журналу ”Вісник Міністерства доходів і зборів України” та забезпечено взаємодію з Одеською філією ДП “Сервісно-видавничий центр Міндоходів України”, з цією метою систематично проводяться семінари, на яких роз’яснюються переваги передплати державного видання, проводиться робота серед платників податків щодо розміщення реклами на сторінках журналу “Вісник Міністерства доходів і зборів України”. Журнал є дієвим помічником у роботі з платниками податків. При наданні письмових податкових роз’яснень на запити платників податків проводиться посилання на консультації, які публікуються на його сторінках.
Як результат даної роботи, інспекцією забезпечено своєчасну та у повному обсязі передплату журналу «Вісник Міністерства доходів і зборів України» за 2013 рік. 
Також в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області оформлено презентаційний стенд, щодо переваг передплати на журнал „Вісник Міністерства доходів і зборів України”, який розміщено за адресою м. Одеса, Французький бульвар, 7, перший поверх.
У 2013 році працівниками ДПІ у Приморському районі м.Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області до районної адміністрації Приморського району м. Одеси, було запрошено на засідання робочої групи з питання забезпечення і здійснення оперативного аналізу надходжень до бюджету усіх рівнів 229 представників суб’єктів господарювання, які у 2013 році нараховували та виплачували заробітну плату нижче законодавчо встановленого рівня - заслухано 101 представника підприємств. Підвищили рівень заробітної плати на рівень, та вище законодавчо встановленого мінімуму 152 підприємства, 35 підприємств підвищили рівень заробітної плати, але виплачують нижче законодавчо встановленого рівня. За результатами проведеної роботи до бюджету надійшли додаткові кошти.
На виконання розпоряджень, протокольних доручень, завдань, у відповідь на листи -надається інформація до місцевих органів влади (Департаменту фінансів Одеської міської ради, Приморській райадміністрації, Фінансовому управлінню у Приморському районі м. Одеси) щодо проведеної роботи, сплати податків, погашення заборгованості та ін.

Фінансове управління

Обсяг надходження податків і зборів від СПД, зареєстрованих в ДПІ Приморського району на 2013 рік згідно рішення Одеської міської ради від 21.12.2012. № 2758-VI «Про бюджет міста Одеси на 2013 рік» з урахуванням змін становить 1 190 528,9 тис.грн. Фактично станом на 01.01.2014г. мобілізовано до міського бюджету по підприємствах району – 1 124 332,5 тис.грн. або 94,4% до плану звітного періоду. У порівнянні з 2012 роком надійшло на 96 764,7 тис.грн. більше або 109,1% (факт 2012року - 1027 567,8 тис.грн.).
З 15 закріплених джерел , планові показники виконано на 100 і більше% по 13 (плата за землю , державне мито , податок на прибуток підприємств комунальної власності , плата за землю , збір за місця паркування транспортних засобів , туристичний збір , адміністративні штрафи та інші санкції , збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (у тому числі по нафтопродуктах ) , надходження коштів від реалізації безхозного майна , частина чистого прибутку доходу комунальних підприємств , збір за першу реєстрацію транспортних засобів , єдиний податок , податок на нерухоме майно) .
   За 2 джерелам план не виконаний (податок з доходів фізичних осіб , цільовий фонд ) .
Райадміністрацією , фінансовим управлінням , службами району протягом звітного періоду проведено заходи щодо забезпечення повноти та своєчасності надходження платежів до місцевого бюджету.
    З метою виконання планових показників і ліквідації заборгованості перед бюджетом , на 25 засідань районної координаційної ради із забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів та питань погашення заборгованості із заробітної плати , в поточному періоді були запрошені керівники 865 підприємств, що мають податкову заборгованість перед бюджетами всіх рівнів , заборгованість з виплати заробітної плати , перед Пенсійним Фондом , по ВЕР
На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 23.10.2013г . № 41946/0/1-13 про проведення заходів з наповнення дохідної частини бюджету , спільно з райадміністрацією і податковою інспекцією встановлено щотижневий контроль з погашення податкового боргу по підприємствах району ( для підготовки інформація в Департамент фінансів) .
     На виконання розпорядження міського голови від 22.04.2013г . № 366 -01р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення бюджету міста Одеси та економічного , раціонального використання бюджетних коштів бюджету міста Одеси та суворого дотримання фінансово-бюджетної дисципліни» в 2013року на засіданнях координаційної ради проведена робота з керівниками 140 підприємств з питання дотримання мінімальних державних гарантій та легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.
За підсумками проведеної роботи станом на 01.01. 2014р . погашено заборгованість в сумі - 8480,72 тис. грн , у тому числі з податків і зборів - на 6323,1 тис.грн. , (у тому числі до державного бюджету - 5408,0 тис. грн. , до місцевого - 915,1 тис. грн). , по заробітній платі - 302,3 тис. грн. , по КП району - 922,0 тис. грн. , перед Пенсійним фондом - 933,3 тис. грн.) .
Згідно з Положенням про фінансове управління в Приморському районі департаменту фінансів Одеської міської ради , управління (відповідно до покладених на нього завдань ) здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів відповідно до чинних нормативних актів України
Відповідно до планів контрольно-перевірочної роботи, затвердженими наказами департаменту фінансів Одеської міської ради, спеціалістами відділу з контролю за ефективністю використання бюджетних коштів проведено 44 перевірки різної тематики, якими охоплено 135 установ: 
- 35 перевірок правильності складання і затвердження кошторисів і планів асигнувань, якими охоплено 133 установи (встановлено порушень бюджетного законодавства на загальну суму 147,67 тис.грн.):
• 6 перевірок установ органів місцевого самоврядування. Порушень не встановлено;
• 1 перевірка в управлінні фізкультури і спорту Одеської міської ради в 14 установах соціально-культурної сфери. Встановлено завищення потреби в обсягах бюджетних асигнувань , що виникло через не дотримання вимог Закону України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» за працюючим інвалідам на загальну суму 27,9 тис.грн. ;
• 8 перевірок закладів культури . Встановлено завищення потреби в обсягах бюджетних асигнувань , що виникло через не дотримання вимог Закону України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» за працюючим інвалідам на загальну суму 99,17 тис.грн. ;
• 16 перевірок в установах охорони здоров'я району . Встановлено завищення потреби в обсягах бюджетних асигнувань , що виникло через не дотримання вимог Закону України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» за працюючим інвалідам на загальну суму 20,6 тис. грн. ;
• перевірка в централізованій бухгалтерії відділу освіти Приморської райадміністрації ( 86 установ) . Встановлено 4 випадки утримання 2 -х наднормативних штатних одиниць двірників ( ДДУ № 19 - 0,5 шт.ед. ; СШ № 35-0,5 шт.ед. ; СШ № 56-0,5 шт.ед. ; СШ № 94 -0,5 шт.ед. )
• 3 перевірки в інших установах . Порушень не встановлено .
- 2 перевірки правильності розрахунків обсягу коштів на автотранспортні послуги для бюджетних установ у ЦП при КУ « ГДБ № 1 ім. ак. Б.Я.Резніка »і в ЦБ при КУ« МЛ № 5 ».
- 1 вибіркова перевірка правильності нарахування та виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ в управлінні фізкультури і спорту Одеської міської ради.
- 4 перевірки , якими охоплено 55 установ , з питання виконання протокольного доручення, даного міським головою на апаратній нараді 23.09.2013г . з питання проведення суцільної інвентаризації договорів оренди та внесення змін до договору в частині термінів сплати орендної плати . Встановлено , що станом на 01.12.2013г в 2 -х закладах охорони здоров'я не внесені зміни до договорів . (КУ МКЛ № 3 ; КУ « МДЛ № 1 ім. Ак. Б.Я.Резніка »).
- 2 перевірки повноти виплати заробітної плати в КП ЖКС району.
Також фахівці фінансового управління взяли участь у роботі комісії з комплексної перевірки КУ «Дитяча міська лікарня № 1 ім. акад. Б.Я.Резніка »відповідно до розпорядження міського голови від 07.02.2013г № 94-01р щодо зверненням громадянки Хассан Н.А.
З метою здійснення контролю за ефективною діяльністю комунальних підприємств району, на виконання відповідного протокольного доручення голови Приморської райадміністрації, фінансовим управлінням в Приморському районі проводиться: 
• прийом реєстрів 2 рази на тиждень (вівторок, четвер) від КП ЖКС району про плановані платежах і розрахунках (для подальшого узгодження з головою райадміністрації); 
• звірка за виписками банку відповідності здійснених платежів КП ЖКС району з попередньо узгодженими реєстрами.

Пенсійний фонд 

Про підсумки роботи управління Пенсійного фонду України в Приморському районі           м. Одеси за 2013 рік
Стан контрольно – аналітичної роботи щодо організації надходження платежів до управління по юридичним особам
Організаційна, фінансово – економічна і правова робота управління Пенсійного фонду в Приморському районі м. Одеси (далі - управління) у 2013 році була спрямована на виконання планових показників, забезпечення сталого фінансування та виплати пенсій, співпрацю із соціальними партнерами, громадськими організаціями пенсіонерів та ветеранів з питань покращання пенсійного забезпечення та заходів Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження в життя президентської  Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». 
Від 11.08.2013 року набрав чинності Закон України від 04.07.2013 року № 406-VІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» (далі – Закон). Фактично адміністрування єдиного внеску здійснюється органами доходів і зборів з 01.10.2013 року.  Тому, аналіз виконання планових показників починаючи з жовтня 2013 року проводиться без єдиного внеску по наступним джерелам надходжень: 
Станом на 01.01.2014 р. заборгованість по внескам на загальнообов’язкове державне пенсійне  та соціальне страхування перед управлінням  Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси складає:   9 млн. 193,8 тис. грн.: в т.ч. по внескам – 6 млн. 627,3 тис. грн.,  фінансовим  санкціям – 1 мил. 982,1 тис. грн., пені – 854,4 тис. грн.). 
Таблиця 1: недоїмка по страховим внескам активних платників (рейтингові показники) тис. грн 


На 01.01.13
На 01.12.13
На 01.01.14
Збільшення (+) зменшення (-) за місяць 
Збільшення (+) зменшення (-) з початку року
562,8
199,9
197,3
- 2,6
- 365,5

Таблиця 2: борги по пільгових та наукових пенсіях активних платників: тис. грн   
Заборгованість по відшкодуванню пільгових та наукових  пенсій станом на 01.01.2014 року складає – 10 млн. 829,7 тис. грн. Загальна сума заборгованості по пільговим пенсіям станом на 01.01.2014р. складає 10 млн. 533,3 тис. грн. Сума боргу з відшкодування регресних вимог складає 1,9 тис. грн.. Сума боргу по відшкодуванню фактичних витрат на виплату наукових пенсій складає 294,5 тис. грн.


На 01.01.13
На 01.12.13
На 01.01.14
Збільшення (+) зменшення (-) за місяць
Збільшення (+) зменшення (-) з початку року
2946,4
2322,7
2029,0
- 293,7
- 917,4

У зв’язку з тим, що органи ПФУ завершують процедуру адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, продовжується робота щодо примусових заходів до боржників за виконавчими документами управління. Крім того, щоденно проводиться аналіз погашення недоїмки (яка створилась станом на 01.10.2013 року) згідно виписок Державної казначейської служби України.
Таблиця 3: Аналіз заборгованості з єдиного внеску по виконавчим документам управління станом на 01.01.2014 р.   



Борг на 01.10.13
Борг, який виник після 11.09.2013 року
Борг, за виконавчими документами ПФУ
Сплата у жовтні-грудні (за даними випісок з рахунків ДКС ДПІ в Приморському районі м. Одеси)
Залишок заборгованості
юридичні особи
7132,3
732,0
6400,3
347,8
6052,5
фізичні особи
5781,7
1127,6
4654,1
722,2
3931,9
всього
12914,0
1859,6
11054,4
1070,0
9984,4

За порушення законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та загальнообов’язкового державного соціального страхування щодо посадових осіб підприємств за 2013 рік застосовано 429 адміністративних штрафів на загальну суму 237,7 тис. грн..
За період до набрання чинності Закону застосовано 9388 фінансових санкцій, яки належать до сплати: по єдиному внеску в сумі 1949,8 тис. грн., (в т. р. пеня 109,9 тис. грн..) по страховим внескам – 521,6 тис. грн. (в т. р. пеня 109,9 тис. грн..) 
Станом на 01.01.2014 року управлінням на примусовому виконанні у відділах Державної виконавчої служби м. Одеси знаходяться виконавчі документи по єдиному внеску на загальну суму 4858,5 тис. грн. Надійшло коштів від заходів ДВС на суму 5687,0 тис. грн.  
Стосовно боргів по страховим внескам станом на 01.01.2014 р.: подано позовних заяв до суду на суму 33,2 тис. грн.; на примусове виконання до відділів Державної виконавчої служби м. Одеси направлено узгоджених вимог на суму 931,1 тис. грн., судових рішень на суму 1530,8 тис. грн.; надійшло коштів від заходів Державної виконавчої служби 1841,2 тис. грн. 
Представники управління щомісячно беруть  участь у засіданнях районної координаційної ради із забезпечення податкових та інших надходжень до бюджету Приморського району м. Одеси, на які запрошуються представники підприємств-боржників. За 2013 рік на 23 засіданнях міської та районної робочих груп з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати, її легалізації та зайнятості населення було запрошено 326 керівників підприємств - боржників, після чого по 42 підприємствам визначений термін розрахунку з Фондом. Загальна сума боргу, що сплачена внаслідок проведених заходів складає у сумі 1012,5 тис. грн.
	У зв’язку з тим, що органи Пенсійного фонду України продовжують адмініструвати єдиний внесок у частині завершення процедур такого адміністрування, тобто, закінчують усі наявні на день набрання чинності Законом процедури у т. р. стягнення за виконавчими документами, управлінням проведена повна інвентаризація виконавчих документів, які знаходяться на виконання у відділах ДВС. 
За результатами проведення інвентаризації,  з метою подальшого опрацювання та використання в роботі до ДПІ в Приморському районі м. Одеси направлена інформація по охопленню заходами примусового стягнення заборгованості по єдиному внеску станом на 01.10.2013 року (лист від 13.11.2013 року №658/02).
За 2013 рік у зв’язку з ліквідацією та виключенням з ЕДР списано боргів по страховим внескам на загальну суму  227,6 тис. грн. по єдиному внеску на загальну суму 76,1 тис. грн. Відповідно до Закону України від 22.05.2012 року №4814-VІІ списано фінансових санкцій та пені на загальну суму 909,6 тис. грн..
	Для підвищення ефективності вжиття заходів по погашенню заборгованості перед пенсійним фондом до виконавчої служби направляються листи з проханням звернутися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду посадових осіб – керівників підприємств з найбільшою сумою заборгованості. (станом на 01.01.2014 року направлено  листів  по 95 підприємствам із загальною сумою заборгованості 5 277,7 тис. грн.).
Контрольна - перевірочна діяльність управління 
Одним із напрямів роботи управління є перевірки платників, щодо правильності нарахування, обчислення та сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (до 11.08.2013) та інших платежів, контроль за нарахуванням та сплатою за якими покладено на Пенсійний фонд України, а також достовірності відомостей, поданих до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Так, за 2013  рік управлінням  було проведено 405 перевірки, з них 73 – планових та 332 – позапланових. З 405 проведених перевірок по 180 виявлені порушення повноти нарахування, обчислення та своєчасності сплати єдиного внеску та страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне, пенсійне страхування. Тобто 44% проведених перевірок є результативними. Донараховано єдиного внеску та страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне, пенсійне страхування з позитивним значенням в сумі 152,6 тис. грн. За результатами виявлених порушень накладено 259 фінансових санкцій  на загальну суму 2280,6 тис. грн. На посадових осіб, які допустили порушення пенсійного законодавства,  за 2013 року  накладено  84 адміністративних штрафів  на загальну суму 28,0 тис. грн. При перевірці достовірності відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб, виявлено 176 порушення діючого законодавства.
   Стан правової роботи 
З початку року правова робота в управлінні була спрямована на охоплення та відшкодування всіх видів заборгованості до Фонду. 
І. З початку року до Одеського окружного адміністративного суду було подано 172 позовні заяви  про стягнення заборгованості зі сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, фінансових санкцій та пені  на суму 6 213,5  тис. грн., у тому числі з них 5 заяв було подано заступником прокурора Приморського району м. Одеси в інтересах управління з сумою позовних вимог 55, 3 тис. грн.  
ІІ. За даними Актів звірення виконавчих документів  станом на 01.01.2013 р. з початку року  до районних відділів Державної виконавчої служби м. Одеси направлено 5118 виконавчих документів на загальну суму 50047,16 тис. грн., у тому числі за грудень 2013 року – 163 на суму 2064,84 тис. грн. Примусово стягнуто заборгованість по 1363 виконавчим документам на суму 7641,4 тис. грн.
ІІІ. Станом на 01.01.2014 року  на обліку управління знаходяться 26 підприємств-банкрутів, із загальною сумою боргу 20 654,1 тис. грн. Сума боргу підприємств-банкрутів охоплено правовою роботою на 100 %.  З початку року відшкодовано підприємствами-банкрутами суму у розмірі 2 205,8 тис. грн.   
ІV. Юридичним відділом ведеться правова робота з підприємствами боржниками, які мають перед управлінням значну суму заборгованості.
	 Характеристика одержувачів пенсії
За  2013 рік управлінням своєчасно та в повному обсязі  забезпечено виплату пенсій і грошової допомоги. Станом на 01.01.2014 по управлінню на обліку перебуває 54589 пенсіонерів. Кількість пенсіонерів порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилась на 447 осіб.
Середній розмір пенсії на 01.01.2014 склав 1649,86 грн., що на 0,9% більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року та на 0,9% вище прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних громадян (949 грн.).
Із загальної кількості пенсіонерів 21945 осіб продовжують працювати після призначення пенсії, що складає 40,2%.
Серед одержувачів пенсій 3533 особи отримують цільову грошову допомогу, середній розмір якої  складає 44,39 грн.
Протягом  2013 року призначено 1941 нова пенсійна справа, проведено 4485 поточних перерахунків, в тому числі, відповідно до п. 4 ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» з урахуванням відпрацьованих 24 місяців страхового стажу - 2591 перерахунків.
Стан організації роботи з питань персоніфікованого обліку.
За 2013 р. задоволено 21198 запитів до системи персоніфікованого обліку: 13652 одержаних від відділів призначення пенсій для призначення/перерахунку пенсій та нарахування соціальної допомоги, 7546 - від застрахованих осіб та інших установ. 
Продовжується робота по наповненню бази даних Автоматизованої системи формування і видачі свідоцтв (далі - АСВС). Починаючі з 2002 р. від ПФУ одержали 226,5 тис. виготовлених свідоцтв про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. За 12 місяців 2013 р. до головного управління передано анкет на 2804 застрахованих особи. За цей же період від головного управління одержали 6,6 тис. свідоцтв, решта свідоцтв передані страхувальникам для вручення їх застрахованим особам.
Згідно з «Порядком надання органами Пенсійного фонду України послуг в електронному вигляді», затвердженого постановою правління ПФУ 07.09.2012  №16-1, протягом 2013 року спеціалістами управління надано доступ для отримання послуг в електронному вигляді на веб – порталі 421 фізичній  особі.
Щодо роботи зі зверненнями громадян
Всього до управління за 2013 рік звернулося 2384 громадян. На особистий прийом звернулося 1800 громадян. Усі громадяни, які звернулися на особистий прийом, отримали докладні роз'яснення з порушених питань. До управління надійшло 583 письмових звернення. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (2012 – 803) кількість звернень зменшилась завдяки зменшенню  масових  заяв від «дітей війни» З соціального контактного центру по електронній пошті надійшло 127 звернень. Через головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області надійшло 123(21%) від загальної кількості письмових звернень . 
Про стан інформаційно-роз’яснювальної роботи
Для належного інформування пенсіонерів та інших категорій громадян діють веб-сайт та веб-портал Пенсійного фонду України, інформаційна сторінка управління на веб – порталі Одеської міської ради, інформаційні кіоски та «пенсійний калькулятор».

Управління соціального захисту населення

З метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань соціальної підтримки незахищених верств населення, змін в діючому законодавстві управлінням провадилось інформування членів територіальної громади району з низки питань, які належать до компетенції управління.
17.01.2013 року в газету „Одесский вестник” надана інформація для публікації статті „Субсидія – допомога держави на оплату житлово-комунальних послуг”
07.02.2012 року о 15-00 годині працівники управління прийняли участь в проведенні круглого столу на тему „Удосконалення роботи щодо надання населенню житлових субсидій”, який відбувся у приміщенні Приморської районної адміністрації
12.02.2013 року об 11-00 в приміщені управління за адресою:
вул. Маршала Говорова, 7 відбувся брифінг за участю представників ЗМІ
на тему „Призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг”
15.02.2013 року в газету „На пенсии” надана інформація для публікації статті „Процент обов’язкової оплати при призначенні житлової субсидії”
18.03.2013 року на апаратній нараді в Приморській райадміністрації відбувся виступ заступника начальника управління на тему „Про роботу управління соціального захисту населення в Приморському районі щодо забезпечення осіб пільгових категорій засобами протезування та санаторно-курортним лікуванням”
17.05.2013 року о 14-00 годині в приміщенні управління за адресою: вул. Маршала Говорова, 7 проведена робоча нарада з представниками відомств, ОСББ, ЖБК з питань налагодження роботи щодо надання інформації на запити управління для призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
07.06.2013 року о 14-00 годині в приміщенні управління за адресою: вул. Ясна, 6 проведена робоча нарада з представниками організацій-надавачів житлово-комунальних послуг району на тему „Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, особам, які мають право на пільги. Порядок електронного обміну з організаціями-надавачами житлово-комунальних послуг”
08.07.2013 року о 14-00 годині в приміщенні жіночої консультації
№ 1 на базі КУ „Пологовий будинок № 5”, за адресою: вул. Піонерська, 14, проведено семінар за участю мешканок району на теми „Призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг” та „Державні допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та при народженні дитини”
11.07.2013 року о 12-00 годині спеціалісти управління прийняли участь в засіданні Консультативної ради, яке відбулось в приміщенні Одеського відділення УТОС, за адресою: вул. Л.Толстого, 6. Надані роз’яснення з питань призначення субсидії
18.07.2013 року о 11-00 годині в приміщенні управління за адресою: вул. Маршала Говорова, 7 проведено брифінг на тему „Призначення житлових субсидій”
25.07.2013 року о 13-00 годині в приміщенні КУ „Міська поліклініка № 6”, за адресою: вул. Маршала Говорова, 26-а, проведено семінар за участю медичних працівників на тему „ Призначення житлових субсидій”
29.07.2013 року о 15-00 годині в приміщенні жіночої консультації
№ 1 на базі КУ „Пологовий будинок № 5”, за адресою: вул. Піонерська, 14, проведено семінар за участю мешканок району на теми „Державна допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку” та „Призначення житлових субсидій”
30.07.2013 року о 14-00 годині в приміщенні Одеського міського шкіро-венерологічного диспансеру, за адресою: вул. В.Інбер, 6 проведено семінар за участю медичних працівників на тему „Призначення житлових субсидій”
07.08.2013 року о 13-00 годині в приміщенні КУ „Міська поліклініка № 5”, за адресою: вул. Троїцька, 38 проведено семінар за участю медичних працівників на тему „ Призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг”
20.08.2013 року о 11-00 годині в приміщенні управління за адресою: вул. Маршала Говорова, 7 проведено брифінг на тему „Призначення житлових субсидій”
11.09.2013 року о 11-00 годині в приміщенні управління за адресою: вул. Маршала Говорова, 7 проведено семінар на тему „Призначення житлових субсидій та державних допомог”
19.09.2013 року о 15-00 годині в приміщенні Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Одеси, за адресою:
вул. І.Рабіна, 7 проведено семінар за участю працівників центру на тему „Призначення житлових субсидій та державних соціальних допомог”
25.09.2013 року о 9-00 годині в приміщенні КУ „Міська клінічна лікарня № 4”, за адресою: вул. Ольгіївська, 4 проведено семінар за участю медичних працівників на тему „Призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг”
09.10.2013 року о 12-00 годині в приміщенні КУ „Міська поліклініка № 2”, за адресою: Обсерваторний пров., 8, проведено семінар за участю медичних працівників на тему „ Призначення житлових субсидій та державних допомог”.
15.10.2013 року о 16-00 годині в приміщенні гуртожитку № 1 Одеського національного економічного університету, за адресою:
вул. Черняховського, 22, проведено семінар за участю студентів університету на тему „ Призначення житлових субсидій та державних допомог”.
15.10.2013 року о 12-00 годині в програмі „Одесский дневник” на телеканалі ТРК „Академия” вийшов сюжет на тему „Виплата державних допомог”.
21.10.2013 року надана інформація для публікації на веб-сайті Novostnik.com.ua на тему „Бюрократический ликбез для одесситов: Оформляем субсидию на жилищно-коммунальные услуги”.
06.11.2013 року о 16-00 годині в приміщенні гуртожитку № 2 Одеської державної академії будівництва та архітектури, за адресою:
вул. Дідрихсона, 4, проведено семінар за участю студентів університету на тему „ Призначення житлових субсидій та державних допомог”.
14.11.2013 року о 16-00 годині в приміщенні гуртожитку № 3 Одеської державної академії будівництва та архітектури, за адресою
вул. Дегтярна, 22, проведено семінар за участю студентів університету на тему „ Призначення житлових субсидій та державних допомог”
Починаючи з 18.11.2013 року, щоденно з 9-00 до 16-00 години
в приміщенні КУ „Міська поліклініка № 6”, за адресою: вул. Маршала Говорова, 26-а спеціалістами управління проводяться консультації по соціальним питанням
19.11.2013 року о 16-00 годині в приміщенні Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Одеси, за адресою:
вул. Черняховського, 13 проведено семінар за участю працівників центру
на тему „Призначення житлових субсидій та державних соціальних допомог”
20.11.2013 року о 16-00 годині в приміщенні гуртожитку № 4 Одеського національного політехнічного університету, за адресою:
вул. Маршала Говорова, 11-а, проведено семінар за участю студентів університету на тему „ Призначення житлових субсидій та державних допомог”
20.11.2013 року о 16-00 годині в приміщенні гуртожитку № 3 Одеського національного політехнічного університету, за адресою:
пров. О.Матросова, 1, проведено семінар за участю студентів університету на тему „ Призначення житлових субсидій та державних допомог”
27.11.2013 року з 9-00 до 12-00 години в приміщенні КУ „Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району м. Одеси”, за адресою: вул. Ніжинська, 42 проведено семінар за участю соціальних працівників на тему „Призначення житлових субсидій”
05.12.2013 року о 16-00 годині в приміщенні гуртожитку № 2 Одеського національного політехнічного університету, за адресою:
вул. Семінарська, 7, проведено семінар за участю студентів університету на тему „ Призначення житлових субсидій та державних допомог”
07.12.2013 року о 11-00 годині спеціалісти управління прийняли участь в проведенні круглого столу, який відбувся в приміщенні Всеукраїнської громадської організації інвалідів „Союз Чорнобиль України”, за адресою: вул. Жуковського, 22
12.12.2013 року о 16-00 годині в приміщенні гуртожитку № 7 Одеського національного політехнічного університету, за адресою:
пров. Шампанський, 7, проведено семінар за участю студентів університету на тему „ Призначення житлових субсидій та державних допомог”
19.12.2013 року о 10-00 годині спеціалісти управління прийняли участь в засіданні розширеного пленуму ради організацій ветеранів Приморського району, яке відбулось в приміщенні кінозалу „Будинку офіцерів”, за адресою: вул. Пироговська, 7/9.


Приморський РВ ОМУ ГУ ДСНС України в Одеській області

За 12-ть місяців 2013 року було проведено 622 планових перевірки та 102 позапланових перевірок, виявлено 12580 порушень щодо дотримання правил пожежної та техногенної безпеки та згідно журналу реєстрації приписів винесено 724 приписи про усунення порушень правил пожежної безпеки;
До адміністративної відповідальності за 12-ть місяців 2013 року  притягнуто 604 посадових осіб (за ст. 188 – 236 штрафи, за ст. 175 – 353 штрафів, за ст. 164 ч.1 – 10 штрафів). За минулий період 2012 року було притягнуто 368 посадових осіб,  кількість притягнутих до адміністративної відповідальності у 2013 році збільшилась на 236 штрафів, що складає 60,9%. Сума накладених штрафів за 12-ть місяців 2013 року складає 32 тис. 242 грн., в порівнянні з 2012 роком за минулий період сума накладених штрафів складає  21 тис. 358 грн., що становить 66,2%.
За  2013 рік до суду було направлено 2 справи щодо призупинення експлуатації приміщень двох об’єктів;
За 12 місяців 2013 року на території Приморського району виникло 394 пожежі, за аналогічний період 2012 року виникло 409 пожеж. В 2013 році в результаті пожеж травмовано 11 осіб, за аналогічний період 2012 року в результаті пожеж травмовано 9 осіб. Виявлено загиблих та загинули в наслідок пожежі в 2013 року 10 осіб, в 2012 року виявлено 8 осіб. Прямі збитки в результаті пожеж нанесенні за поточний період 2013 р. на суму 723917  грн., а в 2012 року прямі матеріальні збитки склали 4688000 грн., нанесення збитку від пожеж зменшилось в 2013 році. Побічні збитки в результаті пожеж склали 13637598 грн. в 2013 р., та 20049515  грн. в 2012 р, нанесення побічних збитків від пожеж зменшилось. Врятовано матеріальних цінностей за 2013 рік на суму 10510200 грн., а за 2012 рік 1569050 грн.
Основними причинами пожежі стали: необережне поводження з вогнем-264 випадки, порушення правил технічної експлуатації електромереж та електрообладнання-63 випадки, занесення джерела запалювання зовні-21 випадків, інші-14.
Основні місця виникнення пожеж це приміщення-142, підсобні-19, побутові-14, складські-0, горіща-4, підвали-8, сходові клітини-19, коридори - 15, підїзд-3, відкрита територія - 109, інші-4.
Як свідчить проведений аналіз загибелі, найбільш ризиковою групою залишаються громадяни похилого віку, які  залишаються на одинці без догляду.
На основі даного аналізу стану збільшення пожеж у серпні та вересні сталося у зв’язку з збільшенням кількості загорань сміттєвих контейнерів на відкритій території, а кількість пожеж в жилому секторі та на профілактуємих об’єктах значно зменшилась.

Територіальний відділ служби у справах дітей

1. Загальна кількість дітей (неповнолітніх), які проживають в районі 28139, з них шкільного віку 21176. Дітей інвалідів - 640
2. Штатна численність працівників відділу: 4
3. Підпорядкованість відділу: Службі у справах дітей Одеської міської ради
4. Розглянуто заяв, скарг з питань профілактики правопорушень та соціального захисту дітей: 228
5. Надано консультацій з питань соціального захисту та профілактики правопорушень серед неповнолітніх:366
- проведено лекцій, бесід, «Круглих столів», з метою профілактики негативних явищ в підлітковому середовищі 3 наради, 1 круглий стіл, 3 лекції. 
6. Індивідуально-профілактична робота з неповнолітніми із девіантною поведінкою.
	Проведено профілактичних бесід:8

Надано допомогу у навчанні:4
Надано допомогу у працевлаштуванні:



Категорія неповнолітніх, які стоять на обліку
Стояло на 01.01.13
Вияв-лено за 2013 рік
Знято з обліку
З них в зв’язку з
Стоїть на 31.12.13




досягнен-ням 18 років
Арештом
* притулок
випра-вились

- з відстрочкою вироку

-
-
-
-
-
-
-
- умовно засуджених
 
4
6
2
-
-
2
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- повернулись із ВТК (в тому числі в зв’язку з амністією)
-
-
-
-
-
-
-
- повернулись із шкіл та училищ соціальної реабілітації
-
-
-
-
-
-
-
- неповнолітні, до яких застосовані примусові заходи виховного характеру
-
-
-
-
-
-
-
- тих, що вживають наркотичні речовини
3
0
2
2
-
-
1
- тих, що зловживають алкоголем

-
-
-
-
-
-
-
- які притягнуті до адміністративної відповідальності
-
-
-
-
-
-
-
- схильних до бродяжництва та жебрацтва
1
3
2
-
1
1
2
ВСЬОГО
8
9
6
2
1
3
11

7. Неблагополучні сім’ї :
- стояло на обліку на початку року сімей: 38 в них дітей: 42
- виявлено протягом року сімей 27,  в них  дітей 48
- знято з обліку: 43
Стоїть на обліку станом на :31.12.2013 сімей 22, в них дітей: 29
8 Проведено рейдів по неблагополучним сім`ям: 5
9 Проведено рейдів по комп’ютерним клубам: 1
виявлено дітей: 3
10. Проведено рейдів по розважальним закладам: 1
11. Проведено рейдів (ст.156) тютюн та алкоголь
12. Всього проведено рейдів: 74
13. Під час рейдів виявлено дітей всього 31
	 в тому числі :
- схильних до бродяжництва та жебракування: 2
- безпритульних: 2
- схильних до правопорушень: 24
- які вживали алкогольні напої: не виявлено
 - в закладах та Інтернет клубів: 3
14  Заходами відділу:
- влаштовано дітей до притулків: 9
- влаштовано до медичних закладів: 7
- повернуто в сім’ї: 7
- повернуто до закладів освіти: 11
15 Притягнуто до адмінвідповідальності батьків (ст.184 ): 444
16. Виявлено дітей, які потребують соціально-правового захисту: 47
З них:
- влаштовано під опіку  (піклування): 1
- на лікування або реабілітацію: 1
- до притулків: 9
- центру соціально-психологічної реабілітації дітей: 1
- до будинків дитини: 2
17. Соціальний захист дітей:
18. Здійснено перевірок дотримання чинного законодавства щодо охорони прав та інтересів дітей: 17 (8 шкіл, 9 підприємств)
- у навчально-виховних закладах за місцем проживання: 8
- за місцем роботи неповнолітніх 9 підприємств, н/л немає
19 Виявлено порушень прав дітей: 60
20.  Проведено заходів щодо захисту прав дітей:
Всього:
- розглянуто заяв громадян: 168
- виявлено порушень житлових прав: 4
21 Відпрацьовано повідомлень з дитячих поліклінік: 34
22.Відпрацьовано заяв щодо насильства над дитиною: 4
23. Прийнято участь у судових засіданнях: 80
24. Направлено висновків про ПБП до органу опіки та піклування: 47
25. Скільки дітей перебувають в притулку: 11
26. Влаштовано до державних закладів: 7
27. Повернуто батькам:  7
28.Надано направлень дітям, які перебувають на обліку 
до центру зайнятості 5.







Звіт територіального відділу служби у справах дітей Одеської міської ради у Приморському районі 
за результатами проведення профілактичних заходів (рейдів) «Діти вулиць», «Вокзал» 
в м. Одесі за 2013 рік

Район/місто
Проведено рейдів
Виявлено всього дітей
Вилучено дітей
Всього вилучено дітей
Попереджено дітей
Із загальної кількості виявлення дітей



З вулиці
З сім’ї
З комп’ютерних клубів
З розважальних закладів
Знайдені, підкинуті


Виявлено повторно
За місцем проживання
За віком
За родом занять
Вживали спиртні напої
Вживали наркотичні та токсичні речовини











Область
Інші області України
СНД
Зарубіжжя(без СНД)
Місце проживання дитини не відоме
До 6 років
Від 6 до 14 років
Від 14 до 18 років
Учнів шкіл, профтехучилищ
Не навчаються і не працюють
працюючих


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
25
14
8
3
-
-
25
-
1
25
-
-
-
-
7
15
3
17
7
-
1
-


Під час проведення рейдів
Повернено
Влаштовано
Виявлено порушень правил торгівлі  спиртними напоями та тютюновими виробами
Попереджено посадових осіб
Ініційовано притягнення до відповідальності посадових осіб
Обстежено сімей
Попереджено батьків
Ініційовано притягнення до відповідальності батьків
В сім’ю
До навчальних закладів
В притулок, центр
Заклади охорони здоров’я
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
27
-
-
268

25
7
7
9
3



№ з/п




Випадок
Всього дітей, які постраждали від насильства та торгівлі дітьми




Вік дитини (роки)




З них
Поміщено до закладів соціального захисту дітей
Поміщено до закладів охорони здоров’я
Надано інші види допомоги
Діти повернені до України



0-2
3-5
6-10
11-14
15-17
Дітей з біологічних  сімей
Дітей, залишених без батьківського  піклування

Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.














Всього
Проживають В ПС, ДБСТ
Перебувають під опікою, піклуванням
Перебувають в  інтернат них закладах
Тимчасово влаштовані в сім’ї родичів, знайомих






-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Випадки торгівлі дітьми
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1
Діти, які вивозилися з України
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2
Діти ввезені в Україну
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3
Жертви торгівлі в межах України
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Невиконання батьками/особами, що їх замінюють, своїх обов’язків по відношенню до дитини
















-
3
Проституція
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
4
Дитяча порнографія
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
5
Насильство над дітьми

-





-
-
-
-
-
-



-
5.1
Сексуальне
1



1

1









-
5.2
Економічне
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.3
Психологічне

-
-




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.4
Фізичне
5


1
4

5
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Додаток до листа служби у справах дітей
Одеської облдержадміністрації
Від 01-02/37№10.01.2013 


№
Заходи





Порушення

Поставлено на облік дітей,  які  опинилися в складних життєвих обставинах
Подано позовів про позбавлення батьківських прав
Прийнято судових рішень  про позбавлення батьківських прав
Прийнято рішень  про припинення опіки / піклування
Прийнято рішень  про припинення функціонування ПС, ДБСТ
Притягнуто до різних видів  відповідальності , осіб
1.
Випадки торгівлі дітьми:
-
-
-
-
-
-
1.1
діти, вивезені з України
-
-
-
-
-
-
1.2
діти, ввезені в Україну *
-
-
-
-
-
-
1.3
жертви торгівлі в межах України **
-
-
-
-
-
-
2.
Невиконання батьками / особами, що їх замінюють своїх обов’язків по відношенню до дитини
85
2
4
-
-
50
3.
Проституція
-
-
-
-
-
-
4.
Дитяча порнографія
-
-
-
-
-
-
5.
Насильство над дітьми:






5.1
сексуальне
1
*
-
-
-
1
5.2
економічне
-
-
-
-
-
-
5.3
психологічне
3
-
-
-
-
4
5.4
фізичне
2
-
-
-
-
2









* - вітчим засуджений до покарання 
Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

На виконання законів України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-III, «Про соціальні послуги», «Про попередження насильства у сім’ї» та відповідно до  «Порядку здійснення центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, соціального інспектування сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах», «Інструкції з обліку роботи з клієнтами в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», «Порядку здійснення центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах» Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснює соціальну роботу з дітьми та молоддю, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
 У Приморському районі спеціалісти відділу надають соціальні послуги за адресами: вул. Черняховського 13; вул. Канатна 134, к.27 А; вул. Степова 15.
 Крім того, відповідно до графіків роботи соціальні послуги надаються на базі приміщень Кримінально-виконавчої служби, а з листопада 2013 року - на базі жіночих консультацій №1, №3, №7 та Міської поліклініки № 6.
Відповідно до «Порядку здійснення центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, соціального інспектування сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах», затвердженого наказом Мінсім'ямолодьспорту від 27.05.10р. №1480, фахівцями із соціальної роботи відділу соціальної роботи Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у Приморському районі за звітній період було здійснено 3548 соціальних інспектувань, виявлено 152 сім’ї і 44 особи, які опинились у складних життєвих обставинах.
Складено 865 актів соціального інспектування: 201 – сім’ї, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 489 – сім’ї, які опинились у складних життєвих обставинах; 123 – особи, які опинились у складних життєвих обставинах; 22 – особи, що засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі; 28 – особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 2 – особи, що повернулися з місць позбавлення волі. 
Відповідно до «Інструкції з обліку роботи з клієнтами в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», яка затверджена  наказом Державним центром СССДМ від 30.08.2002 р. №79, фахівцями із соціальної роботи відділу соціальної роботи Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у Приморському р-ні протягом 2013 року 1417 особам (за карткою клієнтів) було надано 8186 послуг: інформаційних – 5357, психологічних – 1164, юридичних – 1650, соціально-педагогічних – 15. З них:
-сім’ям, які опинились в складних життєвих обставинах – 3457;
-багатодітним сім’ям – 34;
-сім’ям, що постраждали від насилля – 364;
-сім’ям, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування  під опікою – 1459;
-сім’ям, в яких є діти та молодь з функціональними обмеженнями – 2284;
-дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування – 222;
-неповнолітнім та молоді, які перебувають/звільняються з місць позбавлення волі або засуджена до покарань не пов’язаних з позбавленням волі– 366. 
Відповідно до «Порядку здійснення центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах», затвердженого наказом Мінсім'ямолодьспорту від 25.04.2008 р.   № 1795  спеціалістами відділу соціальної роботи Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у Приморському р-ні протягом 2013 року під соціальним супроводом перебувало 153 сім’ї з них: 
-сім’ї, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування  під опікою – 31; 
-сім’ї, в яких є діти або молодь з  функціональними обмеженнями – 31; 
-сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах - 91 ( в т.ч. сім’ї, які постраждали від насилля – 7). 
За звітній період з соціального супроводу було знято  93 сім’ї, з них:
     -  69 сімей знято з позитивним результатом (виконання умов договору); 
     -   22 сім’ї знято з негативним результатом ( не виконання умов договору, відмова від соціальної допомоги); 
     -  2 сім’ї  знято у зв’язку зі зміною місця проживання;  
Крім того,  під соціальним супроводом перебувало  25 осіб, з них: 
-	особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 9; 
-	особи з функціональними обмеженнями – 8; 
-	особи, які опинилися у складних життєвих обставинах – 8.
З них знято з соціального супроводу 12 осіб: 
-	8  осіб -  з позитивним результатом (виконання умов договору); 
 4 особи -  з негативним результатом ( не виконання умов договору, відмова від соціальної допомоги).
Фахівцями із соціальної роботи ВСР ОМЦСССДМ у Приморському р-ні  протягом звітного періоду сім’ям та особам, які перебували під соціальним супроводом було надано  4555 соціальних послуг: сім’ям – 4205; особам - 350.
Протягом минулого року на базі закладів освіти, культури, охорони здоров’я, громадських організацій, за місцем проживання клієнтів спеціалістами ВСР ОМЦСССДМ у Приморському р-ні проведено 75 групових заходів,  якими охоплено 1313 осіб ( лекцій - 7, відео лекторіїв -1, тренінгів – 16, бесід – 7, занять - 44)  з:
- профілактики негативних явищ  – 7 гр./ 138 ос.
- профілактики насилля – 5 гр./ 127 ос.
- профілактики адміністративних та кримінальних правопорушень – 8 гр./ 207 ос.
- розвитку комунікативних навичок та методів вирішення конфліктів – 38 гр./685 ос.
- самовизначення особистості та постановки мети – 3гр./ 53 ос.
- формування толерантності у спілкуванні – 4 гр./  53 ос.
- інформування щодо прав дітей – 2 гр./  50 ос. 
З метою інформування населення Приморського р-ну щодо діяльності відділу соціальної роботи ОМЦСССДМ у Приморському р-ні та інших установ та організацій проведено  3  інформаційні кампанії, охоплено 80 осіб, розповсюджено: плакатів - 21, листівок -  1465, календарів -  965.
Протягом звітного періоду, за рахунок виділення безкоштовних квитків, клієнти відділу відвідали  24 культурно-просвітницьких заходи,  охоплено  116  дітей та членів сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах (Дельфінарій «Немо», ТЮЗ, Одеський академічний російський театр, Одеський академічний український музикально-драматичний театр ім. В.С. Василько, Одеський музичний театр ім. М. Водяного, Одеська філармонія, Ляльковий театр).
На передодні Дня Святого Миколай, новорічних та різдвяних свят  клієнти ВСР ОМЦСССДМ відвідали святкові вистави, охоплено 27 дітей; ДРК «Ігроленд», охоплено 9 дітей; крім того, за  місцем проживання для 12 дітей з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах та не змогли відвідати новорічні вистави проведена акція «Привітання з новорічними та різдвяними святами Діда Мороза та Снігуроньки». Всім дітям, які приймали участь у проведенні новорічних свят,  вручені новорічні солодкі подарунки та іграшки.
26.12.13 р. спеціалісти відділу соціальної роботи ОМЦСССДМ у Приморському
 р-ні прийняли участь в проведенні благодійного марафону ОБФ «Шлях до дому»: «Подаруй дитині свято», під час якого діти з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, отримали подарунки від Діда Мороза та Снігуроньки, охоплено 13 дітей, які проживають у Приморському р-ні. 
Для дітей з особливими потребами спеціалістами відділу соціальної роботи ОМЦСССДМ у Приморському р-ні були проведені 2 «Новорічні ігротеки» на базі санаторію «Хаджибей» та ЗОШ № 75, охоплено 115 дітей. 
Для дітей різних категорій сімей «Новорічна ігротека» проводилася на базі Центральної міської бібліотеки для дітей ім. А.П. Гайдара, охоплено 24 дітей.

Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Повідомляю Вам про проведені заходи у Приморському районному військовому комісаріаті м. Одеси за 2013 рік. Протягом 2013 року велась робота з питань військового обліку військовозобов’язаних запасу (прийняття на військовий облік, зняття і виключення з військового обліку), оформлення військово-облікових документів на випускників навчальних закладів, які отримали спеціальність, споріднену з військово-обліковими спеціальностями. Також проводились мобілізаційні тренування, переробка та доповнення мобілізаційного плану, робота з організаціями і підприємствами з питань мобілізаційної готовності. Проведена робота особового складу по уточненню та поліпшенню якості укомплектованості команд і партій особовим складом запасу та технікою національної економіки України, підбір та заміна за рахунок вільних ресурсів спеціалістів, яких не вистачає. Проведені заняття з адміністраціями пунктів зборів і відправки мобілізаційних ресурсів, дільниць оповіщення військового комісаріату. З особовим складом проведене уточнення та вивчення функціональних обов’язків під час дій при приведенні РВК у вищі ступені бойової готовності. 
У січня-грудні 2013 року проводилась приписка юнаків 1996 р.н. та призивались юнаки, які підлягають призову на строкову військову та військову службу за контрактом.
 Приписка проводилась з метою взяття на облік, вивчення їх кількості, ступеня придатності до військової служби, встановлення загальноосвітнього рівня, здобутої спеціальності і рівня фізичної підготовки.
На підставі даних про приписку громадян до призовної дільниці було проведено попередній розподіл призовних ресурсів по видах ЗС України, родах військ і іншим військовим формуванням, відібрано кандидатів для направлення на навчання у військово-навчальні заклади МОУ і будуть вирішуватися інші питання, пов’язані з організацією підготовки молоді до служби в ЗС України. 
Приписці підлягають всі громадяни України, які народилися з 1 січня по 31 грудня 1996 року включно, а також громадяни старших років народження, які за різних обставин не пройшли приписку раніше.
На протязі 2013 року приводились роз’яснювально-агітаційні роботи у
вищих та середніх навчальних закладах м. Одеси щодо військової служби за контрактом.
Соціальний  захист  ветеранів Великої Вітчизняної війни в Приморському районному військовому комісаріаті м. Одеси здійснюється на  підставі Конституції України, Закону України  "Про пенсійне забезпечення осіб,  звільнених з військової  служби,  та деяких інших осіб", статті 41 Закону  України "Про військовий обов'язок і військову службу", постанов Кабінету  Міністрів  України від 17 липня 1992 року № 393  "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та  виплати  пенсій  і  грошової  допомоги особам офіцерського складу,  прапорщикам,  мічманам, військовослужбовцям  надстрокової служби та  військової служби за контрактом,  особам  начальницького і рядового  складу органів внутрішніх справ та  членам їх сімей",  від  26 вересня 2001 року № 1235 “Про затвердження 
Положення про військові комісаріати”, “Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби та членів їх сімей”  затвердженого наказом Міністра оборони України від 19.08.08. № 407, “Інструкції з організації роботи із  соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби та членів їх сімей в Міністерстві оборони України”  затвердженої наказом Міністра оборони України від 15.02.10 № 61 та  відповідно  до  завдань, покладених   на   Міністерство   оборони  України  Положенням  про Міністерство оборони  України,  затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів України від 3 серпня 2006 року № 1080.   
В Приморському районному військовому комісаріаті м. Одеси:  
	постійно проводиться роз’яснювальна робота серед ветеранів Великої Вітчизняної війни щодо їх соціальних гарантій згідно із Законом   України, а також надається допомога для оформлення необхідних   документів;

приймаються та готуються документи для розгляду комісією Одеського обласного військового комісаріату по встановленню статусу “Учасник бойових дій”;
приймаються заяви учасників бойових дій на видачу талонів з 50% знижкою на проїзд по Україні та по країнах СНД;
здійснюються запити по різним питанням до архівів Міністерства оборони;
спільно з органами місцевої влади та ветеранськими організаціями здійснюється вручення урядових нагород та медалей  ветеранам війни;
згідно Указу Президента України та наказу Міністра оборони України ветеранам Великої Вітчизняної війни присвоюються чергові військові звання.
Особовий склад Приморського районного військового комісаріату   м. Одеси, спільно з районною Радою ветеранів, проводить заходи, присвячені державним святам та визначним датам у навчальних закладах з метою військово-патріотичного виховання молоді. Також ветерани Великої Вітчизняної війни спільно з молоддю залучаються  до проведення заходів, присвячених різним урочистим подіям держави та міста.
Особовий склад військового комісаріату постійно приймає участь та надає допомогу в проведенні ветеранськими організаціями зборів, науково-практичних конференцій, заходів, присвячених державним святам та вшануванню захисників вітчизни, під час яких ветерани неодноразово заохочувались військовим комісаром Приморського районного військового комісаріату м. Одеси. 
Роботу з офіцерами запасу проводилась згідно розпоряджень військового комісара Одеського ОВК, на підставі плану підготовки  військового комісаріату на 2013 рік, згідно вимог нормативних документів і була направлена на підвищення якості військового обліку офіцерського складу, підтримання облікової дисципліни, вирішення соціальних питань.
Протягом року військовим комісаром та працівниками військового комісаріату разом з комітетом сприяння проводилась робота по розгляду заяв офіцерів запасу і відставки та членів їх сімей. Розглядалися питання надання пільг учасникам бойових дій та ветеранам військової служби, надання відповідних документів на отримання пільг членам сімей померлих ветеранів військової служби.
При зверненні офіцерів запасу по різним питанням їм надавалися консультації на підставі вимог керівних документів, проводилась перевірка наявності військових квитків, уточнення облікових даних з метою підтримання військового обліку на належному рівні.
9 травня та 2 вересня 2013 року на Театральній площі проводилося урочисте відкриття імен Героїв Радянського Союзу та Соціалістичної праці, збори вищих офіцерів (Сади Перемоги), парад ветеранів на Площі 10 квітня в День визволення Одеси.
Штаб цивільного захисту

Виконання завдань цивільного захисту Приморського району , в 2013 році було сплановано і організовано згідно вимог «Кодексу цивільного захисту України » , актів Президента та постанов Кабінету міністрів України з цивільного захисту , а також організаційно -методичних вказівок начальника цивільного захисту Одеської області , начальника ГЗ р. Одеси " Про основні завдання цивільного захисту м. Одеси на 2013 рік" , Плану основних заходів з підготовки цивільного захисту Приморського району на 2013 рік і була спрямована на забезпечення готовності сил і засобів цивільного захисту до дій в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного , природного характеру , організованого перекладу на особливий період .

Організація управління ГЗ району

Для керівництва силами і засобами ГЗ району в 2013 році Наказом Начальника ГЗ № 4 від 20.03.13р. був визначений керівний склад штабу ГЗ району , призначені начальники служб ГЗ.
У районі було створено 7 служб ГЗ :
- Служба охорони громадського порядку ; ( Стратіевський Олег Дмитрович) ;
- Служба протипожежної охорони ( Полохачів Олександр Анатолійович) ;
- Комунально -технічна служба , ( Лазор Віктор Володимирович) ;
- Медична служба , ( Прохорова Алла Миколаївна) ;
- Дорожньо -технічна служба , ( Русаловський Валерій Валерійович ) ;
- Служба торгівлі та харчування , (Шевченко Віктор Дмитрович) ;
- Служба оповіщення ( Дротенко Ганна Георгіївна ) ;
На всіх об'єктах господарської діяльності району Наказами начальників ГЗ об'єктів були призначені: керівний склад ГЗ, об'єктові формування ГЗ.
Управління силами і засобами ГЗ району на мирний час організовано з постійного пункту управління ГЗ району (вул. Канатна , 134). На особливий період та в разі виникнення надзвичайної ситуації ( при необхідності ), управління організується з запасного пункту управління .

Організація сповіщення і зв’язку 

Для поліпшення системи оповіщення району в 2013 році були проведені наступні заходи :
- Оповіщення керівного складу ГЗ району покладено на службу 0-50 ,
- Уточнені схеми оповіщення керівного складу в робочий і неробочий час
- Розроблена інструкція чергового служби « 0-50 » району щодо дій в умовах НС .
- Для централізованого оповіщення керівного і начальницького складу з використанням системи « СЦВ » , у яку включено всі посадові особи районної адміністрації та об'єктів господарської діяльності; в січні і липні 2013 року проведено уточнення списків керівного складу.
- Для підтримки в справному стані технічних засобів оповіщення населення району в надзвичайних ситуаціях у квітні, вересні фахівцями ВАТ "Укртелеком" було перевірено технічний стан електросирен , встановлених на об'єктах господарської діяльності , визначені технічно несправні сирени і терміни їх відновлення.
У районі всього в наявності 56 електросирен .
З них:
- З дистанційним запуском - 48 сирен
- З місцевим запуском - 2
- Несправні - 6
У результаті тренування встановлено: для організації оповіщення району використовуються радіоточки, які встановлені в квартирах та підприємствах , установах в даний час лише 20 % квартир і 30% об'єктів мають підключені робочі радіоточки .
Також для організації оповіщення населення використовуються гучномовці , всього в районі :31 гучномовець, з яких 14 стаціонарних і 17 пересувних .

Робота комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій району

Для якісного планування заходів цивільного захисту , оперативного реагування на надзвичайні ситуації та координації дій сил і засобів ГЗ з ліквідації наслідків НС у районі, Розпорядженням № 732 від 20.11.2012г . була уточнена районна комісія з питань ТЕБ та НС у складі 19 осіб. Також були уточнені склади комісій з питань надзвичайних ситуацій на підприємствах , організаціях та установах району , спланована і організована їх робота.
У 2013 році було проведено 8 засідань районної комісії . На засіданнях розглядалися найбільш актуальні питання щодо запобігання в районі надзвичайних ситуацій та оперативного реагування на проблеми , які можуть призвести до надзвичайних ситуацій . Питання розглядалися своєчасно , вживалися конкретні заходи , що дозволило уникнути в 2013 році надзвичайних ситуацій в районі.
Крім того , на засіданнях розглядалися питання щодо підвищення протипожежної стійкості СГД , з підготовки до роботи в зимовий і літній період , щодо запобігання НС, пов'язаних з вибухонебезпечними предметами тощо.
За результатами роботи комісії в 2013 році було прийнято 8 рішень, де було визначено заходи , які необхідно провести для недопущення НС , призначалися посадові особи, відповідальні за їх проведення . Виконання рішень тримав на контролі голова комісії - перший заступник голови райадміністрації. Робота комісії на 2014 рік спланована.

Стан хімічно небезпечних об’єктів 

Згідно державного реєстру в Приморському районі м. Одеси на 01.01.2013 р. зареєстровано такі хімічно небезпечні об'єкти:
1 . ВАТ «Одеський портовий холодильник»
2 . ЗАТ " Одесакондитер"
3 . ПрАТ «Одеський завод шампанських вин»
4 . ЗАТ " Одесавинпром "
5 . ПрАТ ВО «Одеський консервний завод»
6 . ПрАТ ВО «Стальканат- Сілур »
Разом: на території району знаходиться 6 хімічно небезпечних об'єктів , що використовують у своєму виробництві аміак у кількості 15 тонн , розрахункова кількість людей , що потрапляють в зону ураження - 50 000 чол.
Перевірка всіх об'єктів в 2013 році була проведена комісією департаменту . Крім того , на хімічно небезпечних об'єктах працювали комісії ГСЧС України .
За результатами перевірок встановлено:
до вирішення завдань захисту персоналу та населення від впливу результатів аварій з сильнодіючими отруйними речовинами :
 - "Готові " - ЗАТ " Одесакондитер"
                                                - ПрАТ ВО «Одеський консервний завод»
- " Обмежено готові" - ВАТ «Одеський портовий холодильник»
                                                - ПрАТ «Одеський завод шампанських вин»
                                                - ПрАТ ВО «Стальканат - Сілур »
                                                - ЗАТ " Одесавинпром "


Навчання та тренування в системі ГЗ

Навчання , тренування:
На 2013 рік було заплановано:
- Комплексних об'єктових тренувань ( КОТ ) ГЗ- 6 , проведено 6 , залучалося 290 чоловік;
- Штабних об'єктових тренувань ( ШОТ ) ГЗ- 35 , проведено 35 , залучалося 280 чоловік;
- Тактико -спеціальних навчань (ТСН ) формувань ГЗ - 6 , проведено 6 , залучалося 180 чоловік.
У кращий бік відзначається з організації та проведення навчань. Кондитерська фабрика , Інфоксводоканал , Південноукраїнський національний педагогічний університет , КП Теплопостачання , санаторій імені Лермонтова , консервний завод , Морський університет , академія будівництва та архітектури , Політехнічний університет , академія харчових технологій та інші.
Проте має місце і формальний підхід до проведення навчань , тренувань , спрощення відпрацьовуваних питань, невиправдане перенесення термінів проведення , несвоєчасна підготовка звітних документів , а часом і фіктивне їх проведення .
На 2014 рік заплановано провести :
- Комплексних об'єктових тренувань ГЗ - 27 ;
- Штабних об'єктових тренувань ГЗ - 90 ;

Навчання в системі ГЗ

Підготовка населення до дій при виникненні надзвичайних ситуацій , особового складу невоєнізованих формувань проводилась на підприємствах , установах , організаціях згідно встановлених програм і методик. У кращий бік відзначається організація та проведення навчання в Одеському національному університеті імені Пирогова , Обласної державної телерадіокомпанії , навчальних закладах району.
Підготовка та перепідготовка керівного і начальницького складу ГЗ району та об'єктів господарської діяльності проводилася на обласних та міських курсах ГЗ.
На 2013 рік було заплановано навчання :
- На обласних курсах - 52 людини
- На міських курсах – 119 чол. 
Навчання пройшли і отримали свідоцтва по закінченню:
- На обласних курсах - 84 осіб ( 161 %)
- На міських курсах - 195 осіб ( 163 %)
На 2014 рік заплановано навчання :
- На обласних курсах - 110 осіб
- На міських курсах - 418 осіб

Аналіз надзвичайних ситуацій за 2013 рік
 
У 2013 році на території району зафіксовано (тільки великих) 146 надзвичайних ситуацій з них: 
- Техногенного характеру - 72; 
- Природного характеру - 27; 
- Соціально характеру - 47. 
В результаті цих НС загинуло 36 людей, травмовано - 47 осіб.           


Робота з організації ГЗ в районі

Робота з організації цивільного захисту в районі була спланована згідно керівних документів і спрямована на підвищення ефективності функціонування та посилення надійності територіальної підсистеми єдіной державної системи попередження і реагування на надзвичайні ситуації, зниження негативних наслідків НС.
За минулий період в інтересах району проведено:
	Уточнено План реагування органів управління та сил ГЗ району при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій , розроблено і уточнено документи з організації ГЗ району з підготовки та навчанню в системі ГЗ ;

Організована робота комісії з питань ТЕБ та НС району , ведуться необхідні документи , постійно уточнюються Плани реагування сил і засобів ГЗ району на НС ( відпрацьовано 31 план реагування на НС , які можуть статися і характерні для району);
Проведено огляд- конкурс захисних споруд ГЗ району ( перевірено стан і зміст 65 захисних споруд із складанням Актів технічного стану ) ;
Проведено 12 навчально- методичних зборів з фахівцями ГЗ підприємств , організацій , установ району , щовівторка виявлялася методична допомога фахівцям ГЗ з планування та проведення заходів ГЗ ;
Організований контроль навчання керівного складу ГЗ ОГД на територіальних курсах ГЗ ;
На базі загальноосвітніх шкіл № 10,35,50,59,90,117,38,39,43,52,56,62,77,79 , 105,107 організовані пункти видачі засобів індивідуального захисту для населення;
На всіх ділянках КП ЖКС району відновлена робота консультативних пунктів з питань ГЗ , всі відповідальні пунктів пройшли навчання на міських курсах ГЗ ;
В районі створено комісію з контролю за проведенням технічної інвентаризації захисних споруд ГЗ , спланована робота.             

Робота спеціалістів громадської оборони ОХД

Робота фахівців цивільного захисту об'єктів господарської діяльності Приморського району в 2013 році була спланована і проводилась згідно керівних документів . Результати перевірки організації ГЗ на ОГД показують , що в кращу сторону відзначаються :
      - Одеський філіал ДП « Адміністрація МОРСЬКИХ портів України»
      - КП « Теплопостачання м. Одеси »
      - ВАТ « Одеський портовий холодильник»
      - ЗАТ " Одесакондитер »
      - ПрАТ ВО «Стальканат- Сілур »
 - Одеський національний Політехнічний університет
 - Одеська національна академія харчових технологій
 - Одеський національний Морський університет
 - КУ « Міська Клінічна лікарня № 5 »
 - ПрАТ ВО « Одеський консервний завод»
 - КУ « ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 5 »
 - КУ « Міська дитяча лікарня № 1 » ім. Резніка
 - Управление национального банку України в Одеській области
 - Одеська обласна державна телерадіокомпанія
 - Головне управління статистики в Одеській области
 - ДП "Одеський регіональний центр стандартізації и метрології "
 - ПрАТ « Одеський завод шампанських вин»
Водночас , недостатньо організована робота з питань цивільного захисту в: Видавничий дім « Одеса» , Одеський коледж електрозв'язку , Одеська музична академія , Одеський національний театр опери та балету , Художньо- театральне училище ім. Грекова , Поліклініка № 2 .
Основні недоліки організації ГЗ на об'єктах:
Формальне ставлення з боку керівництва до питань організації цивільного захисту , нерозуміння важливості питання ;
Документи по ГЗ відпрацьовуються формально , у встановлені терміни не уточнюються , керівні документи не вивчаються ;
Не виділяється необхідні матеріальні засоби для забезпечення працівників індивідуальними засобами захисту , формувань необхідним майном .
Не організує належним чином навчання персоналу, населення , особового складу формувань цивільного захисту згідно організаційно - методичних вказівок.

Формування громадського захисту  

У 2013 році на території району було проведено інвентаризацію формувань ГЗ. В основному на СГД формування цивільного захисту створено. В даний час на підприємствах району створено понад 700 формувань, в які входить понад 4500 осіб із завданням організації ліквідації НС. 
Основні недоліки: 
	Недостатнє матеріально-технічне забезпечення 

Формальний підхід до практичного відпрацювання питань щодо попередження та ліквідації НС.

Евакуація

Для якісного планування та проведення евакуаційних заходів в районі створена районна евакуаційна комісія на об'єктах господарської діяльності. Під час проведення навчань, тренувань відпрацьовувалися питання оповіщення евакуаційних органів, планування евакуації (часткової). 
На базі загальноосвітніх шкіл № 16, 21, 57, 94, 118 створено збірні евакуаційні пункти, адміністрація ЗЕПів призначена відповідними наказами.            




