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ЗВІТ 
ДЕПАРТАМЕНТУ АНАЛІТИКИ ТА КОНТРОЛЮ 
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 

Діяльність департаменту аналітики та контролю Одеської міської ради здійснюється відповідно до Положення затвердженого рішенням Одеської міської ради від 16.04.2013р. №3287-VI.
Департамент аналітики та контролю Одеської міської ради як виконавчий орган Одеської міської ради в межах своїх повноважень здійснює:
- аналіз та контроль за основними напрямками стратегічного розвитку міста Одеси та діяльності виконавчих органів Одеської міської ради;
- аналіз діяльності органів місцевого самоврядування з метою надання пропозицій Одеському міському голові щодо підвищення ефективності їх діяльності;
          - аналіз стану комплексного розвитку міста та надає пропозиції з цього приводу;
- здійснює моніторинг та аналіз діяльності органів місцевого самоврядування та підприємств комунальної форми власності.
Основні напрямки роботи департаменту аналітики та контролю Одеської міської ради за 2017 року:
Аналіз діяльності органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств.
За звітний період було проведено 18 планових аналізів фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, а саме:
КП «Центр экологических проблем и инициатив»;
КП «Муниципальная охрана»;
КП «Редакция газеты «Одесский вестник»;
КП «Одесская городская типография»;
КП «Одесміськелектротранс»;
КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство»;
КП «Туристичний інформаційний центр міста Одеси»;
	КП «Міський інформаційно-аналітичний центр»;
	КП «Міські дороги»;
	КП «Одесреклама»;
	КП «Міське агентство з приватизації житла»;
	КП «Бюро технічної інвентаризації»;
	КП «ЖКС «Черемушки»;  
КП «ЖКС «Хмельницкий»;
КП «ЖКС «Черноморский»;
КП «ЖКС «Вузовский»;
КП «ЖКС «Фонтанский»;
КП «ЖКС «Порто-Франковский».


	Аналіз запланованих закупівель товарів, робіт та послуг виконавчими органами, комунальними підприємствами, установами та закладами Одеської міської ради.


Згідно розпорядження Одеського міського голови № 1071 від 24.10.2016р. «Про здійснення контролю за придбанням товарів, робіт і послуг виконавчими органами, комунальними підприємствами, установами та закладами Одеської міської ради та реалізацією положень Закону України «Про запобігання корупції» проводилась постійна робота по збору та аналізу інформації щодо запланованих закупівель товарів, робіт та послуг виконавчими органами, комунальними підприємствами, установами та закладами Одеської міської ради.
Приймання участі у засіданнях розгляду фінансових планів комунальних підприємств.
На виконання розпорядження Міського голови від 03.11.2011 №1948-01р «Про затвердження Порядку підготовки, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства» протягом 2017 року працівники департаменту брали участь у засіданнях комісії по захисту фінансових планів на 2018 рік.
Проводиться робота з розробки нового положення з включенням функцій передбачених нормативно-правовими актами в сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю та занятості населення, прийнятими в рамках децентралізації влади згідно Закону України «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України» №1774-VIII.
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