Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 462 від 26.12.2019 р.


Про затвердження Плану дій з реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована) на 2020 рік 


Відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування               в Україні», рішення Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року                             № 1321-VІІ «Про затвердження Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року (актуалізована)», з метою забезпечення комплексного та збалансованого розвитку м. Одеси, скоординованості дій виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Одеської міської ради з реалізації заходів, передбачених Стратегією економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована), виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити План дій з реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована) на 2020 рік (додається). 

2. Доручити виконавчим органам Одеської міської ради, зазначеним 
у додатку до цього рішення, забезпечити виконання заходів Плану дій 
з реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси 
до 2022 року (актуалізована) на 2020 рік та надання до департаменту економічного розвитку Одеської міської ради інформації про хід їх виконання з наростаючим підсумком до 22 липня 2020 року (за І півріччя) та до 22 січня 2021 року (за рік) на паперових та електронних носіях. 

3. Доручити департаменту економічного розвитку Одеської міської ради узагальнювати надану виконавчими органами Одеської міської ради інформацію до 19 серпня 2020 року (за І півріччя) та до 19 лютого 2021 року (за рік) для подальшого інформування міського голови та вжиття відповідних заходів. 
4. Доручити департаменту фінансів Одеської міської ради спільно                    з виконавчими органами Одеської міської ради забезпечити здійснення заходів щодо збільшення доходної частини бюджету та накопичення ресурсів для подальшої реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку                       міста Одеси до 2022 року (актуалізована) у 2020 році. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Труханова Г.Л. 



Міський голова 									Г. Труханов 




Керуюча справами 								О. Оніщенко 


Додаток 
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
№ 462 від 26.12.2019 р.

План дій з реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована)                    на 2020 рік 

№
з/п
Завдання
Заходи щодо реалізації завдання
Терміни виконання
у 2020 році
Відповідальні за виконання
Назва документа,
в рамках якого реалізується завдання
Очікуваний результат
Пріоритетний напрямок: Конкурентоспроможна Одеса
Стратегічна ціль: Сприяння розвитку підприємництва

Реалізація заходів з підтримки малого та середнього бізнесу (коворкінг-центр, надання фінансово-кредитної підтримки, семінари-тренінги)
Надання суб’єктам малого і середнього підприємництва фінансової підтримки
Протягом року
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради
Програма розвитку малого і середнього підприємництва                у місті Одесі                        на 2019-2021 роки
Розвиток бізнесу в пріоритетних для міста напрямках, створення нових робочих місць, збільшення надходжень податків до міського бюджету
	

Підвищення рівня обізнаності населення з питань організації та провадження підприємницької діяльності
Проведення семінарів, конференцій, нарад з актуальних питань ведення підприємницької діяльності 
Протягом року
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради
Програма розвитку малого і середнього підприємництва                у місті Одесі                        на 2019-2021 роки
Допомога суб’єктам господарювання у пошуку сучасних технологій виробництва, нових бізнес-ідей
	


Проведення форумів, участь у виставкових заходах щодо розвитку бізнесу, роуд-шоу



Стимулювання розвитку інноваційного, експортоорієнтованого підприємництва

Стратегічна ціль: Створення привабливого інвестиційного клімату, сприяння інвестиційній діяльності

Організація та проведення міжнародних інвестиційних бізнес-форумів на регулярній основі
Організація та підтримка у проведенні в місті інвестиційних та бізнес –форумів, засідань «круглого столу», у т.ч. з країнами-інвестиційними партнерами

Протягом року
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради
Міська цільова програма підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси 
на 2019-2021 роки
Встановлення контактів                      з інвесторами шляхом організації та проведення форумів та виїзних презентацій інвестиційного потенціалу м. Одеси




Департамент міжнародного співробітництва та маркетингу 
Одеської міської ради


	




Комунальна установа «Грантовий офіс                     «Одеса 5Т»


	

Створення індустріального парку
Розробка Концепції створення та функціонування
територій – «точок росту» соціально-економічного розвитку (зони пріоритетного розвитку)
Протягом року 
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради
Стратегія економічного та соціального розвитку  м. Одеси до 2022 року (актуалізована)
Створення умов для розвитку інноваційної сфери, промисловості, логістики й супутнього сервісу.
Забезпечення зайнятості населення
	

Створення Інвестиційної ради, Інвестиційного бюро у рамках концепції «Одеса 5Т»
Проведення засідань Інвестиційної ради при Одеському міському голові
Протягом року
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради 
Стратегія економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року (актуалізована)
Активізація та підвищення ефективності роботи із залучення національних та іноземних інвестицій в економіку м. Одеси
Пріоритетний напрямок: Інноваційна Одеса
Стратегічна ціль: Сприяння розвитку інноваційної діяльності

Запровадження у навчальний процес загальноосвітніх закладів електронних інтерактивних підручників
Впровадження в освітній процес закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади 
м. Одеси системи електронної школи, 
розвиток цифрових технологій в освітньому процесі
Протягом року
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Стратегія економічного                   та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року (актуалізована)
Підвищення рівня використання інформаційно-комунікаційних технологій             в освітньому процесі, що забезпечить  доступність та ефективність освіти
	

Проведення конкурсів інноваційних проектів молоді
Організація і проведення конкурсу «Кращий інноваційний проект»
Протягом року
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради
Програма розвитку малого і середнього підприємництва у місті Одесі                       на 2019-2021 роки
Посилення активності та підвищення мотивації молодих вчених та винахідників у сфері інноваційної діяльності
Стратегічна ціль: Створення умов для розвитку IT-індустрії

Проведення форумів, конференцій, семінарів щодо розвитку ІТ-сектору
Організація та підтримка                  у проведенні у місті міжнародних ІТ-форумів, засідань «круглого столу», семінарів із залученням провідних вітчизняних та іноземних ІТ-компаній
Протягом року
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради
Міська цільова програма підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси 
на 2019-2021 роки
Залучення міжнародної та державної фінансової підтримки
Пріоритетний напрямок: Приваблива Одеса
Стратегічна ціль: Міжнародний діловий центр

Сприяння формуванню іміджу міста зі сприятливим середовищем для ділової активності
Проведення процедурних заходів з отримання та підтвердження міжнародного кредитного рейтингу м. Одеси
Протягом року 
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради
Міська цільова програма підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси 
на 2019-2021 роки
Поліпшення поінформованості потенційних інвесторів про можливості інвестування в 
м. Одесу
	

Стимулювання проведення в місті міжнародних, всеукраїнських ділових зустрічей: форумів, семінарів, конференцій
Організація й проведення в м. Одесі зустрічей керівництва міста на міжнародному рівні з офіційними іноземними делегаціями для обговорення можливостей співпраці в економічній, культурній, соціальній та освітній сферах

Протягом року
Департамент міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради
Стратегія економічного                    та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року (актуалізована)
Розширення міжнародного співробітництва із залученням зарубіжних інвесторів
Пріоритетний напрямок: Розумна Одеса
Стратегічна ціль: Спрощення процедури отримання адміністративних послуг

Розробка стандартів надання адміністративних послуг
Моніторинг затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг 
(у т.ч. для документів дозвільного характеру), розробка інструкцій, підписання меморандумів, погоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг
Протягом року
Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради
Закон України   «Про адміністративні послуги»
Приведення у відповідність до чинного законодавства України стандартів надання адміністративних послуг
	

Створення єдиного центру надання адміністративних послуг «Прозорий офіс»
Продовження впровадження інформаційного web-порталу надання адміністративних послуг, електронної системи управління чергами, програмно-апаратного комплексу
Протягом року
Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради
Закон України  «Про адміністративні послуги»

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання створення та забезпечення  функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру,                              в форматі «Прозорий офіс»
Вдосконалення системи надання адміністративних послуг
	




Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради


	


Удосконалення електронної системи документообігу між Центром надання адміністративних послуг та суб’єктами надання адміністративних послуг



Продовження співпраці з суб’єктами надання адміністративних послуг та продовження підключення віддалених автоматизованих робочих місць
	


Завершення реконструкції та облаштування представництв Центру надання адміністративних послуг в кожному адміністративному районі міста





Наближення та територіальна доступність надання адміністративних послуг для мешканців міста
Стратегічна ціль: Прозора та ефективна робота міської влади

Перехід на електронний документообіг між органами міської влади
Налаштування єдиної системи документообігу                    у виконавчих органах Одеської міської ради
Протягом року
Департамент інформації та зв’язків                                      з громадськістю Одеської міської ради
Стратегія економічного                    та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року (актуалізована)
Створення єдиного інформаційного простору між усіма підрозділами Одеської міської ради

Створення сайтів та онлайн-сервісів, які забезпечуватимуть діалог жителів, громадських об’єднань з міською владою

Створення та підтримка роботи сайтів та онлайн-сервісів, які забезпечуватимуть інформування населення територіальної громади 
міста Одеси про діяльність органів місцевого самоврядування

Протягом року
Департамент інформації та зв’язків                                      з громадськістю Одеської міської ради
Стратегія економічного                    та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року (актуалізована)
Інформування територіальної громади міста про реалізацію національних проектів та державну політику, діяльність органів місцевого самоврядування. Забезпечення доступу громадян до публічної інформації.
Забезпечення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування

Завершення розробки системи містобудівного кадастру
Розвиток та вдосконалення системи містобудівного кадастру
Протягом року

Департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради
Міська цільова Програма розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру 
на 2017-2020 роки
Підвищення ефективності містобудівної, землевпорядної діяльності, вдосконалення електронного документообігу між органами міської влади
Стратегічна ціль: Безпечне проживання мешканців міста (безпека на вулицях, захист майна)

Реалізація проекту «Безпечне місто»                  зі встановленням мережі відеокамер
Встановлення камер відеоспостереження в дендропарку Перемоги, ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка, ПКтаВ «Преображенський»,                  на Трасі здоров’я, Привокзальній площі, Італійському бульварі,                      а також на всіх вулицях історичної частини міста
Протягом року




Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради



Проект Міської комплексної програми зміцнення законності, безпеки та порядку на території 
міста Одеси «Безпечне місто Одеса»                       на 2020-2022 роки
Своєчасне виявлення та реагування на правопорушення.
Зменшення кількості вуличних злочинів
	


Розробка та запровадження програмно-технічного комплексу з метою створення єдиного диспетчерського центру безпеки громадян «Безпековий центр» із забезпечення управління усіма силами та засобами,                які відповідають за безпеку громадян та життєдіяльність міста Одеси



Оперативність реагування на надзвичайні ситуації та, як наслідок, ліквідація негативних наслідків у короткий термін
Пріоритетний напрямок: Туристична Одеса
Стратегічна ціль: Створення комфортного середовища для туристів у м. Одесі

Активний розвиток культурно-розважального, гастро- та енотуризму, подієвого, освітнього, ділового оздоровчого та інших видів туризму
Організація та проведення в м. Одесі промотурів, фамтурів для представників засобів масової інформації та туристичного бізнесу інших міст України та країн світу
Протягом року
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Програма розвитку туризму в м. Одесі на 2016-2020 роки
Просування туристичного продукту м. Одеси у високий та низький сезон. 
Залучення додаткового потоку туристів до міста
	

Підвищення рівня професійної підготовки фахівців у галузі туризму                      з метою доведення якості обслуговування до світових стандартів
Проведення курсів з навчання, підвищення кваліфікації та акредитації екскурсоводів та гідів-перекладачів  на базі 
комунального підприємства «Туристичний інформаційний центр
міста Одеси»
Протягом року
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Програма розвитку туризму в м. Одесі на 2016-2020 роки
Підвищення якості послуг, що надаються туристам та мешканцям міста.
Посилення позитивного іміджу Одеси
	

Створення музеїв  під відкритим небом, етнокультурних комплексів з метою збереження, раціонального використання, популяризації та розвитку етнокультурної спадщини міста
Відкриття нового об'єкта показу (музейний комплекс) 
Протягом року
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Програма розвитку туризму в м. Одесі на 2016-2020 роки
Розвиток індустрії відпочинку та розваг 
у м. Одесі.
Збільшення кількості туристів, що приїжджають  до Одеси. 
Популяризація України, 
у т.ч. м. Одеси, її історії                 та культури
	

Створення і впровадження проекту безкоштовної інформаційної допомоги туристам міста волонтерами «Інфо Груп»
Реалізація проекту спільно                   з вищими навчальними закладами та туристичними асоціаціями Одеси
Протягом року
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Програма розвитку туризму в м. Одесі на 2016-2020 роки
Забезпечення роботи волонтерів у місцях масового відвідування іноземними туристами з метою їх комфортного перебування у місті, економії їхнього часу на пошуки визначних місць                            та надання допомоги для  зосередження уваги на колориті м. Одеси
Стратегічна ціль: Розвиток інформаційної інфраструктури щодо туристичних послуг

Розвиток туристичного порталу та просування брендингу (туристична символіка) міста
Підтримка контенту сайту                в актуальному стані, завантаження нової інформації, оновлення даних
Протягом року
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Програма розвитку туризму в м. Одесі на 2016-2020 роки
Забезпечення спрощеного доступу до інформації, необхідної туристам та мешканцям міста	
	
	

Створення розгалуженої інформаційно-сервісної мережі туристичних послуг та туристичного маркування (маршрути, визначні пам’ятки тощо). Впровадження системи QR-кодів та інформаційних стендів об’єктами туристичних маршрутів міста
Відбір нових історичних пам’яток та місць для маркування QR-кодами та встановлення  інформаційних стендів

Протягом року
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Програма розвитку туризму в м. Одесі на 2016-2020 роки
Модернізація міста                             в туристичній сфері за рахунок введення QR-кодів та встановлення інформаційних стендів, які поліпшать  пошукову інформацію про культурні пам’ятки
	


Розробка та об’єднання текстової інформації про архітектурну пам’ятку                    з QR-кодом та інформаційним стендом



Покращення туристичної інфраструктури

	


Здійснення перекладу на іноземні мови



Підвищення якості послуг, що надаються мешканцям та гостям міста
	

Створення та впровадження екскурсійних маршрутів                            у форматі 3D
Визначення екскурсійних маршрутів для створення турів у форматі 3D, інтеграція в інформаційний простір зазначених  маршрутів (офіційний туристичний сайт міста 
www.odessatourism.org)
Протягом року
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Програма розвитку туризму в м. Одесі на 2016-2020 роки
Промоція міста Одеси та ознайомлення гостей міста з туристичним потенціалом та туристичними маршрутами за допомогою ІТ-технологій та/або у режимі он-лайн.
Посилення позитивного іміджу Одеси
Стратегічна ціль: Просування та позиціонування міста як міжнародного туристичного центру, цікавого для відвідування протягом усього року

Щорічне проведення в місті форумів, конгресів, конференцій та програм-презентацій, що сприятимуть розвитку туризму                 в м. Одесі
Проведення міжнародних та національних  семінарів, форумів, конференцій; проведення міжнародного туристичного тижня
Протягом року
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Програма розвитку туризму в м. Одесі на 2016-2020 роки
Налагодження співпраці з туристичним бізнесом, громадськими організаціями, вищими навчальними закладами та музеями у галузі туризму.
Об’єднання зусиль місцевої влади та громадськості для розвитку туристичної галузі міста Одеси
	




Департамент міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради


	

Участь м. Одеси                    у міжнародних та національних туристичних виставках, салонах, ярмарках, семінарах, конференціях, конгресах, засіданнях тощо
Презентація туристичного потенціалу м. Одеси на виставкових заходах на території України та за кордоном
Протягом року
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Програма розвитку туризму в м. Одесі на 2016-2020 роки






Реалізація промоційної кампанії м. Одеси. Розширення географії потенційних туристів 
м. Одеси.
Налагодження співробітництва з містами та організаціями у галузі туризму
	




Департамент міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради


	

Проведення Днів Одеси в містах України та інших країнах світу
Організація візитів до міст України та інших країн світу
Протягом року
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Програма розвитку туризму в м. Одесі на 2016-2020 роки
Налагодження партнерських відносин з містами України та інших країн світу. Популяризація самобутності м. Одеси та її культури
	




Департамент міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради


	

Відновлення співробітництва виконавчих органів Одеської міської ради з міжнародними організаціями, зокрема                               з організаціями «Eurocities» («Євроміста») та «League of Histоrical Cities» («Ліга історичних міст»)
Актуалізація відомостей щодо організацій, з якими співпрацює м. Одеса,                          та вишукування ефективних шляхів кооперації
Протягом року
Департамент міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради
Стратегія економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року (актуалізована)
Відновлення та оптимізація співробітництва з міжнародними організаціями та порідненими містами
	


Встановлення безпосередньої взаємодії між виконавчими органами Одеської міської ради та міжнародними організаціями




	

Підготування програм співробітництва                  з порідненими містами м. Одеси
Розробка спільно із  зарубіжними колегами програм співробітництва з порідненими містами 
м. Одеси
Протягом року
Департамент міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради
Стратегія економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року (актуалізована)
Відновлення та оптимізація співробітництва з міжнародними організаціями та порідненими містами
	

Підписання угоди про встановлення побратимських зв’язків з м. Батумі (Грузія)
Підготовка та організація процедури підписання (визначення місця, дати та формату заходу) угоди про встановлення побратимських зв’язків з м. Батумі (Грузія)
Протягом року
Департамент міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради
Стратегія економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року (актуалізована)
Сприяння формуванню позитивного іміджу міста, розвиток побратимських відносин
Пріоритетний напрямок: Зручна Одеса
Стратегічна ціль: Модернізація транспортної інфраструктури

Здійснення реконструкції шляхопроводів, мостів, будівництво дворівневих розв’язок, автомагістралей, 
у т.ч. «Об’їзд 
м. Одеси», «Північ-Південь»
Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт проїжджої частини вулиць м. Одеси

Протягом року







Управління дорожнього господарства Одеської міської ради







Стратегія економічного                       та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року (актуалізована)






Збільшення пропускної спроможності магістральних вулиць міста, підвищення безпеки руху, збільшення кількості смуг руху автотранспорту, облаштування додаткових місць для паркування, заміна інженерних мереж та мереж зливової та госпфекальної каналізації тощо
	


Капітальний ремонт об’єктів благоустрою комунальної власності та загального користування, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій у м. Одесі



Розширення внутрішньоквартальних проїздів, облаштування тротуарів, місць зберігання контейнерів для збору побутових відходів, нових паркувальних майданчиків, озеленення, тощо
	


Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та об’єктів благоустрою комунальної власності та загального користування, в т.ч. проїжджої частини вулиць, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій у м. Одесі



Відновлення пропускної спроможності магістральних вулиць міста, підвищення безпеки руху
	

Оптимізація транспортного забезпечення 
ж/м Котовського                           з центром та 
ж/м Таїрова (реалізація проекту «Магістральний трамвайний маршрут прямого сполучення «Північ-Південь», «Легке метро»)
Оновлення рухомого складу
Протягом року
Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради
Міська цільова програма розвитку електротранспорту                                                                                                                                                    м. Одеси                                                                                                                                                                                          на 2019-2021 роки
Налагодження прямого трамвайного сполучення між віддаленими районами міста 
	


Капітальний ремонт та реконструкція трамвайних колій, контактної та кабельної мережі




	




Комунальне підприємство «Одесміськелектротранс»


	


Заміна тягових підстанцій  




	

Оновлення рухомого складу міського електротранспорту


Придбання спецавтотранспорту
Протягом року
Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради
Міська цільова програма розвитку електротранспорту                                                                                                                                                    м. Одеси                                                                                                                                                                                          на 2019-2021 роки
Придбання 1 одиниці спецавтотранспорту
	


Проведення капітального ремонту трамвайних вагонів з переобладнанням їх в частково низькопідлогові



Капітальний ремонт трамвайних вагонів з переобладнанням їх в частково низькопідлогові                                                                                                                                                                                              (10 одиниць)
	




Комунальне підприємство «Одесміськелектротранс»


	

Оптимізація транспортної мережі та парковок
Проведення моніторингу транспортних потоків, внесення змін до схем організації дорожнього руху
Протягом року
Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради
Концепція з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури та паркувального простору в місті Одесі

Оптимізація засобів організації дорожнього руху. Регулювання руху транспорту з урахуванням динамічно мінливої ситуації на вулично-дорожній мережі міста
	




Комунальна установа «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ»
Одеської міської ради


	




Комунальне підприємство «Одестранспарксервіс»


	


Модернізація, капітальний ремонт світлофорних об’єктів та інших засобів регулювання дорожнього руху 

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради
Проект міської цільової програми «Безпека руху в місті Одесі» 
на 2020-2022 роки
Вдосконалення технологій світлофорного регулювання
	




Комунальна установа «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ»
Одеської міської ради


	


Облаштування системи світлодіодного освітлення на нерегульованих пішохідних переходах міста 



Підвищення рівня безпеки дорожнього руху 
	

Відкриття маршрутів руху
електроавтобусів
Придбання запчастин та комплектуючих для проведення капітального ремонту тролейбусних машин з переобладнанням в електробуси

Протягом року
Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради
Міська цільова програма розвитку електротранспорту                                                                                                                                                    м. Одеси                                                                                                                                                                                          на 2019-2021 роки
Переобладнання 4 одиниць тролейбусних машин                      в електробуси
	




Комунальне підприємство «Одесміськелектротранс»


	

Розвиток пасажирських перевезень осіб з інвалідністю війни                І і ІІ груп, осіб з інвалідністю І групи різних нозологій,                   а також осіб з інвалідністю 
ІІ групи з порушенням зору і опорно-рухового апарату та дітей з інвалідністю у вигляді спеціального транспортного обслуговування транспортом спеціального призначення (служба «Інватаксі»)

Відшкодування витрат 
за надані послуги у вигляді безкоштовного перевезення осіб з інвалідністю І та                     ІІ груп і дітей з інвалідністю із супроводжуючими (служба «Інватаксі»)
Протягом року
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради 
Проект міської програми «Рівність» 
на 2020-2022 роки
Індивідуальне перевезення осіб з інвалідністю І та                       ІІ груп і дітей з інвалідністю  із супроводжуючими
Стратегічна ціль: Транспортно-логістичний центр міжнародного рівня




	

Створення сучасних спеціалізованих високотехнологічних перевантажувальних терміналів, 
збільшення потужностей морського порту
Реконструкція причалу № 7 Одеського морського торговельного порту
Протягом року
Одеська філія 
державного підприємства «Адміністрація морських портів України»



Інвестиційний план державного підприємства «Адміністрація морських портів України» 
на 2019-2021 роки
Забезпечення можливості безперешкодно приймати під обробку біля збудованого причалу судна дедвейтом до 70 тис. тонн, що забезпечить річний обсяг перевалки вантажів    до 2 млн тонн/рік
	


Будівництво причалу
№ 35 (1-з)



Створення нових робочих місць для близько 
180 громадян.
Підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому і міжнародному ринках портових послуг, залучення нових вантажних потоків
	

Збільшення пропускної здатності контейнерних терміналів (переобладнання та розширення причалів, пристосованих для розміщення великої кількості контейнерів)
Розвиток перевантажувальних потужностей на території судноверфі «Україна»
Протягом року
Одеська філія 
державного підприємства «Адміністрація морських портів України»
Меморандум про співробітництво, підписаний
державним підприємством «Адміністрація морських портів України», 
державним підприємством «Одеський морський торговельний порт», 
товариством з обмеженою відповідальністю «Бруклін-Київ Порт»
Збільшення потужності з переробки вантажів 
на 9,4 млн т на рік.
Створення біля 200 одиниць робочих місць
	




Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт» 


	




Товариство з обмеженою відповідальністю «Бруклін-Київ Порт»


	

Сприяння успішній реалізації проекту будівництва контейнерного терміналу на Карантинному молу
Розвиток портової інфраструктури в рамках проекту «Розвиток Карантинного молу»
Протягом року
Одеська філія 
державного підприємства «Адміністрація морських портів України»
Інвестиційний план державного підприємства «Адміністрація морських портів України» 
на 2019-2021 роки
Збільшення пропускної спроможності порту на 
600,0 тис. TEU на рік 
	




Державне підприємство «Контейнерний термінал Одеса» німецького концерну HHLA


Пріоритетний напрямок: Прекрасна Одеса
Стратегічна ціль: Відродження історичного вигляду центру міста

Систематизація та впорядкування інформації про об’єкти                   нерухомості – пам’ятки архітектури (історичної та культурної спадщини), які розташовані в історичній частині міста
Виготовлення технічних висновків щодо стану об’єктів культурної спадщини
Протягом року
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради
Міська комплексна програма збереження та розвитку історичного центру міста Одеси                          на 2019-2021 роки
 
Збереження схоронності пам’яток у процесі їх експлуатації та проведення реставраційних робіт і пам’яткоохоронних заходів
	


Виготовлення облікової документації на щойно виявлені об’єкти культурної спадщини



Збереження цінної історичної забудови, об’єктів та їх занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України
	


Коригування історико-архітектурного опорного плану, проекту зон охорони, визначення меж історичних ареалів м. Одеси




Впорядкування та уточнення інформації про об’єкти – пам’ятки історичної та культурної спадщини, які розташовані на території м. Одеси
	


Видання літератури з історії пам’яток та об’єктів культурної спадщини 
м. Одеси



Популяризація та розповсюдження інформації щодо історії культурного надбання м. Одеси
	

Реставрація 
будівель – пам’ятників  історії та архітектури, які розташовані в історичному центрі Одеси 









Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці «Ансамбль Воронцовського палацу: палац бельведер (колонада) стайня» за адресою: 
м. Одеса, 
пров. Воронцовський, 2
Протягом року




Управління капітального будівництва Одеської міської ради



Міська комплексна програма збереження та розвитку історичного центру міста Одеси                         на 2019-2021 роки



Збереження пам’ятників містобудування та архітектури національного та місцевого значення

	


Проведення проектування та реставрації будівлі Старої біржі за адресою: м. Одеса, 
пл. Думська, 1




	


Проведення капітального ремонту і ремонтно-реставраційних робіт фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси



Збереження історичної забудови міста

Стратегічна ціль: Збереження культурної самобутності Одеси

Одеса – подієва столиця України
Організація та проведення в м. Одесі загальноміських заходів та фестивалів
Протягом року
Департамент культури та туризму Одеської міської ради 
Стратегія економічного                   та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована)
Покращення привабливого іміджу м. Одеси в світовому співтоваристві
	


Організація та проведення                    в м. Одесі міжнародних заходів (Днів Європи,                      Днів Польщі тощо)

Департамент міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради

Позиціонування м. Одеси як мультикультурного центру, відкритого до співпраці з іншими країнами
	

Створення культурного «хабу» в місті Одесі для залучення, акумулювання і сприяння в реалізації культурних проектів
Розвиток створеного культурного «хабу» на базі Одеського муніципального театру духової музики 
імені народного артиста України О. Саліка

Протягом року
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Стратегія економічного                  та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована)
Об’єднання творчих колективів, впровадження інноваційних підходів до створення сучасних форм творчого спілкування
	

Відкриття нових музейних комплексів
Розвиток проекту музею історії мореплавання та розширення експозиції 
у ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
Протягом року
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Стратегія економічного                  та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована)
Популяризація м. Одеси,                 її історії та культури
Стратегічна ціль: Удосконалення просторової організації міста

Розробка та затвердження детальних планів територій відповідно до Генерального плану м. Одеси
Організація, погодження, розгляд на засіданнях містобудівної ради та обговорення на громадських слуханнях проекту детального плану території від вул. Чорноморського козацтва до Балтської дороги в районі Ярмаркової площі з влаштування шляхопроводу через залізницю
Протягом року
Департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради
Стратегія економічного                  та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована)
Влаштування шляхопроводу через залізницю від 
вул. Чорноморського козацтва до Балтської дороги

	


Організація, погодження, розгляд на засіданнях містобудівної ради та обговорення на громадських слуханнях проекту детального плану території     в районі Жевахової гори                   у межах вул. Жевахової гори, Балтської дороги, Об’їзної дороги,                           вул. Лиманної, 
вул. Локомотивної



Створення житлових і торговельних площ, забезпечення нового житлового району об’єктами соціально-побутового обслуговування
	


Організація, погодження, розгляд на засіданнях містобудівної ради та обговорення на громадських слуханнях проекту змін до детального плану території 
у межах вул. Михайла Грушевського,
пров. Будівельного та залізничної колії)



Розміщення автомобільної стоянки                                         (на 30 машино-місць)
	

Реконструкція парків, скверів міста та створення нових об’єктів природно-заповідного фонду
Залучення іноземних спонсорів та донорів гуманітарної допомоги задля створення (з використанням стилів поріднених міст та держав, у яких ці міста розташовані) парків й зелених зон
Протягом року
Департамент міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради
Стратегія економічного                  та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року (актуалізована)
Збереження природної спадщини, а також позиціонування міста як такого, що активно підтримує зв’язки з порідненими містами
	


Відкриття скверу Регенсбург в м. Одесі в рамках святкування Дня міста Одеси




	


Організація розробки, розгляд та погодження проекту парку з благоустроєм зеленої зони схилів у районі бульвару Михайла Жванецького – від Одеського художнього музею до Військового узвозу 
у м. Одесі
Протягом року
Департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради
Стратегія економічного                     та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована)
Збереження зелених насаджень загального користування міста, поліпшення екологічного стану довкілля
	

Інвентаризація та впорядкування земель рекреаційного, історико-культурного і природоохоронного призначення
Інвентаризація земель рекреаційного призначення – парків та скверів
Протягом року
Департамент комунальної власності Одеської міської ради
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель»
Впорядкування земельних ділянок у місті, внесення даних про них до державного земельного кадастру та реєстрація права комунальної власності (територіальної громади) 
Пріоритетний напрямок: Комфортна Одеса
Стратегічна ціль: Забезпечення одеситів житлом, підвищення якості житлового фонду міста та комфорту проживання громадян

Будівництво житла для осіб, які відповідно до чинного законодавства потребують поліпшення житлових умов                (за рахунок бюджетів усіх рівнів)

Будівництво житлового будинку № 45 (21-А) по 
вул. Генерала Бочарова                       в мкр. ІІІ-4-3 жилого району ім. Котовського у м. Одесі
Протягом             року
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Стратегія економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована)
Забезпечення житлом громадян, які відповідно             до чинного законодавства України потребують поліпшення житлових умов
	


Забезпечення житлом  окремих категорій громадян відповідно до міських цільових програм


Міська цільова програма забезпечення житлом окремих категорій громадян, що проживають 
у місті Одесі, 
на 2018-2020 роки

Міська цільова програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа 
на 2018-2020 роки      

	


Проведення капітального ремонту будинків (квартир) дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа,  які перебувають на обліку служби у справах дітей Одеської міської ради та мають житло, закріплене на праві власності
Протягом             року
Управління капітального будівництва 
Одеської міської ради 
Міська цільова програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа 
на 2018-2020 роки
Поліпшення умов проживання
дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на обліку служби у справах дітей Одеської міської ради
	




Служба у справах дітей Одеської міської ради


	


Проведення капітального (поточного)  ремонту будинків (квартир), які знаходяться на балансі служби у справах дітей Одеської міської ради та надані для розміщення  дитячих будинків сімейного типу, та закупівля меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку

Управління капітального будівництва 
Одеської міської ради

Поліпшення умов проживання у  дитячих будинках сімейного типу, які знаходяться на балансі служби у справах дітей Одеської міської ради
	




Служба у справах дітей Одеської міської ради


	


Будівництво та закупівля квартир для забезпечення  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа житлом, а також з метою позачергового надання житлових приміщень для забезпечення функціонування новостворюваних дитячих будинків сімейного типу, малих групових будинків

Управління капітального будівництва 
Одеської міської ради 

Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа
	




Служба у справах дітей Одеської міської ради


	

Створення умов для скорочення незавершеного будівництва житла
Введення в експлуатацію жилих будинків, які будуються за рахунок коштів інвесторів
Протягом року
Управління капітального будівництва Одеської міської ради 
Стратегія економічного                     та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована)
Введення в експлуатацію житла
	




Комунальне підприємство «Міське капітальне будівництво»


	

Поліпшення стану житлового фонду                  за рахунок капітального ремонту та реконструкції
Проведення капітального ремонту житлового фонду районів м. Одеси 

Протягом року


Київська районна адміністрація Одеської міської ради 
Міська цільова програма розвитку житлового господарства 
м. Одеси 
на 2017-2021 роки

Бюджет 
міста Одеси 
на 2020 рік
Підвищення якості житлового фонду міста та комфорту проживання громадян
	




Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради


	




Приморська районна адміністрація Одеської міської ради


	




Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради


Стратегічна ціль: Модернізація житлового господарства та поліпшення якості комунальних послуг

Реалізація програми 
благоустрою околиць м. Одеси               
Капітальний ремонт зеленої зони скверів та в'їздів до міста
Протягом року
Департамент міського господарства Одеської міської ради
Міська цільова програма 
благоустрою околиць міста Одеса                                    на 2016-2020 роки
Збереження та поліпшення зеленої зони, покращення умов проживання населення, яке мешкає на околицях міста
	


Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вулиць на околицях міста

Департамент міського господарства Одеської міської ради

Відновлення роботи мереж зовнішнього освітлення.
Заміна фізично зношеного електрообладнання
	




Комунальне 
підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення   «Одесміськсвітло»


	

Створення умов доступності для осіб з інвалідністю на об’єктах соціального та громадського призначення



Поточний ремонт дайвінг-клубу для осіб з інвалідністю
Протягом року
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради
Проект міської програми «Рівність» 
на 2020-2022 роки
Створення сприятливих умов доступності до місць відпочинку та дозвілля осіб з інвалідністю
	


Встановлення пандусів та перил за місцем проживання осіб з інвалідністю

Київська районна адміністрація Одеської міської ради

Поліпшення умов життєдіяльності осіб                          з інвалідністю
	




Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради


	




Приморська районна адміністрація Одеської міської ради


	




Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради


	


Проведення заходів з пристосування санітарно-гігієнічних кімнат для потреб осіб з інвалідністю

Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради 


	




Приморська районна адміністрація Одеської міської ради


	

Заміна і модернізація ліфтів, що відпрацювали граничні терміни експлуатації
Проведення капітального ремонту систем диспетчеризації, заміна та модернізація ліфтів
Протягом року
Департамент міського господарства Одеської міської ради
Міська цільова програма заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі    на 2016-2020 роки
Поліпшення технічного стану ліфтового господарства 
м. Одеси та продовження терміну експлуатації ліфтів
	

Модернізація зовнішнього освітлення 
у місті Одесі
Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць, парків, скверів міста Одеси
Протягом року
Департамент міського господарства Одеської міської ради
Стратегія економічного                     та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована)
Забезпечення зовнішнього освітлення міста
	


Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення на пляжах «Ланжерон» та «Отрада»

Департамент міського господарства Одеської міської ради 

Забезпечення зовнішнього освітлення міста
	




Комунальне 
підприємство «Узбережжя Одеси»


	

Реалізація заходів, спрямованих на стимулювання створення об’єднань співвласників та управителів багатоквартирних житлових будинків      у м. Одесі
Ремонтні роботи інженерних мереж
Протягом року
Департамент міського господарства Одеської міської ради
Міська цільова програма зі стимулювання створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Одесі на 2019-2021 роки
Впровадження інституту ефективного власника житла, підвищення ефективності управління житловим фондом, формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг шляхом створення і функціонування ОСББ
	


Навчання голів ОСББ з видачею відповідних сертифікатів




	


Виготовлення технічних паспортів на будинки,                   які передаватимуться в управління ОСББ




	


Проведення роз’яснювальної роботи серед населення                   м. Одеси щодо створення та функціонування ОСББ

Київська районна адміністрація Одеської міської ради

Підвищення поінформованості населення про ОСББ, створення нових ОСББ
	




Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради


	




Приморська районна адміністрація Одеської міської ради


Стратегічна ціль: Модернізація систем тепло-, водо-, газо-, енергозабезпечення

Будівництво нових та реконструкція, модернізація аварійних ділянок мереж тепло-, водо-, газо-, енергопостачання

Проектування та реконструкція теплових мереж, що перебувають на балансі комунального підприємства «Теплопостачання 
міста Одеси»
Протягом  року

Комунальне підприємство «Теплопостачання 
міста Одеси»
Міська комплексна програма енергоефективності у м. Одесі                              на 2017-2021 роки
Економія електроенергії, зменшення викидів СО2
	


Проектування та капітальний ремонт Новоаркадійського колектору у м. Одесі

Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Стратегія економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована)    
Надійне функціонування інженерних мереж, захист територій від затоплення
	

Реконструкція 
7 котелень із заміною 
17 застарілих вугільних котлів на сучасні економічні котли потужністю від 50 до 200 кВт 
Реконструкція
7 котелень, які знаходяться на балансі  комунального  підприємства «Теплопостачання міста Одеси», із заміною 
17 застарілих вугільних котлів на сучасні економічні котли потужністю від 50 до 200 кВт 
Протягом  року
Комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси»
Міська комплексна програма енергоефективності у м. Одесі                          на 2017-2021 роки
Економія електроенергії, зменшення викидів СО2               
Стратегічна ціль: Благоустрій та захист узбережжя міста від небезпечних інженерно-геологічних процесів

Реконструкція берегозахисного комплексу міста Одеси
Капітальний ремонт огороджувальної споруди ствола № 9 в районі 
10-ї ст. Великого Фонтану 
Протягом року
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради
Стратегія економічного та соціального розвитку міста Одеси                                 до 2022 року (актуалізована)
Поліпшення стану берегозахисного комплексу
	

Облаштування та благоустрій сучасних набережних
Облаштування  набережної на пляжі «Отрада»
Протягом року

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради 
Бюджет 
міста Одеси 
на 2020 рік 
Благоустрій прибережної території
	




Комунальне 
підприємство «Узбережжя Одеси»


	


Облаштування  набережної від 13-ї до 15-ї ст. Великого Фонтану







Пріоритетний напрямок: Енергоефективна Одеса
Стратегічна ціль: Підвищення рівня енергоефективності

Зменшення фізичних обсягів споживання енергоносіїв об’єктами економіки, комунального господарства та                   у побуті

Відшкодування частини кредитів, отриманих на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків


Протягом року
Департамент
економічного розвитку Одеської міської ради
Міська цільова програма відшкодування частини кредитів, отриманих на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Одесі, на 2019-2020 роки
Зменшення обсягів використання теплової енергії, електроенергії, водопостачання; економія коштів мешканців ОСББ та ЖБК
	

Підвищення енергоефективності соціальних об'єктів, що фінансуються з місцевого бюджету, зокрема шляхом зменшення  питомих втрат у теплових, електричних та водопровідних мережах (застосування енергосервісних контрактів)
Застосування                                ЕСКО-механізму
Протягом року
Комунальне 
підприємство «Агентство програм розвитку Одеси»
Міська комплексна програма енергоефективності у  м. Одесі                              на 2017-2021 роки
Підвищення ефективності використання енергоресурсів і,                              як наслідок, досягнення економії енергоресурсів                      за рахунок залучення інвестиційних коштів
	

Встановлення лічильників теплової енергії у житловому фонді м. Одеси
Встановлення лічильників теплової енергії, яка постачається комунальним підприємством «Теплопостачання міста Одеси»
Протягом року
Комунальне 
підприємство «Теплопостачання міста Одеси»
Міська комплексна програма енергоефективності у  м. Одесі                              на 2017-2021 роки
Регулювання обсягу використання теплової енергії у житлових будинках, економія коштів мешканців міста
Пріоритетний напрямок: Чиста Одеса
Стратегічна ціль: Забезпечення екологічно сприятливих умов життя населення міста та збільшення зелених насаджень

Утилізація твердих побутових відходів шляхом будівництва сміттєпереробного заводу
Інвентаризація та впорядкування земель промислового вузла «Куліндорово» з формуванням земельної ділянки для будівництва сміттєпереробного заводу
Протягом року
Департамент комунальної власності Одеської міської ради
Рішення Одеської міської ради 
«Про проведення інвентаризації земель комунальної власності 
за адресою: 
м. Одеса, 21 км Старокиївської дороги (територія промислового вузла «Куліндорово»)»
Формування земельної ділянки для будівництва сміттєпереробного заводу, внесення даних про неї до державного земельного кадастру та реєстрація права комунальної власності (територіальної громади)
	

Створення сучасної системи моніторингу стану довкілля
Проведення моніторингу атмосферного повітря 
м. Одеси
Протягом року
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
Міська цільова програма охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища 
м. Одеси                            на 2017-2021 роки
Виявлення місць з найбільшою концентрацією забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Оцінка фактичного стану повітряного басейну міста і розроблення необхідних заходів
	

Відродження парків і скверів міста
Проведення інвентаризації та паспортизації зелених насаджень
Протягом року
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
Міська цільова програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Одеси                            на 2017-2020 роки
Підвищення якості та ефективності здійснення природоохоронних заходів
	


Сприяння залученню іноземних спонсорів та донорів меценатської допомоги задля відродження парків й зелених зон міста 
Протягом року
Департамент міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради
Стратегія економічного                    та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована)
Створення парків та скверів міст-побратимів
	

Реконструкція Одеського зоологічного парку загальнодержавного значення
Сприяння проведенню міжнародних культурно-просвітницьких заходів для усієї сім’ї із залученням меценатських коштів, зокрема задля потреб розвитку зоопарку
Протягом року
Департамент міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради
Стратегія економічного                    та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована)
Збереження природної спадщини та біорізноманіття.
Реалізація суспільно-корисних проектів

	

Розробка проекту каналізування Крижанівської балки та узбережжя від курортно-пляжного комплексу «Аркадія» до 
16-ї ст. Великого Фонтану
Каналізування Крижанівської балки та узбережжя від курортно-пляжного комплексу «Аркадія» до 
16-ї ст. Великого Фонтану
Протягом року
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
Міська цільова програма охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища 
м. Одеси                            на 2017-2021 роки
Запобігання скиданню неочищених зливових стоків у відкриті водоймища 
	

Розробка проекту будівництва системи водовідведення зливових стоків Чорноморської (Люстдорфської) балки 
Будівництво системи водовідведення зливових стоків Чорноморської балки
Протягом року
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
Міська цільова програма охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища 
м. Одеси                             на 2017-2021 роки
Запобігання скиданню неочищених зливових стоків у відкриті водоймища
	

Запобігання розповсюдженню та боротьба з карантинними рослинами, зменшення активності рослин- «алергиків»


Проведення заходів                               у боротьбі з амброзією 
Протягом року
Департамент міського господарства Одеської міської ради
Міська цільова програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Одеси 
на 2017-2020 роки
Знищення рослини-алергена, яка впливає на здоров'я людини та понижує якість ґрунту
	




Комунальне 
підприємство «Міськзелентрест»


Пріоритетний напрямок: Освічена Одеса
Стратегічна ціль: Створення умов для повноцінного розвитку дітей та підлітків

Будівництво нових, ремонт та реконструкція існуючих дошкільних дитячих закладів

Будівництво нового центру дитячої та юнацької творчості в Київському районі м. Одеси
Протягом року

Департамент освіти та 
науки Одеської міської ради 
Стратегія економічного                         та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року 
(актуалізована)
Створення умов для розвитку творчих здібностей дітей

	




Управління капітального будівництва 
Одеської міської ради


	


Будівництво дитячого садка в межах вулиць Маршала Говорова, Сегедської, Зоопаркової, Армійської 
в м. Одесі
Протягом року

Департамент освіти та 
науки Одеської міської ради
Стратегія економічного                         та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року 
(актуалізована)

Бюджет 
міста Одеси 
на 2020 рік
Поліпшення якості надання освітніх послуг, збільшення кількості навчальних місць, забезпечення стабільного функціонування закладів освіти




























	




Управління капітального будівництва 
Одеської міської ради


	


Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою прилеглої території Одеського дошкільного навчального закладу                   «Ясла-садок» № 90 
за адресою: м. Одеса, 
просп. Небесної Сотні, 109




	


Капітальний ремонт будівлі Одеського дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 7 за адресою: 
м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 72




	


Капітальний ремонт                        будівлі комунального позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Зоресвіт»
за адресою: м. Одеса,                    вул. Чорноморського козацтва,  45




	


Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою Одеського дошкільного навчального закладу                «Ясла-садок» № 217
за адресою: м. Одеса,                   вул. Івана та Юрія Лип, 52




	


Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою Одеського дошкільного навчального закладу                «Ясла-садок» № 41                            за адресою: м. Одеса, 
вул. Картамишевська, 10




	


Капітальний ремонт вивільнених приміщень у функціонуючих закладах дошкільної освіти




	


Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою прилеглої території Одеського дошкільного навчального закладу          «Ясла-садок» № 278 комбінованого типу                       за адресою: м. Одеса, 
просп. Небесної Сотні, 16а 
Протягом року

Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Стратегія економічного                         та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року
(актуалізована)
Поліпшення якості надання освітніх послуг, збільшення кількості навчальних місць
	


Капітальний ремонт Одеського дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» № 267 за адресою:       м. Одеса, 
вул. Варненська, 4а





	


Капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих технологій  будівлі Одеського дошкільного навчального закладу № 88 за адресою: м. Одеса,
вул. Балківська, 42б




	
Будівництво нових, капітальний ремонт і реконструкція існуючих закладів загальної середньої освіти із сучасною інфраструктурою

Будівництво закладу загальної середньої освіти                       у мкр. ІІІ-4-1, ІІІ-4-2 житлового району                        ім. Котовського у м. Одесі
Протягом року

Управління капітального будівництва 
Одеської міської ради
Стратегія економічного                           та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована)

Бюджет 
міста Одеси 
на 2020 рік



Забезпечення навчальними місцями дітей,                               що мешкають у новозбудованих мікрорайонах

	




Департамент освіти та науки Одеської міської ради



	


Реконструкція будівлі Одеської загальноосвітньої школи № 33 І-ІІІ ступенів 
за адресою: м. Одеса, 
вул. Космонавта                  Комарова, 8



Забезпечення якісних умов навчання

	


Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою прилеглої території Одеської загальноосвітньої школи № 65 І-ІІІ ступенів 
за адресою: м. Одеса, 
вул. Академіка              Корольова, 90




	


Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою прилеглої території Одеської загальноосвітньої школи  
№ 89 І-ІІІ ступенів 
за адресою: м. Одеса, 
вул. Ільфа і Петрова, 45          




	


Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою прилеглої території Одеської загальноосвітньої школи  
№ 48 І-ІІІ ступенів 
за адресою: м. Одеса,
вул. 11-а Суворовська, 2




	


Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою прилеглої території Одеської спеціалізованої школи  
№ 40 І-ІІІ ступенів 
за адресою: м. Одеса,
вул. Давида Ойстраха, 15а     




	


Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою прилеглої території Одеської загальноосвітньої школи  
№ 41 І-ІІІ ступенів 
за адресою: м. Одеса,
пл. Мічуріна, 9




	


Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою прилеглої території Одеської загальноосвітньої школи  
№ 76 І-ІІІ ступенів за адресою: м. Одеса, 
вул. Академіка                  Воробйова, 24                     




	


Капітальний ремонт будівлі, приміщення харчоблоку,  їдальні, великої спортивної зали, цокольного поверху  Одеської загальноосвітньої школи № 27 І-ІІІ ступенів 
за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дор., 33          




	


Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою прилеглої території Одеської загальноосвітньої школи 
№ 28 І-ІІІ ступенів 
за адресою: м. Одеса,
вул. Академіка Філатова, 13в       




	


Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою прилеглої території Одеського навчально-виховного комплексу № 187 «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня» 
за адресою: м. Одеса, 
вул. Посівна, 11




	


Капітальний ремонт 
Одеської загальноосвітньої школи № 103 І-ІІІ ступенів 
за адресою: м. Одеса,
вул. Болгарська, 31




	


Капітальний ремонт Одеської спеціалізованої школи № 75 І-ІІ ступенів 
за адресою: м. Одеса,               вул. Садова, 4




	


Капітальний ремонт будівлі та приміщення Одеської загальноосвітньої                          школи № 46 І-ІІІ ступенів 
під розміщення 
в них Інклюзивно-ресурсного центру № 6
за адресою: м. Одеса, 
вул. Космонавтів, 70



Надання дітям з особливими освітніми потребами психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження

	


Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою Одеської загальноосвітньої школи  № 122 І-ІІІ ступенів                за адресою: м. Одеса,          вул.  Старопортофранківська, 45
Протягом року

Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Стратегія економічного                           та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована)
Забезпечення учбовими місцями дітей новозбудованих мікрорайонів.
Забезпечення якісних умов навчання
	


Ремонтно-реставраційні роботи Одеської загальноосвітньої школи                  № 110 І-ІІІ ступенів                                за адресою: м. Одеса,                  вул. Василя Стуса, 10




	


Капітальний ремонт будівлі Одеської загальноосвітньої школи № 60 І–ІІІ ступенів          за адресою: м. Одеса, 
вул. Комітетська, 5




	


Капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих технологій будівлі Одеського навчально-виховного комплексу  – загальноосвітньої школи                № 24 І-ІІІ ступенів                           за адресою: м. Одеса,                     вул. Академіка     Заболотного, 38а




	


Капітальний ремонт приміщень Одеської загальноосвітньої школи                № 39 І-ІІІ ступенів                         за адресою: м. Одеса,                     вул. Успенська, 20




	


Капітальний ремонт Одеської спеціалізованої загальноосвітньої школи               № 49 І-ІІІ ступенів за адресою: м. Одеса,                        вул. Давида Ойстраха, 12




	


Капітальний ремонт будівлі Одеської загальноосвітньої школи № 31 І-ІІІ ступенів    за адресою: м. Одеса,                           вул. Гастелло, 90-А




	


Проведення заходів із забезпечення енергоефективності закладів освіти
Протягом року

Департамент освіти та науки Одеської міської ради

Бюджет 
міста Одеси 
на 2020 рік

Забезпечення енергоефективності закладів освіти
	


Проведення роботи із закріплення права користування земельними ділянками за закладами освіти



Закріплення права користування земельними ділянками за закладами освіти
	
Покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів комунальної власності територіальної громади м. Одеси

Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, оснащення сучасним обладнанням та навчальним приладдям
Протягом року

Департамент освіти та науки Одеської міської ради

Бюджет 
міста Одеси 
на 2020 рік

Підвищення якості освітнього процесу в закладах освіти

	


Оснащення кабінетів психологічної служби та корекційно-розвиваючої роботи закладів освіти необхідним обладнанням, забезпечення психологічної служби сучасним інструментарієм




Створення умов для підвищення якості навчання осіб з особливими освітніми потребами.
Збільшення кількості інклюзивних класів (груп)
	


Сприяння покращенню матеріально-технічної бази Одеської спеціалізованої школи № 75 І-ІІ ступенів,   де навчаються діти з затримкою у розумовому та фізичному розвитку

Департамент міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради

Підтримка інтелектуального та творчого потенціалу молоді
	


Проведення у школах 
м. Одеса заходів, спрямованих на покращення освітнього процесу та професійної підготовки учнів, у т.ч. проведення тематичних конкурсів з нагородженням переможців цінними подарунками




	
Завершення формування єдиного інформаційного середовища. Впровадження у навчально-виховний процес інноваційних, інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій

Забезпечення закладів та установ освіти комп’ютерною, мультимедійною та інтерактивною технікою
Протягом року
Департамент освіти та науки Одеської міської ради

Бюджет 
міста Одеси 
на 2020 рік

Підвищення ефективності навчально-виховного процесу, науково-методичного супроводу та управлінської діяльності освітньої галузі

	


Створення у закладах освіти Wi-Fi-зон (безпровідний Інтернет) 




	


Розробка та реалізація комплексу заходів щодо використання програмно-технічних засобів, які забезпечують інформаційну безпеку в мережі Інтернет та централізовану фільтрацію несумісного з навчальним процесом контенту



Вдосконалення організації вільного доступу учасників навчально-виховного процесу до безпечних інформаційних ресурсів у навчальних закладах та установах
	


Впровадження інформаційної системи управління освітою у навчально-виховний процес та управлінську діяльність




Стратегічна ціль: Забезпечення прозорості та рівного доступу до якісної освіти

Підтримка автоматизованої системи реєстрації дітей дошкільного віку та модернізація web-сайтів установ і закладів освіти
Підтримка автоматизованої системи реєстрації дітей дошкільного віку (asrd) та модернізація web-сайтів
Протягом року

Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Бюджет 
міста Одеси 
на 2020 рік

Забезпечення прозорості та відкритості діяльності навчальних закладів та органів управління освітою, формування єдиного освітньо-інформаційного простору
	

Забезпечення закладів освіти єдиним пакетом ліцензованих програмних продуктів, налагодження централізованого контролю за дотриманням стандартів якості безпеки, екологічності навчальних методик, обладнання, технічних засобів навчання
Придбання та впровадження ліцензійних пакетів програм та програмного забезпечення  у закладах та установах освіти м. Одеси
Протягом року
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Бюджет 
міста Одеси 
на 2020 рік

Вдосконалення роботи в закладах та установах освіти з питань дотримання норм законодавства у сфері інтелектуальної власності
	

Розробка та реалізація програми розвитку освіти міста Одеси
Створення безпечних та нешкідливих умов навчання, виховання і розвитку дітей та учнівської молоді; продовження проведення протипожежних заходів у закладах освіти
Протягом року
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Бюджет 
міста Одеси 
на 2020 рік








Задоволення потреб територіальної громади               м. Одеси в наданні освітніх послуг.
Поліпшення якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

	


Інформатизація освітнього процесу та управлінської діяльності освітньої галузі




	


Забезпечення підтримки розвитку інтелектуального та творчого потенціалу дітей та учнівської молоді




	


Розвиток творчого потенціалу та підвищення престижності праці працівників галузі «Освіта»



Підтримка інтелектуального та творчого потенціалу педагогів та молоді міста
	


Проведення у закладах загальної середньої освіти                         м. Одеси різноманітних заходів, спрямованих на покращення освітнього процесу та професійної підготовки учнів, 
у т.ч. проведення тематичних конкурсів з нагородженням переможців цінними подарунками


Стратегія економічного                           та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована)

Підтримка обдарованої учнівської молоді

	

Всебічне сприяння отриманню випускниками навчальних закладів міжнародних сертифікатів з володіння іноземними мовами

Організація поїздок делегацій з обміну досвідом (учнів (вихованців), педагогів та інших працівників)
Протягом року
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Стратегія економічного                           та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована)

Інтеграція закладів та установ освіти до вітчизняного та міжнародного освітнього простору
Пріоритетний напрямок: Турботлива Одеса
Стратегічна ціль: Забезпечення умов повноцінного життя для всіх мешканців міста

Забезпечення надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення
Надання адресної щомісячної муніципальної допомоги особам з  інвалідністю внаслідок війни та сім’ям загиблих (померлих інвалідів війни) воїнів, які безпосередньо брали участь у бойових діях на території інших держав

Протягом            року

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Міська цільова програма надання
соціальних послуг 
та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси                        на 2018-2020 роки

Щомісячна матеріальна   підтримка у середньому                 528 осіб з  інвалідністю внаслідок війни І-ІІІ груп, які безпосередньо брали участь у бойових діях на території інших держав, та 95 сімей загиблих (померлих інвалідів війни) воїнів, які безпосередньо брали участь у бойових діях на території інших держав 
	


Надання адресної щомісячної муніципальної 
допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, сім’ям загиблих (померлих) воїнів, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та сім’ям військовослужбовців, зниклих безвісти в зоні проведення антитерористичної операції  на Сході України



Щомісячна матеріальна  підтримка 105 осіб з інвалідністю внаслідок 
війни І-ІІІ груп, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України; 35 сімей загиблих (померлих) воїнів, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та сімей військово-службовців, зниклих безвісти в зоні проведення антитерористичної операції.
	


Надання адресної одноразової муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг



Фінансова підтримка                   2477 громадян міста, які опинилися у складній життєвій ситуації, на погашення заборгованості           з оплати житлово-
комунальних послуг 
	


Надання адресної одноразової грошової допомоги на проведення  ремонту будинків (квартир) або компенсації витрат на його проведення ветеранам Другої світової  війни                     (1941-1945 рр.)

Київська районна адміністрація Одеської міської ради

Грошова підтримка ветеранів Другої Світової війни (1941-1945 рр.) для поліпшення умов проживання
	




Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради


	




Приморська районна адміністрація Одеської міської ради


	




Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради


	


Надання адресної одноразової грошової допомоги особам з числа громадян міста, які опинились в складній життєвій ситуації (громадяни, які не є мешканцями міста Одеси, але постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій на території міста Одеси)

Київська районна адміністрація Одеської міської ради

Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та сім’ям
	




Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради


	




Приморська районна адміністрація Одеської міської ради


	




Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради




Реалізація заходів, направлених на розв’язання проблем стосовно ґендерної рівності, сімейної політики, домашнього насильства та торгівлі людьми в м. Одесі,               у тому числі: проведення профілактичної, інформаційно- роз’яснювальної роботи та
надання відповідних соціальних послуг мешканцям міста Одеси
Протягом            року
Департамент праці 
та соціальної політики 
Одеської міської ради

Міська цільова 
програма з реалізації сімейної, ґендерної політики, попередження    домашнього      насильства та протидії торгівлі людьми 
на 2019-2021 роки
Підвищення рівня поінформованості мешканців міста щодо  рівних прав жінок та чоловіків, пропагування сімейних цінностей, попередження негативних 
явищ у суспільстві,  поліпшення якості надання допомоги постраждалим особам 




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


	

Сприяння працевлаштуванню, підвищенню професійних здібностей одеситів
Реалізація активних  заходів сприяння зайнятості,                            у т.ч: працевлаштування безробітних громадян; стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць; здійснення професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації, організація громадських та інші робіт тимчасового характеру
Протягом року
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Програма зайнятості населення 
м. Одеси на період до 2022 року
Збереження та розвиток трудового потенціалу, посилення соціального захисту від безробіття
	

Створення  муніципального соціально-побутового комплексу на базі комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси»
Виготовлення проектно-кошторисної документації 
Протягом року
Управління капітального будівництва 
Одеської міської ради
Стратегія економічного                     та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована)
Задоволення потреб мешканців міста в соціально-побутових послугах
	


Проведення ремонту приміщення 
комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси» за адресою: м. Одеса, 
вул. Пантелеймонівська, 101а

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради



Стратегічна ціль: Підвищення якості та доступності медичних послуг

Розвиток мережі амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, оснащення центрів первинної медико-санітарної допомоги
Надання додаткових приміщень та відкриття нових амбулаторій сімейної медицини
Протягом року
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради
Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я»
Підвищення якості та доступності надання медичних послуг населенню
	




Департамент комунальної власності Одеської міської ради


	


Капітальний ремонт приміщень комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» за адресою: м. Одеса, 
пров. Обсерваторний, 8

Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Стратегія економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована)           

	

Розроблення і реалізація Програми розвитку системи ургентної невідкладної медичної допомоги
Створення та оснащення відділення екстреної (невідкладної) допомоги на базі багатопрофільних міських лікарень
Протягом року
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради


Закон України «Про екстрену медичну дорогу»
Поліпшення якості надання медичної допомоги, зниження смертності
	

Створення та дооснащення міського перинатального центру
Розробка проектно-кошторисної документації та  проведення капітального ремонту будівель та благоустрою території комунального некомерційного підприємства «Пологовий будинок № 5» 
Протягом року
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради
Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про вдосконалення організації надання медичної допомоги матерям та новонародженим у перинатальних центрах»
Зниження рівня захворюваності та інвалідності вагітних, роділь, породіль, недопущення материнських втрат. 
Підвищення рівня народжуваності
	




Управління капітального  будівництва 
Одеської міської ради


	

Розроблення та впровадження єдиної інформаційної системи електронної реєстрації і електронного медичного документообігу в центрах первинної медико-санітарної допомоги, пологових будинках, дитячих поліклініках та дитячих лікарнях Одеси
Впровадження модуля 
«Електронна реєстратура»                     у стоматологічних поліклініках м. Одеси
Протягом року


Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради


Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я»
Автоматизація запису до лікаря, відсутність черг



	


Подальше впровадження модулів «Медична інформаційна система»                  у центрах первинної медико- санітарної допомоги, дитячих міських поліклініках, міській студентській поліклініці, багатопрофільних лікарнях, пологових будинках, дитячих міських лікарнях та консультативно-діагностичних центрах



Впровадження електронної амбулаторної карти пацієнта, модуля лабораторних досліджень, модуля звітності та аналітики
	

Будівництво нових, капітальний ремонт та реконструкція існуючих комунальних медичних установ


























Капітальний ремонт та реставрація будівель та споруд з  інженерними мережами комунальної установи  «Міська клінічна лікарня № 1» за адресою: 
м. Одеса, 
вул. М’ясоєдовська, 32
Протягом року
































Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради
Наказ Міністерства охорони здоров’я України                    «Про затвердження примірних положень про заклади охорони здоров’я»
























Забезпечення належних умов надання медичної допомоги та перебування пацієнтів в установах охорони здоров`я














	




Управління капітального будівництва Одеської міської ради 


	


Капітальний ремонт будівель та реконструкція інженерних мереж комунальної установи «Міська клінічна інфекційна лікарня» за адресою: 
м. Одеса, вул. Пастера, 5/7




	


Капітальний ремонт будівель комунальної установи «Міська клінічна лікарня 
№ 11» під розміщення приймально-діагностичного відділення за адресою:  
м. Одеса, вул. Академіка Воробйова, 5 




	


Проведення капітального ремонту будівлі
комунальної установи «Міська дитяча лікарня                 ім. академіка Б.Я. Резніка» для відкриття травматологічних пунктів за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81



Наближення невідкладної травматологічної допомоги дітям














	


Проведення капітального ремонту будівлі
комунальної установи «Дитяча міська клінічна лікарня № 3» для відкриття травматологічних пунктів
за адресою: м. Одеса, 
вул. Академіка              Заболотного, 26а




	


Проведення капітального ремонту будівель комунальної установи «Дитяча міська поліклініка № 5» за адресою: 
м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 80



Забезпечення належних умов надання медичної допомоги дітям та перебування дітей в установах охорони здоров`я






	


Проведення реконструкції будівлі комунальної  установи «Дитяча міська поліклініка № 1» за адресою: 
м. Одеса, 
вул. Краснослобідська, 36




	


Капітальний ремонт будівель та споруд комунальної установи «Міська клінічна лікарня № 8» за адресою: 
м. Одеса,                            Фонтанська дор., 110
Протягом року
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Стратегія економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована)  
Підвищення якості надання медичних послуг
Стратегічна ціль: Поліпшення здоров’я дітей
	

Реконструкція та модернізація стадіонів, спортивних майданчиків, харчоблоків та медичних кабінетів дошкільних та загальношкільних закладів навчальних закладів
Побудова багатофункціональної спортивної арени
Протягом року
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради 
Стратегія економічного                     та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована)
Розвиток спортивної інфраструктури міста, удосконалення існуючої спортивної бази міста
	




Управління капітального будівництва 
Одеської міської ради


	


Реконструкція стадіону «Спартак»




	


Проведення капітального ремонту стадіону Одеської загальноосвітньої школи 
№ 78 І-ІІІ ступенів за адресою: м. Одеса,                                      Люстдорфська дор., 152
Протягом року
Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Бюджет 
міста Одеси 
на 2020 рік
Заняття спортом для дітей та популяризація здорового способу життя.
Створення умов для фізичного розвитку дітей та учнівської молоді
	




Управління капітального будівництва 
Одеської міської ради


	


Проведення капітального ремонту стадіону Одеської загальноосвітньої школи 
№ 63 І-ІІІ ступенів 
за адресою: м. Одеса, 
вул. Академіка                  Корольова, 12




	


Проведення капітального ремонту стадіону Одеської загальноосвітньої школи 
№ 80 І-ІІІ ступенів 
за адресою: м. Одеса, 
вул. Ільфа і Петрова, 13/1




	


Проведення капітального ремонту стадіону Одеської загальноосвітньої школи  
№ 76 І-ІІІ ступенів                          за адресою: м. Одеса,                                      вул. Академіка                  Воробйова, 24




	


Проведення капітального ремонту стадіону Одеської гімназії № 8 за адресою: 
м. Одеса, вул. Іцхака             Рабіна, 8




	


Капітальний ремонт стадіону Одеської загальноосвітньої школи № 106 І-ІІІ ступенів                  за адресою: м. Одеса,                   пров. Дачний, 1
Протягом року
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Стратегія економічного                     та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована)
Заохочення дітей спортом та популяризація здорового способу життя
	


Капітальний ремонт стадіону Одеської загальноосвітньої школи № 71 І-ІІІ ступенів                за адресою: м. Одеса, 
вул. Паустовського, 17а




	


Модернізація медичних кабінетів закладів освіти та придбання необхідного обладнання
Протягом року
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Бюджет 
міста Одеси 
на 2020 рік
Покращення медичного обслуговування учасників освітнього процесу в закладах освіти
	


Модернізація харчоблоків закладів загальної середньої  та дошкільної освіти 



Забезпечення повноцінного харчування дітей в закладах освіти
	

Проведення просвітницької роботи з пропагування здорового способу життя
Участь у Всеукраїнській військово-патріотичній спортивній грі «Сокіл» («Джура»)
І півріччя
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Міська цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я – одесит, патріот України»       
на 2016-2020 роки
Формування і виховання у молоді високих морально-психологічних, морально-бойових якостей та дисциплінованості
	


Проведення міської молодіжної Спартакіади «Патріот»
ІІ півріччя


Формування патріотичних почуттів, здорового способу життя у молодого покоління
Стратегічна ціль: Популяризація здорового способу життя
	

Створення розвиненої інфраструктури для занять спортом і активного відпочинку для всіх груп населення
Проектування та будівництво багатофункціонального спортивного комплексу у Київському районі м. Одеси
Протягом року 




Управління капітального будівництва Одеської міської ради


Стратегія економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована)
Забезпечення сприятливих умов для занять спортом
	


Капітальний ремонт 
2 комунальних позашкільних навчальних закладів 
Протягом року
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради
Стратегія економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована)
Покращення існуючої спортивної бази, комунальних спортивних закладів, підпорядкованих управлінню з фізичної культури та спорту Одеської міської ради
	

Проведення спортивних змагань різних рівнів, залучення до занять фізичною культурою та спортом різних верств населення
Організація та проведення загальноміських спортивних заходів
Протягом року
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради
Проект міської цільової  програми «Розвиток фізичної культури та спорту в м. Одесі на 2020-2022 роки»
Пропаганда спорту, залучення молоді до занять фізичною культурою та спортом
	


Організація та проведення спортивних змагань (близько 600 змагань різних рівнів)




	


Підтримка різних видів спорту, зокрема сприяння проведенню спортивних змагань за меценатської допомоги іноземних партнерів

Департамент міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради
Стратегія економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована)
Проведення спортивних змагань для юнацтва з різних видів спорту, а також створення нових спортивних майданчиків
Стратегічна ціль: Створення умов для соціальної адаптації людей похилого віку та осіб з інвалідністю
	

Розвиток фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та спорту серед інвалідів
Проведення спортивних змагань серед осіб з інвалідністю
Протягом року
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради
Проект міської цільової  програми «Розвиток фізичної культури та спорту в м. Одесі на 2020-2022 роки»
Залучення осіб з інвалідністю до систематичних занять фізичною культурою та спортом
	


Забезпечення абонементами у басейн осіб з інвалідністю




Пріоритетний напрямок: Прозора Одеса
Стратегічна ціль: Реальна участь міської громади в управлінні та життєзабезпеченні міста

Розвиток волонтерського руху
Проведення екологічних акцій з благоустрою міста
Протягом року
Департамент міжнародних зв’язків Одеської міської ради
Стратегія економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована)
Досягнення небайдужого ставлення суспільства до проблем міста (зокрема тих, що стосуються благоустрою),  а також реалізація рівних можливостей дітей з інвалідністю з відхиленнями в розумовому та фізичному розвитку
	


Залучення меценатів, волонтерів, дипломатичних представництв іноземних держав в Одесі, зарубіжних партнерів та небайдужих людей до реалізації проекту «Муніципальний дім ремесел» на базі Одеської спеціалізованої школи № 75 І-ІІ ступенів




	


Організація надання допомоги ветеранам війни, праці, особам з інвалідністю у вирішенні соціально-побутових проблем; військовослужбовцям, які проходять лікування та реабілітацію у військових госпіталях
Протягом року
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Міська цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я – одесит, патріот України» 
на 2016-2020 роки
Виховання у молоді загальнолюдських духовних та моральних цінностей, розвиток комунікативних навичок.
Відчуття власної необхідності тим, хто цього потребує
	


Залучення батьків школярів до участі у пошукових проектах, благодійних акціях




	


Проведення благодійних акцій, спрямованих на підтримку захисників нашої країни, їхніх дітей та родин, медичних працівників і волонтерів, які працюють у зоні проведення антитерористичної операції  




	

Збільшення кількості органів самоорганізації населення та впровадження нових методів їхньої роботи – бригад                      з благоустрою
Створення постійно діючих бригад з благоустрою мікрорайонів, території яких не обслуговуються муніципальними житлово-комунальними службами
Протягом року
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради
Проект міської цільової програми розвитку органів самоорганізації населення в 
м. Одесі                            на 2020-2022 роки
Благоустрій мікрорайонів, території яких не обслуговуються муніципальними житлово-комунальними службами
	

Фінансова та  матеріальна підтримка громадських об'єднань міста










Організаційна підтримка громадських об’єднань ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів та дітей війни міста 
Протягом року

Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради
Міська цільова програма надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки
Поліпшення життєвого рівня незахищених верств населення у місті Одесі
	


Надання фінансової підтримки громадським організаціям, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю


Бюджет 
міста Одеси 
на 2020 рік
Поглиблення співпраці громадськості з органами місцевого самоврядування
	


Залучення громадських об'єднань до участі у проведенні конкурсу соціальних  проектів




	





Відповідні розпорядження міського голови

	


Залучення громадських об'єднань та ветеранських організацій до проведення святкових і урочистих свят та дат у м. Одесі




	


Проведення консультацій                   з громадськістю, діяльність  консультативно-дорадчих органів










Керуюча справами	                                     						                                 О. Оніщенко










































