
ДЛЯ ГРОМАДЯН 
МІСТА ОДЕСА 

ЯК ФОРМУЄТЬСЯ  
ТА ВИТРАЧАЄТЬСЯ  
БЮДЖЕТ МІСТА

БЮДЖЕТ

Бюджет для громадян розроблений для того, щоб у зрозумілій 
формі донести Вам інформацію про те, як громада отримує та 
витрачає кошти. Бюджет для громадян служить інструментом 
підвищення рівня прозорості використання публічних коштів 
та сприяє участі громадян в процесах бюджетування

Бюджет для громадян міста Одеси підготовлений Департаментом фінансів Одеської міської 
ради за експертним супроводом Громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети».



Кожна територіальна громада має свій власний бюджет – хто більший, хто менший. Незалежно від розміру 
бюджету, коштів все одно не вистачає, тому надзвичайно важливо аби у процесі підготовки та виконання бю-
джету ми пам’ятали декілька простих речей:

 гроші йдуть до грошей, не вкладаючи кошти в розвиток, не варто сподіватись на їх зростання у майбутньому;

 хто копійку не цінує, сам і «шага» не вартий – витрати мають бути розумними та виправданими, лише тоді 
вони ефективні;

 знання породжують правильні рішення – лише знаючи особливості бюджетної системи, формування та ви-
трачання бюджету, можна впливати на місцевий розвиток та якість життя у громаді.

Своєчасне прийняття бюджету міста Одеси на 2020 рік забезпечить стабільність та підтримку кожного одесита.

З повагою
Заступник міського голови-
директор департаменту фінансів С.М.Бедрега

Що таке бюджет для громадян?
Бюджет для громадян – це спрощена, позбавлена технічної мови презентація інформації про бюджет громади. 

Бюджет для громадян створений, щоб зробити складну та технічну бюджетну інформацію доступною Вам і Ва-
шим друзям, колегам, родині.

Бюджет для громадян допомагає зрозуміти бюджет громади і побачити своє місце в ньому. Він нагадує, що бю-
джет громади - це кошти всіх її мешканців,  і показує,  що гроші в бюджеті не з’являються нізвідки, а витрати з 
бюджету не робляться лише за бажанням когось з керівників громади, або групи громадян. 

Також важливо, що бюджет для громадян демонструє можливості для кожного мешканця громади впливати на 
формування та витрачання бюджету своєї громади. 

Шановні одесити!
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Місцевий бюджет – це фінансовий план громади. В ньому визначається, звідки громада буде отримувати кош-
ти, а також на що їх витрачатиме. Бюджет громади формується та управляється на основі Бюджетного кодексу 
України. Це означає, що існують чіткі правила, звідки і в якому порядку громада отримує кошти в свій бюджет, 
а також куди вона може їх витрачати. Бюджет, а також зміни до нього затверджуються рішенням місцевої ради. 

Доходи бюджету – кошти, виражені в грошах, які громада заробила сама, а також отримала від держави. Дохо-
ди бюджету формуються з податків та зборів, неподаткових надходжень (наприклад, кошти, отримані за надання 
адміністративних послуг, кошти, які самостійно заробили бюджетні установи). 

Видатки бюджету – кошти, що витрачаються на цілі та заходи, які заплановані в бюджеті. 

Трансферти – це кошти, які передаються з бюджетів інших рівнів до бюджету міста. До трансфертів відносяться 
дотації та субвенції. 

Субвенції – кошти, які з державного бюджету передають місцевим бюджетам на виконання конкретних повно-
важень, які делеговані державною. Ці кошти можна використовувати лише за певним призначенням. Приклади 
субвенцій – інфраструктурна, медична, освітня. Субвенції також можуть передаватися з одного місцевого бю-
джету іншому. Наприклад, передача коштів обласній лікарні на лікування міських жителів - з міського в обласний 
бюджет.

Дотації – кошти, які виділяються з бюджету вищого рівня для того, щоб досягти рівних доходів населення у всіх 
населених пунктах.

Загальний фонд – це кошти, передбачені для надання послуг установами. Кошти загального фонду витрача-
ються переважно на виплати заробітної плати та оплату енергоносіїв, для надання громадянам послуг освіти 
(дитячі садки, школи, позашкільні заклади), культури (будинки культури, клуби, бібліотеки, музеї), медицини (ФАПи, 
амбулаторії), соціального захисту, фізичної ̈культури і спорту (дитячо-юнацька спортивна школа, заходи та зма-
гання різного характеру).

Спеціальний фонд –  це окремий̆ фонд, кошти якого мають цільове спрямування. Основну частину спеціального 
фонду формують бюджет розвитку та власні надходження бюджетних установ, а також інші ресурси, наприклад 
гранти від міжнародних організацій̆. 

Бюджет розвитку – кошти, які витрачаються на капітальне будівництво, реалізацію інвестиційних проектів, ка-
пітальний̆ ремонт та реконструкцію об’єктів соціально-культурної ̈сфери і житлово-комунального господарства 
тощо. Тобто на будівництво, модернізацію та ремонт доріг, шкіл, садочків, амбулаторій̆, клубів. 

Реверсна дотація – це кошти, які місцеві бюджети передають до державного в тому разі, якщо місто збирає біль-
ше податку на доходи фізичних осіб, а також податку на прибуток підприємств за встановлений на державному 
рівні коефіцієнт податкоспроможності територій. За рахунок цього в держави є можливість забезпечувати функ-
ціонування тих населених пунктів, в яких рівень збору основних податків є меншим за встановлений державою 
коефіцієнт, який визначає необхідний для функціонування громади рівень збору податків.  

Податкові надходження – це надходження від усіх податків та зборів, які зараховуються до місцевого бюджету. 
До місцевого бюджету, зокрема, зараховуються 60% податку на доходи фізичних осіб, 10% податку на прибуток 
підприємств, акцизний податок з продажу підакцизних товарів, податок на майно, єдиний податок, збір за місця 
для паркування, туристичний збір, екологічний податок, рента плата за користування ресурсами. Для місцевих 
бюджетів визначальним є саме податок на доходи фізичних осіб. 

Неподаткові надходження – це частина прибутку комунальних підприємств, яка іде в місцевий бюджет, адміні-
стративні збори, платежі та штрафи, надходження від орендної плати, власні надходження бюджетних установ 
та інш. 

Доходи від операцій з капіталом -  це кошти, що надходять від продажу комунального майна та землі. 

Податок на доходи фізичних осіб – податок на доходи мають сплачувати всі громадяни України, незалежно 
від того, отримано дохід в Україні чи за кордоном, а також іноземці, які отримують дохід в Україні. Якщо дуже 
узагальнити – то цей податок сплачується з будь-яких доходів, втім, найчастіше громадяни сплачують такий 
податок із заробітної плати. За працевлаштованих громадян цей податок сплачує роботодавець, в розмірі 18 % 
від офіційної заробітної плати працівника. 

Бюджетна термінологія
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Бюджет – це ключовий інструмент для управління містом, а також втілення в життя пріоритетів та цілей розвит-
ку міста. Дії органу місцевого самоврядування по управлінню бюджетом міста на один рік умовно можуть бути 
розділені на декілька стадій, і займають більше часу, ніж 1 календарний рік. Період управління бюджетом на 
один рік – називається бюджетним циклом і включає: складання проекту бюджету, розгляд проекту бюджету 
та його затвердження, реалізація прийнятого бюджету, і, насамкінець, звітування про результати виконання 
бюджету за рік.  Один бюджетний цикл займає більше, ніж півтора календарних роки. Завершення одного бюд-
жетного циклу фактично накладається на початок вже наступного бюджетного циклу. 

Бюджетний цикл 

СКЛАДАННЯ 
БЮДЖЕТУ
На цій стадії загальнодержавні органи 
подають розрахунки міжбюджетних 
трансфертів. Місцеві органи влади разом 
з розпорядниками бюджетних коштів, 
наприклад, відділ освіти, розробляють 
та подають бюджетні запити. На основі 
поданих розрахунків міжбюджетних 
трансфертів та бюджетних запитів вже 
відбувається розробка проекту рішення про 
місцевий бюджет. Підготовлений попередній 
проект бюджету оприлюднюється на сайті 
ради. 

ВИКОНАННЯ 
БЮДЖЕТУ
Саме на цьому етапі здійснюються всі 
витрати та збираються всі податки. Окрім 
того, протягом виконання бюджету може 
виникати необхідність внесення змін в нього. 
Всі зміни проходять окрему процедуру 
від розгляду бюджетною комісією ради 
і до затвердження на сесії ради. Окрім 
того, законодавством встановлено 
обов’язок щоквартального звітування про 
виконання бюджету, що також передбачає 
затвердження квартальних звітів окремими 
рішеннями ради по завершенню кожного 
кварталу. 

РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
БЮДЖЕТУ
Попередній проект рішення про бюджет 
обговорюється та затверджується на 
засіданні постійної комісії місцевої ради, 
яка відповідає за питання бюджету. Далі 
проект рішення передається на розгляд 
виконавчого комітету, який також повинен 
його затвердити. Після цього проект 
бюджету розглядається та затверджується 
вже на сесії місцевої ради. Рішення про 
затвердження бюджету приймається не 
пізніше, ніж 25 грудня. Після прийняття, 
рішення, сам бюджет, оприлюднюються на 
сайті ради.

ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ 
БЮДЖЕТУ
По завершенню року, для якого виконувався 
бюджет, розпочинається підготовка звіту 
про виконання бюджету за рік. Звіт також 
проходить всю процедуру розгляду 
та затвердження в усіх інстанціях, яка 
завершується розглядом та затвердженням 
рішення місцевою радою. Затверджений 
звіт оприлюднюється на сайті ради. Окрім 
того, бюджетне законодавство встановлює 
обов’язкову вимогу проведення публічного 
звітування про виконання бюджету. Публічне 
представлення звіту про виконання бюджету 
повинно відбутись не пізніше, ніж 15-те 
березня наступного року. Місцева рада 
повинна широко анонсувати захід, на якому 
буде представлятись звіт про виконання 
бюджету, та запрошувати громадськість 
відвідати його.
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ЯК МОЖНА ВПЛИВАТИ 
НА БЮДЖЕТ СВОГО МІСТА 

СІЧЕНЬ-15 БЕРЕЗНЯ 
Вже по завершенню календарного року 
розпочинається етап звітування про 
виконання бюджету за рік. 

Як долучитись: 

■ Взяти участь в обговоренні звіту про 
виконання бюджету під час його 
публічного представлення; 

■ Відвідати сесії, на якій звіт про виконання 
бюджету затверджується; 

■ Ініціювати громадський аудит 
виконаного бюджету: як по окремих 
напрямках (наприклад, щодо гендерної 
орієнтованості чи освіти), так і всього 
бюджету в цілому.

СІЧЕНЬ-ГРУДЕНЬ 
В цей час відбуваються закупівлі, 
фінансується робота бюджетних установ 
і організацій, збираються податки. За 
потреби вносяться зміни до бюджету. 

Як долучитись: 

■ Подати проект на конкурс «Бюджету 
участі». Брати участь в кампаніях агітації 
за проекти бюджету участі та голосувати 
за проекти бюджету участі; 

■ Ініціювати громадський моніторинг 
виконання бюджету; 

■ Відвідувати засідання бюджетної комісії та 
сесій міської ради, на яких розглядаються 
бюджетні питання.

ТРАВЕНЬ-ЖОВТЕНЬ
В цей час відбувається складання бюджету 
на наступний рік. 

Як долучитись: 

■ Подавати пропозиції до бюджету 
депутатам; 

■ Подавати пропозиції безпосередньо 
до місцевої ради; Місцева рада також 
сама може організувати процес збору 
пропозицій до бюджету від громадян; 

■ Брати участь в експертних групах, 
дорадчих органах, наприклад, з питань 
врахування бюджетом гендерних 
аспектів.  

ЛИСТОПАД-25 ГРУДНЯ
В цей час попередній проект проходить 
узгодження та обговорення, під час кожного 
з яких до бюджету можуть вноситись певні 
незначні зміни. 

Як долучитись: 

■ Взяти участь в бюджетних слуханнях та 
висловлювати свої пропозиції до проекту 
бюджету. Слухання може ініціювати рада 
або громадяни самостійно; 

■ Відвідувати засідання бюджетної комісії, 
виконавчого комітету та сесії ради; 

■ Допомагати фінансистам в створенні 
Бюджету для громадян; 

■ Сприяти поширенню прийнятого 
рішення про бюджет, а також Бюджету 
для громадян – розповсюджувати ці 
документи електронно, обговорювати їх з 
колегами чи знайомими.
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НА ЧОМУ ЗАСНОВАНО БЮДЖЕТ 
НАШОГО МІСТА 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ 
РОЗВИТКУ МІСТА 

Будь-який бюджет не створюється у вакуумі. Основою для складання бюджету є стан соціально-економічного ро-
звитку громади. Окрім того, бюджет є інструментом досягнення стратегічних цілей, які визначила для себе громада. 

Стратегічні цілі розвитку громади та соціально-економічний стан громади і є основою, на якій формується бюджет.

Населення міста всього та за віком 
Наявне населення (станом на 01.09.2019 року,осіб) 1 014 255

Постійне населення (на 01.01.2019р.), осіб у т.ч. за віком 995 496

0-17 р 164 009

18-34 р 221 945

35-59 р 375 377

>60 234 165

Зайнятість і доходи населення
Середньооблікова кількість штатних працівників по місту (ІІ квартал 2019 року),осіб 250 700

Зареєстровоні безробітні (на кінець вересня 2019р.),осіб 1 879

Середньомісячна заробітна плата (ІІ квартал 2019 р.),грн. 9 492

Соціально-незахищені категорії населення станом на 01.11.2019р.
Пенсіонери (згідно Пенсійної бази) 232 999

Особи з інвалідністю (вкл. дітей) 59 352

Учасники бойових дій, сім'ї загиблих та діти війни (всього, вкл II Світова, Афган, АТО) 15 615

Діти війни 60 382

Кількість одержувачів допомоги на дітей одиноким матерям 4 437

Ветерани праці 42 452

Постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС 2 431

Діти з багатодітних сімей, які користуються пільгами 10 534

Одержувачі одноразової соціальної допомоги при народженні дитини 27 310

Одержувачі соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю 3 189

Кількість внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку 28 099

Інші категорії 21 253

Пріоритетами розвитку нашої громади на найближчі 10-ть років є: 

  Конкурентоспроможна Одеса   Зручна Одеса   Чиста Одеса

  Інноваційна Одеса   Прекрасна Одеса   Освічена Одеса

  Приваблива Одеса   Комфортна Одеса   Турботлива Одеса

  Розумна Одеса   Енергоефективна Одеса   Прозора Одеса

  Туристична Одеса
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ЗВІДКИ В БЮДЖЕТІ 
ГРОШІ 

Реформа децентралізації дозволила суттєво наростити дохідну частину місцевих бюджетів.

Доходи місцевих бюджетів умовно поділяють на власні (ті, які органи місцевого самоврядування можуть заро-
бити) та передані (ті, які місцевим бюджетам передають з державного бюджету на безповоротній основі. Їх ще 
називають міжбюджетними трансфертами).

Власні доходи бюджету міста Одеси формують:

■ Податкові надходження (забезпечують 92,2% загальної суми власних доходів). 
 Це частина від загальнодержавних податків та зборів - податок на доходи фізичних осіб, місцеві податки і 

збори (податок на майно, єдиний податок, туристичний збір та ін.), податок на прибуток, акциз. 
■ Неподаткові надходження (6,6% загальної суми власних доходів). 

 Це орендна плата, держмито, штрафи. 

■ Інші надходження: кошти від продажу основного капіталу (кошти від відчуження комунального майна, прода-
жу земельних ділянок), цільові фонди.

Податкові надходження млн грн
Податок на доходи фізичних осіб 5220,8

Єдиий податок 1463,0

Податок на майно 987,8

Акцизний податок з реалізації підакцизних товарів 278,9

Збір за місця для паркування 32,2

Туристичний збір 9,0

Екологічний податок 3,0

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності ОТГ міста Одеси 0,9

Інші 0,1

Всього 7995,7

Доходи бюджету міста Одеси млн грн

Освітня субвенція 1270,4

Медична субвенція 202,7

Податкові надходження 7995,7

Неподаткові надходження 569,8

Доходи від операцій з капіталом 110,2

Всього: 10148,8 млн грн 
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КУДИ ІДУТЬ ГРОШІ 
З БЮДЖЕТУ 

Пріоритетами бюджету міста Одеси на 2020 рік, як і в попередні роки, залишається соціальна спрямованість та 
розвиток міста. 

Першочерговими видатками бюджету є видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних 
установ (38,0 тис. штатних одиниць), які складають 35,9 % усіх видатків бюджету. 

Найбільшу питому вагу у видатковій частині бюджету складають видатки соціальної спрямованості. Це видатки 
в галузях «Освіта», «Охорона здоров’я», «Соціальний захист і соціальне забезпечення», «Культура і мистецтво», 
«Фізична культура і спорт», «Будівництво об’єктів соціально-культурного призначення»), які сукупно складають 
50,2 %. 

Питома вага видатків бюджету розвитку складає 19,1 %, зокрема, на транспорт і дорожнє господарство - 10,1 %, 
житлово-комунальне господарство - 9,7 %.

При складанні бюджету міста Одеси на 2020 рік знайшли відображення і стратегічні пріо-
ритети розвитку міста. Зокрема, визначені витрати на: 

1 реалізацію соціальних інтересів кожного мешканця міста, задоволення базових соціальних потреб, 
особливо тих громадян, які потрапили у скрутне становище та потребують соціального захисту;

2 посилення соціального захисту громадян від безробіття, підвищення рівня економічної активності 
населення, сприяння його продуктивній зайнятості;

3 поліпшення здоров’я дітей;

4 забезпечення прозорості та рівного доступу до якісної освіти, забезпечивши проведення 
реконструкції та капітального ремонту закладів загальної середньої освіти;

5 створення умов для повноцінного розвитку дітей та підлітків;

Видатки бюджету міста Одеси млн грн

Оплата працi з нарахування 
працівників бюджетних установ 3 548,2

Оплата комунальних послуг 247,4

Видатки бюджету розвитку 1 892,5

Реверсна дотація 331,0

Інші видатки 3 871,9

Всього: 9 891,0 млн грн 

7



Видатки на виплату заробітної плати (без нарахувань)

Галузь Cередня заробітна 
плата, грн

Кількість 
працівників

Всього (без нарахувань),  
млн грн

Освіта 8672,3 17505 1821,7

Культура та мистецтво 6942 575 47,9

Фізична культура та спорт 8165,7 348 34,1

Основні напрямки видатків млн грн

Освіта 3 121,7

Будівництво 1 738,1

Транспорт і дорожнє господарство 996,8

Житлово – комунальне господарство 958,8

Інші видатки 838,7

Охорона здоров’я 729,9

Державне управління 688,2

Соціальний захист та соціальне забезпечення 512,9

Економічна діяльність 135,6

Культура і мистецтво 113,5

Фізична культура і спорт 56,8

Всього 9 891,0

6 забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;

7 розширення мережі дитячих дошкільних закладів, зокрема проведення реконструкції та капітального 
ремонту будівель комунальної власності;

8 реконструкцію та капітальний ремонт медичних установ комунальної власності задля надання 
якісних медичних; 

9 капітальний ремонт  житлового фонду та здійснення  заміни і модернізацію ліфтів задля створення 
комфортних умов проживання мешканців міста Одеси; 

10 модернізацію та переобладнання рухомого складу міськелектротранспорту для забезпечення 
належного рівня транспортного обслуговування жителів міста;

11 розвиток інформаційної інфраструктури туристичних послуг та просування та позиціонування міста 
як міжнародного туристичного центру, цікавого для відвідування протягом усього року;

12 підвищення рівня енергоефективності;

13 підтримку малого та середнього бізнесу та підтримку інвестиційної діяльності.
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Муніципальні виплати Всього,  
млн грн

К-ть 
отримувачів

Виплати соціально-незахищеній категорії працівників, кращім педагогічним 
працівникам та одиноким пенсіонерам, що працювали в закладах освіти міста

10,5 3289

Заплановані видатки на муніципальні виплати соціально-незахищеній категорії 
працівників, кращим медичним працівникам та одиноким пенсіонерам, що 
працювали в закладах охорони здоров'я міста

7 1145

Муніципальні виплати обрадованим дітям, творчим діячам, працівникам установ 
культури та мистецтва міста

0,5 302

Грошові персональні виплати видатним спортсменам міста, їх тренерам та 
ветеранам спорту

1,4 111

Фінансова підтримка громадських організацій спортивної направленості 3,2 5

Найбільші видатки з бюджету міста Одеси млн грн
Освіта 3 121,7

з них Оплата працi з нарахування працівників бюджетних установ 2 500,3

оплата комунальних послуг та енергоносіїв 207,5

видатки бюджету розвитку 40,5

інші 373,4

Охорона здоров'я 729,9

з них Оплата працi з нарахування працівників бюджетних установ 30,5

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

інші 649,4

видатки бюджету розвитку 50,0

Соціальний захист 512,9

з них Оплата працi з нарахування працівників бюджетних установ 144,8

оплата комунальних послуг та енергоносіїв 6,9

видатки бюджету розвитку 3,8

інші 357,4

Культура 113,5

з них Оплата працi з нарахування працівників бюджетних установ 58,4

оплата комунальних послуг та енергоносіїв 6,0

видатки бюджету розвитку 1,5

інші 47,6

Транспорт та дорожнє господарство 996,8

з них Оплата працi з нарахування працівників бюджетних установ 48,1

оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4,5

видатки бюджету розвитку 406,9

інші 537,3

Житлово-комунальне господарство 958,8

з них Оплата працi з нарахування працівників бюджетних установ 55,5

оплата комунальних послуг та енергоносіїв 0,1

видатки бюджету розвитку 524,3

інші 378,9
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ВИДАТКИ В СФЕРІ 
ОСВІТИ 

Загальноосвітні навчальні заклади

Кількість ЗНЗ 129

Кількість учнів 103793

Середня кількість учнів в одному навчальному класі 28

Дошкільні навчальні заклади

Кількість ДНЗ 129

Середня кількість вихованців в одному ДНЗ 234

Кількість дітей, що очікує зарахування в ДНЗ 2662

Середня тривалість очікування 6 міс.

Найбільш знакові проекти, які будуть реалізуватись в 2020 р.  млн. грн.

Капітальний ремонт Одеської спеціалізованої загальноосвітньої школи №75  
(вул. Садова, 4)

22,7

Капітальний ремонт будівлі ОЗОШ № 60 І–ІІІ ступенів  
(вул. Комітетська, 5)

14,0

Реконструкція будівлі Одеської загальноосвітньої школи №33 I-III ступенів  
(вул. Космонавта Комарова,8)

10,0

Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою прилеглої території ОЗОШ №106  
(пров. Дачний,1)

10,0

Відкриття будинку творчості, який будується за адресою  
(вул.Космонавта Комарова, 8)

1,5

Відкриття дошкільних навчальних закладів  № 41  
(вул.Картамишевська, 10), № 217 (вул. Юрія та Івана Лип, 52)

1,5

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування 2

Заходи з енергосбереження 3,2

Пріоритетами видатків в сфері освіти в 2020 році є створення умов для повноцінного розвитку дітей та підлітків 
(2383,2 млн грн), забезпечення прозорості та рівного доступу до якісної позашкільної освіти (81,2 млн грн), забез-
печення доступу молоді до професійно-технічної освіти (185,4 млн грн), доступу до спеціальної освіти в школах 
естетичного виховання (207,4 млн грн), а також надання підтримки дітям від 2 до 18 років з особливими освітніми 
потребами на базі інклюзивно-ресурсних центрів (9,6 млн грн), які були відкриті в 2018-2019 роках. 

Видатки в сфері освіти 

Навчальні 
заклади

тис. грн 
на одну дитину/рік

всього,  
тис. грн

загальноосвітні заклади 166,6 1761500

дошкільні заклади 26 784000

позашкільні заклади 1,9 77200

школи естетичного виховання 26,1 218400

професійно-технічні навчальні закади 30 204000
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ВИДАТКИ В СФЕРІ  
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Капітальні видатки в сфері освіти млн грн

Всього на загальноосвітні заклади: 26,4

Капітальний ремонт 16,6

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування 7,2

Заходи з енергосбереження 2,6

Всього на дошкільні заклади: 11,7

Капітальний ремонт 6,5

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування 2

Заходи з енергосбереження 3,2

Пріоритетами розвитку міста Одеса в сфері охорона здоров’я на найближчі 10-ть років  є надання якісної та 
доступної медичної допомоги всім верствам населення: матерям та дітям, людям з інвалідністю, особам з не-
виліковними захворюваннями, людям похилого віку та особам, які потребують довгострокових реабілітаційних 
методів для їх соціальної адаптації після важких станів, згідно гарантованого державою пакету медичних послуг.

Видатки бюджету міста Одеси на 2020 р. в сфері охорони здоров’я спрямовані на підвищення якості та доступ-
ності медичних послуг (20 млн грн), поліпшення здоров’я дітей (10 млн грн), популяризацію здорового способу 
життя (2,8 млн грн).

В 2020 році буде продовжено поетапну реконструкцію комунальної установи «Одеська міська клінічна інфекцій-
на лікарня». Загалом за 3 роки (2018-2020р.р.) на реконструкцію буде спрямовано  250,0 млн грн

Також продовжиться масштабний капітальний ремонт і реконструкція комплексу споруд комунальної установи 
«Міська клінічна лікарня № 1» (Єврейська лікарня), яка є пам’яткою містобудування і архітектури місцевого зна-
чення. Враховуючи, важливість даного медичного закладу для Одеси, питання про його модернізації та осна-
щення новітнім медичним обладнанням для створення комфортних умов перебування пацієнтів стало вкрай ак-
туальним. Обсяг фінансування за 2018-2020р.р. складе понад 150,0 млн грн

Енергоефективна Одеса

З метою скорочення споживання теплової енергії в загальноосвітніх закладах міста Одеси укладено 41 ЕСКО – 
договір за енергосервісом, на підставі яких в проекті бюджету м. Одеса на 2020 рік по галузі «Освіта» передба-
чені видатки в сумі 5,5 млн грн. Крім того, на проведення капітальних видатків, спрямованих на заходи з енергоз-
береження заплановано 5,8 млн грн. Таким чином, на підвищення рівня енергоефективності в установах освіти 
на 2020 рік заплановані видатки в розмірі 11,3 млн грн

Видатки в сфері охорони здоров’я 

Заклади кількість 
установ

обсяг видатків,  
млн грн

Лікарні 8 174,9

Некомерційні підприємства первинної 
медико-санітарної допомоги

19 94,7

Пологові будинки 5 56,4

Будинки дитини 2 24,1

Cтоматологічні поліклініки 4 19
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Капітальні видатки в сфері охорони здоров’я млн грн

Капітальний ремон та реконструкція 243,2

Придбання медичного обладнання 50

Капітальні видатки в сфері охорони здоров’я млн грн

Проведення капітального ремонту 1,1

Придбання обладнання 0,4

Найбільш знакові проекти, які будуть реалізуватись в 2020 р.   млн. грн.

Реконструкція та капітальний ремонт  інженерних мереж та будівель  
КУ "Міська клінічна інфекційна лікарня" (вул. Пастера,5/7) 62,0

Ремонтно-реставраційні роботи будівель КУ «Міська клінічна лікарня № 1»  
(М'ясоєдовська,32) 50,0

Капітальний ремонт будівель КУ «Міська клінічна лікарня № 11»  
(вул. Воробйова, 5).  38,0

Реконструкція будівель з інженерними мережами КУ «Міська дитяча лікарня ім. акад. Б.Я. Резніка» 
(вул. Дача Ковалевського, 81) 21,0

Впровадження сучасних інформаційних технологій  
у медичну практику 20,0

Створення міського перінатального центру другого рівня  
на базі пологового будинку №5 10,0

Реконструкція будівлі КУ «Міська дитяча лікарня №3»,  
(вул.АК. Заболотного,26а) 5,0

Організація єдиної системи надання медичної допомоги при серцево-судинних захворюваннях 
для досягнення максимального відновлення пацієнтів після інфарктів та інсультів 5,0

ВИДАТКИ В СФЕРІ КУЛЬТУРИ  
ТА МИСТЕЦТВА 

Видатки бюджету міста Одеси на 2019 рік в сфері культури та мистецтва спрямовані на забезпечення загальної 
доступності до інформації та культурних цінностей, що зберігаються та надаються в тимчасове користування 
бібліотеками міста (42,6 млн грн), збереження та популяризацію пам’яток матеріальної та духовної спадщини 
України (4,8 млн грн), організацію культурного дозвілля населення (15,5 млн грн). 

В 2020 році передбачені капітальні витрати для трьох закладів сфери культури та мистецтва на придбання об-
ладнання (0,4 млн грн) та проведення капітального ремонту (1,1 млн грн).

Видатки в сфері культури та мистецтва 

Заклади кількість 
установ

обсяг видатків,  
млн грн

Бібліотеки 38 43

Одеський зоопарк 1 32,2

Театр духової музики 1 10

Музеї та галереї 3 4,9
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 
І СПОРТ 

ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ 
СПАДЩИНИ 

ТУРИЗМ  

Значна кількість будівель історичного центру є унікальними пам’ятками містобудування та архітектури націо-
нального і місцевого значення, багато з яких є своєрідною візитною карткою міста. 

У 2020 році будуть продовжені ремонтно-відновлювальні роботи більш ніж 20 фасадів та будівель в межах реалі-
зації Міської комплексної програми збереження та розвитку історичного центру міста Одеси на 2019-2021 роки .

Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт і реставрацію фасадів історичного ареалу міста становитиме 
95,71 млн грн.

Безперечно головною подією у 2020 році має стати відкриття після реставрації архітектурної пам’ятки істо-
ричного центру Одеси - «Будинку Руссова», який довгий час перебував у занедбаному стані.

Видатки в сфері туризму в бюджеті міста Одеси на 2020 рік спрямовані на створення комфортного середовища 
для туристів (0,965 млн грн), розвиток інформаційної інфраструктури щодо туристичних послуг (0,25 млн грн), 
а також просування та позиціонування міста як міжнародного туристичного центру, цікавого для відвідування 
протягом усього року (2,2 млн грн).

Видатки в сфері фізичної культури і спорту з бюджету міста Одеси на 2020 р. спрямовані на забезпечення роз-
витку системи позашкільної освіти спортивної направленості, залучення дітей та підлітків до занять фізичною  
культурою та спортом, до фізично-активного дозвілля та формування здорового способу життя (46,0 млн грн), 
а також інтеграцію позашкільної освіти з громадськими організаціями спортивної направленості (3,2 млн грн).

 Всього пам’яток архітектури та історії
 З них потребують ремонтно-реставраційних робіт

1050

Культурна спадщина міста

Всього: 
1222

Видатки на провадення спортивних заходів

Заходи Видатки бюджету 
на один захід, 
тис. грн

Кількість 
спортивних 
заходів

Проведення зборів  
та змагань,  
тис. грн

Олімпійські види спорту 23,5 97 2300

Неолімпійські види спорту 17,7 31 549
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ВИДАТКИ В СФЕРІ  
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Міські соціальні допомоги та виплати в межах прогам соціальної направленості

Назва  
Програми/заходів

кількість 
отримувачів

сума,  
млн грн

Міська цільова програма надання соціальних 
послуг та інших видів допомоги незахищеним 
верствам населення міста Одеси (2018-2020 рр.)

280000 300,00

1
Муніципальна адресна одноразова допомога 
до Дня Перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні

70550 47,79

2 Адресна матеріальна допомога громадянам в 
особливих випадках 42000 115,53

3 Фінансова підтримка ветеранів війни, сімей 
загиблих (померлих) воїнів 2800 43,77

4

Адресна допомога та пільги населенню у 
сфері житлово-комунальних послуг, послуг 
зв’язку та пільгового проїзду на залізничному 
транспорті

196000 27,95

5 Допомога малозабезпеченим громадянам у 
вигляді гарячих обідів 2380 17,92

6 Інші видатки 10000 47,04

Міська програма «Рівність» 800 7,00

1 Забезпечення протезно-ортопедичними 
виробами осіб з інвалідністю, у тому числі дітей 10 2,00

2
Надання матеріальної допомоги особам з 
інвалідністю на закупівлю комп'ютерної та 
офісної техніки

100 1,50

3 Інші видатки 700 3,50

Міська цільова програма розв’язання 
пріоритетних соціальних проблем міста Одеси 
«Соціальне партнерство» на 2019-2020 роки 
разом, в тому числі: 

4600 2,00

1

Вирішення пріоритетних соціальних проблем 
міста через реалізацію заходів, розроблених 
інститутами громадянського суспільства (на 
основі поєднання бюджетного фінансування, 
коштів, залучених виконавцями заходів)

4600 1,10

2

Надання соціальних послуг населенню 
недержавними організаціями за рахунок 
власних коштів з додатковим фінансуванням з 
бюджету міста Одеси

900 0,90
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  
ГОСПОДАРСТВО ТА БЛАГОУСТРІЙ 

ТРАНСПОРТ І ДОРОЖНЄ  
ГОСПОДАРСТВО 

Житлово-комунальне господарство – досить ємне поняття, яке містить в собі комплекс заходів по утриманню 
території міста в належному санітарному стані, поліпшенню його естетичного вигляду, збереженню об`єктів бла-
гоустрою, виконанню робіт з будівництва та підтримці у належному стані об’єктів житлового фонду. Видатки з 
бюджету міста в сфері ЖКГ спрямовані на забезпечення комфортного проживання мешканців та підвищення 
привабливості міста, зокрема, на:

■ виконання капітального ремонту житлових будинків; 

■ заміну та модернізацію ліфтів; 

■ проведення ремонтних робіт на теплових мережах; 

■ забезпечення житлом дітей сиріт та будівництво житлового будинку (мкр. ІІІ-4-3 сел. Котовського); 

■ проведення робіт з благоустрою (озеленення, утримання фонтанів та бюветних комплексів, утримання 
мереж зовнішнього освітлення тощо)

Видатки з бюджету в сфері транспорту та дорожнього господарства спрямовані на надання якісних та безпеч-
них послуг з перевезення пасажирів. В 2020 році продовжиться оновлення та модернізація рухомого складу 
міського електротранспорту. 

Придбання у 2017 році за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку 47 нових 
тролейбусів дозволило оновити рухомий склад пасажирських тролейбусів, що виходять на маршрути міста, на 
51 %.

За останні 3 роки комунальним підприємством «Одесміськелектротранс» придбано 22 кузови трамвайних ваго-
нів. 2020 році мешканці міста побачать на вулицях нові модернізовані трамвайні вагони. 

Окрім того, в 2020 році розпочнеться реалізація інвестиційного підпроекту «Магістральний трамвайний марш-
рут прямого сполучення «Північ-Південь», який дозволить придбати 16 одиниць тридцятиметрових нових трам-
вайних вагонів та 7 одиниць трамваїв до двадцяти метрів із частково низькою підлогою.

Житловий фонд та благойстрій 

Ремонт орієнтовна 
кількість, од. 

тис. грн

Капітальний ремонт житлового фонду, у 
тому числі вітхого та аварійного житла

175 110 000,0

Капітальний ремонт та заміна ліфтів 122 100 000,0

 Пасажирський рухомий склад, од.
 Потребує оновлення, од.

165 115

206 173

Стан міського електротранспорту

Трамваї Тролейбуси
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В сфері дорожнього господарства продовжаться роботи з покращення якості дорожнього покриття, будівництва 
зупинкових комплексів, організації в м. Одесі дорожнього руху із застосуванням технічних засобів інформацій-
но-телекомунікаційних, автоматизованих систем керування та нагляду за дорожнім рухом. 

Модернізація та переобладнання міського електротранспорту 

Транспорт тис.грн. очікувана кількість, од

Модернізація, переобладнання трамваїв 45 000,0 4

 Потребують поточного ремонту, тис.м2

 Потребують капітального ремонту, тис.м2

Стан доріг в місті Всього: 
4880
тис.м2

В 2020 році в сфері заплановано: 
■ завершити будівництво велопішохідної естакади «Траса здоров’я», яка дозволить з’єднати ділянки одеського 

узбережжя від мису Ланжерон до мису Великий Фонтан, утворивши єдиний велопішохідний маршрут 
загальною протяжністю 15 км; 

■ розпочати масштабний капітальний ремонт вул. Толбухіна (на ділянці від вул. Петрашевського до вул. 
Чубаївської);

■ реконструювати вул. Новощіпний ряд, яка є важливою складовою магістрального швидкісного трамвайного 
маршруту, що з’єднає місто по осі «Північ-Південь». 

Ремонт та будівництво доріг 

Ремонт очікувана 
протяжність, кв.м

тис. грн

Капітальний ремонт та будівництво доріг 123 000 339 829,3

Поточний ремонт доріг 63 000 50 000,0

250

2592
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В міському бюджеті передбачено 50 000,0 тис.грн. для реалізації проектів міста, які запропонували та обрали 
одесити. В 2020 році будуть реалізуватись проекти, які були обрані в 2019 р. 

Мінімальний вік учасників – 18 років. 

Основі етапи: 

Запрошуємо долучатись до участі в
 конкурсі проектів на 2021 рік. 

Подача 
проекту 

Голосування за проекти 
через платформу 

«Соціально-активний 
громадянин»

Визначення 
переможців

Реалізація 
проектів

Детальніше на платформі 
Соціально-активний громадянин 

ГРОМАДСЬКИЙ 
БЮДЖЕТ 

Восени подавай свій 
проект через платформу 

«Соціально-активний 
громадянин» 

Активно розповідай 
про свій проект та 

залучай якомога більше 
друзів, знайомих, сусідів 

та небайдужих, які 
підтримують твої ідею 

Насолоджуйся тим,  
що робиш своє місто 

кращім! 



КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Департамент фінансів Одеської міської ради

  65026 вул. Жуковського ,13

  findep@omr.gov.ua

  722-03-69




