Проєкт
 
Про хід виконання у 2020 році Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року (актуалізована), затвердженої рішенням Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року № 1321-VIІ



Відповідно до статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», з метою здійснення контролю за виконанням Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року (актуалізована), затвердженої рішенням Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року                         № 1321-VIІ, Виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ: 

1. Взяти до відома інформацію про хід виконання у 2020 році Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року (актуалізована), затвердженої рішенням Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року 
№ 1321-VIІ, надану Департаментом економічного розвитку Одеської міської ради (додається). 

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


Міський голова 									Г. Труханов 



В.о. заступника міського голови –
керуючого справами                                                                           О. Бриндак 
 
Вик.: Швидка 705-46-23
          (Симонян 705-46-23)
 







Додаток 
до рішення Виконавчого комітету 
Одеської міської ради
від 
№ 

ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання у 2020 році Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року (актуалізована)

Стратегія економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року (актуалізована), затверджена рішенням Одеської міської ради від 07 грудня 
2016 року № 1321-VIІ (далі – Стратегія), є головним довгостроковим та послідовним планом розвитку міста, який визначає його основні напрями, цілі та завдання.
Одним із основних інструментів реалізації Стратегії є розробка та виконання щорічного плану дій, що складається з низки послідовних заходів відносно реалізації стратегічних завдань розвитку міста.
У рамках виконання Стратегії рішенням Виконавчого комітету Одеської міської ради від 26 грудня 2019 року  № 462 затверджено План дій                   з реалізації Стратегії на 2020 рік. 
Діяльність та зусилля виконавчих органів Одеської міської ради протягом 2020 року були зосереджені на виконанні заходів з реалізації стратегічних завдань, які першочергово спрямовані на створення умов для повноцінного розвитку дітей на підлітків, підвищення якості 
та доступності медичних послуг, забезпечення умов повноцінного життя для всіх мешканців міста, відродження історичного вигляду центру 
міста, просування та позиціонування міста як міжнародного 
туристичного центру, міста з привабливим інвестиційним кліматом, підвищення рівня енергоефективності шляхом підтримки проєктів 
з енергозаощадження тощо. 
У зв’язку із запровадженням заходів щодо попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію 
COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, частина заходів, передбачених Планом дій з реалізації Стратегії на 2020 рік, не була реалізована, у тому числі внаслідок перерозподілу бюджетного фінансування на першочергові заходи у боротьбі з COVID-19.
За підсумками звітного періоду виконання завдань, передбачених Планом дій з реалізації Стратегії на 2020 рік, становить 63 %, частково виконано – 24 %, реалізація яких не проводилася – 13 %. 

Конкурентоспроможна Одеса

З метою сприяння розвитку підприємництва за результатами засідання конкурсної комісії фізичній особі-підприємцю Стешенко Ю.В. надана поворотна фінансова допомога з бюджету м. Одеси у сумі 400 тис.грн на реалізацію бізнес-плану у сфері поліграфії. 
У серпні 2020 року за організаційної підтримки Одеської міської ради проведено Міжнародну ІТ-конференцію «8P», у якій взяли участь 
779 учасників. Захід проводився за 4 панельними дискусіями:                              Business & Digital (масштабування бізнесу, контент-маркетинг), Online Ads & Analytics (аналітика платного трафіка, таргетована реклама), SEO (просування за посиланнями), Affiliate (джерела трафіка). 
З метою надання сприяння інвестиційній діяльності у м. Одесі 
у вересні 2020 року проведено V міжнародний інвестиційний бізнес-форум 
«ODESA 5T INVESTMENT PROMOTION FORUM» за участю 500 осіб.                    Під час форуму обговорювались стратегічні плани розвитку України та м. Одеси, інвестиції у сфері високих технологій, сучасні проблеми розвитку транспортного сектору та питання тенденцій ринку, майбутніх проєктів та інноваційних ідей м. Одеси. 
 З метою визначення засад створення, розвитку та функціонування зони пріоритетного розвитку на території полів фільтрації Одеською міською радою у червні 2020 року затверджено рішення «Про схвалення Концепції створення та функціонування зони пріоритетного розвитку на полях фільтрації в м. Одесі». Поряд з цим, у жовтні 2020 року розроблено проєкт «Розробка майстер-плану та архітектурно-містобудівного концепту створення та функціонування зони пріоритетного розвитку (ЗПР) на полях фільтрації в м. Одесі», який було подано для участі у конкурсному відборі проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.

Інноваційна Одеса

Реалізація заходів за даним пріоритетним напрямом у 2020 році 
не здійснювалась, оскільки фінансовий ресурс, призначений на їх виконання, було перерозподілено на реалізацію заходів зі зниження ризику інфікування та попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Приваблива Одеса

З метою формування іміджу міста зі сприятливим середовищем для ділової активності міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings у грудні 2020 року вчергове підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента міста Одеси в іноземній та національній валютах на рівні «B» зі стабільним прогнозом.
Поряд з цим, у 2020 році організовано та проведено близько 
40 міжнародних, всеукраїнських ділових зустрічей з офіційними делегаціями з різних країн світу (Франції, Греції, Бельгії, Грузії, Хорватії, Швеції, Туреччини, Марокко, Кенії, Китаю, Канади, Об’єднаних Арабських Еміратів тощо) для обговорення можливості співпраці в економічній, культурній та соціальній сферах.

Розумна Одеса

31 серпня 2020 року відбулось відкриття оновленого приміщення структурного підрозділу Центру надання адміністративних послуг                                 (далі – ЦНАП) у Суворовському районі міста Одеси.
З початку лютого 2020 року працює інформаційний вебпортал ЦНАПу, запустили онлайн-чат та запроваджено електронну систему керування чергою з технічною можливістю запису на прийом через вебпортал ЦНАПу та через термінали самообслуговування.
У рамках здійснення моніторингу з відповідності інформаційних 
та технологічних карток адміністративних послуг актам законодавства, 
що регулюють порядок та умови надання адміністративних послуг, 
було виправлено та погоджено 106 інформаційних та 105 технологічних карток. 
У червні 2020 року розпочато роботу проєкту «Школа громадського бюджету». Програма навчання в Школі включала шість основних тематичних модулів, а слухачами Школи стали потенційні автори проєктів громадського бюджету Одеси.
Також впроваджено вебсервіс перевірки порушень правил зупинки та стоянки автомобілів (за номером авто та номером постанови) в м. Одесі та система адміністрування цієї бази даних.
Протягом звітного періоду в межах реалізації проєкту «Безпечне місто» встановлено 114 камер відеоспостереження на вулицях міста та у публічних місцях.

Туристична Одеса

У 2020 році в умовах пандемії туристичний потік до м. Одеси знизився на 37,5%. Так, у 2020 році Одесу відвідали 2 млн туристів, а у 2019 році – 
3,2 млн туристів. У зв'язку з введенням в Україні карантинних обмежень кількість запланованих туристичних заходів було значно скорочено. Велика частина з них була переведена в онлайн-формат. 
Протягом року проведено 7 прес-, фам-, промотурів за участю українських і зарубіжних туроператорів і представників ЗМІ, а також реалізовано 2 проєкти «Одеса їде в гості», який спрямований на залучення додаткового потоку туристів до м. Одеси і ознайомлення їх з нашим містом, його неповторним колоритом, а також туристичним і культурним потенціалом. 
Також місто Одесу як міжнародний туристичний центр було представлено та презентовано на 4 Міжнародних туристичних виставках:
- Міжнародній туристичній виставці «Reiselivsmessen Oslo 2020» 
(м. Осло, Норвегія);
- Міжнародній туристичній виставці «The New-York Times Travel Show» (м. Нью-Йорк, США);
- Міжнародній виставці туризму та активного відпочинку                        «AdvenTur 2020» (м. Вільнюс, Литва);
- Міжнародній туристичній виставці «International Mediterranean Travel Market 2020» (м. Тель-Авів, Ізраїль).
Розроблено та встановлено 25 одиниць нових інтерактивних 
QR-табличок на архітектурних, визначних пам'ятках і об'єктах показу 
в центральній частині міста.
Розроблено 2 віртуальні екскурсійні маршрути у форматі 3D: Спасо-Преображенським кафедральним собором та Центральним лютеранським кафедральним собором України Св. Павла.
Для підвищення рівня професійної підготовки фахівців у галузі туризму, а також з метою доведення якості обслуговування до світових стандартів на базі Комунального підприємства «Туристичний інформаційний центр міста Одеси» проведено курси з навчання екскурсоводів та гідів-перекладачів, які пройшли 14 екскурсоводів.
Протягом звітного періоду в рамках реалізації проєкту безкоштовної інформаційної допомоги туристам 105 волонтерів «Інфо Груп» працювали                 у центральній частині міста та, дотримуючись карантинних умов, надавали необхідну туристам інформацію щодо місця проживання, харчування, відпочинку, яким маршрутом дістатися до того чи іншого об'єкта показу, заходів, що проходять в місті.

Зручна Одеса

У 2020 році з метою модернізації транспортної інфраструктури проведені роботи:
- з відновлення твердого покриття вулиць площею 185 тис.кв.м; 
- з відновлення твердого покриття об’єктів благоустрою комунальної власності та загального користування, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій загальною площею 106 тис.кв.м.
Здійснювались заходи щодо оновлення рухомого складу міського електротранспорту, зокрема за рахунок коштів бюджету міста Одеси придбано 6 кузовів трамвайних вагонів з частково низьким рівнем підлоги.  
Поряд з цим, завершено капітальний ремонт з переобладнанням 
3 трамвайних вагонів з унікальним дизайном: 2 односекційні трамвайні вагони «Odissey» та 1 багатосекційний трамвайний вагон «Odissey MAX».
Після погодження Європейським інвестиційним банком підпроєкту «Північ-Південь» та cубкредиту у розмірі 20,0 млн євро від Міністерства фінансів України у травні 2020 року оголошено про початок тендера із закупівлі нових трамваїв у кількості 14 одиниць для подальшої реалізації частини І етапу субпроєкту «Магістральний трамвайний маршрут прямого сполучення «Північ-Південь». Однак у грудні 2020 року на онлайн-порталі Tenders Electronic Daily оголошено про відміну даної тендерної процедури,  проведення повторних торгів заплановане на 2021 рік.
З метою оптимізації транспортної інфраструктури проведено моніторинг транспортних потоків міста та внесені зміни до схем організації дорожнього руху, а також розроблено схеми з облаштування нерегульованих пішохідних переходів. 
Поряд з цим, модернізовано 9 світлофорних об’єктів зі встановленням сучасних контролерів, засобів зв’язку, світлодіодних світлофорів та з підключенням до системи автоматизованої системи керування дорожнім рухом, виконано роботи зі встановлення системи LED-освітлення на 
22 нерегульованих пішохідних переходах.
В Одеському морському торговельному порту завершено будівництво нового причалу № 1-з довжиною 254 м, шириною 35 м, глибиною біля кордону 12 м (з перспективою до 13,5 м), на базі якого в перспективі буде розміщено зерноперевантажувальний комплекс.

Прекрасна Одеса

З метою відродження історичного вигляду центру міста в повному обсязі виконані ремонтно-реставраційні роботи фасаду будівель-пам’яток 
по вул. Гоголя, 5, 7, 9; вул. Ланжеронівській, 19, 24а; вул. Рішельєвській, 38, 16 ріг вул. Буніна, 20; вул. Пушкінській, 8, 78, а також виконувались роботи з реставрації об'єктів за 9 адресами та розроблено проєктно-кошторисну документацію на виконання ремонтно-реставраційних робіт фасадів та покрівель 2 будівель-пам’яток.
Враховуючи карантинні обмеження, впроваджені через пандемію COVID-19, проведення більшості масових заходів скасовано, а значну частину запланованих заходів проведено в онлайн-форматі, зокрема: Одеський міжнародний кінофестиваль, «Гуморина на удальонці», «Букфест».
Разом з тим, у період послаблення карантинних обмежень було надано сприяння у проведенні близько 25 найбільш значних масових та видовищних фестивалів, зокрема Міжнародного музичного фестивалю «Odesa Classics», Міжнародного джазового фестивалю, фестивалю фестивалів «Хочу в Одесу», Міжнародного фестивалю «Золоті скрипки Одеси», Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва «Два дні і дві ночі нової музики» тощо.
Розроблено новий підхід до існуючого Одеського муніципального театру духової музики імені народного артиста України О. Саліка, у якому створені нові форми сприяння розвитку естетичного виховання серед населення – молодіжний симфонічний оркестр, ансамбль старовинної музики, сімейний центр «Лад». 
Також в рамках проєкту відкриття музею історії мореплавання та розширення експозиції у центральному парку культури та відпочинку                          ім. Т.Г. Шевченка у вересні 2020 року під час святкування Дня міста Одеси було представлено експозицію «Історія мореплавання» і відтворений у натуральну величину стародавній корабель «Кадм».
У 2020 році виконано роботи І черги благоустрою бульвару Михайла Жванецького.
Поряд з цим, виконано роботи з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності: парку культури та відпочинку ім. Горького (вул. Космонавтів); скверу «Історія футболу» (біля житлового будинку, просп. Небесної Сотні, 14-в); парку культури та відпочинку «Преображенський» (між вул. Новощіпний ряд та вул. Мечникова).

Комфортна Одеса

У рамках Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа 
на 2018-2020 роки за рахунок коштів бюджету м. Одеси на 2020 рік надано 
2 пільгові довгострокові кредити на будівництво житла (родині учасника бойових дій та молодій родині). 
Поряд з цим, проведено капітальний ремонт та закупівля меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку квартири, що надана для розміщення дитячого будинку сімейного типу, розташованої за адресою: 
м. Одеса, пров. Педагогічний, 3/3, кв. 26.
Завершено будівництво житлового будинку № 45 (21-А) по 
вул. Генерала Бочарова в Суворовському районі міста Одеси, підготовлено та подано документи щодо введення об’єкта в експлуатацію.
Для поліпшення стану житлового фонду районів м. Одеси виконано роботи з капітального ремонту в 165 житлових будинках на загальну суму 40,9 млн грн.
У 2020 році виконано поточний ремонт місць для відпочинку та організації дозвілля осіб з інвалідністю на дайвінг-центрі пляжу «Дельфін» на загальну суму 197,2 тис.грн, а також виконані роботи зі встановлення пандусів за 11 місцями проживання осіб з інвалідністю.
Введено в експлуатацію 3 житлові будинки загальною площею житла 24 525,4 кв.м (393 квартири), а також пансіонат загальною площею 9 221,9 кв.м, які будувались за рахунок коштів інвесторів.
Виконані роботи із заміни 103 ліфтів, модернізації 72 ліфтів та капітального ремонту 2 ліфтів у житлових будинках.
З метою модернізації зовнішнього освітлення у м. Одесі виконано  монтаж 4 331 світильника, прокладено 60 844 м кабельної лінії, встановлено 
716 опор та 6 шаф управління.
 Завершено виконання робіт з реконструкції 2 ділянок теплових мереж, що перебувають на балансі Комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси» (по вул. Канатній – від ТК 2С41 до ТК 2С45; по вул. Пастера – від ТК 2002 до ТК 2003).
Виконано у повному обсязі будівельно-монтажні роботи з капітального ремонту колектору на ділянці від вул. Генуезької, 36 до 
пров. Шампанського, 11, а також виконано роботи з капітального ремонту огороджувальної споруди ствола № 9 в районі 10-ї ст. Великого Фонтану.

Енергоефективна Одеса

У 2020 році у рамках реалізації Міської цільової програми відшкодування частини кредитів, отриманих на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків               у м. Одесі, на 2019-2020 роки відшкодовано кошти на:
- встановлення приладів обліку і регулювання постачання та споживання теплової енергії, яка постачається Комунальним підприємством  «Теплопостачання міста Одеси», 2 об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку (далі – ОСББ) на загальну суму 32,0 тис.грн;
		- облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них 23 ОСББ та 1 житлово-будівельній компанії (далі – ЖБК) на загальну суму 1,8 млн грн;
		- теплоізоляцію (термомодернізацію) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів будинків 15 ОСББ та 3 ЖБК 
у сумі 3,3 млн грн;
		- модернізацію систем освітлення місць загального користування, 
у тому числі електропроводки, автоматичних вимикачів, ламп (крім ламп розжарювання), патронів до них 13 ОСББ та 3 ЖБК на загальну суму 
1,2 млн грн;
		- встановлення світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом для місць загального користування (під’їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них 11 ОСББ та 3 ЖБК на загальну суму 957,2 тис.грн;
		- встановлення дверей для місць загального користування (під’їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них 2 ОСББ та 1 ЖБК на суму 75,9 тис.грн;
		- теплоізоляцію (термомодернізацію) внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання 9 ОСББ та 5 ЖБК на загальну суму 950,8 тис.грн;
		- інші енергозберігаючі заходи у житлових будинках на суму 
152,6 тис.грн.
	В рамках реалізації Міської комплексної програми енергоефективності у м. Одесі на 2017-2021 роки встановлено 76 лічильників теплової енергії на загальну суму 5,1 млн грн за рахунок коштів бюджету м. Одеси.
Завершено тендерні процедури, затверджено істотні умови та підписано енергосервісні договори за 5 будівлями закладів освіти, підпорядкованих Департаменту освіти та науки Одеської міської ради.
Поряд з цим, за 48 об’єктами енергосервісу закладів освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси підписані 
ЕСКО-договори.

Чиста Одеса

З метою проведення моніторингу атмосферного повітря у місті Одесі виконано 915 спостережень з автоматичним відбором проб та вимірами концентрацій газоаналізаторами. Здійснено 8048 визначень забруднюючих речовин за 8 інгредієнтами: діоксиду азоту, оксиду вуглецю, аміаку, пилу, сірководню, діоксиду сірки та сумі вуглеводнів. За результатами моніторингу у встановлених точках контролю на території міста спостерігаються незначні перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, в основному по оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу, сумі вуглеводнів.
У 2020 році розпочала свою роботу Система обліку зелених насаджень міста Одеси (greencity.omr.gov.ua), яка знаходиться на балансі 
Комунального підприємства «Міськзелентрест» та дозволяє проводити інвентаризацію зелених насаджень, вести автоматичну нумерацію дерев і визначати їх GPS-координати.
Протягом 2020 року Комунальним підприємством «Міськзелентрест» проводились заходи у боротьбі з амброзією, а саме викошено 2,8 га амброзії.

Освічена Одеса

Протягом року проведено капітальний ремонт приміщень груп 
у 3 закладах дошкільної освіти територіальної громади м. Одеси та  завершено роботи з капітального ремонту 6 закладів загальної середньої освіти територіальної громади м. Одеси. 
Для реалізації заходу і створення безпечних та нешкідливих умов навчання, виховання і розвитку дітей та учнівської молоді профінансовано понад 10,0 млн грн та здійснено:
- обробку дерев’яних конструкцій у 20 закладах освіти;
- ремонт блискавкозахисту в 1 закладі освіти;
- проєкти на встановлення блискавкозахисту для 10 закладів освіти;
- ремонт електрощитових у 4 закладах освіти;
- ремонт пожежного водогону у 2 закладах освіти;
- ремонт електромережі у 10 закладах освіти;
- укладено договори на обслуговування апаратів доочищення питної води, здійснення цілодобового спостереження за установками пожежної автоматики на 110 об’єктах тощо.
Для реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» закуплено сучасні меблі, засоби навчання, комп’ютерне обладнання та обладнання, інвентар для фізкультурно-спортивних приміщень на загальну суму 20,5 млн грн.
З метою пошуку, підтримки і розвитку творчого потенціалу обдарованої учнівської молоді нагороджено грошовими винагородами учнів-переможців різних Всеукраїнських конкурсів і олімпіад, міських конкурсів та   міських ігор на загальну суму 300,0 тис.грн.
Поряд з цим, з метою підвищення престижності професії вчителя, виявлення і підтримки творчих вчителів, підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків нагороджені грошовими винагородами переможці Всеукраїнських конкурсів на загальну суму 
70,0 тис.грн.
До мережі «Інтернет» підключено 100 % закладів загальної середньої освіти та дошкільної освіти та 94 % закладів позашкільної освіти м. Одеси.
Наразі в єдиній освітній системі міста перебувають 278 вебсайтів закладів освіти та 4 сайти територіальних відділів освіти районів м. Одеси.

Турботлива Одеса

У 2020 році надано адресну одноразову матеріальну допомогу 
1325 особам з числа громадян міста, які опинились у складній життєвій ситуації, на загальну суму 11,8 млн грн, а також одноразову матеріальну допомогу 16 ветеранам Другої світової війни на проведення ремонту будинків (квартир) на загальну суму 338,6 тис.грн. Також 1352 громадянина міста Одеси отримали адресну одноразову муніципальну допомогу на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги                         на загальну суму 8,2 млн грн.
Активними заходами сприяння зайнятості (працевлаштуванням, професійним навчанням та громадськими роботами) було охоплено 
4570 безробітних осіб, з них: 3883 особи працевлаштовані на вільні та новостворені робочі місця, 472 особи пройшли професійне навчання, 215 осіб взяли участь у громадських роботах.
Продовжувалась реалізація практики стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, а також працевлаштування на них громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, завдяки дії механізму компенсації витрат по сплаті єдиного соціального внеску. Таким правом у  2020 році скористалися 20 роботодавців, які працевлаштували 
23 безробітні особи.
У 2020 році відкрито нову амбулаторію сімейної                                     медицини Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Одеської міської ради (м. Одеса, Люстдорфська дор., 170).
Для створення розвиненої інфраструктури для занять спортом проведено капітальний ремонт у таких 4 комунальних позашкільних навчальних закладах: «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1», «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3», «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 5», «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву імені Літвака Бориса Давидовича» та капітальний ремонт 2 стадіонів в Одеській загальноосвітній школі № 106          І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області та Одеській загальноосвітній школі № 71 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.
У зв’язку з епідеміологічною ситуацією внаслідок розповсюдження COVID-19 в заклади освіти комунальної власності територіальної громади 
м. Одеси придбано дезінфекційні засоби, медичні маски, інфрачервоні безконтактні термометри, трикотажні маски, паперові рушники, рідке мило, дезінфекційні засоби для рук тощо на загальну суму 40,0 млн грн. 
Модернізовано необхідним обладнанням харчоблоки для закладів загальної середньої та дошкільної освіти на загальну суму 1,6 млн грн.
Спільно з громадськими організаціями та підвідомчими структурами на спортивних базах міста Одеси проведено 459 спортивних змагань та масових заходів згідно з Єдиним планом-календарем спортивних змагань та масових заходів міста.
З метою оздоровлення, фізичного виховання та розвитку фізичних здібностей у осіб з інвалідністю придбано 212 абонементів та укладено угоди для проведення систематичних занять з плавання в приватних басейнах. 
Поряд з цим, 1931 одержувачу компенсаційної послуги з догляду за дитиною до трьох років відшкодовано 15,3 млн грн, а сім’ям, які не отримали допомогу при виписці дитини з пологового будинку, за місцем їх проживання видано 94 одиниці натуральної допомоги «пакунок малюка» та 
5958 одиниць «пакунків малюка» породіллям у пологових будинках міста.

Прозора Одеса

За рахунок бюджету міста Одеси надано фінансову підтримку 
11 громадським організаціям, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю, на загальну суму 1,4 млн грн та 8 громадським організаціям ветеранів міста Одеси на загальну суму 1,8 млн грн. 
Громадські об’єднання та ветеранські організації, із дотриманням карантинних обмежень, які були встановлені із початку карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, залучались до проведення близько 16 святкових та урочистих заходів у місті Одесі, зокрема до 206-ї річниці від дня народження 
Т.Г. Шевченка, Дня Соборності України, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав тощо. 
Поряд з цим, залучено до участі у проведенні конкурсу соціальних  проєктів 3 громадські об’єднання.
Цільові індикатори економічного та соціального розвитку міста наведені у додатку до інформації. 






В.о. заступника міського голови –
керуючого справами                                                                           О. Бриндак




Додаток до інформації

Цільові індикатори економічного та соціального розвитку міста

Показник
Одиниця
виміру
Значення показника
у 2015 році
Значення показника                           у 2017 році
Значення показника                           у 2018 році
Значення показника                           у 2019 році
Значення показника                           у 2020 році
Темп приросту
(зменшення)
2020 року                         до 2015 року
Прогнозне значення показника
у 2022 році


Економіка
Обсяг реалізованої 
промислової продукції
млрд грн
16,9
25,9
28,3
33,1
30,811
-
зростання
у 1,3-1,5 разів
Капітальні інвестиції
млн грн
5 792,1
12 752,6
12 911,1
11 963,7
*
-
зростання
у 1,3-1,5 разів
Загальні обсяги прямих іноземних інвестицій
млн дол. США
565,6
530,9
477,5
551,9
*
-
зростання
у 1,3-1,5 разів
Роздрібний товарообіг підприємств
млн грн
25 935,3
34 474,7
36 665,4
42 146,7
32 019,49
-
зростання
у 1,2-1,3 рази
Середньомісячна заробітна 
плата
грн
4 089
6 757
8 236
9 521
10 6529
-
зростання
у 1,6-1,8 разів


Транспорт
Перевезення вантажів усіма видами транспорту
млн т
34,5
41,0
41,1
35,5
29,5
скорочення 
на 14,5 %
зростання
у 1,2-1,5 разів
Вантажообіг усіх видів транспорту
млн ткм
66 750,8
63 007,8
63 195,2
62 697,9
61 343,0
скорочення 
на 8,1 %
зростання
у 1,2-1,5 разів
Перевезення пасажирів усіма видами транспорту загального користування
млн осіб
313,8
269,9
295,6
293,3
186,2
скорочення 
на 40,7 %
зростання
у 1,2-1,5 разів
Пасажирообіг усіх видів транспорту загального користування
млн пас.км
9 180,0
10 949,2
11 440,9
11 340,6
5 077,3
скорочення 
на 44,7 %
зростання
у 1,2-1,5 разів


Культура, відпочинок та туризм
Одноразова місткість підприємств готельного господарства
місць


11 370
18 365
19 210
20 453
19 181
зростання
у 1,7 разів
13500
Кількість заходів пасажирських суден до Одеського порту
од.
13
13
17
16
**
-
120


Охорона здоров’я
Смертність дітей                                           віком до 1-го року
випадків на                      1000 народжених
9,26
7,61
6,65
6,68
7,84
скорочення 
на 15,3 %
8-8,5
Смертність у працездатному віці
випадків на                   10000 осіб
19,13
*
*
*
*
-
17-18


Охорона довкілля
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел забруднення у розрахунку на одну особу
кг
52,3

*
18,09
19,82
***

-
на рівні


Житлові умови населення
Прийнято в експлуатацію загальної площі житла

тис.кв.м
371,6
420,0
282,6
500,8
104,96
-
більше 400


Освіта
Кількість дошкільних навчальних закладів
од.
159
158
128
131****
131****
-
174
Завантаженість дошкільних навчальних закладів
дітей на 
100 місць
164
166
160
146****
141****
-
100-120
Кількість загальноосвітніх навчальних закладів на початок року
од.
169
168
124
124****
124****
-
175
Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах на початок навчального року
осіб
95 716
103 556
101 168
103 793****
106 901****
-
зростання
на 10-12 %


Соціальна сфера
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець року
осіб
2 854
1 912
1 865
1 779
4 582
зростання 
у 1,6 разів
скорочення                         на 1-1,5 % щорічно
Кількість органів самоорганізації населення
од.
42
47
47
46
47
зростання 
у 1,1 рази
зростання
у 1,2-1,5 разів

* – показник не обліковувався Головним управлінням статистики в Одеській області;
** – відсутність заходів пасажирських суден до Одеського морського торговельного порту у 2020 році у зв’язку із розповсюдженням у світі пандемії коронавірусу СOVID-19 та введеними карантинними обмеженнями;
*** – річний статистичний показник буде опубліковано у липні 2021 року;
**** – навчальні заклади, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Одеси;
6 – показник за 6 місяців; 
9 – показник за 9 місяців;
11 – показник за 11 місяців.


