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ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Про звіт голови Одеської обласної ради про свою діяльність
за період роботи з 04 грудня 2020 року до 17 листопада 2021 року
Відповідно до частини другої статті 43 та пункту 17 частини шостої
статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна
рада
ВИРІШИЛА:
Звіт голови Одеської обласної ради про свою діяльність за період
роботи з 04 грудня 2020 року до 17 листопада 2021 року взяти до відома
(додається).
Проєкт рішення підготовлений
апаратом обласної ради та
внесений головою обласної ради

Додаток
до рішення обласної ради
від 17 грудня 2021 року
№___________________-VIII

ЗВІТ
голови обласної ради Григорія ДІДЕНКА
за період роботи з 04 грудня 2020 року
до 17 листопада 2021 року
Загальна інформація
Відповідно до пункту 17 статті 55 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та плану роботи на 2021 рік звітую про свою
роботу голови та про діяльність Одеської обласної ради за період з 04 грудня
2020 року до 17 листопада 2021 року.
В Одеській області спільні інтереси територіальних громад представляє
обласна рада, що обрана на чергових виборах до місцевих рад 25 жовтня
2020 року за новою виборчою системою – пропорційною, з відкритими
виборчими списками місцевих організацій політичних партій з врахуванням
гендерної квоти.
Одеська обласна рада восьмого скликання розпочала свою діяльність
04 грудня 2020 року у складі 84 депутатів.
В обласній раді утворено та працює 7 депутатських фракцій:
- депутатська фракція Одеської регіональної організації Політичної
партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» - 24 депутати;
- депутатська фракція «СЛУГА НОРОДУ» - 16 депутатів;
- депутатська фракція «Довіряй ділам» - 11 депутатів;
- депутатська фракція політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
- 10 депутатів ;
- депутатська фракція Політичної Партії «Європейська Солідарність»
- 10 депутатів;
- депутатська фракція «Батьківщина» - 7 депутатів;
- депутатська фракція «ПАРТІЯ ШАРІЯ» - 6 депутатів;
та 6 депутатських груп:
«Мир. Жінки. Традиційні цінності» - 25 депутатів;
«За духовність, моральність, та здоров’я Одещини» - 14 депутатів;
«Рівні можливості» - 9 депутатів;
«Стратегія ЄС для Дунайського регіону» - 7 депутатів;
«Аграрна Одещина» - 6 депутатів;
«За Одещину» - 5 депутатів.

Незважаючи на різні політичні погляди чи переконання депутатського
корпусу, роботу обласної ради у 2021 році можно охарактеризувати як
конструктивну та послідовну.
У своїй діяльності обласна рада, її органи та посадові особи керуються
Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах
місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», «Про
звернення громадян», Регламентом обласної ради восьмого скликання та
іншими законодавчими і нормативними актами.
Рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року №33-VIII «Про
утворення постійних комісій Одеської обласної ради VIII скликання та
обрання їх голів» утворено 14 постійних комісій з усіх напрямків діяльності.
Звіт, фактично, це підведення підсумків колективної праці - роботи
Погоджувальної ради, постійних комісій, сесій обласної ради, кожного
депутата, виконавчого апарату обласної ради за період, що минув.
Результатом нашої спільної цілеспрямованої діяльності є збереження
стабільності та злагоди у нашій багатонаціональній області. Депутати
обласної ради виявили політичну відповідальність, професіоналізм та
компетентність під час вирішення суспільно-політичних проблем
регіонального та державного рівня. Політична воля та взаємне з мешканцями
області бажання знаходити порозуміння знайшли втілення у прийнятих
виважених рішеннях.
У звітному періоді робота Одеської обласної ради спрямовувалася на
виконання повноважень обласної ради як представницького органу місцевого
самоврядування.
В центрі уваги була сесійна діяльність ради, яка згідно із статтею 46
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» складається з
пленарних засідань ради та засідань її постійних комісій.
Діяльність обласної ради у звітному періоді була спрямована саме на
вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку
області, а прийняті рішення мали один вимір - відповідати інтересам жителів
Одеської області.
За звітний період обласною радою проведено 8 пленарних засідань, на
яких прийнято 320 рішень, з яких: 14 рішень про затвердження нових
програм, 39 рішень про внесення змін до діючих програм, 74 рішення з
питань, пов’язаних з управлінням майном спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області, 33 рішення з питань про призначення,
продовження строків дії контрактів керівників комунальних підприємств,
закладів, установ, організацій, 7 рішень з питань природокористування,
45рішень з питань, пов’язаних з роботою органів обласної ради, 9 рішень з
питань, пов’язаних з нагородженням (клопотання про нагородження вищими
органами влади), 4 рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин
Одеської області».
На пленарних засіданнях обласної ради прийнято 17 рішень на
підтримку депутатських запитів.

Сесії проходили відкрито і гласно, за участю народних депутатів
України, керівництва та представників обласної державної адміністрації,
керівників правоохоронних органів, підприємств та установ області, засобів
масової інформації.
Протягом звітного періоду депутати мали можливість завчасно
ознайомлюватися з проєктами рішень та довідковими матеріалами, вносити
свої пропозиції з питань, які готувалися та розглядалися на пленарних
засіданнях обласної ради.
Жителі територіальних громад області теж можуть не лише дізнатися
про питання, які розглядатимуться, а разом із депутатами взяти участь в
обговоренні порушених проблем через комунікацію з депутатами або через
звернення до обласної ради.
Аналізуючи розглянуті питання, варто зауважити, що обласна рада
приділяла увагу найскладнішим проблемам сьогодення області. Для розгляду
питань, що потребували попереднього вивчення, утворювались робочі групи,
які очолювали голови профільних постійних комісій, що напрацьовували
пропозиції та як результат - приймались ефективні управлінські рішення.
Обласною радою делеговано обласній державній адміністрації частину
своїх повноважень.
Слід зазначити, що спільне бачення керівництвом обласної ради та
обласної державної адміністрації економічного, соціального та культурного
розвитку області, виконання та наповнення обласного бюджету, реалізація
обласних цільових програм є результатом спільної роботи та прийнятих і
реалізованих рішень, які досягають конкретної мети – поліпшення життя
наших громадян.

Програми та стратегічні документи
В Одеській області реалізується 34 регіональні цільові та комплексні
програми, які охоплюють усі напрями і сфери діяльності, визначені
Стратегією розвитку Одеської області на 2021-2027 роки.
Заходи цих програм спрямовані на забезпечення таких важливих
складових життєдіяльності сіл, селищ та міст області як економічний та
соціальний розвиток, залучення жителів області до занять фізичною
культурою та масовими видами спорту, розвиток загальної та правової освіти
населення, покращання стану охорони та збереження об’єктів культурної
спадщини, забезпечення соціально вразливих груп населення доступним
житлом, підтримка малого та середнього бізнесу, зміцнення інститутів
громадянського суспільства, посилення охорони довкілля.
Прийнято Програму соціально-економічного розвитку Одеської області
на 2021 рік з актуалізацією відповідно до вимог чинного законодавства.
Нова Регіональна програма цифрової трансформації Одеської області
на 2021-2023 роки, направлена на актуалізацію діджиталізації, яка є однією
із концепцій програми «Держава у смартфоні», визначеної Президентом
ключовим пріоритетом державної політики.

Найбільша кількість програм діє у сферах охорони здоров’я, освіти,
культури, житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури і
будівництва, екології та соціального захисту.
З 34 діючих програм у 2021 році було охоплено фінансуванням 30
програм із загальним обсягом фінансування 974,1 млн. грн., визначеним у
програмах на 2021 рік за рахунок коштів обласного бюджету.
Обласним бюджетом на 2021 рік передбачено фінансування діючих
програм в розмірі 597,8 млн. грн.
На особливому контролі знаходиться формування бюджету області,
його виконання та планування соціально-економічного розвитку
Одещини.
Доходну частину загального фонду обласного бюджету, саме ту, що
спрямовується на фінансування соціальних та інших видатків станом на
01 листопада 2021 року виконано на 100,9%, тобто перевиконання
становить майже 20 млн.грн. Темп росту надходжень до відповідного
періоду минулого року становить 120,2 %, тобто власні надходження у
звітному році збільшились на 393,1 млн.грн.
За всіма бюджетоутворюючими податками забезпечено значні
прирости. За 11 місяців 2021 року надходження по податку з доходів
фізичних осіб зросли на 16,6 млн. грн., що надало змогу збільшити
фінансування соціальних програм.
Спільна, скоординована робота обласної ради з народними
депутатами від Одеської області, представниками виконавчих органів
влади, як на центральному рівні, так й на місцях, дала можливість
спрямувати в регіон значно більше цільових інвестиційних субвенцій з
державного бюджету.
У 2021 році з державного фонду регіонального розвитку виділено
204 млн.грн., за рахунок яких, реалізуються великомасштабні актуальні
проєкти соціально-економічного розвитку Одещини.
У 2021 році велика увага приділялась співфінансуванню з обласного
бюджету об’єктів Одеської області які реалізуються в межах державної
програми «Велике будівництво».
До програми «Велике будівництво» на 2021 рік включені 16 важливих
об’єктів соціальної інфраструктури Одещини:
- 6 шкіл;
- 4 дитячих садка;
- 5 об’єктів спортивного призначення;
- реставрація та реабілітація фасадів будівлі Одеського академічного
українського музично-драматичного театру ім. В. Василька в м. Одеса.
Загальний обсяг коштів, запланований на реалізацію цих проєктів,
становить 469 млн. грн, джерела фінансування – Державний фонд
регіонального розвитку (ДФРР) - 204,9 млн.грн., обласний бюджет 184,0 млн.грн, місцеві бюджети - 80,0 млн.грн.
Зазначений перелік включає об’єкти, розташовані у різних частинах
регіону: м. Ананьїв, м. Балта, м. Білгород-Дністровський, смт Авангард,

смт Бородине, смт Захарівка, смт Таїрове, с. Іллінка, с. Ставрове, с. Усатове,
с. Шевченкове, а саме:
- Будівництво Школи на 250 учнів у с. Ставрове Окнянського району, загальна
кошторисна вартість – 144,7 млн.грн (роботи завершені), у 2021 році
державний бюджет – 14,0 млн.грн; обласний бюджет – 1,8 млн.грн.;
І-ІІІ
- Реконструкція будівлі НВК «Балтська загальноосвітня школа
ступенів № 3 – колегіум» на 287 місць, загальна вартість – 67,4 млн. грн
(роботи завершені), у 2021 році державний бюджет – 21,1 млн.грн; обласний
бюджет – 19,4 млн.грн;
- Будівництво загальноосвітньої школи на 198 учнів в селі Садове
Арцизського району Одеської області, загальна вартість – 107,9 млн. грн.,
у 2021 році державний бюджет – 10,0 млн.грн; обласний бюджет –
6,0 млн.грн;
- Капітальний ремонт Шевченківського закладу загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів № 2 Кілійської міської ради, Одеської області по
вул.8Березня, будинок 3 в с. Шевченкове Кілійського району, загальна
вартість робіт - 12,8 млн. грн (роботи завершені), у 2021 році обласний
бюджет – 6,2 млн.грн;
Бородинського
навчально-виховного
комплексу
- Реконструкція
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – дошкільний навчальний заклад
«Тарутинської районної ради» (стан виконання робіт - 12%), у 2021 році
державний бюджет – 10,0 млн. грн; обласний бюджет – 6,0 млн.грн;
- Будівництво Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня Авангардівського
навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад
(дитячий садок) – загальноосвітня школа І ступеня по вул. Добрянського,
26а у смт Авангард Овідіопольського району, загальна вартість – 108,2
млн. грн (стан виконання робіт - 73%), у 2021 році державний бюджет – 29,9
млн. грн; обласний бюджет – 29,9 млн.грн;
- Будівництво ясел-садка по вул. Остапа Вишні, 25 Б, с. Усатове,
Біляївського району (коригування проєкту на 130 місць), загальна
вартість – 42,1 млн. грн (роботи завершені), у 2021 році обласний бюджет
– 8,0 млн.грн;
- Нове будівництво дитячого садочка на 90 місць по вул. 40-річчя
Перемоги, 53а у смт Таїрове Овідіопольського району, загальна вартість –
38,1 млн. грн, у 2021 році державний бюджет – 11,5 млн. грн; місцевий
бюджет – 26,7 млн.грн;
Реконструкція дитячого садочка «Сонечко» по вул. Міжлиманській, 6а, у
с. Іллінка Одеського району, загальна вартість – 30,2 млн. грн. (стан
виконання робіт - 11%), у 2021 році державний бюджет – 9,1 млн. грн;
місцевий бюджет – 21,1 млн.грн;
- Капітальний ремонт комунального закладу «Одеська обласна школа
вищої майстерності «Олімпієць» по просп. Шевченка, 31а у м. Одеса»,
загальна вартість робіт – 114,0 млн.грн (стан виконання робіт - 90%), у
-

2021 році державний бюджет – 37,1 млн. грн; місцевий бюджет –
62,3 млн.грн;
-

-

-

-

-

Капітальний ремонт приміщень Палацу Спорту ім. М.Г.Миндру,
с. Кам’янка Ізмаїльського району, загальна вартість – 5,4 млн. грн.,
у 2021 році обласний бюджет – 5,4 млн.грн;
Реконструкція міського спортивного комплексу з будівництвом
універсальної критої зали по вул. Одеській, буд 1/а в м. Ананьєві
Одеської області, загальна вартість –25,4 млн. грн. (стан виконання робіт 14%), у 2021 році державний бюджет – 18,4 млн. грн; обласний бюджет – 5,0
млн.грн;
Капітальний ремонт оглядових трибун та підтрибунних приміщень,
бігових доріжок стадіону ДЮСШ по вул. Незалежності, 14 (вул.Калініна)
в м. Білгород-Дністровський Одеської області, загальна вартість –
34,7млн.грн (стан виконання робіт - 94%), у 2021 році обласний бюджет –
14,5 млн.грн;
Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчику
комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» за
адресою: 66700 Одеська область, Захарівський район, смт Захарівка,
вулиця Центральна, 140, загальна вартість –11,1 млн.грн (стан виконання
робіт - 45%), у 2021 році обласний бюджет – 9,9 млн.грн;
Реставрація та реабілітація фасадів будівлі Одеського академічного
українського музично-драматичного театру ім. В. Василька в м. Одеса.
Цей проєкт є знаковим для культурної спадщини Одещини, а мета його
реалізації – розвиток культури та туризму в регіоні, у тому числі
проведення міжнародних фестивалів та конкурсів. Загальна вартість 53,7 млн грн (роботи виконані), у 2021 році державний бюджет 8,6 млн. грн; обласний бюджет – 45,1 млн.грн.
Агропромисловий комплекс

Одним з надважливих питань, з якого розпочато діяльність обласної
ради восьмого скликання, було відновлення інфраструктури меліоративних
систем.
Аби покращити ситуацію і працювати на випередження можливих
негативних наслідків кліматичних умов, 29 грудня 2020 року було проведено
першу робочу нараду в цьому напрямку, на якій запропоновано об’єднати
зусилля обласної державної адміністрації, Басейнового управління водних
ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю, місцевих громад та
фермерів.
На початку 2021 року, під час зустрічі з робочою групою, були
відпрацьовані та направлені звернення до Кабінету Міністрів України та

Державного агентства водних ресурсів України щодо вирішення низки
питань, зокрема:
- підтримати аграріїв Одещини із зони ризикованого землеробства в
частині компенсації в повному обсязі за рахунок державного бюджету коштів
на електроенергію для перекачування води державними меліоративними
трактами;
- забезпечити фінансування Одеської області за рахунок Програми
розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення Дніпра у
показниках відповідно до потреби;
- сприяти терміновому початку реалізації державного інвестиційного
проєкту «Забезпечення комплексу заходів протипаводкового захисту від
шкідливої дії вод та екологічного оздоровлення басейну української частини
нижнього Дунаю в Одеській області» для самопливного наповнення
Придунайських водосховищ і, як наслідок, надійного забезпечення водними
ресурсами аграріїв Бессарабії.
Для попередження та недопущення в майбутньому негативних
наслідків посухи на сьомій сесії обласної ради, яка відбулася
18 червня 2021 року, було переглянуто фінансування регіональної Програми
розвитку агропромислового комплексу Одеської області на 2019-2023 роки
«Аграрна Одещина». На розробку документації щодо відновлення,
реконструкції меліоративних систем в Одеській області було збільшено
фінансування на 6,5 млн. грн.
На початку вересня 2021 року відбулася низка робочих нарад
Міністерства аграрної політики та продовольства України за участю
депутатів Одеської обласної ради, голів районних рад, районних
адміністрацій, представників громад області та виїзні слухання Комітету
Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.
Під час проведення виїзних слухань в Білгород-Дністровському районі
члени Комітету спільно з депутатами обласної ради оглянули насосні станції
та обговорили перспективи розвитку зрошення у регіоні. Було зазначено, що
на проєктно-кошторисну документацію для реконструкції 12 насосних
станцій збільшено фінансування з 6,5 млн.грн до 10 млн. грн, що в
перспективі дасть можливість підвищити врожайність сільськогосподарських
культур на 20-25 відсотків. Наразі тривають тендерні процедури.
Робота в цьому напрямку триває і її попередні результати очікуються
наступного року.
Окреме питання - це допомога суб’єктам господарювання, які у
2020 році постраждали внаслідок посухи в Одеському регіоні.
З метою допомоги сільгоспвиробникам в упередженні додаткових
збитків було прийнято рішення обласної ради від 24 грудня 2021 року
№48-VIII «Про наявність обставин непереборної сили та затвердження
переліку суб'єктів господарювання, що постраждали внаслідок таких
обставин». Це дало можливість сільгоспвиробникам підтвердити, що
у 2020 році вони не тільки не отримали прибуток, а й зазнали значних
збитків, що, в свою чергу, дозволило не сплачувати ПДВ, залишитись

платниками податку 4-ої групи, якими можуть бути сільськогосподарські
товаровиробники, і вберегти свої господарства від банкрутства.
На початку 2021 року перелік зазначених суб’єктів господарювання
було переглянуто та доповнено.
Охорона здоров’я
Справжнім випробуванням на витривалість стала для суспільства
пандемія коронавірусної хвороби, тому найбільшу увагу у сфері охорони
здоров’я було приділено саме заходам щодо запобігання виникненню та
поширенню COVID-19.
Вже протягом року в обласній раді проводиться плідна робота щодо
виділення коштів на забезпечення лікарень необхідним обладнанням, а також
контроль над їх раціональним використанням.
Завдяки консолідації зусиль та активній комунікації з депутатами нам
вдалося вирішити питання як на місцях, так і на рівні області, щодо
оперативного
забезпечення
розбудови
системи
централізованого
киснепостачання для 10 опорних лікарень першої та 18 лікарень другої хвилі.
За кошти державної субвенції та кошти обласного бюджету протягом
2020-2021 р.р. було закуплено та встановлено 7 кисневих станцій в
КНП «Дунайська обласна лікарня» ОРР», КНП «Обласний клінічний
медичний центр» ООР», КНП «Арцизька центральна опорна лікарня»,
КНП «Роздільнянська багатопрофільна лікарня», КНП «Центральна районна
лікарня
Подільського
району»
Куяльницької
сільської
ради»,
КНП Чорноморська лікарня», КНП «Біляївська багатопрофільна лікарня».
А також здійснено забезпечення усіх опорних лікарень області
кріоциліндрами, кисневими концентраторами та іншими засобами для
боротьби з COVID-19.
Для закладів охорони здоров’я області було закуплено тест-системи та
медикаменти для лікарень першої та другої хвилі, визначених для
госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19.
Закуплено кисневі генератори для КНП «Арцизька центральна опорна
лікарня», КНП «Центральна районна лікарня Подільського району
Куяльницької сільської ради», КНП «Березівська центральна районна
лікарня», а для КНП «Центр громадського здоров’я» ООР» – кисневий та
дизельний генератори.
Придбано відеоендоскопічні системи, включаючи компоненти:
відеогастроскопи, джерела світла; процесори обробки зображень; монітори
для КНП «Березівська центральна районна лікарня», КНП «Арцизька
центральна опорна лікарня» та КНП «Ізмаїльська міська центральна
лікарня».
На виконання вимог пакету НСЗУ в усіх опорних лікарнях проведено
реконструкцію внутрішніх мереж киснепостачання для забезпечення
80% ліжкового фонду поточним киснем.
Враховуючи те, що потреба у кисні для пацієнтів не знижується, було
ухвалено рішення про подальше встановлення на базі лікарень кисневих

станцій як основного джерела кисню. Розрахунок потужності кисневої
станції проводиться виходячи з перекриття 2/3 потреб ліжкового фонду
лікарні. Це дозволить, з одного боку, у поєднанні з рідким киснем,
придбаним у постачальників, повністю забезпечити потреби пацієнтів, а з
іншого - оперативно управляти запасами кисню в періоди сезонного
зниження потреб. Таким чином, поєднання різних джерел надходження
кисню для кисневої підтримки пацієнтів дозволить повністю забезпечити
лікувальний процес та раціонально витратити кошти.
Наразі триває хід робіт з планування та встановлення на території
КНП «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб» Одеської
обласної ради» (м. Одеса, вул. Ядова, 4) кисневої станції для безперебійного
забезпечення киснем хворих на COVID-19.
Для надання висококваліфікованої та якісної медичної допомоги
мешканцям Одеської області для закладів охорони здоров’я області придбано
медичне обладнання, а саме:
– ультразвукові діагностичні системи для КНП «Доброславська
багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Доброславської селищної
ради», КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лиманської
районної ради», КНП «Чорноморський центр первинної медико-санітарної
допомоги», КНП «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради»;
– мобільну рентгенівську систему для КНП «Роздільнянська багатопрофільна
лікарня» Роздільнянської міської ради»;
– діагностичну рентгенівську систему для КНП «Одеський обласний
консультативно-діагностичний центр» Одеської обласної ради»;
– рентгенографічну та флюороскопічну систему для КНП «Одеський
обласний онкологічний диспансер» Одеської обласної ради».
У 2021 році за рахунок субвенції з державного бюджету для центрів
первинної медико-санітарної допомоги закуплено 1220 кисневих
концентраторів.
У поточному році на розвиток системи охорони здоров’я у сільській
місцевості між 110 сільськими амбулаторіями загальної практики сімейної
медицини розподілено 197 програмно-апаратних комплексів.
Напередодні Дня медичного працівника амбулаторії Одещини
отримали 31 службовий автомобіль Suzuki S4. Нові авто допоможуть
медичним працівникам у повсякденній роботі з надання якісних медичних
послуг. Автомобілі придбані за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам для здійснення заходів, спрямованих на розвиток
охорони здоров’я у сільській місцевості.
Завдяки спільним зусиллям обласної ради та облдержадміністрації
КНП «Одеський обласний ендокринологічний диспансер» Одеської обласної
ради» визначено єдиним розпорядником коштів та виконавцем програми із
централізованого забезпечення інсуліном.
08 квітня 2021 року відбулося виїзне засідання Комітету Верховної
ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного
страхування в Одеській області з обговорення питання про поліпшення

організації надання медичної допомоги хворим на СOVID-19 та іншим
важкохворим пацієнтам, а також для посилення протиепідемічних заходів
для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СOVID-19 серед
населення Одеської області.
Члени комітету спільно з керівництвом обласної ради ознайомились
з роботою КНП «Одеський обласний центр нефрології та діалізу» Одеської
обласної ради», КНП «Одеський обласний центр соціально значущих
хвороб» Одеської обласної ради», КНП «Одеський обласний онкологічний
диспансер» Одеської обласної ради», Одеської клінічної лікарні на
залізничному
транспорті
філії
«Центр
охорони
здоров’я»
АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ».
За результатами засідання Комітету обласною радою було ініційовано
та прийнято рішення від 16 квітня 2021 року № 167-VIII «Про надання згоди
на передачу Одеської обласної клінічної лікарні на залізничному транспорті
філії «Центр охорони здоров’я» АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» з державної
власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Одеської області. На теперішній час робота триває.
Здійснюються заходи щодо стратегічного розвитку на період
2021-2022 роки КНП «Одеський обласний центр нефрології та діалізу»
Одеської обласної ради» щодо покращання якості надання населенню
Одеської області послуг з гемодіалізу. Закуплено обладнання для якісного
надання
медичної
допомоги:
лабораторне
обладнання,
апарат
ультразвукового дослідження, електрокардіограф, дефібрилятор та інше.
Укомплектований лікарсько-сестринський кадровий склад КНП «Одеський
обласний центр нефрології та діалізу» Одеської обласної ради». Центр
працює у три зміни. За останні 6 місяців кількість наданих процедур
гемодіалізу збільшилася з 407 (травень) до 632 (листопад). Пацієнти Центру
отримують 100% безоплатну процедуру гемодіалізу. Закінчується ремонт
другої зали гемодіалізу та хірургічно-анестезіологічного блоку. Розширились
напрямки діяльності КНП «ООЦНД» ООР» за ліцензією медичної практики.
09 квітня 2021 року Одеською обласною радою, Одеською обласною
державною адміністрацією та Державною установою «Центр громадського
здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» підписано Меморандум
про взаєморозуміння та співпрацю щодо підтримки та посилення роботи
Одеської регіональної ради з координації дій у відповідь на поширення
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в регіоні.
08 червня 2021 року відбулося перше засідання госпітальної ради
Одеського госпітального округу, на якому обговорювалися питання стосовно
плану розвитку госпітального округу, реорганізації та перепрофілювання
закладів охорони здоров’я, які забезпечують надання вторинної та
госпітального етапу екстреної медичної допомоги в межах округу.
Затверджено Положення про госпітальну раду Одеського госпітального
округу.
На другому засіданні госпітальної ради Одеського госпітального
округу, що відбулося 22 жовтня поточного року, розглядалися питання

координації та міжмуніципального співробітництва при плануванні
госпітальної мережі в Одеській області, розвитку реорганізованих відділень
екстреної медичної допомоги в опорних лікарнях Одеської області.
У жовтні 2021 року досягнута домовленість з головою Одеської дирекції
АТ «УКРПОШТА» про відкриття тимчасових пунктів вакцинації у місцевих
поштових відділеннях області, в яких мобільні бригади медиків здійснюють
імунізацію населення.
Освіта
У 2021 році проведено заходи по налагодженню комплексної роботи у
напрямку організації надання якісної та комфортної освіти.
Протягом цього року на контролі знаходилося питання ремонту
спортивної зали Кулевчанської загальноосвітнї школи І-ІІІ ступенів. Ремонт
був розпочатий ще у 2020 році, але коштів для його закінчення виявилося
недостатньо. Завдяки виділенню з обласного бюджету 850,0 тис. грн було
здійснено ремонт спортивної зали та внутрішніх приміщень ЗОШ, роботи
було своєчасно завершено. На початку нового 2021-2022 навчального року
об’єкт відкрито.
У вересні 2021 року 21 громада Одеської області отримала нові шкільні
автобуси. Автобуси «Еталон» (А081) були закуплені на умовах
співфінансування з державного та місцевих бюджетів. Шкільні автобуси
отримали: Біляївська, Чорноморська, Подільська, Кілійська міські,
Овідіопольська, Таїровська, Сергіївська, Саратська, Миколаївська,
Чорноморська селищні та Дивізійська, Куяльницька, Шабівська, Іванівська,
Петровірівська,
Павлівська,
Фонтанська,
Тузлівська,
Усатівська,
Долинівська, Лиманська сільські територіальні громади області. Тож одним з
ключових пріоритетів доступності та комфортності забезпечення освітнього
процесу у сільських населених пунктах стала організація підвозу учнів
шляхом забезпечення транспортом.
На теперішній час завершується процедура тендеру на закупку понад
4 тисяч ноутбуків для педагогічних працівників області.
У 2021 році велика увага приділялась співфінансуванню з обласного
бюджету об’єктів, які реалізуються в межах державної програми «Велике
будівництво». До програми на цей рік були включені 16 важливих об’єктів,
зокрема 6 шкіл, 4 дитячих садка, 5 об’єктів спортивного призначення.
Для забезпечення надання якісних освітніх послуг Балтським
педагогічним коледжем в навчальному закладі проведені капітальні ремонтні
роботи котельні та заміна котлів на загальну суму 750 тис.грн.
У 2021 році продовжено реконструкцію незавершеного будівництва
загальноосвітньої школи по вул. Івана Франка в м. Ізмаїлі під спортивну
школу. З обласного бюджету виділені кошти у розмірі 8,8 млн.грн.
Соціальний захист

Недопущення зниження рівня життя та забезпечення соціальних потреб
мешканців регіону на фоні розповсюдження короновірусної інфекції було
головною метою при вирішенні соціальних потреб.
У 2021 році удосконалена робота з питань надання цільової адресної
допомоги мешканцям Одеської області.
В грудні 2020 - січні 2021 р.р. інвентаризовано справи заявників щодо
надання матеріальної допомоги, які надійшли до обласної ради у минулому
скликанні.
В результаті проведеної інвентаризаційної роботи були виявлені
справи, за якими були прийняті висновки постійної комісії минулого
скликання щодо виділення коштів заявникам, але вони не були забезпечені
фінансовим ресурсом. У поточному році кошти винайдені та виплачені
заявникам.
Врегульована процедура надання цільової адресної допомоги сім’ям,
які опинилися у складних життєвих обставинах, та малозабезпеченим
верствам населення Одеської області. Депутатами обласної ради була
підтримана така ініціатива та прийнято рішення від 19 лютого 2021 року
№101-VIII «Про затвердження Порядку надання цільової адресної допомоги
сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та малозабезпеченим
верствам населення Одеської області». Вказане рішення визначає механізм,
порядок та умови надання цільової адресної допомоги мешканцям Одеської
області, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть
самостійно їх подолати.
Так, завдяки новому Порядку надання цільової адресної допомоги з
визначенням граничних розмірів виплат за відповідними напрямами, стало
можливим надавати матеріальну допомогу справедливо та з урахуванням
фінансових можливостей бюджету області.
Комплексною програмою соціальної підтримки населення на
2021-2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області» на
надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися
у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, за рахунок
коштів обласного бюджету на ці цілі передбачено 33,021 млн.грн, обласна
рада є розпорядником коштів у сумі 18,0 млн. грн.
На даний час заяви про матеріальну допомогу, що надходять до
обласної ради, розглядаються оперативно, в найкоротші терміни та одразу
подаються на засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони
здоров’я та соціальної політики.
Обласною радою розглянуто 1 397 звернень громадян та виплачено
13,5 млн.грн.
Протягом 2019-2021 років Головним управлінням Державної служби
України з надзвичайних ситуацій в Одеській області здійснено перевірки
комунальних установ соціального захисту. Зокрема, в КУ «Барабойський
психоневрологічний будинок-інтернат» та ОКУ «Обласний центр соціальнопсихологічної допомоги» виявлено низку порушень, відповідно до яких
складено приписи, акти тощо.

У 2021 році депутати обласної ради винайшли можливість передбачити
в обласному бюджеті кошти на виконання вимог законодавства у сфері
техногенної та пожежної безпеки у 2021 році у ОКУ «Обласний центр
соціально-психологічної допомоги», КУ «Барабойський психоневрологічний
будинок-інтернат». Ремонтні роботи на зазначених об’єктах тривають.
Спільно з депутатами обласної ради було взято під контроль ситуацію з
закриттям сільських відділень «УКРПОШТИ». Ми провели робочі зустрічі з
головою Одеської дирекції АТ «УКРПОШТА» та напрацювали оптимальний
варіант: на умовах співфінансування 50 на 50 разом з громадами придбати
обладнання для проблемних відділень, що надало можливість вберегти їх від
закриття. Потім було підписано з головами громад відповідний меморандум.
Перший результат цієї роботи ми вже бачимо: в одному з районів Подільська
відкрито відділення «УКРПОШТИ», придбано обладнання ще для одного.
Такі ефективні рішення допомагають зняти соціальну напругу у громадах.
1 червня 2021 року, з нагоди Дня захисту дітей, разом з депутатами
обласної ради привітали вихованців Центру соціально-психологічної
реабілітації дітей Служби у справах дітей в Одесі та вручили подарунки.
В жовтні 2021 року ініційовано організацію та проведення урочистих
заходів та свята для дітей і дорослих з нагоди Дня усиновлення. За вагомий
особистий внесок у розвиток сімейних форм виховання та за результатами
обласного Конкурсу «Чому я став усиновлювачем, опікуном,
піклувальником» переможців нагороджено цінними подарунками.
Спорт
Побудова щасливої країни з високим рівнем життя можлива лише за
умови покращання здоров’я українців. Збільшити роль спорту у житті – є
найголовнішим завданням при формуванні здорової нації.
З метою пропаганди здорового способу життя, сприяння та залучення
всіх верств населення до занять фізичною культурою і спортом прийнята
обласна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в
Одеській області на 2018-2021 роки.
Програмою передбачено проведення щорічних спортивних ігор
серед міських, сільських та селищних територіальних громад Одещини.
Цього року зазначені ігри були присвячені ХХХІІ Олімпійським іграм,
що відбулися у м. Токіо.
З метою збільшення кількості населення, залученого до занять фізичною
культурою і спортом, збільшення мотивації для громад брати участь у
змаганнях, починаючи з 2021 року запровадили для громад, які посіли
І-ІІІ місця в кожній категорії, виплату грошової допомоги на розвиток
фізичної культури і спорту в громадах. Для цих цілей обласна рада винайшла
можливість додаткового виділення з обласного бюджету 600,0 тис. грн.
Головний захід спортивних ігор серед команд міських, сільських та
селищних територіальних громад Одещини
проходив
в червні у
смт Сергіївка Білгород-Дністровського району із 8 видів спорту (армспорт,

волейбол (чоловічий та жіночий), гирьовий спорт, легкоатлетичний крос,
настільний теніс, перетягування канату, та змагання серед спортивних сімей
(дартс та естафета)).
Загалом у сільських іграх взяли участь близько 700 осіб із 32 громад
Одещини. Своїм прикладом учасники змагань надихають все більше людей
вести здоровий та активний спосіб життя.
За підтримки Одеської обласної ради у м. Чорноморськ проходили
фінальні змагання Всеукраїнської спартакіади серед народних депутатів
України, обласних, районних, сільських та селищних рад.
Основним завданням Спартакіади є залучення депутатів усіх рівнів до
занять фізичною культурою і спортом, пропаганда здорового способу життя.
Одеська обласна рада спільно з місцевою владою організовувала
фінальну частину Всеукраїнської спартакіади та зформувала збірну команду
від Одеської області.
Відповідно до обласної комплексної програми розвитку фізичної
культури і спорту в Одеській області на 2018-2021 роки на проведення
Всеукраїнської спартакіади було передбачено 176,0 тис. грн.
У фінальних змаганнях з футзалу, волейболу, настільного тенісу,
шахів, шашок, які відбувалися з 07-12 червня 2021 року, взяли участь
15 команд, серед яких була збірна команда Одеської області.
20 серпня 2021 року срібна призерка Олімпійських ігор у Токіо-2020 з
карате Анжеліка Терлюга за успішну участь в змаганнях отримала грошову
винагороду у розмірі 500 тисяч гривень, її тренер Денис Морозов – 250 тисяч
гривень. Володарка п’ятого місця з карате Аніта Серьогіна та її тренер
Олександр Тонкошкур за значні спротивні досягнення та гідну участь в
Олімпійських іграх нагороджені цінними подарунками.
19 жовтня 2021 року відбулось урочисте привітання чемпіонів, призерів,
учасників ХVІ літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020 та їх тренерів.
Спортсмени з Одеської області вибороли шість медалей: одну золоту, дві
срібні та три бронзові.
Спортсменам-паралімпійцям та їх тренерам вручено сертифікати на
отримання грошової винагороди – від 100 тисяч до 500 тисяч гривень, також
вони були нагороджені почесними відзнаками та цінними подарунками –
наручним годинниками.
Житлово-комунальне господарство та енергозабезпечення
Актуальним залишається питання забезпечення жителів регіону
якісною питною водою. Основні проблеми даного напрямку полягають в
тому, що деякі населені пункти регіону не забезпечені централізованим
питним водопостачанням і користуються привізною водою та шахтними
колодязями, у деяких – водопостачання здійснюється за графіком. До того ж,
значна частина водопровідно-каналізаційних споруд області відпрацювала
нормативний строк експлуатації, що призводить до підвищення витрат

електроенергії, збільшення вартості перекачування води і стоків та
погіршення якості води.
16 квітня 2021 року на сесії обласної ради прийнято рішення «Про
затвердження регіональної програми «Питна вода Одещини» на
2021-2024 роки».
Протягом 2021 року проводиться реконструкція діючого міського
водопроводу питної води по вулиці Заводська в місті Болград, на яку з
обласного бюджету розвитку виділено кошти в розмірі 2,36 млн. грн. Роботи
ведуться, об’єкт планується завершити до кінця поточного року.
Триває реалізація Регіональної цільової програми енергоефективності
Одеської області на 2020-2022 роки.
У рамках вказаної програми проводиться проєктування та будівництво
об’єктів із використанням відновлювальних джерел енергії, що є одним із
найбільш важливих напрямків енергетичної політики області.
Завдяки створенню належних умов для залучення інвестицій в
енергетичний сектор з початку 2021 року введено в експлуатацію 3 об’єкта
енергетичної інфраструктури з відновлюваних джерел енергії, а саме:
- електростанція з використанням енергії вітру (1 черга),
ТОВ «ДНІСТРОВСЬКА
ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ»
на
землях
Старокозацької та Удобненської сільських рад Білгород-Дністровського
району. Друга черга в стадії будівництва і повинна запрацювати у першому
півріччі 2022 року;
- дахова сонячна електрична станція ТОВ «Тарутинська енергетична
компанія» (Болградський район, Красненська сільська рада, комплекс
будівель та споруд № 4);
- сонячна електростанція ТОВ «КТД СОЛАР» в межах населеного
пункту с. Молодіжне Молодіжненської сільської ради Одеського району.
Протягом багатьох років проблемним є питання теплопостачання міста
Теплодар. На теперішній час послуги теплопостачання населенню міста,
установам і організаціям соціальної сфери (1 загальноосвітня школа
І-ІІІ
ступенів, 2 дитячих дошкільних заклади, 43 багатоквартирні будинки) надає
МКП «Одеська ТЕЦ-2», знос обладнання якої становить майже 90%.
Внаслідок віддаленості котельні від міста теплопостачання здійснюється
через тепломережу на відстані 6 км від нього та проходить відкритим
шляхом через поля, у зв’язку з чим втрати в теплових мережах становлять
близько 50%. Зважаючи на актуальність проблеми забезпечення сталим
опаленням м. Теплодар, в обласному бюджеті на 2021 рік передбачено
4000,00 тис. грн. на виготовлення проєкту «Будівництво модульних котелень
на території м. Теплодар». На даний час роботи з проєктування тривають та
мають завершитись до кінця 2021 року.
Управління майном спільної власності територіальних громад
області

У 2021 році завдяки зусиллям депутатів різних рівнів дано старт
відновленню двох знакових для Одеси та Одеської області об’єктів. Вже
найближчим
часом
розпочнеться
розробка
проєктно-кошторисної
документації для реконструкції Палацу спорту в рамках програми «Велике
будівництво» та науково-проектної документації для ремонтних робіт у
Музеї морського флоту.
У поточному році вирішено питання щодо прийняття з державної
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Одеської області цілісних майнових комплексів державних
закладів
професійної (професійно-технічної освіти), а саме: ДНЗ «Тарутинський
професійний аграрний ліцей»; ДНЗ «Арцизький професійний аграрний
ліцей»; ДНЗ «Білгород-Дністровський професійний будівельний ліцей»; ДНЗ
«Лиманський професійний аграрний ліцей».
Проведено спільні наради з керівниками закладів охорони здоров’я
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області
з метою врегулювання питання розміщення кафедр Одеського
національного медичного університету та проведено обстеження
комунальних лікувальних закладів у м. Одеса із здійсненням перевірки
доцільності розміщення на їх території кафедр Одеського національного
медичного університету. Співпраця між Одеським національним медичним
університетом та закладами охорони здоров’я Одеської обласної ради
відбувається протягом багатьох років.
За результатами роботи визначено 10 закладів охорони здоров’я
обласної ради, в яких буде розміщено кафедри Одеського національного
медичного університету та визначено їх площі.
Прийнято рішення Одеської обласної ради від 19 серпня 2021 року
№265-VIII «Про організацію навчального процесу в закладах охорони
здоров’я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської
області».
Прийняття зазначеного рішення дозволило забезпечити реалізацію
вимог статті 33 Закону України «Основи законодавства України про охорону
здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року
№ 1337 «Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу у
закладах охорони здоров’я за участю науково-педагогічних працівників
закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у
сфері охорони здоров’я» під час укладення договорів щодо розміщення
клінічних баз в закладах охорони здоров’я спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Одеської області.
Результатом прийняття вказаного рішення обласної ради стало
забезпечення освітнього процесу: реалізація освітніх програм вищої та
післядипломної (інтернатури) освіти, програм безперервного професійного
розвитку лікарів та науково-педагогічних працівників, підготовка наукових
кадрів за програмами аспірантури і докторантури; проведення наукових
досліджень; організація і надання медичної допомоги у відділеннях та
структурних підрозділах закладу охорони здоров’я з використанням сучасних

методів діагностики і лікування; розроблення і впровадження нових методів
та технологій діагностики.
Наразі на виконання зазначеного рішення здійснюються заходи з
укладання договорів про співпрацю закладів охорони здоров’я спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області та
Одеського національного медичного університету.
У 2021 році видано 18 розпоряджень про створення робочих груп з
перевірки ефективності використання та забезпечення збереження
комунального майна, до складу яких входили представники депутатського
корпусу обласної ради VIII скликання, представники громадськості, фахівці
апарату обласної ради та Управління. Здійснено 87 перевірок ефективності
використання та забезпечення збереження майна територіальних громад сіл,
селищ, міст Одеської області.
Зокрема, за підсумками 8 перевірок ефективності використання та
забезпечення
збереження
майна
комунальними
установами
та
підприємствами області, у 7-х оновлено керівний склад та вжито дієвих
адміністративних заходів реагування.
Із залученням фахівців Департаменту освіти і науки Одеської обласної
державної адміністрації та Служби безпеки України робочою групою
здійснено 23 перевірки ефективності використання та забезпечення
збереження майна обласних комунальних закладів освіти, які протягом
2020 року змінили назву та порядок надання освітянських послуг.
З метою забезпечення виконання планових показників доходної частини
загального фонду обласного бюджету на 2021 рік було здійснено контроль за
своєчасністю та повнотою сплати за оренду комунального майна області.
В результаті проведеної роботи загальна сума надходжень до обласного
бюджету від орендної плати за користування комунальним майном
у 2021 році станом на 01 жовтня склала 8 441,3 тис. грн, з яких 4 842,0 тис.
грн надійшло за оренду майна, управління яким здійснює безпосередньо
обласна рада та 3 599,3 тис. грн. надійшло від договорів оренди майна
орендодавцем і балансоутримувачем якого виступає Управління обласної
ради з майнових відносин.
У 2021 році від оренди комунального майна до обласного бюджету
надійшло на 100,0 тис. грн більше ніж за аналогічний період 2020 року, що
свідчить про позитивну динаміку таких надходжень, незважаючи на
негативні тенденції ринків оренди та продажу нерухомості.
Проведено 29 перевірок виконання умов договорів оренди, укладених
між Управлінням обласної ради з майнових відносин та Державною
установою «Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони
здоров’я України» (Білгород-Дністровський, Болградський, Березівський,
Ізмаїльський, Одеський, Подільський та Роздільнянський райони).
Здійснено заходи щодо оформлення земельних ділянок, що відведені
Мирнопільському геріатричному будинку-інтернату в постійне користування
та у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської
області в особі Одеської обласної ради.

Протягом звітного періоду проводяться роботи по завершенню
капітального ремонту КЗ «Одеська обласна школа вищої спортивної
майстерності «Олімпієць», м. Одеса, проспект Шевченка, 31а. У цьому
закладі завжди виховували чемпіонів України та світу, але, на жаль, десятки
років спортивну базу капітально не ремонтували й вона перебувала у вкрай
занедбаному стані. Наразі об’єкт, де будуть створені сучасні умови,
ремонтується, проєктна документація відкоригована відповідно до норм
підготовки олімпійських спортсменів. Більша частина виконаних робіт
реалізована у поточному році.
Також завершуються роботи з капітального ремонту фасаду будівлі
КУ «Одеський обласний центр медико-соціальної експертизи» за адресою:
м.Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 40, які тривалий період не
виконувалися.
В поточному році в рамках державної програми «Велике будівництво»
введено в дію унікальний інфраструктурний об’єкт - Палац Спорту в Ізмаїлі,
який також фінансувався з обласного бюджету.
Передбачено видатки на проєктування системи протипожежної безпеки
нежитлових будівель та споруд за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 4.
На даний час завершуються ремонтні (реставраційні) роботи харчоблоку
будівлі - пам’ятки «Прибутковий будинок Бишлера» в м. Одеса для
забезпечення належних експлуатаційних якостей та належних і безпечних
умов під час експлуатації.
З метою збереження пам’ятки архітектури національного значення комплексу споруд Аккерманської фортеці у м. Білгороді-Дністровському
Одеської області розпочато коригування науково-проєктної документації
«Першочергові протиаварійні заходи на спорудах Аккерманської фортеці у
м. Білгород-Дністровський Одеської області».

Міжрегіональне та міжнародне співробітництво
Одеська обласна рада приділяє максимальну увагу міжнародним
відносинам з країнами-партнерами, особливо с транскордонними країнами.
Протягом звітного періоду здійснювалися заходи щодо підтримки та
активізації зовнішніх відносин Одеського регіону з іноземними партнерами.
Відбулися зустрічі з представниками дипломатичних установ зарубіжних
країн, акредитованих в Україні, більшість заходів проходила в он-лайн режимі
в зв’язку з заходами безпеки через пандемію COVID 19, але ефективність їх не
зменшилась:
- проведено відео-конференцію з керівником Програм співробітництва
Представництва ЄС в Україні паном Фредеріком Куне з питань обговорення
співробітництва Одеської обласної ради з Представництвом ЄС в Україні;
- здійснено зустріч з т.в.о. Генерального консула Румунії в м. Одеса
паном Тіберіу-Леонідом Шарпє та особистим радником
Генерального
секретаря Торгово промислової палати Румунії паном Костянтином Лупе.

Обговорено перспективи співпраці в межах нового операційного циклу СОП
«Румунія – Україна 2021 – 2027» та «Басейн Чорне море 2021 – 2027»;
- відбулась зустріч з керівництвом компанії Allrise Capital з питання
реалізації інвестиційних проєктів;
- проведено зустріч з конгресменом США шести скликань, почесним
президентом Асоціації американських конгресменів Джимом Слеттері з питань
співробітництва в різних сферах діяльності;
- проведено зустріч з головою Одеського представництва Спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ в Україні паном Кайлом Кінгом з питань
співробітництва;
- відбулась зустріч з міністром закордонних справ Республіки Греція
Нікосом Дендіасом;
- проведена робоча зустріч з Президентом Асоціації транскордонного
співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай» з питання обговорення спільних
проєктів в рамках Асоціації транскордонного співробітництва «Єврорегіон
Нижній Дунай» та проведення Генеральної Асамблеї в 2021 році.
Під час звітного періоду було затверджено нову Програму сприяння
розвитку міжнародної та інвестиційної діяльності Одеської області на 20212023 роки та актуалізована Програма реалізації в Одеській області Стратегії ЄС
для Дунайського регіону на 2020-2022 роки.

Премії та конкурси
Конкурс серед дітей та підлітків на отримання стипендії Одеської
обласної ради обдарованим дітям Одеської області
У 2021 році проведено конкурс серед дітей та підлітків на отримання
стипендії Одеської обласної ради обдарованим дітям Одеської області.
Стипендія – це фінансова підтримка обдарованої дитини, яка надається
з метою заохочення її за досягнення та спрямована на стимулювання дітей та
молоді на здобуття високих результатів у таких галузях як освіта, культура,
фізична культура та спорт, розкриття свого творчого потенціалу, формування
інтелекту, духовності як ефективного засобу соціалізації дітей і підлітків.
Загальний призовий фонд у 2021 році становить 2,0 млн грн.
Кандидати на здобуття стипендії висувалися органами місцевого
самоврядування, установами, керівниками організацій, навчальних закладів,
гуртків, спортивних секцій, викладачами, тренерами, батьками або опікунами
дітей, а в окремих випадках – самою обдарованою дитиною за принципом
самовисування.
У квітні поточного року постійною комісією обласної ради з питань
освіти, науки, молодіжної політики, спорту, культури та туризму проведено
конкурсний відбір на отримання стипендії Одеської обласної ради
обдарованим дітям Одеської області. За результатами конкурсу відібрано
100 найкращих дітей та підлітків.

Стипендію розпочали виплачувати з липня і кожний стипендіат
отримуватиме 2 683 гривні на місяць до кінця року.
Щорічна Премія талановитій молоді за особисті досягнення
у різних сферах суспільного життя
Обласною радою проведено конкурс серед молоді з присудження
щорічної Премії Одеської обласної ради талановитій молоді за особисті
досягнення у різних сферах суспільного життя.
Талановита молодь обирається за такими номінаціями: «Золота надія
Одещини», «За творчі досягнення», «За наукові досягнення», «За спортивні
досягнення», «За педагогічні досягнення», «За особисту мужність», «За
внесок у розвиток громадського руху», «За внесок у сферу охорони
здоров’я», «За внесок у розвиток місцевого самоврядування», «За активну
журналістську діяльність».
Щорічний призовий фонд з 2021 року становить 650,0 тис. грн та
розподіляється у кожній номінації за призовими місцями таким чином:
І місце – 30 000 грн., ІІ місце – 20 000 грн., ІІІ місце – 10 000 грн.
Кандидати на присудження Премії висувалися до 01 жовтня 2021 року
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм
власності. У 2021 році подано 151 кандидата на здобуття премії.
Протягом жовтня проведено відповідну роботу, пов’язану з обробкою
комплектів документів на здобуття вищезазначеної Премії. До основного
конкурсу увійшло 132 конкурсанти.
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято розпорядження
голови обласної ради від 08 листопада 2021 року № 844/2021-ОР «Про
присудження щорічної Премії Одеської обласної ради талановитій молоді за
особисті досягнення у різних сферах суспільного життя».
17 листопада 2021 року з нагоди Міжнародного дня студента у Будинку
представництв Одеської обласної ради відбулося урочисте вручення
дипломів та грошових призів 31 переможцю конкурсу.
Щорічний обласний конкурс «Найкращий сільський населений
пункт із благоустрою Одеської області»
З метою підтримки діяльності та активізації ініціатив органів місцевого
самоврядування області у вирішенні питань благоустрою, збереження
інфраструктури, історичних, культурних і природних пам'яток, поширенні
кращих практик й досвіду з реалізації місцевих програм і проєктів розвитку
територій та створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, а
також враховуючи процес децентралізації та створення територіальних
громад в Одеській області, прийнято рішення обласної ради про
запровадження щорічного обласного конкурсу «Найкращий сільський

населений пункт із благоустрою Одеської області», на фінансування якого в
обласному бюджеті в 2021 році передбачено 2 млн.750 тис.грн.
У рамках конкурсу проводиться огляд сільських населених пунктів
міських, селищних та сільських територіальних громад області з
визначенням номінанта «Найкращий сільський населений пункт». За
результатами конкурсу переможці отримують грошові винагороди з
обласного бюджету.
У 2021 році для участі у щорічному обласному конкурсі районними
радами області було подано 19 заявок на перемогу у конкурсі серед сільських
населених пунктів міських, селищних та сільських територіальних громад
області.
Переможцями та призерами конкурсу серед сільських населених
пунктів міських, селищних та сільських територіальних громад області у
цьому році стали:
- 1 місце: північний район - село Нестоїта Куяльницької сільської
територіальної громади Подільського району, південний район - село Зоря
Саратської селищної територіальної громади Білгород-Дністровського
району Одеської області, центральний район - село Прилиманське
Авангардівської селищної територіальної громади
Одеського району
Одеської області;
- 2 місце: північний район - село Липецьке Подільської міської
територіальної громади Подільського району Одеської області, південний
район – село Приморське Вилківської міської територіальної громади
Ізмаїльського району Одеської області, центральний район – село
Першотравневе Визирської сільської територіальної громади Одеського
району Одеської області;
- 3 місце посіли: північний район – село Білине Балтської міської
територіальної громади Подільського району Одеської області, південний
район – село Залізничне Болградської міської територіальної громади
Болградського району Одеської області, центральний район – село Білка
Іванівської селищної територіальної громади Березівського району Одеської
області.
За перші місця у кожній з трьох груп села отримають грошову
винагороду у розмірі 400 тисяч гривень, за другі місця – по 300 тисяч, за
треті – по 200 тисяч. Зазначені кошти мають бути використані на подальший
благоустрій відповідних територій.
Традиційно вручення нагород переможцям конкурсу відбулось на
урочистостях з нагоди Дня місцевого самоврядування.
Зокрема, за значну роботу, проведену Роздільнянською міською
територіальною громадою стосовно покращання благоустрою території та
розвитку сільської інфраструктури, Кам’янський будинок культури
Роздільнянської міської територіальної громади Роздільнянського району
нагороджений цінним подарунком – фотографічним обладнанням.

Інформація про роботу зі зверненнями громадян
Протягом звітного періоду до обласної ради надійшло 467 звернень
громадян, з яких 64 подано на виїзних прийомах громадян.
Проведено 9 виїзних прийомів громадян.
Найактуальнішими питаннями, які порушувались у зверненнях, були
надання матеріальної допомоги на лікування, забезпечення дотримання
законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян,
питання щодо комунального господарства.
111 питань, порушених у зверненнях громадян, вирішено позитивно, за
308 зверненнями надано роз’яснення, 30 звернень направлено за належністю,
18 – знаходяться в роботі у виконавців.
Дотримання вимог Закону України
«Про доступ до публічної інформації»
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»
протягом звітного періоду до обласної ради надійшло 109 запитів на
публічну інформацію, з яких: 58 – щодо надання копій рішень та інших
документів обласної ради, 27 – щодо діяльності комунальних підприємств, 14
– щодо майнових питань, 5 – щодо земельних відносин та інші.
Обласною радою надано інформацію на 75 запитів, 26 запитів
направлено за належністю, на 8 запитів щодо публічної інформації надано
роз’яснення.
Правова робота
та діяльність Геральдичної колегії Одеської обласної ради
Підготовлено та внесено на розгляд сесії обласної ради наступні
актуальні питання:
- «Про визначення фондом житла для тимчасового проживання
внутрішньо переміщених осіб будівлі, що перебуває у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області та розташована за
адресою: вул. Успенська, 4, м. Одеса». Прийняття цього рішення надасть
можливість зняти соціальну напругу та належним чином забезпечити
врегулювання питання розміщення внутрішньо переміщених осіб, що були
переміщені у зв’язку із проведенням антитерористичної операції;
- «Про утворення цільового фонду з надходження орендної плати за
земельні ділянки спільної власності територіальних громад Одеської області
у складі спеціального фонду обласного бюджету Одеської області». Було
запроваджено використання спеціального бюджетного рахунку для платежів
за оренду земельних ділянок комунальної власності, що дозволило
забезпечити додаткові надходження до обласного бюджету. Наведені умови
сприятимуть залученню додаткових надходжень до обласного бюджету;

- «Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Кабінету
Міністрів України щодо відновлення фінансування з державного бюджету
утримання невиробничих структур Українського товариства сліпих».
Очікується відновлення фінансування з державного бюджету (або інших
джерел фінансування, не заборонених чинних законодавством) утримання
невиробничих структур Українського товариства сліпих, яке є єдиною
організацією, яка забезпечує трудову та соціальну реабілітацію людей з
інвалідністю по зору;
- «Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України щодо повернення повноважень органам
місцевого самоврядування у сфері надрокористування», ініційовано внесення
змін у Кодекс України про надра, які повернуть обласним радам
повноваження щодо погодження надання надр у користування з метою
геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин
загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних з
видобуванням корисних копалин. Повернення повноважень забезпечить
захист інтересів громадян, які проживають на територіях, де планується
використання надр. Метою прийняття даного рішення була безпосередня
реалізація права власності громад на надра та забезпечення економічних та
соціальних інтересів територіальних громад Одеської області;
- «Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини, Кабінету Міністрів України щодо
встановлення соціальної рівності серед осіб з інвалідністю з дитинства»,
ініційовано проведення узгодження норм чинного законодавства щодо
соціального захисту осіб з інвалідністю з метою запобігання колізіям і
прогалинам законодавства та недопущення соціальної нерівності між
особами з інвалідністю з дитинства.
Підготовлено, внесено та підтримано сесією обласної ради наступні
питання:
- рішенням обласної ради «Про залучення Одеської обласної ради у
якості співзасновника установи «Агенція регіонального розвитку Одеської
області» було досягнуто мети створення умов для динамічного,
збалансованого розвитку регіону, забезпечення його соціальної й економічної
єдності, підвищення рівня життя населення, додержання гарантованих
державою соціальних стандартів задля підвищення ефективності реалізації
державної політики у сфері регіонального розвитку;
- з метою підвищення національних стандартів судоустрою і
судочинства та забезпечення права на справедливий суд обласною радою
було затверджено списки присяжних для Котовського міськрайонного суду
Одеської області. Прийняття рішення забезпечило реалізацію народовладдя
шляхом громадського контролю суспільства над судовою владою, який
забезпечується через можливість громадян брати безпосередню участь у
здійсненні правосуддя, зокрема кримінального, розбиратися у конкретній
справі, приймати прагматичне і справедливе рішення як з позиції закону, так
і з огляду на норми суспільної моралі. Отже, проведена робота забезпечила

виконання вимог законодавства та сприяла врегулюванню питань, пов’язаних
із формуванням присяжних для Котовського міськрайонного суду Одеської
області, адже цінністю присяжних засідателів є те, що на відміну від
професійних суддів, які є служителями букви закону, вони привносять у
діяльність системи органів правосуддя живе сприйняття, свій життєвий
досвід, власне розуміння правди і справедливості;
- підтримано прохання Морської палати України та ініційовано
прийняття рішення обласної ради «Про звернення депутатів Одеської
обласної ради до Кабінету Міністрів України, Міністерства інфраструктури
України, Державної служби морського та річкового транспорту України
(Морської адміністрації) щодо забезпечення внутрішньодержавних процедур
дипломування моряків відповідно до вимог Міжнародної конвенції про
підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року». Прийняття
даного рішення сприяло забезпеченню належної правової роботи щодо
внесення змін до чинного законодавства України та забезпеченню
внутрішньодержавних процедур дипломування моряків відповідно до вимог
Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення
вахти 1978 року, із поправками;
- «Про внесення змін до рішення обласної ради від 18 грудня 2020 року
№ 10-VІІІ «Про затвердження Регламенту Одеської обласної ради VІІІ
скликання» - щодо удосконалення процедури розгляду депутатських запитів;
– «Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Президента України,
Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України щодо передачі
земель державної власності у комунальну власність»;
- «Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення меж
адміністративно-територіальної одиниці – міста Ізмаїл Ізмаїльського району
Одеської області»;
- «Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни)
меж адміністративно-територіальної одиниці – міста Подільськ Подільського
району Одеської області»;
– та інші рішення.
А також надано зауваження і пропозиції до таких проєктів нормативноправових актів, які надійшли до обласної ради для погодження:
- проєкту Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування»;
- проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» щодо розподілу повноважень органів
місцевого самоврядування у зв’язку зі зміною адміністративнотериторіального устрою»;
- проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів щодо децентралізації та розмежування повноважень у зв’язку зі зміною
адміністративно-територіального устрою»;
- проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про спостережну
раду закладу охорони здоров’я».

Здійснює свою діяльність Геральдична колегія Одеської обласної ради.
У звітному періоді проведено 2 засідання Геральдичної колегії, на яких
розглянуто питання - про розгляд офіційних символів Одеського району
(герб та прапор); про розгляд офіційних символів села Нові Трояни
Болградського району (герб та прапор); про розгляд офіційних символів села
Дмитрівка Болградського району для внесення до Геральдиковексилологічного реєстру офіційних символів і відмітних знаків органів
місцевого самоврядування та виконавчої влади Одеської області та видачі
відповідних свідоцтв про реєстрацію.
За результатами розгляду вказаних питань рекомендовано внести зміни
у зображення та опис офіційних символів села Нові Трояни Болградського
району (герб та прапор); визнано офіційні символи села Дмитрівка
Болградського району (герб та прапор) такими, що можуть бути внесені до
Геральдико-вексилологічного реєстру офіційних символів і відмітних знаків
органів місцевого самоврядування та виконавчої влади Одеської області;
надіслано листа голові Українського геральдичного товариства з проханням
надати геральдично-вексилологічну експертизу офіційних символів
Одеського району (герб та прапор). Видано 4 свідоцтва.
Кадрова політика
Основною
метою
кадрової
політики
є
забезпечення
її
високопрофесійними, ініціативними та патріотично налаштованими
спеціалістами, здатними взяти на себе відповідальність й успішно
вирішувати нагальні загальнодержавні та регіональні проблеми,
організовуючи в такий спосіб ефективне управління політичним,
економічним і соціальним розвитком області.
З метою реалізації права громадян на рівний доступ до служби в
органах місцевого самоврядування, якісного добору та розстановки кадрів в
виконавчому апараті обласної ради протягом 2021 року проведено
2 конкурси на заміщення посад посадових осіб місцевого самоврядування
виконавчого апарату Одеської обласної ради. За результатами конкурсів до
виконавчого апарату обласної ради прийнято 17 працівників.
З метою покращання та вдосконалення організації роботи органів
місцевого самоврядування області, за рахунок коштів обласної програми
розвитку освіти Одещини на 2019-2021 роки, здійснюється підвищення
кваліфікації посадових осіб. За 10 місяців поточного року 110 посадових осіб
місцевого самоврядування області підвищили свою кваліфікацію на базі
Одеського регіонального інституту державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України, у тому числі з
таких актуальних питань як управління земельними ресурсами та цифрові
комунікації. Також за рахунок цієї програми здійснюється підготовка
посадових осіб області та депутатів обласної ради за освітньо-професійними
програмами підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та
адміністрування». У 2021 році таку підготовку за рахунок обласного

бюджету проходять 3 особи, у тому числі: 1 посадова особа місцевого
самоврядування Болградського району та 2 депутати обласної ради.
Для відзначення кращих трудових колективів та громадян області
нагородами Верховної Ради України за вагомий внесок у розвиток різних
сфер життєдіяльності області за 10 місяців поточного року обласною радою
підтримано та направлено до Верховної Ради України 7 рішень обласної ради
з пропозицією нагородити видатних мешканців області та трудові колективи
Почесними грамотами та Грамотами Верховної Ради України.

Робочі поїздки до районів Одеської області
З метою визначення проблем в регіоні здійснено відвідування
більшості громад в області. Саме так можна було оцінити реальний стан
справ на місцях та розставити пріоритети при вирішенні того чи іншого
питання.
Під час робочої поїздки до Білгород-Дністровського району 20 січня
2021 року обговорено гостре питання необхідності капітального ремонту
автомобільної дороги Н-33 Білгород-Дністровський-Монаші. В обласному
бюджеті на розробку робочого проекту: Реконструкція автомобільної дороги
Н-33 Одеса - Білгород-Дністровський - Монаші передбачено
3 млн.700 тис. грн.
22 січня 2021 року відвідано соціально важливі об’єкти Іванівської
громади Березівського району та передано центральній районній лікарні
тести для визначення антигенів COVID-19, маски, рукавички, каністри з
антисептиком та інші предмети, необхідні для запобігання розповсюдженню
корона вірусу.
4 лютого 2021 року здійснено робочу поїздку до БілгородДністровського та Болградського районів області. Після зустрічі з
керівництвом Саратської центральної лікарні ініційовано нараду з питань
визначення функціонування мережі закладів охорони здоров’я району в
форматі госпітального округу Одеської області.
19 березня 2021 року проведено ознайомлення з ходом реставрації
палацу-садиби Курісів у Березівському районі та обговорено з керівництвом
Благодійного фонду імені Івана Куріса доцільність створення паркової зони з
місцями для відпочинку туристів та місцевих жителів.
Під час прийому громадян була порушена проблема незадовільного
стану приміщень амбулаторії в с. Курісове. Питання було розглянуто на
засіданні постійної комісії обласної ради з питань архітектури, будівництва,
регіонального розвитку та культурної спадщини та запропоновано
передбачити в обласному бюджеті 5 млн. грн на капітальний ремонт даху та
поточний ремонт амбулаторії.

9 квітня 2021 року з робочим візитом відвідано Ананьївську міську
громаду. Особливу увагу приділено об’єктам, що потребують допомоги
обласної ради у 2021 році.
У Ананьївському ліцеї № 2 існує потреба проведення капітального
ремонту їдальні та інших приміщень. Для вирішення даної проблеми в
обласному бюджеті передбачено 1 млн. 180 тис. грн.
Приміщення Центру позашкільної освіти та виховання також
знаходяться у зношеному та аварійному стані. На їх капітальний ремонт в
обласному бюджеті передбачено 2 млн. грн.
На поновлення стану артезіанських свердловин та водонапірної башти
у с. Жеребково також передбачено кошти у розмірі 2 млн. 130 тис. грн.
13 травня 2021 року здійснено робочу поїздку до Таїровської селищної
громади. З представниками Таїровської селищної ради обговорено питання
розвитку соціальної інфраструктури та будівництво нової ділянки об’їзної
дороги Одеси в обхід села Сухий Лиман.
19 травня 2021 року з робочим візитом відвідано соціальні об’єкти у
Фонтанській та Красносільській громадах. Обговорено проблемні питання
автомобільної дороги від вулиці Академіка Сахарова в Одесі до
ТРЦ «Рів’єра» у селі Фонтанка. Після проведення наради їх розгляд та
підготовку матеріалів для вирішення доручено постійній комісії обласної
ради
з
питань
транспортно-комунікаційної
інфраструктури,
морегосподарського комплексу та цифрового розвитку.
Окрему увагу було приділено обговоренню будівництва нової ділянки
дороги в обхід Одеси на території громади та ремонту доріг до сіл
Переможне, Кубанка та Павлівка.
28 травня 2021 року проведено зустріч з громадськістю у селі Ілічанка
Красносільської громади. Обговорено питання виділення земельних ділянок
та будівництва житлового будинку на вулиці Садовій, розглянуто скарги
місцевих мешканців на значний транспортний потік вздовж їхніх домів.
Підготовлено звернення до Національної поліції в Одеській області з
проханням встановити на дорозі обмеження швидкості, вантажності та
«лежачих поліцейських». У червні ініціативну групу мешканців було
запрошено до обласної ради, де було підготовлено документи для вирішення
поставлених проблем та за участю професійних юристів надано детальні
роз’яснення з правових питань, у тому числі щодо механізму отримання
земельних ділянок.
8 червня 2021 року взято участь у засіданні Палати регіонів Конгресу
місцевих та регіональних влад при Президентові України. Під час
обговорення важливих питань місцевого самоврядування зазначалося, що
основною функцією верхньої палати Конгресу має стати дотримання балансу
різних поглядів і підходів до розвитку регіонів, покращання якості послуг,
зміцнення економіки областей, залучення реальних інвестицій, створення
нових робочих місць з метою підвищення рівня життя громадян.

Конгрес місцевих та регіональних влад став важливим майданчиком
для налагодження конструктивної взаємодії у розв’язанні нагальних проблем
регіонів.
1 липня 2021 року під час робочого візиту до Балтської міської
громади оглянуто стан робіт по завершенню реконструкції основного
корпусу НВК «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3-колегіум»,
який постраждав від пожежі у 2018 році. На відновлення основної споруди
школи було виділено з обласного бюджету 16, 4 млн. грн, на реконструкцію
спортзалу, котельні та інших приміщень – 3 млн. грн. В рамках державної
програми «Велике будівництво» в м. Балті також проведено реконструкцію
приймального відділення екстреної медичної допомоги та прилеглої
території Балтської багатопрофільної лікарні. Роботи повністю виконані.
Проведено огляд стану Балтського психоневрологічного будинкуінтернату. Серед проблем даної установи, які потребують вирішення необхідність капітального ремонту вбиралень. В обласному бюджеті на ці
цілі передбачено кошти в обсязі 746 700 грн. Ще одним пунктом візиту стала
Балтська публічна бібліотека. Для покращання її стану, а саме проведення
ремонту передбачено 500 000 грн.
23 липня 2021 року здійснено робочий візит до Болградського району.
Під час візиту проведено особисті прийоми громадян у містах Арциз та
Болград.
Вивчено питання необхідності будівництва нового корпусу Арцизького
закладу загальної середньої освіти I-III ступенів для збільшення кількості
місць до тисячі, спортивного та актового залів, а також облаштування
внутрішніх вбиралень. Окремим питанням стала організація роботи шкільних
автобусів у зв’язку зі змінами адміністративно-територіального устрою.
Нагальною проблемою також є необхідність ремонту ділянки дороги між
селами Виноградівка та Надеждівка.
30 липня 2021 року відбулась робоча поїздка до Балтської міської
громади. Разом з народними депутатами України, депутатами обласної ради
оглянуто спортивний клуб «Балта» та кіноконцертний комплекс «Родина».
Сучасний спорткомплекс у Балті був побудований рік тому на кошти
державного, обласного та місцевого бюджетів.
14 вересня 2021 року під час робочого візиту до Роздільнянського
району відвідали та обговорили низку робочих питань у КЗ «Заклад загальної
середньої
освіти
І-ІІІ
ступенів»
Захарівської
селищної
ради,
КНП «Захарівська багатопрофільна лікарня» та КНП «Великомихайлівська
багатопрофільна лікарня», оглянули ділянку об’їзної дороги.
30 жовтня цього року в рамках робочого візиту в Одеську область
Президента України Володимира Зеленського відвідали місто Ізмаїл, де було
проінспектовано два об’єкти програми «Велике будівництво», які також спів
фінансувалися з обласного бюждету - Палац спорту та приймальне
відділення комунального закладу «Ізмаїльська міська центральна лікарня».

Шановні колегі!
Дякую вам за особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування,
за той факт, що робота обласної ради сконцентрована на реальні справи, а
також за те, що ми бачимо та вирішуємо проблеми, які турбують наших
громадян, за вашу постійну готовність працювати на благо Одещини.
Тільки об’єднавши зусилля, на основі взаємної довіри і
відповідальності перед людьми, за підтримки територіальних громад та
кожного окремого громадянина, ми забезпечимо вирішення найважливіших
питань життєдіяльності Одеської області.
З упевненістю скажу, що місцеве самоврядування – надійний партнер і
опора держави.
Дякую за увагу!

