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П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

Про звіт голови Одеської обласної ради про свою діяльність за період з
17 листопада 2021 року до 02 листопада 2022 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  з
17  листопада  2021  року  до  02  листопада  2022  року  взяти  до  відома
(додається).

Проєкт рішення підготовлений 
апаратом обласної ради та 
внесений головою обласної ради 



                                                             Додаток 
                                                       до рішення обласної ради 

                                                             від____   2022 року
                                               №___________- VIII

Звіт
 голови Одеської обласної ради Діденка Г.В. про свою діяльність за

період з 17 листопада 2021 року до 02 листопада 2022 року

Вступ

Шановні жителі Одеської області, шановні колеги!

Звітуючи  про  другий  рік  моєї  роботи  на  посаді  голови  Одеської
обласної  ради,  хочу  приділити  особливу  увагу  саме  роботі  під  час
повномасштабної війни. 

Це звіт про нашу колективну працю з початку вторгнення рф, адже
воно повністю змінило наше життя і наші пріоритети.

Під час  воєнного стану особливої  уваги потребують забезпечення
територіальної  оборони,  створення  належних  умов  для  ефективного
виконання  завдань  у  сфері  цивільного  захисту,  а  також  невідкладна
допомога  постраждалому  населенню.  Наші  депутати  відкинули  всі
політичні  протиріччя,  максимально  об'єдналися  проти  ворога  і
допомагають Україні вистояти. 

Зазначу,  що  депутатський  корпус  Одеської  обласної  ради
залишається  в  Україні  та  щоденно  робить  свій  внесок  у  те,  щоб  наша
країна перемогла. Значні наші зусилля спрямовані не тільки на підтримку
Одеської області, а й сусідніх Миколаївщини та Херсощини. Працівники
виконавчого апарату обласної  ради не залишилися осторонь – 12 з  них
проходять військову службу в лавах Збройних Сил України та в Силах
територіальної оборони.

Під  час  воєнного  стану  частина  повноважень  обласної  ради
перейшла до обласної військової адміністрації, у зв'язку з чим в обласній
раді  було  проведено  оптимізацію  трудових  ресурсів.  Завдяки  цьому
забезпечено економію по фонду заробітної плати у сумі майже 18 млн грн.
Ці  кошти  перерозподілені  на  сферу  охорони  здоров’я  та  соціального
захисту регіону.
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Також ми провели оптимізацію та підвищили ефективність роботи
комунальних підприємств і установ, які перебувають у безпосередньому
управлінні обласної ради. Завдяки цьому забезпечено грошову економію у
сумі понад 1 млн грн.

Зараз  в  Одеській  області  реалізуються  32  регіональні  цільові  та
комплексні  програми,  які  охоплюють  усі  напрями  і  сфери  діяльності,
визначені  Стратегією  розвитку  Одеської  області  на  2021-2027  роки.
Заходи  усіх  програм  спрямовані  на  забезпечення  економічного  і
соціального  розвитку  у  сферах  охорони  здоров’я,  освіти,  культури,
житлово-комунального  господарства,  розвитку  інфраструктури  і
будівництва, екології та соціального захисту.

З  32-х  діючих  програм  у  2022  році  фінансуванням  з  обласного
бюджету  розвитку  було  охоплено  18  програм  із  загальним  обсягом
471,3 млн грн.

Всією  командою  ми  проводимо  комплексну  роботу  щодо
відстоювання інтересів України. Зокрема, під час сесії 3 червня поточного
року ми прийняли рішення «Про звернення депутатів Одеської обласної
ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України щодо засудження військової агресії російської федерації та будь-
якої співпраці з окупантами».

Звертаю увагу на те, що в умовах воєнного стану сайт обласної ради
працює  з  обмеженнями.  Основними  підставами  для  обмежень  слід
вважати захист інтересів національної безпеки та територіальної цілісності
й громадського порядку. 

Підтримка ЗСУ та ТРО
 

З  метою  належної  організації  територіальної  оборони  регіону,  на
виконання закону України «Про основи національного спротиву» обласна
рада   спільно з  обласною військовою адміністрацією проводить  роботу
щодо  матеріально-технічного  забезпечення  підрозділів  територіальної
оборони, а також підрозділів військових частин Збройних Сил України. 

Для  розміщення особового складу, озброєння,  військової техніки,
майна  підрозділів  територіальної  оборони  Збройних  Сил  України  та
військових  частин  Збройних  Сил  України,  за  моєю  ініціативою  на
території  комунальних  підприємств  та  об’єктів  спільної  власності
територіальних  громад  сіл,  селищ,  міст  області  було  розташовано
підрозділи  військових  частин  ЗСУ  та  підрозділи  Сил  територіальної
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оборони ЗСУ.  За місцем розташування наших захисників та захисниць
проведено  ремонтні  роботи  з  необхідного  облаштування  наданих
приміщень,  у  двох  військових  містечках  здійснюється  будівництво
артезіанської  свердловини  та  ремонт  існуючої  башти  Рожновського,
виконуються  роботи  з  ремонту  реставраційного  даху  будівлі-пам’ятки
архітектури  та  містобудування  місцевого  значення  на  загальну  суму
11,5 млн грн.

До кінця року заплановано створення на базі одного із комунальних
підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ та  міст
області   реабілітаційного  центра  для  військовослужбовців;  проєктно-
кошторисну документацію по об’єкту відкориговано, вартість ремонтно-
реставраційних робіт становитиме 41,1 млн грн.

За  моїм  дорученням  комунальні  підприємства  обласної  ради
здійснили закупівлі для забезпечення потреб підрозділів ТРО – за рахунок
обласного бюджету.

Відтак,  було закуплено будівельні товари, одяг (зокрема зимовий),
взуття, паливо (понад 90 тис. літрів бензину та 60 тис. літрів дизельного
палива),  квадрокоптер,  генератор,  пральні  машини,  баки  для  душу,
металеві  шафи,  банний  комплекс  (мобільний  санітарний  будинок),
ноутбуки, засоби індивідуального захисту.

Заходи з  матеріально-технічного забезпечення для підрозділів Сил
територіальної оборони тривають. Загальна сума всіх закупівель складає
понад 64 млн грн та 2,92 млн доларів США.

Благодійна та волонтерська діяльність

Депутатський  корпус  Одещини  почав  працювати  на  перемогу  з
перших  годин  війни.  Я  постійно  координую  залучення  гуманітарної
допомоги від українських та закордонних партнерів.

Спочатку  зусилля  депутатів  були  сконцентровані  на  зустрічі  та
облаштуванні  біженців.  Волонтером на залізничному вокзалі  працювала
депутатка  обласної  ради  Лілія  Коваленко,  забезпеченням
найнеобхіднішими речами, ліками та дитячим харчуванням евакуйованих
дітей  на  Одеській  залізниці  та  на  Миколаївщині  займалася  депутатка
Наталія  Данилко,  пошуком  житла  для  тимчасово  переміщених  осіб
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опікувався  у  селі  Фонтанка  депутат  Дмитро  Ковбасюк,  сотням
переселенців у с. Шабо допомагала депутатка Ірина Коваліш.

Депутату  Олександру  Денисенку  спільно  з  волонтерами  вдалося
перевезти в безпечні місця понад тисячу маленьких мешканців півдня та
їхніх  рідних.  Олександр  Денисенко  також  провів  велику  роботу  щодо
комунікації  американських  партнерів  з  керівництвом  області.  Завдяки
цьому на Одещину вже доставлено чотири реанімобіля, тисячі шоломів,
бронежилетів, тактичних аптечок, які передано військовим, поліцейським,
співробітникам ДСНС. 

Разом  з  ним  та  народним  депутатом  Олексієм  Леоновим  ми
організували  тренінги  з  надання  першої  медичної  допомоги  для
військових, підрозділів поліції, тероборони, працівників ДСНС та інших.

Незабаром  після  ракетного  обстрілу  смт  Сергіївка  ми  разом  з
Максимом  Марченком  прибули  на  місце  трагедії,  щоб  скоординувати
дієву допомогу постраждалим.

У смт  Сергіївка  також одразу  приїхав  Олександр  Денисенко.  Він
роздавав військовим і рятувальникам аптечки, а протягом дня місцевим
жителям було надано понад 350 наборів з їжею та засобами гігієни.

Партію гуманітарної  допомоги  — засоби  гігієни,  підгузки,  посуд,
продукти харчування — від Caritas Odesa UGCC доставила в смт Сергіївка
Ірина Коваліш.

Керівник Caritas Odesa UGCC Василь Колодчін також запропонував
підтримку  –  грант  на  ремонтні  роботи  в  багатоповерхівках  у  вигляді
заміни вікон на  один мільйон гривень.  Відтак,  у  50  домогосподарствах
мешканців смт Сергіївка встановили вікна. Пізніше Caritas Odesa UGCC
ухвалила рішення виділити додаткові 800 тисяч гривень на двері.

Завдяки  сприянню  Ірини  Коваліш  представники  Caritas  також
презентували  проєкт  «Психосоціальна  допомога  дітям  шкільного  віку»,
який буде діяти у школах Білгород-Дністровської громади. З урахуванням
кількості  внутрішньо  переміщених  осіб  та  трагедії  в  смт  Сергіївка
запропоновано сприяти реалізації цієї ініціативи саме у нас.

Депутат  Князь  Хачатрян  вже  25-26  лютого  задіяв  будівельну
спецтехніку,  паливно-мастильні  та  будівельні  матеріали  і  розпочав
будівництво та облаштування блокпостів в Березівському та Подільському
районах, в точках N.N. Харківської та Дніпропетровської областей.  Також
він придбав і передав ЗСУ для виконання поставлених бойових завдань 50
одиниць вогнепальної  зброї,  автомобілі,  зокрема вантажний,  запчастини
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для  автомобільної  техніки,  колеса,  більше 100 тонн дизельного  палива,
мастила, генератори, інструменти тощо. Відвідав військових на передовій
(Миколаївський напрямок) і передав їм бронежилети у кількості 150 шт.,
тактичні  аптечки,  речі  для  особистого  використання  –  одяг,  взуття,
продукти харчування.  Забезпечував  гуманітарною допомогою населення
міста Вознесенськ. Підприємство «Агрошляхбуд» під його керівництвом
влітку забезпечувало водою мешканців Миколаєва: було здійснено понад
50  ходок  автомобілів-цистерн  на  10  кубів  кожна  з  питною  водою  для
миколаївців. 

Завдяки  нашим  депутатам  у  військові  частини  передаються
генератори,  будівельна  техніка,  спеціальні  інструменти  для будівництва
понтонів тощо.

Працівників одного з спецпідрозділів поліції забезпечив сучасними
бронежилетами  благодійний  фонд  «Всесвіт  допомоги»,  одним  із
засновників якого є депутат Олег Каптур. 

Разом з Максимом Марченком і Олегом Каптуром ми залучили на
відновлення  моноліту  будинку  «Тірас»  в  Одесі  кошти  благодійників  у
розмірі 6,4 млн грн,  також було проведено ремонт у десяти квартирах.
Також ми залучили  від  благодійників  2,4  млн на  відновлення  вікон  та
будівельні матеріали.

Постійно допомагає екіпірувати наших військових депутат Дмитро
Ковбасюк з однодумцями з ГО «Спільне рішення».

Також тисячі мешканців Миколаєва отримують продуктові набори,
які  доставляють  Олег  Каптур  та  Олександр  Денисенко  з  однодумцями.
Окрім того,  містянам передано сучасні системи очистки води. Депутати
везуть  на  передову  їжу,  теплий  одяг,  гігієнічні  засоби,  кровоспинні
препарати тощо.

Наші  депутати  забезпечують  військових  автомобілями.  Зокрема,
чотири сучасних автівки придбав для ЗСУ депутат Олександр Маланюк з
колегами  з  депутатського  корпусу  Подільська,  а  Дмитро  Ковбасюк  за
допомогою представників бізнесу — два позашляховики.

Олександр  Маланюк  також  постійно  допомагає  в  забезпеченні
якісним  сучасним  зв’язком  та  автотранспортом  підвищеної  прохідності
підрозділів, що виконують завдання по обороні країни.

Автомобілі для військових передали і особисто відвезли на передову
депутати Олександр Урбанський та Веніамін Унгурян.  
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Депутат  Андрій  Бабенко  домовився  про  передачу  із  Румунії
мобільного  шпиталю  та  іншої  гуманітарної  допомоги  для
Роздільнянського району. Також запросив до Одеси депутата парламенту
Румунії  та  депутата  Європарламенту  від  Румунії.  Під  час  зустрічі  ми
домовилися про подальшу допомогу Україні.

У  справі  допомоги  ми  також  тісно  співпрацюємо  з  народними
депутатами України від Одеської області.

Відтак,  народна  депутатка  України  Юлія  Діденко  та  депутатка
обласної  ради  Наталія  Данилко  під  час  одного  з  візитів  до  обласної
дитячої клінічної лікарні відвідали дітей, які перебували на стаціонарному
лікуванні внаслідок ракетного обстрілу смт Сергіївка, та передали закладу
медикаменти,  підгузники,  дезінфекційні,  гігієнічні  та  миючі  засоби  для
жінок та дітей, солодощі.

Одеським нацгвардійцям  передали  ліжка  та  військову  амуніцію –
лопати,  саперні  інструменти,  тактичні  рюкзаки.  Таку  допомогу  надав
народний депутат України Олексій Леонов.

Юлія Діденко та Олексій Леонов також передали Одеській обласній
дитячій  клінічній  лікарні  сучасний  комп’ютерний  томограф  і  три
генератори для безперебійного постачання електроенергії.

Завдяки  ініціативі  представників  депутатського  корпусу  було
придбано  і  передано  в  Одеську  обласну  лікарню  життєво  необхідні
медикаменти для лікування  військових. Серед них – 11 тисяч флаконів
«Пропофолу»,  що  використовується  для  анестезії,  та  2  тисячі
«Йонестрилу» для заміщення плазми крові при її втратах.

Ця  робота  продовжується.  Ми  з  колегами  плануємо  залучати  ще
більше допомоги тим, хто її потребує найбільше в умовах воєнного часу. 

Соціальний захист населення

У зв'язку  з  початком повномасштабної  війни ми внесли зміни  до
комплексної програми «Соціальний захист населення в Одеській області»
на 2021-2023 роки, щоб забезпечити підтримку жителів, які постраждали
від ракетних обстрілів.

Враховуючи  напади  російської  федерації  на  мирне  населення  та
цивільні  об’єкти,  мною  було  ініційовано  прийняття  рішення  «Про
внесення змін до рішення Одеської обласної ради від 19 лютого 2021 року
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№  101-VIII  «Про  затвердження  Порядку  надання  цільової  адресної
допомоги  сім’ям,  які  опинилися  у  складних  життєвих  обставинах,  та
малозабезпеченим верствам населення Одеської області».

Це надало можливість отримати матеріальну допомогу громадянам,
які зазнали поранень та/або члени сім’ї яких загинули внаслідок збройної
агресії російської федерації проти України на території Одеської області.

Відтак, після потрапляння ракети у житловий будинок ЖК «ТІРАС
2012»  постраждалим  було  надано  цільову  адресну  допомогу  в  розмірі
840  тис.  грн  за  рахунок  обласного  бюджету.  Серед  них  п’ять  сімей
загиблих (по 100 тис. грн на одну родину), 10 постраждалих осіб (чотири
особи – важкий стан, по 50 тис. грн кожній, шість осіб – середній ступінь
важкості, по 20 тис. грн кожній).  

До мене як голови обласної ради також звернувся голова правління
ОСББ  «ТІРАС  2012»  Віктор  Йорж  з  проханням  сприяти  у  вирішенні
питання  виділення  додаткових  коштів  на  відновлення  зруйнованої  та
пошкодженої частини будинку та активації проведення відповідних робіт.

Оперативно було здійснено заходи щодо внесення змін до рішення
обласної ради від 17 грудня 2021 року № 344-VIII «Про обласний бюджет
Одеської  області  на  2022  рік»  (зокрема,  внесено  зміни  у  додаток  3
«Розподіл видатків обласного бюджету на 2022 рік» за КПКВК 1217640
«Заходи  з  енергозбереження»)  та  збільшено  видатки  розвитку
спеціального  фонду  на  суму  1  млн  457  тис.  грн,  які  направлено  на
відновлення  (капітальний  ремонт)  пасажирського  та
вантажопасажирського  ліфтів  4-ї  секції  будинку  по  вул.  Академіка
Корольова, 5/4. 

Також з обласного бюджету було виділено 2,2 млн грн на заходи з
відновлення  та  утеплення  фасаду  будинку  та  електропостачання,
відновлення скління та встановлення дверей тощо. 

На  сьогодні  завершено  роботи  з  відновлення  стін,  перегородок,
перекриттів у секції № 4, вже завершено роботи з відновлення віконних
рам  у  квартирах,  відновлено  внутрішньобудинкові  системи  опалення,
водопостачання  та  водовідведення,  монтаж  електромереж.  Завершено
відновлення ліфтового обладнання.
    За  моїм  розпорядженням  було  надано  цільову  адресну  допомогу
постраждалим від ракетних ударів у смт Сергіївка в розмірі 2,5 млн грн,
серед  яких:  17  сімей  загиблих (по 100  тис.  грн на  одну  родину)  та  30
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постраждалих осіб (по 50 тис. грн п’яти особам у важкому стані та по 20
тис. грн 28 особам із пораненнями середнього ступеня тяжкості).

У  зв’язку  з  мінно-вибуховою  травмою  дівчинки  Олександри
Паскаль, 2016 року народження, з травматичною ампутацією лівої ноги,
було надано цільову адресну допомогу її матері, Марії Паскаль, у розмірі
73,9  тис.  грн,  що  дало  змогу  придбати  дитині  протез  та  відновити
можливість ходити.

Загалом, в рамках діючої  комплексної програми «Соціальний захист
населення в Одеській області» на 2021-2023 роки за період з 17 листопада
2021 до 2 листопада 2022 року надано допомогу 993 мешканцям Одеської
області та виплачено 14 млн грн.

Для якісної комунікації в умовах воєнного стану та реагування на
звернення  громадян  працівники  юридичного  управління  надають
юридичну  консультацію,  довідкову  інформацію  та  роз’яснення  щодо
чинних законів та інших нормативно-правових актів.  

За  ініціативи  обласної  ради,  обласної  військової  адміністрації  та
сприяння  Одеської  обласної  організації  Товариства  Червоного  Хреста
України  створено  Інформаційний  сайт  швидкого  пошуку  корисної
інформації для внутрішньо переміщених осіб в умовах воєнного стану. 

Також з перших днів війни працює телефонна гаряча лінія з питань
розміщення та допомоги внутрішньо переміщеним особам, та гаряча лінія
«Ми на зв’язку»,  а також моя особиста гаряча лінія.  Найчастіше на неї
звертаються  з  питаннями  соціальних  виплат,  гуманітарної  допомоги  та
оформлення  документів.

Я  як  голова  обласної  ради  спільно  з  керівництвом  обласної
військової  адміністрації  контролюю  роботу  Гуманітарного
координаційного  штабу  Одеської  області,  який  є  єдиним  офіційним
центром надання та координації гуманітарної допомоги по всій Одеській
області.  Штабом  проводиться  збір  інформації  щодо  потреб  населення
області та внутрішньо переміщених осіб. Залучаються міжнародні донори,
проводиться  організація  транспортної  та  складської  логістики,
розподіляється  гуманітарна  допомога  та  здійснюється  контроль  за  її
використанням.  Налагоджено  безперервне  постачання  гуманітарних
вантажів  в  усі  райони області,  особливо туди,  де  розміщено найбільше
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внутрішньо переміщених осіб та мешкають соціально незахищені верстви
населення. 

Робочі поїздки
 
  З  початком повномасштабного вторгнення ще більшого значення
набули робочі поїздки у громади. 
        Нагадаю, що весною я відвідав місця дислокації Сил територіальної
оборони «Південь» Збройних Сил України у північних районах Одеської
області,  на  початку  літа  –  у  південних  районах.   Я  особисто
проінспектував умови та  забезпечення   наших захисників,  щоб виявити
першочергові  потреби.  Саме  за  результатами  цих  поїздок  Сили
тероборони отримали більшу частину допомоги, про яку повідомляється в
попередніх розділах.
              Потім було розпочато перевірку роботи громад в умовах воєнного
стану.  Всі  вони  мали  переформатувати  свою  роботу  для  ефективної
організації життєзабезпечення у нових умовах.

Відтак,  влітку  ми  з  Максимом  Марченком  почали  здійснювати
спільні  робочі  поїздки  у  громади  –  для  оперативного  та  комплексного
розв'язання питань на місцях.

Зокрема, було здійснено такі виїзди: 11 серпня — місто Болград і
село Кубей; 18 серпня — Савранська ОТГ; 1 вересня — місто Южне, 
3 вересня — Ширяївська ОТГ, 16 вересня — Фонтанська ОТГ, 24 вересня
– місто Ізмаїл та Саф’янівська громада, 7 жовтня — Лиманська ОТГ.

Обов’язково перевіряємо стан укриттів у навчальних закладах. Якщо
вони не відповідають нормам, одразу на місцях шукаємо шляхи вирішення
цих проблем. 

Серед іншого за результатами мого візиту до селища Лиманського
Роздільнянського  району  та  ознайомлення  із  Державним  навчальним
закладом «Лиманський професійний аграрний ліцей», який фінансується
за рахунок обласного бюджету та в якому навчаються 351 учень/слухач за
змішаною  формою  навчання,  було  прийнято  рішення  про  термінове
облаштування  пожежної сигналізації та про вжиття заходів щодо охорони
приміщень  закладу.  На  даний  час  на  площі  6  тис.  кв.  м  у  закладі
проводяться  роботи  щодо  улаштування  пожежної  сигналізації  системи
евакуації та оповіщення населення.
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Також  було  порушено  питання  можливості  навчання  у  кабінетах
ліцею  учнів  Лиманської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  1
Лиманської  селищної  ради,  де  навчання  проводиться  виключно
дистанційно  через  відсутність  бомбосховища.  Лиманський  професійний
аграрний ліцей має у своєму розпорядженні облаштоване укриття, що дало
б можливість перевести навчальний процес з дистанційної форми на очну.
Питання вирішується. 

Під час візитів ми  також проводимо робочі наради з активом громад
та місцевими жителями, щоб виявити найбільш проблемні питання. Наразі
у  більшості  громад  це  земельні  питання,  нераціональне  використання
бюджетних коштів та працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

Після  візитів  у  низку  громад  було  направлено  комісії  для
комплексної перевірки. Через місяць після кожного візиту збирали нараду
в  Одесі,  щоб  заслухати  результати.  Керівники  профільних  обласних
департаментів доповідають про ситуацію у громаді у своїй сфері. Разом з
Максимом  Марченком  тримаємо  ситуацію  на  контролі  —  до  повного
вирішення проблем.

Крім  того,  20  липня  я  возив  на  місце  ракетного  обстрілу  в
Одеському районі голову оборонного комітету Великобританії  Тобайаса
Елвуда,  щоб він  на  власні  очі  побачив  наслідки  та  сприяв  збільшенню
допомоги.

Ефективність використання та забезпечення збереження майна
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст

області

Під  час  воєнного  стану  в  країні  ми  продовжуємо  здійснювати
контроль  за  ефективністю  використання  та  вживати  посилених  заходів
щодо  збереження  комунального  майна,  яке  перебуває  в  оперативному
управлінні та господарському віданні підприємств, організацій, установ та
закладів  охорони  здоров’я,  освіти,  соціального  захисту  та  обласних
об’єктів, які безпосередньо підпорядковані обласній раді.   

 Ми  проводимо  комплексні  перевірки,  до  яких  залучені  фахівці
Одеської обласної державної (військової) адміністрації, апарату обласної
ради,   управління  обласної  ради  з  майнових  відносин,  представники
територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.
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Під час проведення перевірок ООКП «Видавництво» Чорномор’я»
та КНП «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб» Одеської
обласної  ради  було  встановлено,  що  керівники  тривалий  час  не
забезпечували  ефективне  використання  і  збереження  закріпленого  за
підприємствами  майна  та  коштів;  виявлено  грубі  порушення  статутної,
фінансової,  організаційно-господарської  діяльності  підприємства,  чим
нанесено  значних  збитків  обласному  бюджету  та  комунальним
підприємствам.

       Зокрема,  керівник  ООКП  «Видавництво  «Чорномор’я»  протягом
тривалого  часу  не  виконував рішення власника та  не  перераховував  до
загального фонду обласного бюджету 30 % плати, отриманої від оренди
майна, що обліковується на балансі підприємства, чим заподіяв майнову
шкоду обласному бюджету на суму понад 5 млн грн.

Керівник  допустив  безпідставне  використання
48  фізичними/юридичними особами  комунального  майна  загальною
площею  3431,69  м2,  а  це  майже  14  % від  загальної  площі  приміщень
видавництва,  заподіявши  майнової  шкоди  у  значному  розмірі  –
підприємству та обласному бюджету.

      У ході перевірки приміщень виробничого/печатного цеху виявлено
готової  друкованої  продукції  на загальну суму майже  408 тис.  грн  без
укладання керівником будь-яких договорів про друкування продукції  та
відсутність  документального підтвердження щодо розрахунків  за  надані
видавництвом послуги.

      Через  недбалість  керівника  на  підприємстві  був  відсутній
складський  облік  матеріалів,  списання  паперу  газетного  фактично
відбувалось безпідставно у ручному режимі та не відібражалось у обліку,
не врахувалися чинні норми. Як наслідок,  встановлено збиток від такого
списання 137,2 т паперу газетного на загальну суму 2 млн 572 тис. грн. 

         Водночас  за  результатами проведеної  інвентаризації  виявлено
нестачу  29,2  т паперу  газетного  на  загальну  суму  643  тис.  грн  та
відсутність  73,4 т давальницького паперу газетного від ТОВ «Торговий
дім Преса», ІА «Центр медіа»,  редакцій газет «Вечірня Одеса»,  «Прес-
кур'єр», «Арцизькі вісті».
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 Враховуючи  зазначене,  керівника  ООКП  «Видавництво
«Чорномор’я» було звільнено з займаної посади, матеріали перевірки та
інвентаризації  направлено  до  правоохоронних  органів,  ведеться
розслідування.

Водночас, за результатами комплексної перевірки  єдиного в області
комунального підприємства, в якому надаються медичні послуги особам,
хворим  на  туберкульоз,  та  малолітнім  і  неповнолітнім  особам,
інфікованим  мікобактеріями  туберкульозу;  особам  з  психічними  та
поведінковими розладами в результаті вживання психоактивних речовин
(опіатів);  ВІЧ-інфікованим,  встановлено, що керівник та посадові особи
КНП  «Одеський  обласний  центр  соціально  значущих  хвороб»  обласної
ради»  порушували  та  неналежно  виконували  службові  обов’язки,  чим
заподіяли майнової шкоди підприємству та обласному бюджету.

Відтак,  керівником  підприємства  нараховано  самій  собі  без
відповідного рішення обласної ради чи іншого уповноваженого обласною
радою органу та отримано премії в сумі 616 тис. грн.

Всупереч вимогам законодавства всіх працівників (включаючи посади
спеціалістів  немедиків  та  інший  персонал,  які  не  проходили  атестацію
робочих  місць)  КНП  «Одеський  обласний  центр  соціально  значущих
хвороб»  Одеської  обласної  ради»  було  безпідставно  переведено  на
скорочений 36-годинний робочий час на тиждень, як наслідок здійснено
незаконні  виплати  на  загальну  суму  2  млн  159  грн та  зайво  сплачено
єдиного соціального внеску на суму – 475 тис. грн.

Заразом, у порушення умов колективного договору, 624 працівникам
протитуберкульозних закладів, які надають медичну допомогу хворим на
туберкульоз,   працюють  із  живими  збудниками  туберкульозу  чи
матеріалами, що їх містять, здійснюють догляд за такими хворими та/або
прибирання приміщень, у яких перебувають ці хворі, не було виплачено
матеріальну допомогу на оздоровлення на загальну суму понад 4 млн грн.

З  наявного  медичного  обладнання  та  устаткування,  яке  вкрай
необхідне  для  лікування  хворих  та  ефективності  надання  медичних
послуг,  тривалий час  не  використовувалось  за  призначенням –  на  суму
23 млн 409 тис.  грн,  що становить майже 47 %  (тобто половина)  від
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загальної кількості отриманого обладнання за 2021 рік та |I квартал 2022
року.

 За  підсумками  проведеної  інвентаризації   виявлено  нестачу
обладнання на суму 2 млн 249 тис. грн.

  Натомість,  замість  покращання якості  надання медичних послуг
населенню області, керівником двічі у 2021 році одноосібно приймалось
рішення про розміщення вільних (надлишкових) коштів підприємства на
загальну суму 40 млн грн на умовах депозитного вкладу у комерційному
банку.

Як наслідок, самостійно прийняте керівником управлінське рішення
про розміщення грошових коштів на умовах депозитного вкладу призвело
до  спричинення  збитку  підприємству  на  суму  406  тис.  грн –  через
інфляційні  витрати,  які  перевищили  обсяг  доходу,  отриманого  від
розміщення коштів на депозитному рахунку на термін більше 10 місяців
2021 року.

Перевіркою  проведених  КНП  видатків  на  оплату  робіт  з
реконструкції,  капітального  та  поточного  ремонту,  які  виконані
підрядними організаціями,  встановлено безпідставне завищення вартості
виконаних робіт на загальну суму понад 7 млн грн (з ПДВ), що призвело
до матеріальної шкоди (збитків) КНП, завданих підрядними організаціями
у загальній сумі понад 7 млн грн (з ПДВ).  

Із загальної суми встановлених необґрунтованих витрат підрядною
організацією  відшкодовано  майже  482  тис.  грн (з  ПДВ)  шляхом
перерахування  коштів  на  розрахунковий  рахунок  КНП  «Одеський
обласний центр соціально-значущих хвороб» обласної ради».

Водночас в ході перевірки стану збереження, своєчасного та повного
оприбуткування  придбаного  інклюзивного  вантажопасажирського
підйомника,  а  також  збереження  комунального  майна,  використання
оборотних  та  необоротних  активів  за  адресою:  м.  Одеса,  вул.  Сергія
Ядова,  4, встановлено заниження в обліку балансової вартості основних
засобів на суму 15 млн 836 тис. грн (з ПДВ).

 Таким  чином  вперше  головою  обласної  ради  було  ініційовано
звільнення керівника комунального підприємства за недовіру. Відповідне
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рішення  було  ініційовано  до  розгляду  та  підтримано  депутатами  на
пленарному засіданні  Одеської обласної ради 12 липня 2022 року.

Матеріали  службового  розслідування  та  комплексної  перевірки
направлено  до  Одеської  обласної  прокуратури,  Управління  Служби
безпеки  України  в  Одеській  області,  НАБУ,  Управління  стратегічних
розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань
Національної поліції України, відкрито кримінальне провадження. 

Незважаючи  на  обмежені  фінансові  ресурси,  продовжується
виготовлення та поновлення правовстановлюючої документації на майно
спільної  власності  територіальних  громад  сіл,  селищ,  міст  Одеської
області. 

Зокрема, уповноваженим органом власника здійснено виготовлення
та  поновлення  технічної  документації  на  сім  об’єктів.  Також  для
забезпечення  збереження  майна,  було  розпочато  розробку  проєкту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування
КЗ «Кароліно-Бугазький  обласний ліцей Одеської обласної ради», робота
продовжується.

Враховуючи  вимоги  Закону  України  «Про  екстрену  медичну
допомогу»  та  Типового  положення  про  бригаду  екстреної  (швидкої)
медичної  допомоги»,  відповідно до розпоряджень голови обласної  ради
здійснено передачу будівель, споруд, автотранспорту та інших основних
засобів  з  балансу  Комунального  підприємства  «Автобаза  санітарного
транспорту»  на  баланс  Комунального  некомерційного  підприємства
«Одеський  обласний  центр  екстреної  медичної  допомоги  і  медицини
катастроф».

Закінчено   тривалий  процес  припинення  Комунального
підприємства «Автобаза санітарного транспорту» шляхом приєднання та
передачі  санітарного  транспорту  до  Комунального  некомерційного
підприємства «Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і
медицини катастроф».

 З метою оптимізації видатків на утримання та управління об’єктами
спільної власності територіальних громад області у звітному періоді мною
було  ініційовано  питання  припинення  Комунального  підприємства
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«Облконцертсервіс».  За результатами розгляду  відповідне рішення було
прийнято під час сесії обласної ради 3 червня 2022 року.

 З метою безперервного функціонування комунальних підприємств,
установ,  закладів  та  організацій  в  умовах  воєнного  стану  моїми
розпорядженнями  у  2022  році  призначено  17  виконувачів  обов’язків
керівників  підприємств,  установ,  закладів  та  організацій,  управління
якими здійснює безпосередньо обласна рада.

Керуючись пунктом 4 розділу VI Положення про конкурс на посаду
керівника  закладу  загальної  середньої  освіти,  що  належить  до  спільної
власності  територіальних  громад  сіл,  селищ,  міст  Одеської  області,  на
підставі  розпоряджень  голови  обласної  ради  за  2022  рік  вирішуються
кадрові питання в закладах освіти.

Відтак,  призначено  директора  Комунального  закладу  «Балтська
спеціальна  школа  Одеської  обласної  ради»  та  продовжено  строк  дії
контракту з  директором Комунального закладу «Болградська спеціальна
школа Одеської обласної ради».

У  зв’язку  із  закінченням  строків  контрактів  та  неможливістю
проведення  конкурсу  на  посади  керівників  закладів  охорони  здоров’я,
враховуючи пропозиції Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної
військової  адміністрації,  розпорядженнями  голови  обласної  ради
продовжено строки дії контрактів з трьома керівниками закладів охорони
здоров’я.  

 Враховуючи пропозиції галузевих департаментів Одеської обласної
військової  адміністрації,  моїм  розпорядженням  призначено  двох
керівників  комунальних  установи  та  підприємства,  повноваження  з
управління якими делеговано обласній державній адміністрації, на строк
дії воєнного стану в Україні.

 Беручи  до  уваги  неможливість  проведення  конкурсу  на  посаду
керівників відповідних об’єктів спільної власності територіальних громад
області у зв’язку із введенням воєнного стану, зокрема, закладів охорони
здоров’я, освіти та культури, за моїм дорученням уповноваженим органом
власника   погоджено  39  кандидатур  на  зайняття  посад  керівників
підприємств,  установ,  закладів,  управління  якими  делеговано  обласній
державній  адміністрації,  та  їх  призначення  в  порядку,  передбаченому
чинним законодавством.
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Освіта
 

Обласною  радою  спільно  з  обласною  військовою  адміністрацією
здійснюється  ряд  заходів  щодо  виконання  ключових  завдань  освітньої
галузі  для  забезпечення  підвищення  якості  освіти,  економічної
ефективності  функціонування  закладів  освіти,  приведення  освітньої
мережі  у  відповідність  до  потреб  і  особливостей  регіону,  поліпшення
доступу до якісних освітніх послуг.

З метою подолання перешкод в організації інклюзивного навчання у
2022  році  закуплено  8  мобільних  інклюзивно-ресурсних  центрів  для
організації  доступу  фахівців  центрів  для  надання  допомоги  дітям  з
особливими освітніми потребами у  найвіддаленіших населених пунктах
області. 

Для  забезпечення  регіону  та  країни  робітничими  кадрами  та
фахівцями  затверджено  обсяги  регіонального  замовлення  на  підготовку
кваліфікованих робітників і фахівців у закладах професійної (професійно-
технічної),  фахової  передвищої  освіти,  які  передбачають  підготовку
4 464 осіб.

На сьогодні по шести закладам професійної (професійно-технічної)
освіти прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України про передачу,
здійснюються  заходи  щодо  забезпечення  передачі  майна  з  державної  у
комунальну власність.

Ключовим питанням зараз є створення максимально безпечних умов
для  всіх  учасників  освітнього  процесу.  З  цією  метою  спільно  з  ОВА
реалізовано ряд заходів щодо приведення у готовність захисних споруд та
укриттів,  укомплектування  їх  необхідними  засобами  та  майном,
встановлення  відеоспостереження,  кнопки  виклику  охорони,  систем
зв’язку та оповіщення. Я особисто перевіряю стан укриттів у навчальних
закладах під час візитів у громади, про що повідомлялося у попередніх
розділах. 

У цілому  для  забезпечення  належних  безпечних  умов  у  закладах
освіти  обласного  підпорядкування  було  створено  комісію  та  здійснено
обстеження  58  об’єктів  захисних споруд цивільного захисту  в  закладах
освіти  із  залученням  фахівців  структурних  підрозділів  Болградського,
Березівського,  Білгород-Дністровського,  Одеського,  Подільського,
Ізмаїльського  та  Роздільнянського  РУ  ГУ  ДСНС  України  в  Одеській
області, вжито дієвих заходів реагування. Зокрема, для проведення робіт з
проєктування улаштування бомбосховищ спрямовано майже 1,9 млн грн
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коштів  обласного  бюджету.  Водночас  було  проведено  роботу  по
облаштуванню сховища у будівлі обласної ради.

Здійснено  заходи  щодо  охорони  приміщень  закладів  освіти
обласного  підпорядкування  із  встановленням  тривожних  кнопок  на
загальну суму  майже 4,7 млн грн.

На сьогодні в області діють регіональні цільові програми Одеської
області  у  сфері  освіти,  науки  та  молодіжної  політики,  а  саме:  Обласна
програма розвитку освіти Одещини на 2022-2024 роки; Обласна цільова
соціальна  програма  «Молодь  Одещини»  на  2021-2025  роки;  Обласна
цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей
та молоді на 2021-2025 роки, які знаходяться на контролі постійної комісії
обласної  ради  з  питань  освіти,  науки,  молодіжної  політики,  спорту,
культури та туризму. Основним завданням комісії  є  сприяння реалізації
державної  політики  у  сфері  освіти,  науки,  інноваційної  діяльності  та
інтелектуальної власності, молодіжної політики.

Охорона здоров'я

Одне  з  найголовніших  завдань  обласної  ради  спільно  з  ОВА  –
забезпечити  стабільну  роботу  усіх  закладів  медичної  критичної
інфраструктури  Одещини  необхідним  обладнанням  у  надзвичайній
ситуації. 

Результатом  нашої  співпраці  стало  забезпечення  КНП  «Одеська
обласна дитяча клінічна лікарня» Одеської обласної ради» комп’ютерним
томографом  на  32  зрізи  для  рутинних  і  поглиблених  діагностичних
обстежень,  який було придбано за  кошти обласного  бюджету  в рамках
обласної цільової програми «Здоров’я Одещини на 2022-2023 роки».  На
сучасному  КТ  робитимуть  діагностику  для  дітей  з  Одещини  і  сусідніх
регіонів безкоштовно. А для критичних потреб цього медичного закладу за
рахунок коштів Міністерства охорони здоров’я придбано два генератори,
ще один надав донор. Все обладнання встановлено і працює.

Відділення  серцево-судинної  хірургії  даного  закладу  також
отримало  апарат  для  гемофільтрації  HF  440,  який  призначено  для
проведення процедури стабілізації показників мікро- та макроелементів в
крові,  процедури  виведення  токсинів  з  організму  та  плазмаферезу  у
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пацієнтів з  тяжкими інтоксикаційними отруєннями. Апарат отримано за
сприянням   народного  депутата України  Олександра  Горенюка  та
благодійних організацій – польських Fundacja Dobra Fabryka і Kamilianie, а
також  буддистської  Tzu Chi Foundation.  Завдяки  апарату  лікарня  зможе
надавати допомогу пацієнтам з надважкими формами печінкової, серцевої
та  ниркової  недостатності  без  подальшого  транспортування  до  клінік
Києва.

На  підстанції  екстреної  медичної  допомоги  м.  Одеси  та  Одеської
області  було  розподілено  54  генератори.  У  разі  надзвичайної  ситуації
генератори дозволять забезпечити світлом підстанції швидкої допомоги.

Для забезпечення бездротового інтернет-покриття закладам охорони
здоров’я Одещини передано станції супутникового зв’язку Starlink.

КНП  «Доброславська  багатопрофільна  лікарня  інтенсивного
лікування»  передано  медичний  генератор  кисню.  Кисневу станцію
закуплено в  рамках  заходу  обласної  цільової  програми  «Здоров’я
Одещини  на  2021-2023  роки»  -  придбання  медичного  обладнання  та
техніки  для  закладів  охорони  здоров’я,  що  надають  медичну  допомогу
хворим  на  гостру  респіраторну  інфекцію  COVID-19,  спричинену
коронавірусом, та  капітальні  видатки  з  проведення  робіт  по  зміцненню
матеріально-технічної бази медичних закладів.

Нове  сучасне  обладнання  також  отримали  КНП  «Одеська  обласна
психіатрична  лікарня № 2»,  КНП «Одеський обласний медичний центр
психічного  здоров’я»,  КНП  «Одеський  обласний  клінічний  медичний
центр»,  КНП  «Одеський  обласний  очний  шпиталь  інвалідів  війни»,  
КНП «Великомихайлівська багатопрофільна лікарня», КНП «Ширяївська
центральна  районна  лікарня»,  КНП  «Кодимська  лікарня»  та  КНП
«Центральна міська лікарня Ренійської міської ради». 

Завдяки  підтримці  обласної  ради,  консолідації  зусиль  обласної
військової  адміністрації  та  ресурсів  КНП  «Одеський  регіональний
клінічний  протипухлинний  центр»  з  листопада  2021  року  в  області
реалізується унікальний для півдня України проєкт скринінгу населення
на онкологічні захворювання. 

За  моєю  ініціативою  консультативно-діагностична  служба
протипухлинного центру здійснила виїзди в Одеський район, міста Ізмаїл і
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Балту, щоб провести безкоштовний профілактичний огляд (онкологічний
check-up) населення.

За  цей  час  було  проведено  3,8  тис.  мамографій,  3,7  тис.
лабораторних  аналізів  та  1,9  тис.  консультацій.  У  проекті  задіяно
47 лікарів. Прийом лікарів-онкологів Одеського  регіонального клінічного
протипухлинного центру на постійній основі ведеться в містах Ізмаїл та
Балта, де працюють пересувні мамографи.

Протягом звітного періоду було передано два санітарних автомобіля
до  комунальної  власності  територіальної  громади  м.  Білгород-
Дністровський,  службовий  автомобіль  для  медичних  працівників
амбулаторії  загальної  практики  сімейної  медицини  Маяківської
територіальної громади у селі Надлиманське.

КНП «Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни» отримав
допомогу  від  адміністрації  Лодзинського  воєводства  та  Воєводської
станції  медичної  допомоги  –  автомобіль  швидкої  екстреної  медичної
допомоги, оснащений сучасним обладнанням. 

У рамках Угоди про співробітництво між Одеською обласною радою
та  Сеймиком  Мазовецького  воєводства  отримало  автомобіль  швидкої
допомоги і  КНП «Одеська обласна станція переливання крові».  Надійні
партнери з офісу Маршалка Мазовецького воєводства Республіки Польща
Адама  Струзіка  підтримали  Одеську  область  напередодні  Всесвітнього
дня  донора.  Завдяки  наявності  сучасного  транспорту  одеські  медики
зможуть  ще  більш  ефективно  використовувати  запаси  крові  як  для
порятунку  життя  мешканців  Одещини,  так  і  військових  у  місцевих
лікувальних закладах, і на передовій. 

В цілому за півроку дванадцять закладів охорони здоров’я отримали
двадцять автомобілів швидкої екстреної медичної допомоги, які надійшли
у вигляді гуманітарної допомоги. 

Для  забезпечення  безперебійної  роботи  лікарень  Одеської  області
закуплено більш ніж 75 генераторів,  що дозволить в критичних умовах
мати автономне електроживлення.

       За цей період значно покращилась матеріально-технічна база лікарень:
Одеська  область  отримала  27  апаратів  УЗД,  які  були  розподілені  для
закладів охорони здоров’я; 54 апарати вакуумної терапії отримали заклади
охорони  здоров’я  області,  які  надають  стаціонарну  медичну  допомогу
пораненим. Окрім цього 10 апаратів штучної вентиляції легень отримали
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пологовий будинок № 1 в Одесі, Одеська обласна дитяча клінічна лікарня,
Саратська, Болградська, Балтська, Любашівська, Березівська, Кодимська,
Роздільнянська та Захарівська лікарні. 13 моніторів пацієнта з аксесуарами
розподілені до 13 закладів охорони здоров’я області.  Нові рентгенівські
діагностичні апарати встановлено в Одеському регіональному клінічному
протипухлинному центрі та в Одеській обласній клінічній лікарні.

Також  чітко  відпрацьовано  питання  щодо  забезпечення  закладів
охорони здоров’я області медичним киснем: кисневі концентратори були
розподілені  до  Любашівської,  Арцизької,  Подільської,  Роздільнянської,
Березівської та Балтської лікарень.

Міжрегіональне та міжнародне співробітництво

Одеська  обласна  рада  завжди  приділяла  та  приділяє  максимальну
увагу  міжнародним  відносинам  з  країнами-партнерами,  особливо  с
транскордонними країнами. 

У  зв’язку  агресією російської  федерації  проти  України  Одеською
обласною радою розірвано угоди про співробітництво з адміністративно-
територіальними  одиницями  російської  федерації  та  республікою
білорусь, які були укладені у 2009 та 2013 роках.

Зокрема, повністю припинено співробітництво з країною-агресором
відповідно до Угоди про співробітництво, а саме між:

-  Одеською  обласною  радою  та  Законодавчими  зборами
Ленінградської області;

- Одеською обласною радою та Курською обласною Думою;
-  Одеською обласною радою та  Могильовською обласною Радою

депутатів.
Одеський  регіон  є  дуже  важливим  стратегічним  транспортним

вузлом  України, через який в минулі роки здійснювалося 74 % експорту
зерна  до  країн  світу.  Багато  зусиль  керівництвом  уряду  спільно з
керівництвом  Одеського  регіону  впродовж  року  було  здійснено  щодо
забезпечення безпеки «зеленого коридору» для транспортування зерна та
продуктів харчування з портів Одеської області.

З метою підтримки цього напряму мною як головою обласної ради
спільно  з  головою  військової  адміністрації   Максимом  Марченком
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проведено  значну  кількість   робочих  зустрічей  з  іноземними
представниками:

-  з головою Комітету з питань оборони Палати громад Парламенту
Великої  Британії  Тобайясом  Еллвудом.  Під  час  зустрічі  сторони
визначили  подальші  напрями  поглиблення  двосторонньої  українсько-
британської  співпраці  на  регіональному  рівні  та  питання  щодо
необхідності  створення  навколо  Одеського  порту  схваленої  ООН
гуманітарної зони для того, щоб забезпечити експорт зерна;

-  з  віцепрезидентом  німецького  Бундестагу  Катрін  Герінг-Екардт,
яка зазначила,  що цей візит до України, і  на Одещину зокрема, для неї
дуже важливий, бо вона має можливість отримати реальне уявлення про
ситуацію в стратегічно важливому місті на Чорному морі та дізнатися з
перших вуст про наслідки зернової блокади;

-  з генеральним  секретарем  ООН  Антоніу  Гутерріша,  який
ознайомився  з  роботою  Одеського  морського  торговельного  порту  для
обговорення «Стамбульської зернової угоди»;

- з генеральним секретарем Міжнародної морської організації паном
Кітаком Лімом,  який разом з  міністром інфраструктури України провів
огляд  Одеського  морського  торговельного  порту,  де  проводилося
завантаження  судів.  Ми  запевнили,  що  керівництво  Одеського  регіону
налаштовано  на  результативний  діалог  з  Міжнародною  морською
організацією  у  справі  забезпечення  логістичних  ланцюгів  для  експорту
сільськогосподарської продукції;

-  з міністрами міністрами закордонних справ Литви та Ірландії. Ми
обговорили  "зернову  ініціативу"  та  підтримку  ЄС  України  в  питанні
притягнення росії до відповідальності за її злочини. В рамках візиту були
розглянуті  питання  допомоги,  у  тому числі  у  політичній  площині.  Цей
важливий  візит  до  Одеси  глав  міністерств  закордонних  справ  відбувся
напередодні  засідання  Генасамблеї  ООН,  на  якому  Рада  безпеки  ООН
отримала  реальну  оновлену  інформацію  щодо  продовольчої  безпеки  та
зернової ініціативи;

-  з міністром оборони Німеччини Крістіне  Ламбрехт.  Ми провели
нараду  з  керівництвом  ВМС  України,  під  час  якої  доповіли  про
оперативну  обстановку  на  півдні.  Крістіне  Ламбрехт,  своєю  чергою,
оголосила про поставку німецької системи ППО IRIS-T. 
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  На виконання ініціативи про безпечне транспортування зерна та
продуктів харчування з Одеського морського торговельного порту, портів
«Чорноморськ»  і  «Південний»  у  рамках  реалізації  домовленостей  із
українських портів вийшло 390 суден з  8,86 млн тонн агропродукції,  у
тому  числі  з  порту  «Чорноморськ»  –  171  судно;  з  Одеського  порту  –
120 суден; з порту «Південний» – 99 суден.      

Для сприяння реалізації діяльності з надання гуманітарної допомоги
постраждалому від агресії рф населенню було укладено Меморандум про
взаєморозуміння  та  співпрацю  між  Одеською  обласною  радою  та
Відокремленим  підрозділом  іноземної  неурядової  організації  «АКТЕД»,
що здійснює гуманітарні місії неурядової організації ACTED (Франція) та
Ініціатив  IMPACT (Швейцарія)  в  Україні.  Підписавши  документ,  ми
домовилися  про  спільну  діяльність  у  напрямах:  надання  гуманітарної
допомоги населенню; забезпечення  населення продовольчими товарами;
евакуації,  транспортування та розміщення внутрішньо переміщених осіб
на  території  області;  роботи  по  відновленню  громадських  будівель  та
розміщення внутрішньо переміщених осіб на їх території.

Також  було  укладено  Меморандум  про  взаєморозуміння  між
Одеською  обласною  радою  та  Представництвом  іноземної  неурядової
організації  ХЕКС-ЕПЕР  Хільфсвекрк  дер  ЄвангелішенКірхенШвайц  в
особі  Дональда  Хукендорна.  Таким  чином  ми  домовилися  щодо
партнерської  співпраці  з  метою  надання  невідкладної  гуманітарної
допомоги  найуразливішим  категоріям  населення  Одеської  області,
постраждалим від військової агресії російської федерації проти України.

Також  в  результаті  зустрічі  з  делегацією  Глобальної  організації
IsraAID (Ізраїль)  допомогу  від  організації  було  надано  для  внутрішньо
переміщених осіб та всіх, хто потребує допомоги, у вигляді медикаментів,
медичного обладнання та спеціальних колясок для інвалідів.

Агропромисловий комплекс

Цього  року  обласною  радою  у  тісній  співпраці  з  обласною
військовою  адміністрацією  та  місцевими  громадами  було  продовжено
роботу  щодо  відновлення  інфраструктури  меліоративних  систем  та
покращання  гідрологічного  режиму  Придунайських  водосховищ,  що
знаходяться  на  балансі  Басейнового  управління  водних  ресурсів  річок
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Причорномор’я  та  нижнього  Дунаю  Державного  агентства  водних
ресурсів України.

Зокрема, 24 вересня взято участь у виїзній нараді в м. Ізмаїл щодо
вирішення проблемних питань стану водойм та водосховищ Ізмаїльського
району за  участю депутатів  Верховної  Ради та  Одеської  обласної  ради,
очільників громад та начальників управлінь водного господарства району. 

За результатами наради прийнято ряд управлінських рішень та надано
відповідні  доручення  щодо  проведення  розчищення  підвідних  і
транспортуючих  каналів  Придунайських  водосховищ,  здійснення
розрахунків  для  примусового  наповнення  водосховищ  Ялпуг-Кугурлуй,
Китай  і  Лощинівського,  капітального  ремонту  шлюзів-регуляторів  та
перегляду  наявної  проєктної  документації  щодо капітального  ремонту  і
реконструкції  гідротехнічних  споруд  і  насосних  станцій  зрошувальних
систем.  На  підставі  проведених  розрахунків  передбачається
співфінансування заходів з різних рівнів місцевих бюджетів.

Спорт

За рахунок коштів, передбачених Обласною комплексною програмою
розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2022-2024 роки,
у 2022 році:

1. Забезпечено підготовку та участь спортсменів Одеської області  в
XXIV літніх Дефлімпійських іграх в м. Кашіас-ду-Сул (видатки обласного
бюджету  Одеської  області  склали  522, 8  тис.  грн).  Вісім  спортсменів
Одеської  області  вибороли  12  медалей,  за  що  отримали  грошові
винагороди  з  обласного  бюджету  Одеської  області  на  загальну  суму  3
млн 375 тис. грн.

2.  Виділено  кошти  на  загальну  суму  1,7  млн  грн  для  виплати
щомісячної грошової допомоги кращим спортсменам Одеської області та
їх тренерам. 

За  звітній  період  цінними  подарунками,  відзнаками  та  грамотами
Одеської  обласної  ради  відзначено  кращих  спортсменів  та  тренерів
Одещини, зокрема призерів XXIV літніх Дефлімпійських ігор - 2021 та їх
тренерів;  військовослужбовців,  що  брали  участь  у  змаганнях  серед
ветеранів війни «Ігри воїнів - 2022» у місті  Орландо (США); чемпіонів
Всесвітніх ігор - 2022, що проходили в Бірмінгемі (США) та їх тренерів;
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переможців  чемпіонатів  світу.  Загалом  нагородами  обласної  ради
відзначено 34 спортсмена та тренерів.

Не менш актуальним в період воєнного стану постає питання щодо
створення  безпечних  умов  для  зайнятості   спортом  дітей  та  підлітків,
надання  можливостей  для  здійснення  навчально-тренувального  процесу
нашим спортсменам-фігуристам, оздоровлення населення міста та області.
Після тривалої перерви, пов’язаної з підступним нападом країни-агресора
на  Україну,  відкрито  для  користування  велику  льодову  арену  у
приміщенні Одеського Палацу спорту.

В  екстремальних  умовах  військового  стану  було  забезпечено
тренування  спортсменів  області  на  високому  рівні,  про  що  свідчать
зазначені вище досягнення. Зараз для нас надзвичайно важливі перемоги
на всіх фронтах. 

Заключне слово

Дякую колегам за єдність, співпрацю та порозуміння. Завдяки цьому
регіон міцно тримається,  критична інфраструктура працює і ми можемо
будувати плани щодо відновлення та розвитку Одещини на наступний рік.
Можемо  суттєво  підтримувати  наших  захисників  та  жителів  сусідніх
областей.

Дякую  жителям  Одещини  за  чітку  позицію,  стійкість  і  активну
допомогу  нашим  захисникам і  захисницям.  Завдяки  нашій  єдності  —
обов'язково переможемо!
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Пояснювальна записка до проєкту рішення 
«Про звіт голови Одеської обласної ради про свою діяльність за період з

17 листопада 2021 року до 02 листопада 2022 року»

На виконання частини другої  статті  43 та пункту 17 частини шостої
статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відділом
по  роботі  з  депутатським  корпусом  апарату  обласної  ради  підготовлено
проєкт рішення «Про звіт голови Одеської обласної ради про свою діяльність
за період з 17 листопада 2021 року до 02 листопада 2022 року».

Начальник відділу по роботі 
з депутатським корпусом
апарату обласної ради                                                         Валентина ДИМОВА


