Протягом 2016 року робота виконавчого комітету Южненської міської ради була
спрямована на виконання завдань Стратегії економічного та соціального розвитку міста
Южного до 2020 року, законодавчих актів Уряду та Президента України. В центрі уваги
перебували питання впровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження у
житлово-комунальному господарстві та бюджетної сфері міста, з покрашення стану
благоустрою територій міста, з будівництва, ремонту і реконструкції об'єктів соціальнокультурної інфраструктури, розвитку системи надання адміністративних послуг,
підвищення їх якості.
Бюджетна та податкова політика. На вирішення основних питань соціальноекономічного розвитку міста з бюджету розвитку міста Южного станом на 01.11.2016 року
профінансовано 64,6 млн.грн., що становить 51% від планових призначень.
Рішенням Южненської міської ради від 14.01.2015 року №1356-VІ “Про міський
бюджет м.Южного на 2016 рік, зі змінами, затверджений міський бюджет міста Южного
на 2016 рік. Загальний обсяг доходів на 2016 рік затверджений у сумі 294,8 млн.грн.
Фактично за 10 місяців 2016 року надійшло 270,1 млн.грн., що на 29,3% більше
фактичних надходжень відповідного періоду 2015 року. На одиницю населення це 8366
грн.
Загальний обсяг видатків на 2016 рік затверджений у сумі 322,9 млн.грн. Фактичне
виконання за 10 місяців 2016 року складає 210,3 млн.грн., що становить 65% від планових
призначень. На одиницю населення це 6513 грн.
Податкові надходження до міського бюджету м.Южного на рік затверджені у сумі
196,7 млн.грн. За 10 місяців 2016 року фактично надійшло 194,5 млн.грн., що на 45,8%
більше аналогічного періоду минулого року.
Вагома частка надходжень податків та зборів до міського бюджету припадає на
крупні підприємства міста (50%) – це ПАТ «Одеський припортовий завод» (20%), ДП
«Морський торговельний порт «Южний» (22,1%), ТОВ «Дельта Вілмар СНД» (3,6%), ЮФ
ДП "Адміністрація Морських портів України" (2,7%), Філія "Дельта-Лоцман" ДП
"Адміністрація Морських портів України" (1,6%).
Надходження місцевих податків та зборів за 10 місяців 2016 року склали 53,8
млн.грн. Найбільша питома вага припадає на плату за землю – 81,8%, на єдиний податок
15,8%. Доходи від плати за землю склали 44,0 млн.грн. (збільшення до відповідного
періоду минулого року на 85%). Надходження до бюджету від сплати єдиного податку
склали 8,5 млн.грн. (збільшення до аналогічного періоду минулого року на 55,7%), від
сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки склали 1,1 млн.грн.
(збільшення на 82,7%), податку з продажу підакцизних товарів – 4,2 млн.грн,
туристичного – 42,4 тис.грн. (збільшення до аналогічного періоду минулого року на
44,7%), транспортного податку – 162,5 тис.грн.
Кількість місцевих програм, які фінансувались у 2016 році за рахунок місцевого
бюджету – 22: в галузі будівництва – 2, в сфері соціального захисту та соціального
забезпечення – 3, житлово-комунального господарства – 1, енергоефективності -1,
охорони здоров’я – 3, освіти, культури та спорту – 4, інформатизації – 2, екології – 1,
інвестиційній діяльності – 1, мобілізаційної роботи – 1, цивільного та техногенного
характеру – 1, екології -1, громадської безпеки - 1. На виконання місцевих програм з
міського бюджету фактично профінансовано станом на 01.10.2016 року – 71,6 млн.грн.
У 2016 році було прийнято нову програму: Програму фінансової підтримки
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Южному на 2017-2021 роки.
Продовжено дію важливих для розвитку міста програм :

- Програма розвитку інфраструктури м.Южного на 2017-2019 роки;
- Програма організації харчування учнів навчальних закладів м.Южного на 2017
рік;
- Міська програма соціального захисту окремих категорій населення на 2017-2019
роки;
- Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Южне
на 2017-2019 рік;
- Міська цільова програма «Протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021
роки»
- Програма розвитку культури в м.Южному на 2017-2021 роки;
- Програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання і
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у місті Южному на 2017-2019 роки.
Відповідно до рішення Южненської міської ради від 22.12.2015 року №51-VІІ
«Про затвердження Стратегії економічного і соціального розвитку м.Южного до 2020
року», затверджені заходи комплексного розвитку міста Южного до 2020 року
(розпорядження міського голови 09.09. 2016 року №02-02-332р), тобто намічені 10 кроків
комплексного розвитку міста Южного до 2020 року.
У промисловості за січень-вересень 2016 року темп росту обсягів реалізованої
промислової продукції у порівнянні з відповідним періодом попереднього року склав 72%.
З початку року промисловими підприємствами міста реалізовано промислової продукції
на суму 8,7 млрд. грн., до кінця року очікується 11,8 млрд. гривень.
Місто Южне є лідером серед міст обласного підпорядкування Одеської області за
обсягами реалізованої промислової продукції (товарів та послуг) в розрахунку на
одиницю населення (270 тис.грн.). По області цей показник становить 12,0 тис.грн., по
Україні – 25,2 тис.грн. (за підсумками 9 місяців 2016 року).
У структурі реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
найбільшу питому вагу – 56,8% – займає продукція харчової промисловості, 42,9% –
виробництво хімічної продукції
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Високі темпи росту виробництва промислової продукції у порівнянні з відповідним
періодом попереднього року забезпечено підприємствами харчової промисловості та з
виробництва електророзподільної апаратури. Серед випуску основних видів продукції
порівняно з січнем-вереснем 2015 року зросло виробництво соняшникової олії
нерафінованої на 66,3%, переробка пальмової олії та її фракції на 10,8%, виробництво
електротехнічної продукції на 35,7%.

Водночас скоротився випуск хімічної продукції: аміаку – на 57,7%, мінеральних
добрив на 24,6%; іншої неметалевої мінеральної продукції - продукції зі скла для напоїв і
харчових продуктів на 19%, хліба та хлібобулочних виробів на 10,8%, м’ясної продукції,
ковбас та ковбасних виробів на 21,1%.
ПАТ “Одеський припортовий завод» за 2016 рік очікується виробити аміаку –
481,0 тис.тонн (менше на 58,1% до 2015 року), карбаміду 686,0 тис.тонни (менше на
27,8%), мінеральних добрив 317,0 тис.тонн (зниження на 27,8%). Обсяг реалізованої
промислової продукції очікується на суму 5050,0 млн.грн.
Харчова промисловість представлена підприємствами з виробництва та переробки
олійної продукції (ТОВ «Дельта Вілмар СНД»), з виробництва хліба та хлібобулочних
виробів (КП «Южненська паляниця»), з виробництва ковбас та ковбасних виробів (ВФ
«Южпродсервіс»). Найбільшу питому вагу у загальному обсязі реалізованої продукції
харчової промисловості займає підприємство з переробки тропічної та виробництві
соняшникової олії – 99,8%.
ТОВ «Дельта Вілмар СНД» очікується за 2016 рік переробити та виробити
продукції 424,4 тис.тонни, що на 6,3% більше ніж за 2015 рік. Зростання спостерігається
за рахунок переробки тропічної олії в обсязі 193,6 тис.тонн (зростання на 1,1%),
соняшникової олії на 19,2% (вироблено 230,8 тис.тонн). За 2016 очікується реалізувати
промислової продукції – 6675,4 млн.грн. (зростання на 22,7%). Виконані заходи з
капітального ремонту, модернізації, реконструкції діючих потужностей Комплексу
перевантаження та переробки тропічних олій та Переробного комплексу олійних
культур на суму 61,4 млн.грн.
Виконання виробництва хліба та хлібобулочних виробів КП «Южненська
паляниця» за 2016 рік очікується 725,0 тонни (зменшення на 19,6% до 2015 року). Обсяг
реалізованої промислової продукції очікується на суму 10,9 млн.грн.
Виробництво продукції зі скла для напоїв і харчових продуктів ВКП «Ілона ЛТД» за
2016 рік очікується в кількості 2,0 млн.одиниць, в обсязі 20,0 млн.грн.
ТОВ «Южний електротехнічний завод» очікується виробити 15,0 тис.од.
продукції. Обсяги реалізованої промислової продукції підприємства складуть 6,7 млн.грн.
ТОВ «Перша меблева фабрика» реалізовано продукції на 3,5 млн.грн.
У транспортній галузі за даними Адміністрації морського порту «Южний» за 2016
рік вантажообіг по акваторії порту «Южний» очікується 39,2 млн.тонн., що на 19,4%
менше ніж за 2015 рік. Вантажообіг по власних причалах порту очікується в обсязі 11,9
млн.тонн (зменшення на 38,1%).
Вантажопереробка ДП «Морський торговельний порт Южний» за 2016 рік
очікується на 15,0 млн.тонн (78,8% до аналогічного періоду 2015 року). На виконання
заходів щодо реконструкції, модернізації, ремонту діючих об’єктів за 9 місяців 2016 року
освоєно 11,7 млн.грн.
Основні заходи розвитку ДП «Морський торговельний порт Южний», які виконані у
2016 році:
Ефект від заходу:
- реконструкція системи пожежної сигналізації на
- виконання припису ДСНС України
об’єктах підприємства (обсяг робіт склав 390,2
щодо
усунення
порушень
тис.грн.)
нормативних актів протипожежної
безпеки;
модернізація
системи
пилоподавлення
- дотримання концентрації шкідливих
вагоноперекидача, стакерів (обсяг робіт склав
речовин у повітрі робочої зони
3135,2 тис.грн.)
згідно з ГОСТ 12.1.005-88 «Загально
санітарно-гігієнічні
вимоги
к
повітрю робочої зони»;

- реконструкція котельної БРЛС із заміною
водогрійних котлів (198,0 тис.грн.)

- реконструкція деревообробного цеху РММ
(227,8 тис.грн.)
- реконструкція кабельних мереж 0,4 кВ
електропостачання
тилових
кранових
електроколонок причалів №5 та №6 (6723,3
тис.грн.)
реконструкція
зовнішніх
мереж
електропостачання залізничної вагової верхньої
площадки (81,2 тис.грн.)
реконструкція
зовнішнього
освітлення
залізничних колій вантажного парку верхньої
площадки (19,5 тис.грн.)
- реконструкція внутрішнього освітлення будівлі
РММ (711,4 тис.грн.)
- модернізація АСУ ТП ТВГ та ЕГ (обсяг робіт
склав 169,9 тис.грн.)

- заміна морально застарілого та
фізично
зношеного
існуючого
устаткування
котельні
із
зменшенням
(оптимізації)
її
потужності;
- можливість виконання робіт по
ремонту грейферів
портальних
кранів;
- заміна морально застарілого та
фізично
зношеного
існуючого
устаткування;

- підключення вагової до мереж
електрозабезпечення ДП «МТП
«Южний»;
- збільшення
продуктивності
та
безпеки виконання робіт в нічний
час;
- дотримання норм та правил роботи
в приміщеннях;
- заміна
фізично
зношеного
обладнання АСУ ТП та мереж
зв’язку.
Автомобільним транспортом міста Южного за січень-вересень 2016 року
перевезено 51,2 тис.пасажирів, що на 1,4% більше, ніж перевезено у відповідному періоді
минулого року, в т.ч. пільгової категорії 6,2 тисячі. Перевезення пасажирів в місті
здійснює КП «Южтранс» (міський “Ринок (кільцевий ч/з МіЗ), міський маршрут №1).
В інвестиційній діяльності спостерігається незначне збільшення прямих іноземних
інвестицій. Сума прямих іноземних інвестицій в економіку міста у 2016 році становить –
93675,3 тис.дол.США.
Прямі іноземні інвестиції, тис.дол.США
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Обсяг капітальних інвестицій на одиницю населення в 2,5 рази вище рівня
аналогічного періоду минулого року, який становить 5910 грн. (січень-червень 2016р.) –
це найвищий показник серед міст та районів Одеської області (по Одеській області 1907
грн.).

Обсягів будівельних робіт зріс проти попереднього періоду минулого року на
31,7%.
У житловому будівництві у січні-вересні 2016р. в м.Южному прийнято в
експлуатацію 22,158 тис.м2 загальної площі житла. Обсяги прийнятого в експлуатацію
житла у січні-вересні 2016р., порівняно з аналогічним періодом попереднього року,
зросли в 66,5 рази.
Введено в експлуатацію: багатоквартирний житловий будинок №9 у ІІ мікрорайоні
площею 18,8 тис.кв.м.; багатоквартирний житловий будинок №2Б у ІІ мікрорайоні (перша
черга) 3,3 тис.кв.м.
Прийняття в експлуатацію житла в місті Южному
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Щороку соціально-економічний розвиток міста направлений на реконструкцію та
капітальний ремонт соціальних об’єктів.
Із об’єктів соціальної сфери у 2016 році:
у сфері освіти: виконано капітальний ремонт фасаду з утеплення стін (утеплено
біля 2 тис.кв.м.), зливової каналізації, господарсько-побутової каналізації комунального
дошкільного навчального закладу «Южненський міський ясла-садок №3 «Райдуга»
комбінованого типу» (профінансовано 1,65 млн.грн.); виконано капітальний ремонт
зовнішнього освітлення та водопідготовки басейну у комунальному дошкільному
навчальному закладі «Южненський міський ясла-садок №1 «Золота рибка» комбінованого
типу» (336,5 тис.грн.); розроблено робочий проект "Влаштування системи гарячого
водопостачання з влаштуванням сонячних колекторів комунальних дошкільних
навчальних закладів»: дитячого садку №5 «Теремок» (59,4 тис.грн.), дитячого садку №1
«Золота рибка» (79,7 тис.грн.); влаштовано систему гарячого водопостачання (сонячний
колектор) у комунальному дошкільному навчальному закладі «Южненський міський ясласадок №3 (1,37 млн.грн.); здійснена реконструкція опалення в дитячих садках №1, №3 та
в молодшій школі №4 (3,4 млн.грн.); капітальний ремонт системи водопостачання та
каналізації молодшої школи комунального закладу "Южненського навчально-виховного
комплексу імені В’ячеслава Чорновола (загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ
ступенів №4 - дошкільний навчальний заклад - центр дитячої творчості) (профінансовано
станом на 01.10.2016 р. 143,0 тис.грн.); замінена покрівля в дитячому садку №1 та
комунальному закладі «Южненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» над
спортзалом (профінансовано 1,67 млн.грн. станом на 01.10.2016 р.); виконано капітальний
ремонт парапету покрівлі та цоколю комунального дошкільного навчального закладу
«Южненський міський ясла-садок №4 «Казка» (110,2 тис.грн.); виконано проектні роботи
з реконструкції спортивного майданчику загальноосвітньої школи №2-центр позашкільної

освіти-професійно-технічне училище (274,9 тис.грн.); капітальний ремонт актової зали
загальноосвітньої школи №2-центр позашкільної освіти-професійно-технічне училище
(передбачено на 2016 рік 1,2 млн.грн, профінансовано за 9 місяців 599,2 тис.грн.);
зроблено капітальний ремонт системи опалення приміщення молодшої школи
комунального закладу "Южненського навчально-виховного комплексу імені В’ячеслава
Чорновола (загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 - дошкільний
навчальний заклад - центр дитячої творчості) (станом на 01.10.2016 р. профінансовано
539,9 тис.грн., 67,8% до затвердженої суми на рік).
у сфері охорони здоров’я: завершується капітальний ремонт фасаду будівлі та
прибудованих приміщень поліклініки КЗ "Южненська міська лікарня (передбачено на
2016 рік – 5,0 млн.грн., профінансовано за 9 місяців 2016 року 3,4 млн.грн); благоустрій
прибудинкової території поліклініки (виділено на 2016 рік 491,1 тис.грн., профінансовано
- 144,8 тис.грн.);
Зайнятість населення. Зайняте населення міста складає 15,3 тис.осіб. В структурі
основну частку займають працюючі на підприємствах промисловості та транспорту, де
середня кількість працівників перевищує 250 осіб - 7,5 тис.осіб (49%). На інших
підприємствах міста працює 3,7 тис.осіб (24%). Самозайнятість та працюючі за трудовими
договорами - це 15%. Працюючі пенсіонери у структурі зайнятості займають 12% - це
1786 осіб.
За січень-вересень 2016 року створено 258 робочих місця за рахунок укладених
трудових договорів з фізичними особами-підприємцями та самозайнятості.
Середньооблікова чисельність працюючих на ключових підприємствах міста: на
ПАТ «Одеський припортовий завод» станом на 01.10.2016 року склала 3734 працівника,
ДП «Морський торговельний порт «Южний» 2663 працівника, Южненської філії ДП
"Адміністрація морських портів" 545 працівників, ТОВ «Дельта Вілмар СНД» 516.
Забезпечено зростання показників доходів населення. Середньомісячна заробітна
плата штатних працівників по м.Южному (нараховано в середньому за місяць працівнику)
за січень-вересень 2016 року становить 10,0 тис.грн., що у порівнянні з аналогічним
періодом 2015 року вище на 16,8%, перевищує показник Одеської області в 2,2 рази, по
Україні в 2 рази. Середньомісячна заробітна плата по Одеської області складає 4612 грн.,
що на 24,9% вище ніж у відповідному періоді 2015 року, по Україні 4989грн. (зростання
на 24,4%).
Середньомісячна заробітна плата працівників основних підприємств промисловості
та транспорту міста за січень-вересень 2016 року у середньому склала 10,8 тис.грн. В
промисловості середньомісячна заробітна плата (нарахована в середньому за місяць
працівнику) склала: АТ «ОПЗ» - 9,1 тис.грн. (зниження на 4,7%), ТОВ «Дельта Вілмар
СНД» - 15,4 тис.грн. (зростання на 23,1%); в транспорті: ЮФ ДП "Адміністрація морських
портів"– 11,9 тис.грн. (зростання на 18,9%), ДП «МТП «Южний» - 12,1 тис.грн (зростання
на 34,6%).
Динаміка зростання середньомісячної заробітної плати за 9 місяців, грн.
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Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, установах та
організаціях міста Южного станом на 1 жовтня 2016р. відсутня.
Чисельність населення міста. Станом на 01.10.2016 року постійне населення міста
- 32506 осіб, наявне населення – 32299 осіб. У порівнянні з відповідним періодом
минулого року населення збільшилось на 160 осіб. За 9 місяців 2016 року воно зросло на
145 осіб.
Народилось 226 дітей (зменшення на 4,7% (або на 11 осіб) до аналогічного періоду
2015 року), кількість померлих жителів - 177 осіб (зростання на 2,9% (або на 5 осіб.).
Природний приріст – 36 осіб, міграційний приріст – 109 осіб.
За показником приросту чисельності населення (у % до початку звітного року на 1
січня) місто Южне посіло у рейтинговому показнику діяльності міст області 1 місце.
У системі соціального захисту населення міста нараховується 6681 пенсіонерів
(20,7% всього населення міста Южного).
На виконання програми соціального захисту окремих категорій населення на 20142016 роки за 10 місяців 2016 року:
- 168 осіб отримали одноразову матеріальну допомогу на поліпшення соціальнопобутових умов на суму 306,4 тис.грн, в т.ч. на придбання хлібу – 41,6 тис.грн. (116 осіб);
- надана матеріальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 42,0 тис.грн. (27 сімей);
- надана матеріальна допомога інвалідам І групи на суму 85,2 тис.грн. (114 осіб);
- надана допомога 79 громадянам, яким виповнилося 89, 90, 100 років – 23,7 тис.грн.;
- 1244 особи отримали одноразову допомогу з нагоди відзначення пам’ятних дат: Дня
влаштування учасників бойових дій на території інших держав, Дня перемоги, річниці
Чорнобильської катастрофи, Міжнародного Дня людей похилого віку, на суму 598,4
тис.грн.;
- 5 особам надано на поховання незастрахованих осіб 5,0 тис.грн.
- 111 осіб непрацюючі пенсіонери та отримувачі державної соціальної допомоги, які не
мають права на пенсію та інваліди отримали одноразову допомогу на суму 10,5 тис.грн.;
- надано одноразову грошову допомогу мобілізованим особам, демобілізованим
військовослужбовцям, які брали
участь
у проведення АТО, пораненим
військовослужбовцям – учасникам АТО на суму 155,0 тис.грн.
На вирішення соціальної підтримки малозабезпечених верств населення
спрямовано субвенції з Державного бюджету. Субвенції по розрахункам з пільг та
субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг за 10 місяців 2016 року
становили 5220,4 тис.грн. Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг з

теплопостачання, водопостачання та водовідведення, утримання житлових будинків та
прибудинкових територій у опалювальний період отримало 1141 сімей.
Субвенції на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам надійшли у сумі 17753,4 тис.грн. (допомогу
отримали 836 осіб). 2 прийомні сім'ї отримали допомогу на загальну суму 121,5 тис.грн.
Основні напрямки розвитку охорони здоров’я у місті Южне, які заплановані на
2016 рік виконані.
Медична допомога населенню міста надається комунальним закладом «Южненська
міська лікарня» та медико-санітарними частинами ВАТ «ОПЗ» та ДП «МТП Южний».
Комунальним закладом «Южненська міська лікарня» проліковано 4100 осіб.
Кількість народжених у пологовому відділенні міської лікарні склала 284 дитини, в т.ч.
іногородніх - 49 (72 у 2015 році). В лікарні працює 65 лікарів усіх спеціальностей, 123
середнього медичного персоналу. Лікувальний корпус стаціонарного відділення
складається з 115 ліжок. Ємність амбулаторно-поліклінічних закладів становить 375
відвідувань за зміну.
У рамках заходів міської програми розвитку інфраструктури міста Южного на
2014-2016 роки у 2016 році за рахунок місцевого бюджету здійснювався капітальний
ремонт фасаду будівлі та прибудинкових приміщень поліклініки КЗ «Южненська міська
лікарня» (профінансовано 3,4 млн.грн.), благоустрій прибудинкової території поліклініки
на суму
144, 8 тис.грн.
Значна увага приділялась виконанню програм охорони здоров'я:
- на міську комплексну програму «Здоров’я в місті Южному на 2016-2020 роки»
виділено 982,8 тис.грн. Фактично виконано за 9 місяців 2016 року – 550,8 тис.грн., що
надало можливість забезпечити лікарськими засобами та матеріалами медичного
призначення для раннього виявлення залежності та профілактики наркоманії (2,0 тис.грн);
підвищити кваліфікацію медичних працівників (6,1 тис.грн.); забезпечити лікарськими
засобами та виробами медичного призначення пільгової категорії населення згідно з
Постановою КМУ від 17.08.1998 р. №1303 (950 осіб) на суму 538,1 тис.грн.;
- на виконання міської програми «Протидії захворюванню на туберкульоз» на 20142016 роки з міського бюджету на 2016 рік виділено 33,1 тис.грн., фактично виконано за 9
місяців 2016 року – 9,7 тис.грн., що надало можливість закупити товари медичного
призначення для лабораторної мережі з бактеріоскопічної діагностики туберкульозу – 4,0
тис.грн., забезпечити своєчасну діагностику туберкульозу в закладах первинної медикосанітарної допомоги шляхом закупівлі рентгенологічного обладнання, туберкуліну,
лабораторних витратних матеріалів на суму 5,7 тис.грн.;
- на програму профілактики ВІЛ-інфекції (СНІДу) на 2015-2018 роки виділено 27,9
тис.грн. та профінансовано 100%. Витрати направлені на профілактику, діагностику
(обладнання, лікарські засоби та товари медичного призначення), лікування
опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань системи та побічної дії АРВ-препаратів
у ВІЛ-інфікованих (16,3 тис.грн.), соціальну допомогу ВІЛ-інфікованим та хворим на
СНІД (забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей, народжених ВІЛінфікованим та матерями) (11,6 тис.грн.).
У системі освіти забезпечена стабільна робота загальноосвітніх, дошкільних
навчальних закладів. У 2016 навчальному році кількість учнів в денних загальноосвітніх
школах становить 3294 учня, що на 0,5% більше (або на 18 учнів) ніж у минулому
навчальному році.
У позашкільних закладах системи освіти навчаються і виховуються 1113 учнів, що
становить 34% від загальної кількості учнів загальноосвітніх шкіл.
Функціонує 5 дошкільних навчальних закладів, де виховуються 1040 дітей.
Охоплення дітей дошкільними закладами освіти у 2016році склало 94%.
На підтримку галузі «Освіта» за рахунок міського бюджету передбачено 69,4
млн.грн., в т.ч. 25,1 млн.грн – субвенція з державного бюджету.

На виконання заходів програми розвитку освіти м.Южного на 2014-2018 роки з
міського бюджету виділено 104,6 тис.грн., в т.ч. на: змістовне дозвілля учнівської молоді,
очно-заочні масові заходи – 23,1 тис.грн., соціальний захист учасників навчальновиховного процесу – 71,75 тис.грн., роботу з обдарованою молоддю – 1,5 тис.грн.,
науково-методичну роботу та організацію конкурсних заходів – 8,2 тис.грн.
Згідно з Програмою розвитку освіти м.Южного у 2016 році виконувались заходи:
- створювались належні умови для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами, дітьми,
позбавленими батьківського піклування, дітьми, які потребують корекції фізичного та
розумового розвитку: у серпні 44 дитини отримали шкільну та спортивну форму на суму
44,0 тис.грн.; отримали матеріальну допомогу в зв’язку з досягненням повноліття 8 дітей
по 1810 грн. на загальну суму 14,480 тис.грн. (згідно з Постановою Кабінету Міністрів
України від 25.08.2005 р. №823);
- у 2015-2016 навчальних роках організоване індивідуальне навчання для учнів, які
його потребують за станом здоров’я - 36 учнів, у 2016-2017 навчальний рік – 39 учнів;
- згідно із потребами мешканців міста функціонують групи корекції здоров’я на
базі діючих дошкільних навчальних закладів №1, 3 та 5 (діють 6 логопедичних груп (76
дітей), група ЗПР в ДНЗ №3 – 12 дітей);
- пройшов конкурс професійної майстерності «Вчитель року». Звання «Вчитель
року-2016» отримала Лихогляд О.Ю. (вчитель англійської мови АШГ);
- 71 особа підвищила свій фаховий рівень на курсах підвищення кваліфікації у
системі післядипломної освіти при ООІУВ. На базі АШГ – 38 осіб, НВК ім..Чорновола 34.
- охоплено гарячим харчуванням 85,2% учнів 1-4 класів за заявками батьків (1119
учнів), 100% учнів 5-11 класів пільгових категорій: 7 дітей з малозабезпечених сімей, дітисироти – 11, діти позбавлені батьківського піклування 22 учня. Всіма видами харчування
охоплено 2893 учня (87,8%).
- 53 учня ГПД забезпечені безкоштовними обідами, 20 – за півціни;
- існує практика підтримки талановитих дітей шляхом надання стипендії. Таких
видів стипендій два: стипендія міського голови та стипендія міськвиконкому. У 2016 році
стипендіатами міського голови є 4 учня, міськвиконкому - 3 учні.
Згідно з програмою розвитку інфраструктури м.Южного на 2014-2016 роки на
фінансування капітальних ремонтів закладів (ДНЗ) освіти у 2016 році виділено 20,1
млн.грн., в тому числі на комунальні дошкільні заклади виділено 7,7 млн.грн., на
загальноосвітні навчальні заклади 12,3 млн.грн. Кошти виділені на: робочий проект
«Влаштування системи гарячого водопостачання з влаштування сонячних колекторів»,
придбання комплексу інтерактивного обладнання для трьох комунальних дошкільних
закладів; реконструкцію системи опалення дитячих навчальних закладів №1, №3;
капітальний ремонт покрівлі, зовнішнього освітлення та водопідготовки басейну дитячого
навчального закладу №1; капітальний ремонт фасаду з утеплення стін, зливової
господарсько-побутової каналізації дитячого навчального закладу №3; придбання
фізкультурного обладнання для дитячого навчального закладу №5; капітальний ремонт
актової зали та реконструкцію спортивного майданчика загальноосвітньої школи №2центр позашкільної освіти-професійно-технічне училище, придбання комплекту
демонстраційного обладнання для кабінету фізики; капітальний ремонт покрівлі,
придбання компресору до овочевої холодильної камери для ЗОШ №1, придбання
обладнання та комплекту меблів для комп’ютерного класу для ЗОШ №1, АШГ, НВК
ім.В.Чорновола, капітальний ремонт фасаду з утеплення стін, зовнішнього освітлення
території АШГ, капітальний ремонт системи опалення приміщення старшої та молодшої
школи НВК ім.В.Чорновола, системи водопостачання та каналізації молодшої школи НВК
ім.В.Чорновола, придбання кухонного обладнання для НВК , АШГ, придбання
комп’ютерної техніки для бухгалтерії ЗОШ №1, АШГ, НВК ім.Чорновола. Для
позашкільних закладів та ММК придбано комп’ютерну техніку.

У сфері культури збережена існуюча мережа закладів культури. В місті мережа
закладів культури налічує 4 заклади: Южненська дитяча школа мистецтв, міська
центральна бібліотека, музей міста Южного, художня галерея, 1 заклад відомчий – палац
культури «Дружба» ПАТ «Одеський припортовий завод».
Протягом 2016 року Палацом культури «Дружба» ПАТ «ОПЗ» підготовлено та
проведено 183 заходи, які відвідало 67,5 тисяч глядачів.
Южненською центральною міською бібліотекою за 2016 рік поповнено
бібліотечний фонд на 420 примірників. У 2016 році книжковий бібліотечний фонд складає
40139 примірників.
Музеєм м.Южного, з метою популяризації культурних надбань та забезпечення
широкого доступу населення до музейних зібрань, протягом року проведено 669
екскурсій, що на 48,7% більше попереднього періоду, які відвідали 3400 осіб. Кількість
експонатів у фонді музею міста Южного складає – 5047.
Початковою мистецькою освітою охоплено 596 учнів. Учні
школи
мистецтв
приймають активну участь в різноманітних творчих заходах: міжнародних,
всеукраїнських та обласних конкурсах, фестивалях, оглядах та здобувають звання
Лауреатів І, ІІ, ІІІ ступенів. Отримують грамоти та дипломи за І, ІІ, ІІІ місця.
Протягом 2016 року Южненською художньою галереєю проведено 23 виставки, які
відвідало 4100 (на 26,2% більше ніж у 2015 році).
У сфері фізичної культури та спорту кількість учнів загальноосвітніх шкіл, що
займаються фізкультурно-оздоровчою роботою становить 3250 осіб, що на 1,8% більше
минулого року. Охоплено всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи 7460 осіб.
На виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в м.Южному на
2014-2016 роки у 2016 році з місцевого бюджету фактичного використано 127,8 тис.грн.,
в т.ч.:
- на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань – 17,0 тис.грн.;
- на проведення змагання «Мамо, тато,я спортивна сім’я», змагання з єдиноборств
(кіокушин карате, рукопашний бій) присвячені Дню виводу військ з Афганістану,
особиста першість м.Южного з шахів та шашок серед 8-12 років, першість м.Южного зі
спортивного орієнтування, змагання до Дня Перемоги, першість міста з туризму та
альпінізму, День захисту дітей «Малі Олімпійські ігри», День «Олімпійський тиждень»,
рух за ради здоров’я, змагання зі спортивного орієнтування присвячені Дню міста, День
фізичної культури та спорту, змагання до Дня людини похилого віку, відкрита першість
м.Южного з шахів та шашок, Чемпіонат Одеської області з легкої атлетики (10-12 років),
першість Одеської області з шашок, Чемпіонат області зі спортивного орієнтування,
Всеукраїнські змагання з волейболу, Чемпіонат Одеської області з л/а (2001-2002 р.н.),
міжнародні змагання з волейболу, Чемпіонат Одеської області з легкої атлетики (20012002 р.н.), учбово-тренувальні збори, Кубок області зі спортивного орієнтування,
першість Одеської області з шахів, Чемпіонат Одеської області з легкої атлетики (19981999 р.н); рух у кожному дворі в місті, змагання з тенісу, Чемпіонат Одеської області з
легкої атлетики, Чемпіонат області зі спортивного орієнтування, Всеукраїнські змагання з
волейболу, першість Одеської області з шашок - 67,6 тис.грн.
- на соціальне забезпечення (стипендія міського голови (6 осіб)) – 43,2 тис.грн.
Результати ігрових команд спортивних клубів м.Южного за 2016 рік:
Баскетбольний клуб Хімік» - у сезоні 2015/2016 років стали переможцями
Чемпіонату України у Суперлізі, переможцями Кубку України та учасники ¼ фіналу Кубку
Європи ФІБА;
БК «Хімік -2» - у сезоні 2015/2016 років у вищій лізі посіли 3 місце;
Всеукраїніська Юнацька Баскетбольна Ліга у сезоні 2015/2016 років: «Хімік-99р.н.» 1 місце, «Хімік-98» - 3 місце, «Хімік-00» - 1 місце, «Хімік-01» - учасник фінального тура,
5 місце, «Хімік-02» - 1 місце, «Хімік-03» - 3 місце, «Хімік-04» - 3 місце;

Волейбольний клуб «Хімік» - у сезоні 2015/2016 років стали переможцями
Чемпіонату України, Кубку України та Суперкубку України, учасники 1/8 Кубку ЕКВ;
Гандбольний клуб «Портовик» - у сезоні 2015/2016 років посіли 2 місце у Вищій
Лізі, 3 місце у Чемпіонаті України з пляжного гандболу, у Чемпінаті України серед
Юнаків 2000-2001 р.н. з пляжного гандболу – 1 місце.
Згідно з Програмою розвитку фізичної культури і спорту в м. Южному проведені
спортивні заходи, а саме: проведення спортивних змагань з олімпійських видів спорту,
масових спортивних змагань, заходів з фізичної культури Центром «Спорт для всіх».
У житлово-комунальному та паливно-енергетичному господарстві у 2016 році
виконані всі намічені заходи:
модернізовано 26 елеваторних вузлів у 20 житлових будинках третього та четвертого
мікрорайону на суму 5,8 млн. грн. До кінця року планується закінчити роботи з
модернізації 16 елеваторних вузлів у 12 житлових будинках у першому мікрорайоні міста
на суму 4,48 млн.грн. За рахунок проведення даних робіт планується економити до 20%
споживання теплової енергії та значно зменшити нарахування за спожите тепло.
завершується модернізація та пусконалагоджування пасажирських ліфтів житлових
будинків вул.Приморська, 21, вул.Будівельників, 13, просп.Миру, 15, 17, 20, 22
(профінансовано на 01.10.2016 р. – 1,7 млн.грн.);
виконано капітальний ремонт інженерних мереж 2 під’їзду житлового будинку по
вул.Будівельників, 9 (профінансовано 99,9 тис.грн.);
виконано капітальний ремонт теплоізоляції трубопроводів опалення у підвальних
приміщеннях
житлових будинків по вул. Хіміків, 14 та
вул. Т.Г.Шевченка,5
(профінансовано 277,7 тис.грн.);
виконано капітальний ремонт фасаду з утеплення торцевих стін ж/б вул.Приморська,
13 (883,8 тис.грн.);
проектні роботи "Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання та каналізація
житлових будинків №15, 17, 17а по пр.Миру та №20,22,22а по пр.Гр.десанту (167,8
тис.грн.);
завершено капітальний ремонт ділянки теплової мережі від ТК-25 до КЗ
"Южненська міська лікарня" по вул.Хіміків (профінансовано 452,0 тис.грн.);
виконується капітальний ремонт ділянки теплової мережі від житлового будинку по
пр.Миру, 16 до теплової камери ТК-24/9 (виділено 250,0 тис.грн., профінансовано станом
на 01.10. 2016 року 85,7 тис.грн.);
замінена 1 лінія каналізаційного напірного колектору від КНС №1 до БХО АТ
«ОПЗ» (понад 9 км)(профінансовано 754,1 тис.грн.).
У сфері благоустрою: побудована мережа зовнішнього освітлення мікрорайону
індивідуальної
забудови
(499,8
тис.грн.).;
зроблений
капітальний
ремонт
асфальтобетонного покриття за торгівельним центром на суму 235,5 тис.грн.; виконано
капітальний ремонт елементів благоустрою на прибудинкових територіях житлових
будинків по просп. Григорівського десанту,12, 14 (509,6 тис.грн.); побудовані 4 дитячих
майданчиків у дворах житлових будинків по проспекту Мира, 23, 26, по вул.Приморській
11, у центральній частині міського пляжу (1,5 млн.грн.); зроблений капітальний ремонт
дорожнього покриття вул.Центральної, вул.Виноградної, вул.Одеської мікрорайону
індивідуальної забудови (3,45 млн.грн.); виконано благоустрій пішохідних доріжок більше
2,0 кв.м: на прибудинковій території житлового будинку по просп. Миру, 26, біля ж/б по
вул.Хіміків, 20, від житлового будинку по вул. Будівельників, 9 до вул.Будівельників, 3
(871,3 тис.грн.); виконано капітальний ремонт зовнішнього освітлення території
загальноосвітньої школи№3 (149,3 тис.грн.); здійснюється капітальний ремонт
благоустрою загальноміської території по вул.Хіміків навпроти будинку №6 (на
01.10.2016 р. профінансовано 362,1 тис.грн.); проведені заходи з озеленення міста
(профінансовано за 9 місяців 2016 року 109,9 тис.грн.).

У сфері громадської безпеки впроваджується система відеоспостереження
(профінансовано з місцевого бюджету 806 тис.грн.).
Для здійснення природоохоронних заходів міста з місцевого фонду охорони
навколишнього природного середовища на 2016 рік передбачено 3,95 млн.грн.
Профінансовано – 1,1 млн.грн. Основними заходами фінансування з місцевого фонду
охорони навколишнього природного середовища: озеленення загальноміських територій
міста та мікрорайонів міста (109,9 тис.грн.); придбання контейнерів для сміття,
сміттєприймальних контейнерів 0,6 м³ з колесами (219,8 тис.грн), капітальний ремонт
ділянки каналізаційного напірного колектору на території БХО м.Южне (754,1 тис.грн.).

