Відомості про місто Подільськ (Котовськ)

Місто Подільськ (до 2016 року – м. Котовськ, до 1935 р. Бірза, Бірзулове, Бірзула) - найбільше місто
півночі Одеської області, місто обласного значення, залізничний вузол з розвинутою інфраструктурою
залізничних підприємств; має розвинуту мережу підприємств торгівельного та побутового обслуговування; в
останнє десятиліття місто зайняло позицію головного торгівельного центру Півночі Одещини та флагмана з
успішного проведення житлово-комунальної реформи серед малих міст України.
Місто Подільськ розміщене в північно-західній частині Одеської області на південних відрогах
Подільської височини, на водорозділі річок Ягорлик і Тилігул, на відстані близько 188 км від м. Одеси.
Місто займає площу 2,5 тис. гектар. Населення міста - близько 41 тис. чоловік.
Подільськ та територія його району унікальний історичний та культурний центр, який поєднав культури
трьох народів: українців, молдован, росіян.
Вчені-історики припускають, що поселення Бирза з’явилася в середині ХVІІІ століття. У 1865 р. станція
Бірзула стає одним із перших залізничних вузлів на Україні, який розпочав забезпечувати рух та ремонт
локомотивів на Північно-Західній (Одесько-Київській) залізниці.
З 1923 р. селище Бірзула - районний центр. 1935 р. - селище та станція Бірзула були перейменовані на
Котовськ. 1938 р. - Котовськ набуває статусу міста.
З 1941 року місто займає важливе місце в оборонній системі південно-західного кордону України, тут
дислокуються частини 2-го механізованого корпусу, стрілецькі та авіаційні частини Робітничо-Селянської
Червоної Армії. В історичний літопис міста увійшли героїчні події початку Другої світової війни в полосі
дій Південного фронту та знамениті військові льотчики-аси – маршали: Покришкин О.І., Пстига І.І.
Післявоєнна історія міста поєднана з історією становлення та розвитку ракетних військ стратегічного
призначення та одного з найбільших військово-учбових автомобільних центрів Збройних Сил СРСР та
України, з 18-річною історією становлення Державної прикордонної та митної служб Незалежної України.
До 1991 року місто набуло свого максимального розвитку в промисловій сфері та розбудові житлового
фонду. 90-і роки ХХ століття ознаменувалися в історії міста як складний, але досить успішний процес
переходу до нового суспільно-економічного укладу, нового способу господарювання, ринкових відносин,
становлення та розвитку місцевого самоврядування й посилення його ролі та впливу на внутрішнє життя
міста. На кінець 90-х років ХХ століття завдяки діям міської влади розпочалася житлово-комунальна
реформа, газифікація міста, розвинулась потужна система малого та середнього бізнесу.
У 2003 році м. Котовськ стає членом Асоціації міст та громад України.
У 2006 році затверджуються Символи міста - Герб та Прапор, у 2007 - Гімн міста.
У жовтні 2006 в м. Котовську проходить Всеукраїнський семінар з реформування житловокомунального господарства за участю керівництва держави та мерів малих міст України. На семінарі досвід
місцевого самоврядування Котовська з реформи житлово-комунальної сфери відзначено як передовий,
інноваційний та необхідний для впровадження в інших населених пунктах країни.
На території міста знаходиться командування Подільського прикордонного загону та управління
Ягорлицької митниці.
Культурне життя міста.
У м. Подільську функціонують 5 міських та районних бібліотек, залізнична бібліотека, 2 музеї: музей
Бойової слави та міський краєзнавчий музей. В січні 1932 року почала функціонувати місцева друкарня.
Місцеве радіомовлення як засіб масової інформації з΄явилося в місті у 1935 році. У 1957 році заснована
Котовська музична школа. Діє декілька літературних об΄єднань, серед яких найбільш відомими є: «Промінь»,
«Ліра», «Золота лоза» (дитяче літературне об΄єднання). Засоби масової інформації: у місті виходять друком
4-ри газети: «Котовські вісті», «Слово и дело», «Из рук в руки», «Котовська реклама». У серпні 1996 року
почало працювати Котовське місцеве ефірне телебачення (КЕТ).
Діти та учнівська молодь здобувають освіту в 12 дошкільних навчальних закладах, 9 загальноосвітніх
навчальних закладах, Подільському медичному училищі ім. Жуковського, Подільському професійному ліцеї,
міському Центрі дитячої та юнацької творчості.
З метою залучення населення м.Подільська до занять фізичною культурою та спортом функціонують 7
спортивних клубів, Подільський Центр фізичного здоров΄я населення «Спорт для всіх», комунальний заклад
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Локомотив» м.Подільська, комунальний заклад
«Подільська дитячо-юнацька спортивна школа для дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених сімей».

