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1. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
 

Основні тенденції розвитку Одеської області у 2018 році 
  

 

Одеська область у 2018 році – це: 
 11,9% виконаних будівельних робіт січень-червень 2018 року (5720,2 млн. грн.) 

 7,3% обороту роздрібної торгівлі січень- червень 2018 року (31,4 млрд. грн.) 

 6,8% введеного в експлуатацію житла січень-червень 2018 року (222,8 тис. м2) 

 6,2% обсягу експорту послуг січень-червень 2018 року (334,8 млн. дол. США) 

 6,6% обсягу вантажних перевезень січень- червень 2018 року (19,8 млн. т) 

 4,0% капітальних інвестицій січень-червень 2018 року (8,3 млрд. грн.) 

 3,3% обсягу експорту товарів січень-червень 2018 року (768,0 млн. дол. США) 

 3,7% прямих іноземних інвестицій на 01.07.2018 року (1,21 млрд. дол. США) 

 2,3% промислового виробництва січень-червень 2018 року (27,4 млрд. грн.) 

 
За підсумками 2015 року обсяг валового регіонального продукту склав  

99761 млн.грн. (по Україні - 1988,5 млрд.грн.) 
індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту становив 95,8% 

(по Україні – 90,2%). 
За підсумками 2016 року обсяг валового регіонального продукту склав  

119800 млн.грн. (по Україні – 2385,4 млрд.грн.) 
індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту становив 104,2%  

(по Україні – 102,4%)  
За підсумками 2017 року індекс фізичного обсягу валового регіонального 

продукту склав 106,6% (по Україні – 102,5%) (попередні дані). 
 

Транспорт 
Січень-червень 2018 року. Обсяги вантажних перевезень – 19,8 млн.тонн, 

збільшились на 1,2% (по Україні – -2,4%) (довідково: січень-червень 2017р. - 
+11,7%), у т.ч.: залізничним транспортом – - 2,0%, автомобільним – +18,9%, водним -  
-11,5%. 

Переробка вантажів у портах 

 
6 міс. 2018 року 6 міс. 2017 року 

тис. т. % до 2016 р. тис. т. % до 2016р. 

Одеський МТП 10759,0 87,9 12241,7 105,0 

МТП «Чорноморськ»* 7001,4 110,2 6353,2 98,2 

МТП «Южний»* 8634,4 92,6 9325,1 81,7 

Ізмаїльський МТП 2735,8 118,6 2305,9 87,3 

Ренійський МТП 606,2 142,8 424,2 122,5 

* на власних причалах 

Зростання експорту: зернових, (МТП «Чорноморськ»),  металів (МТП «Южний»), руди  

(Ізмаїльський МТП), нафтоналивних вантажів, контейнерів, руди (Одеський МТП)  

Зменшення експорту: олії, чорних металів (МТП «Чорноморськ»), аміаку, карбаміду, руди, 

зернових (МТП «Южний), чорних металів, зернових, будівельних вантажів (Одеський МТП) 

Зростання імпорту: контейнерів, цитрусових, нафтоналивних вантажів (Одеський МТП), руди, 

вугілля, будівельних вантажів (МТП «Чорноморськ») 

Зменшення імпорту: вугілля (МТП «Южний») 

За фактичними даними ДП «Адміністрація морських портів України» в 

січні-червні 2018 року вантажопереробка в морських портах Одеської області 
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склала 43 млн 897,2 тис.тонн, що становить 97,2% до показників 2017 року (по 

Україні 96,9%). 

Вантажопереробка експортних вантажів в морських портах області склала 

30 млн 517,5 тис.тонн (89,0% до показників 2017 року), імпортних –  

7 млн 722,6 тис.тонн (приріст на 29,3% в порівнянні з аналогічними показниками 

2017 року). 

Перевалка транзитних вантажів склала 5539 тис.тонн (117,3% від 

показників 2017 року), внутрішнє сполучення – 118 тис.тонн. 

Переробка контейнерів в морських портах України за звітний період склала 

391202 TEU (137,3% від показників 2017 року). 

Кількість оброблених суден в портах України за червень 2018 року склала 

993 судна, у тому числі портами області – 750 (75,5%). 

Через причали Одеського порту в січні-червні 2018 року переважено  

10 759 тис.тонн вантажів, що становить 87,9% до результату аналогічного періоду 

минулого року.  

У тому числі: експорт – 7931,4 тис.тонн (-12,4%), імпорт – 2113,9 тис.тонн 

(+9,1%), транзит – 686,34 тис.тонн (-43,1%), внутрішнє сполучення –  

27,4 тис.тонн. 

При цьому перевалка сухих вантажів склала 4150,12 тис.тонн (38,6%), 

наливних –767,62 тис.тонн (7,1%), тарно-штучних 5841,29 тис.тонн (54,3%). 

У номенклатурі вантажів левова частка переробленого тоннажу припадає на 

такі позиції: хлібні (зерно) - 3693,63 тис.тонн (85,2% до показників 2017 року), 

контейнери -  3657,36 тис.тонн (108,1%), чорні метали - 2081,19 тис.тонн (76,7%). 

Показник перевалки контейнерних вантажів в штучному вирахуванні - 

284029 TEU, що становить 112,5% до результату аналогічного періоду  

минулого року. 

Падіння експорту на 12,4% обумовлено падінням експорту чорних металів 

на 29,9%, хлібних на 14,8%. Зменшення на 43,1% транзиту обумовлено падінням 

на 74,9% транзиту наливних вантажів (нафтопродуктів, хімічних вантажів). 

Кількість оброблених суден в порту – 109. 

З початку року перевезено 96 553 пасажирів, з них внутрішні перевезення 

95453, іноземні – 1100. 

За січень-червень 2018 року вантажопереробка в морському 

торговельному порту «Южний» склала 19447,3 тис.тонн, що на 12% нижче  за 

показники аналогічного періоду 2017 року.  

Перевалка експортних вантажів склала 12947,6 тис.тонн (-23,8%), 

імпортних – 3389,7 тис.тонн (+13%), транзитних – 3041,8 тис.тонн (+45,6%), 

внутрішнє сполучення – 68,2 тис.тонн (збільшення у 2,4 рази). 

Показник перевалки контейнерних вантажів у штучному вирахуванні - 

47701TEU, що становить 147,4% до результату аналогічного періоду минулого року.  

Падіння на 34,5% експорту суховантажних вантажів (руда,зерно) вплинуло 

на загальні показники вантажопереробки. 
За інформацією АМПУ зменшення експортної перевалки зернових (-30,4%) було 

викликано зниженням торговельної активності в міжсезоння та високим рівнем конкуренції. 

Зростання обсягу перевалки зернових в українських портах традиційно починається з липня. 

Зменшення обсягу експорту руди за підсумками перших 6 місяців 2018 року склало 

35,2%. Найбільший спад перевалки руди в цілому відзначається в морському торговельному 
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порту «Южний» на двох терміналах — ТІС-Руда (-34,9%) і ДП «ЮМТП» (-20,8%). За 

інформацією галузевого об'єднання «Укрметалургпром», причина такого значного спаду — 

гостра нестача рухомого складу (локомотивів і вагонів), що надається Укрзалізницею.  

Однак відбулося зростання на 30,1% перевалки хімічних вантажів, вугілля 

(+10,7%), чорних металів (у 8 разів). 

Вантажообіг всіх портових операторів, які здійснюють свою діяльність в 

акваторії порту «Южний», становить 30,5% від вантажообігу всіх морських портів 

України (28,1% експорту, 31% імпорту та 52,4% транзиту).   

Кількість оброблених суден в порту – 79. 

За інформацією адміністрації морського порту «Чорноморськ» у січні-

червні 2018 року обсяг вантажообігу в цілому по акваторії склав 10 млн. 160,4 

тис.тонн (129,5% від показників аналогічного періоду минулого року). 
З 1 січня 2018 року дані щодо загальних обсягів переробки вантажів в Іллічівській філії ДП 

«АМПУ» подані з врахуванням даних Морської адміністрації Чорноморського рибного порту. 

Перевалка експортних вантажів склала 7479,45 тис.тонн (+14,1%), імпортних – 

2125,2 тис.тонн (більш у 2,3 рази), транзитних – 543,23 тис.тонн (+42,2%) . 

Найкращі результати досягнуто в переробці руди – 1014,33 тис.тонн (236% до 

показників за 2017 рік), чорних металів - 461 тис.тонн (206% до показників за 2017 рік). 

Позитивну динаміку досягнуто у точу числі завдяки показникам 

вантажопереробки контейнерів, яка в штучному вирахуванні склала 59191 TEU. 

Левову частину переробленого вантажу становлять хлібні вантажі –  

4028,41 тис.тонн (105,6% від показників аналогічного періоду минулого року).  

Кількість оброблених суден в порту – 119. 

З початку року перевезено 19773 пасажирів (іноземні перевезення водним 

транспортом).  

Ізмаїльський морський порт 

Вантажопереробка в морському порту склала 2735,93 тис.тонн, що на 18,6% 

вище за показники аналогічного періоду 2017 року, у тому числі експорт  

1989,3 тис.тонн (+32,1%), імпорт – 54,71 тис.тонн, транзит 689,2 тис.тонн, 

внутрішні вантажі 2,73 тис.тонн. 

За звітний період на 47% збільшився експорт руди – 1767,7 тис.тонн (проти 

минулорічних 1202,7 тис.тонн), на 31% транзит вугілля. 

Кількість оброблених суден в порту – 392. 

З початку року перевезено 173 пасажирів (іноземні перевезення водним 

транспортом).  

Ренійський морський порт 

Вантажопереробка в морському порту склала 606,17 тис.тонн, що у 1,4 рази 

вище за показники аналогічного періоду 2017 року, у тому числі експорт  

13,51 тис.тонн, імпорт – 14,16 тис.тонн, транзит 578,5 тис.тонн. 

Позитивна динаміка досягнута підвищенням (+43,6%) транзиту 

суховантажних вантажів (зернові у 2,3 рази).  

Кількість оброблених суден в порту – 31. 

Білгород-Дністровський морський торговельний порт  

Вантажопереробка в морському порту склала 181,2 тис.тонн, що на 11,7% 

нижче за показники аналогічного періоду 2017 року, у тому числі експорт  

156,3 тис.тонн (-7,9%), імпорт – 24,9 тис.тонн (+26,8%) 

http://www.ukrmetprom.org/predstaviteli-krupneyshikh-otraslevykh/
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Відсутність внутрішніх перевезень та експорту зерна вплинуло на загальні 

показники вантажопереробки. 

Кількість оброблених суден в порту – 7. 

Морський порт "Усть-Дунайськ" 

Вантажопереробка в морському порту склала 7,1 тис.тонн, що становить 

58,2% показників аналогічного періоду 2017 року. Відсутній експорт зерна та 

падіння на 24,5% каботажних перевезень нафтопродуктів. 

Кількість оброблених суден в порту – 13. 

З початку року перевезено 2434 пасажирів, з них внутрішні перевезення 

336, іноземні – 2098. 
 

Промисловість 
У січні-червені 2018 року індекс промислової продукції – 96,2  (21 місце серед 

регіонів країни) (по Україні – 102,5%) (довідково: січень-червень 2017р. – 120,1%).   

Виконання програмного показника – обсяг реалізованої промислової 

продукції, млн.грн. – на 52,0%. 

Зросли обсяги виробництва у машинобудуванні (+5,6%), на підприємствах з 

виробництва виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності (+14,7%), у 

металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів (+10,9%), у 

виробництві основних фармацевтичних продуктів і препаратів (у 1,6 раза), гумових і 

пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (+2,6%),  

Зменшились обсяги виробництва у текстильному виробництві, виробництві 

одягу, виробів зі шкіри (-10,1%), хімічних речовин і хімічної продукції (-7,2%), 

харчових продуктів, напоїв (-6,6%), на підприємствах з постачання електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого повітря (-0,2%).  

Січень-червень 2018 року. Реалізовано промислової продукції на  

27371,6 млн.грн. (106,7% до січня-червня 2018 р.) (довідково: січень-червень  

2017 р. - на 25654,0 млн.грн., 121,5%). 

Найбільше реалізовано продукції у виробництві підприємствами харчової 

промисловості (42,5% до загального обсягу), з постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря (25,5%), машинобудування (8,0%), з 

виробництва гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної 

продукції (7,3%), металургії, готових металевих виробів (7,0%). 
 

 

Сільське господарство 
У січні-червні 2018 року індекс продукції сільського господарства у 

порівнянні з відповідним періодом 2017 року становив 200,5% (довідково: січень-

червень 2017р. – 75,2%). При цьому в сільськогосподарських підприємствах 

обсяги збільшились у 3,7 рази, в господарствах населення - на 1,5%.  

Перевиконання програмного показника на +100,4 в.п. 
 

Рослинництво 
За січень-червень 2018 року обсяги виробництва продукції 

рослинництва в порівнянні з відповідним періодом 2017 року в усіх категоріях 
господарств збільшились у 4,4 рази, у тому числі в сільськогосподарських 
підприємствах – у 4,9 рази, в господарствах населення - на 73,5%. 

Виконання програмного показника на 17,3%. 
За статистичними даними станом на 1 липня 2018 року в усіх категоріях 

господарств збирання врожаю становить 
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Культура 
Зібрана площа, 

тис. га 

Валовий збір, 
тис.тонн 

(у % до 1 липня  
2017р.) 

Урожайність, ц/га 
на 01.07.2018 (у % до  

1 липня 2017р.) 

Зернові та зернобобові 
культури 

293,3 1071,6 (у 3,5р.) 36,5 (84,1%) 

Пшениця 111,4 410,8 (у 8,9 р.) 36,9 (66,1%) 
Ячмінь 167,3 638,6 (у 2,5р.) 38,2 (89,9%) 
Ріпак і кольза 88,6 192,9 (у 21,2р.) 21,8 (100%) 
Овочеві культури 
відкритого грунту 

0,5 2,3 (112,2%) 46,7 (97,1%) 

Станом на 30 липня 2017 року за оперативними даними в 
сільгосппідприємствах області обмолочено всього зернових та зернобобових на 
площі 716,5 тис.га (99,4% до прогнозу), намолочено 2679,2 тис.тонн, середня 
урожайність 37,4 ц/га, в т.ч.  

озимої пшениці – на площі 461,2 тис.га, намолочено 1809,5 тис.тонн, середня 
урожайність 39,2 ц/га;  

озимого ячменю - 199,5 тис.га, 771,1 тис.тонн, 38,6 ц/га; 
гороху – 36,1 тис.га, 53,3 тис.тонн, 14,8 ц/га, 
ярого ячменю  – 15,0 тис.га, 33,3 тис.тонн, 22,2 ц/га відповідно 
Озимого ріпаку обмолочено на площі 145,6 тис.га (100,0% до прогнозу), 

намолочено 323,6 тис.тонн, середня урожайність 22,2 ц/га. 
 

Тваринництво 
За січень-червень 2018 року обсяги виробництва продукції тваринництва в 

порівнянні з відповідним періодом минулого року в усіх категоріях господарств 

зменшились на 5,4%, (довідково: січень-червень 2017р. - -7,3%), у тому числі в 

сільськогосподарських підприємствах - на 7,6%, в господарствах населення - на 5,0%. 
Виконання програмного показника на 44,6%. 
 

Основні показники тваринництва 
 Січень-

червень 

2018 р. 

Січень- 

червень 

2017р. 

Відхилення 

2018 р. до 

2017р.,% 

Січень- 

червень 

2018 р. 

Січень- 

червень 

2017 р. 

Відхилення 

2018 р. до 

2017р.,% 

Виробництво: Усі категорії господарств у т.ч. с/г підприємства 

М`ясо худоби та птиці (тис. тонн) 31,5 31,5 +0,1 5,6 5,7 -1,7 

Молоко (тис. тон) 160,9 169,2 -4,9 17,2 17,2 +0,5 

Яєць (млн. шт.) 152,9 182,7 -16,3 5,2 13,4 -61,3 

Чисельність худоби та птиці:       

Великої рогатої худоби (тис. голів) 180,1 194,3 -7,3 23,8 25,4 -6,5 

 у тому числі: корів  94,5 95,9 -1,5 9,1 9,5 -4,1 

Свиней (тис. голів) 230,5 306,5 -24,8 82,8 105,5 -21,5 

Овець та кіз (тис. голів) 362,3 382,9 -5,4 55,5 53,2 +4,4 

Птиці (тис. голів)  4202,4 5123,9 -18,0 185,5 237,9 -22,0 

Будівництво 
Січень-червень 2018 року. Виконано будівельних робіт на 5720,2 млн.грн.  

(2 місце серед регіонів країни), збільшення порівняно з січнем-червнем 2017 року на 

33,8% (2 місце) (довідково: січень-червень 2017р. - +40,3%) (по Україні – +2,8%). 

Виконання програмного показника на 79,4%. 
Січень-червень 2018 року. Введено в експлуатацію 222,8 тис. м2 житла, 

зменшення на 11,8% (довідково: січень-червень 2017 року - +2,7%) (по Україні – -
29,2%). 

Виконання програмного показника на 37,6%. 



 

9 
 

Інвестиції 
Січень-червень2018 року. В області освоєно 8291,4 млн.грн. капітальних 

інвестицій, що на 17,7% (11 місце серед регіонів країни) більше січня-червня  
2017 року(довідково: січень-червень 2017р. – 139,0%) (по Україні – 126,5%). 

Виконання програмного показника на 54,4%. 
Станом на 1 липня 2018 року загальний обсяг прямих іноземних 

інвестицій (акціонерного капіталу) становив 1214,1 млн.дол.США (5 місце серед 
регіонів країни) (обсяг збільшився на 10,8 млн.дол.США або на 0,9% у порівнянні 
з даними на 1 січня 2018 року) (по Україні –+3,3 %). 

Виконання програмного показника на 87,7%. 
 

Зовнішня торгівля товарами та послугами  
Січень-червень2018 року. Обсяги експорту та імпорту товарів становили 

768,0 млн. дол. США та 690,5 млн. дол. США відповідно і у порівнянні з січнем-
червнем 2017 року збільшились в експорті на 5,7% (по Україні - +12,7%) та в 
імпорті на 3,8% (по Україні – +14,5%). 

Довідково: за січень-червень2017 року: експорт - +18,0%, імпорт - +26,7%. 
Сальдо позитивне на суму 77,5 млн. дол. США. 
Січень-червень 2018 року. Обсяг експорту послуг становив 334,8 млн.дол. США 

і зменшився на 11,4% (по Україні – +5,7%) проти січня-червня 2017 року, імпорту – 
відповідно 92,5 млн. дол. США, зменшився  на 2,9% (по Україні – +4,9%). 

Довідково: за січень-червень 2017 року: експорт - +3,2%, імпорт - +46,4%.  
Сальдо позитивне на суму 242,3 млн. дол. США. 

Внутрішня торгівля 
Січень-червень 2018 року. Оборот роздрібної торгівлі становив 31,4 млрд.грн. 

(4 місце серед регіонів країни) та збільшився порівняно з січнем-червнем 2017 року на 

3,3% (22 місце) (довідково: січень-червень 2017р. - +13,8%) (по Україні - +6,2%). 
Виконання програмного показника на 37,1%. 

Цінова ситуація 
Січень-червень 2018 року. Індекс споживчих цін (до грудня 2017р.) становив 

104,4% (по Україні –104,4%). 

ІСЦ (до попереднього місяця) – 100,0% (довідково: січень-червень 2017р. – 

101,8%) (по Україні – 100,0%). 

Ринок праці  
Січень-червень 2018 року. Середньомісячна зарплата становила 7631 грн.  

(8 місце) та збільшилась відносно січня-червня 2017 року на 24,0% (довідково: 

січень-червень 2017 року – 136,2%) (по Україні – 8377 грн., на – 26,2%). 
Виконання програмного показника на 97,8%. 

Індекс реальної заробітної плати становить 109,7% (довідково: січень-

червень 2017 року – 117,7%) (по Україні – 112,0%). 

За червень 2018 р. заробітна плата становила 8556 грн. (8 місце, по Україні – 9141 грн.). 

Заборгованість з виплати заробітної плати на 01.07.2018 – 49,2 млн.грн. 

(1,8% від загального боргу по країні). Порівняно з початком червня 2018 р. 

збільшення на 1,4% (+657,9 тис.грн.) 
Найбільші боржники: 

ПАТ «Одеський НПЗ» – 30,9 млн.грн. (62,7% від загальної  заборгованості); 

ПАТ «Чорномортехфлот» – 5,9 млн.грн. (12,1%); ДП «СКБ «Молнія» –  

4,8 млн.грн. (9,7%); ДП "Ренійський МТП" – 3,1 млн.грн. (6,2%) 

Загальний борг 4 підприємств – 44,7 млн.грн. або 90,7% від загальної заборгованості. 
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2. ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Виконання ключових кроків у І півріччі 2018 року: 

 сприяння стійкому економічному та соціальному розвитку міст, районів та 
об’єднаних територіальних громад. 

Із 434 місцевих бюджетів план загального фонду за І півріччя 2018 року 

виконано по 395 бюджетам (91% загальної кількості) з обсягом перевиконання  

352,3 млн.грн., не виконано по 39 бюджетам на суму 62,1 млн.грн. 

Забезпечено стійке зростання та виконання місцевих бюджетів всіх рівнів. 

До бюджетів міст обласного значення надійшло 4 351,8 млн.грн., виконання 

плану 106,1%, додатково отримано 250,2 млн.грн., темп росту до минулого року 

склав 119,9% або зростання на 722,8 млн.грн. (виконано всі бюджети). 

До бюджетів районів надійшло 1 390,5 млн.грн., виконання плану 115,9%, 

додатково отримано 190,2 млн.грн., темп росту до минулого року склав 120,2% 

або зростання на 233,8 млн.грн. 

До бюджетів ОТГ надійшло 485,4 млн.грн., виконання плану 129,0%, 

додатково отримано 109,2 млн.грн., темп росту до минулого року склав 119,2% 

або зростання на 78,2 млн.грн. 
 

 підвищення рівня взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування щодо забезпечення збільшення надходжень до місцевих 
бюджетів.  

В області систематично проводиться робота по забезпеченню збільшення 

надходжень до місцевих бюджетів. Це питання постійно розглядається на  

засіданнях колегій та апаратних нарадах. В минулому році Департаментом 

фінансів  спільно з ДФС по даному питанню було розроблено методичні 

матеріали щодо залучення  самозайнятих осіб до сплати податків та зборів та 

направлені всім міськвиконкомам, райдержадміністраціям та ОТГ для 

використання в роботі. Працюють комісії з легалізації зайнятості населення та 

земельних питань. У Лиманському районі 11 липня 2018 року проведена виїзна 

апаратна нарада з питання щодо виконання  місцевих бюджетів Одеської області 

за І півріччя 2018 року та заходів з виявлення додаткових резервів збільшення 

надходжень до місцевих бюджетів. На апаратній нараді були розглянуті питання 

щодо виконання основних бюджетоутворюючих джерел формування місцевих 

бюджетів: податку з доходів фізичних осіб та плати за землю, всім надано 

відповідні доручення та встановлено конкретні терміни виконання. 
 

 підвищення рівня бюджетної самостійності місцевих бюджетів. 

Підвищення рівня бюджетної самостійності місцевих бюджетів в першу 

чергу відображається  через бюджетну децентралізацію. 

В результаті децентралізації місцеві бюджети області отримали стабільні 

джерела доходів що дозволило залучити в їх розпорядження значний фінансовий 

ресурс. 

На 01.07.2018 року сума додаткового ресурсу до місцевих бюджетів від 

заходів децентралізації склала 1 427,5 млн.грн., в т.ч.: 

– податок на прибуток підприємств приватного сектору – 125,7 млн.грн.; 

– ПДФО за рахунок зростання ставки з 15% до 18% – 620,9 млн.грн.; 

– акцизний податок від торгівлі підакцизними товарами –  

193,8 млн.грн.;  
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–13,44% акцизного податку з виробленого та ввезеного пального –  

251,2 млн.грн.;  

– транспортний податок – 8,3 млн.грн.; 

– податок на нерухомість – 157,3 млн.грн.; 

– плата за адміністративні послуги (220103, 220125, 220126, 220129) –  

70,3 млн.грн. 

За рахунок додатково отриманого фінансового ресурсу в результаті 

проведення децентралізації у місцевих бюджетів з'явилися додаткові можливості 

спрямувати кошти на реалізацію проектів розвитку територій через модернізацію 

об'єктів соціально-культурної сфери. 
 

 підвищення мотивації до нарощування дохідної бази місцевих бюджетів. 

Саме проведення децентралізації місцевих бюджетів спрямоване на 

підвищення мотивації до нарощування дохідної бази місцевих бюджетів та 

отримання додаткових надходжень до місцевих бюджетів. 
 

 підвищення ефективності використання бюджетних коштів. 

Видатки місцевих бюджетів по області за І півріччя 2018 року складають  

13 828,5 млн.грн. (план – 31 501,6 млн.грн., виконання 43,9%): 

- загальний фонд – 11 757,7 млн.грн. (план – 24 080,7 млн.грн., виконання 

48,8%); 

- спеціальний фонд – 2 070,8 млн.грн. (план – 7420,9 млн.грн., виконання 

27,9%). 

Направлено на захищені видатки 8 590,5 млн.грн. або 62,1%, у тому числі: - 

на заробітну плату – 4 688,6 млн.грн. (план – 9163,3 млн.грн., або 51,2%); - 

энергоносії – 398,1 млн.грн. (план – 972,0млн.грн., або 40,9%); - медикаменти та 

харчування – 280,9 млн.грн. (план – 688,7 млн.грн., або 40,8% плану). 

Видатки на утримання галузей освіти та охорони здоров’я, передані з 

місцевих бюджетів на фінансування за рахунок субвенцій, за І півріччя 2018 року 

склали: 

– медична субвенція – 1 867,9 млн.грн.; 

– освітня субвенція – 2 241,3 млн.грн. 
 

 нарощування доходів державного та місцевих бюджетів відповідно до темпів 
зростання макроекономічних показників області. 

За І півріччя 2018 року до зведеного бюджету області надійшло  

28 962,5 млн.грн., виконання плану 105,5%, додатково отримано  

1 513,0 млн.грн., темп росту до минулого року склав 117,3% або зростання на 

4 266,6 млн.грн., у тому числі: 

➢ до державного бюджету надійшло 21 699,0 млн.грн., виконання 

плану 104,9%, додатково отримано 1 019,0 млн.грн., темп росту 116,5% або зростання на 

3 068,2 млн.грн.; 

➢ до місцевих бюджетів надійшло 7 263,5 млн.грн., виконання  плану 

107,3%, додатково отримано 494,0 млн.грн., темп росту 119,8% або зростання на  

1 198,4 млн.грн., у т.ч:  

- загальний фонд – 6 584,5 млн.грн., виконання 104,6% або  +290,2 млн.грн.; 

- спеціальний фонд – 679,0   млн.грн., виконання 142,9% або  +203,8 млн.грн. 
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На зростання надходжень до державного та місцевих бюджетів області 

суттєво вплинули основні економічні показники області за І півріччя  

2018 року: 

✓ збільшення виробництва  у машинобудуванні на 7,6%,  

✓ збільшення реалізованої промислової продукції на 7,0%; 

✓ збільшення прямих іноземних інвестицій на 1,6%; 

✓ збільшення обороту роздрібної торгівлі на 2,7%; 

✓ збільшення капітальних інвестицій на 13,0%; 

✓ збільшення експорту на 13,3% та імпорту товарів на 6,8%; 

✓ зниження цін на  деякі товари: олія та жири на 1,3%, фрукти на 4,0%, молоко, 

сир та яйця на 1,6%, овочі – 3,8%, цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські 

вироби на 1,7%, хліб та хлібопродукти на 0,7%; 

✓ збільшення цін на транспорт на 1,3%; 

✓ зменшення обсягів виробництва харчових продуктів, напоїв на 5,2%, одягу, 

виробів зі шкіри на 9,5%; 

✓ збільшення цін на продукти харчування та безалкогольні напої  на 0,8% в т. 

ч.: м`ясо та м`ясопродукти на 1,3%, риба та продукти з риби на 1,3%;  

✓ збільшення цін на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та 

поточне утримання житла на 0,8%; 

✓ збільшення цін на послуги ресторанів та готелів на 4,5%. 
 

Одними з основних бюджетоутворюючих податків місцевих бюджетів є 

податок на доходи фізичних осіб, який складає 51,3% місцевих бюджетів та плата 

за землю – 13,7%, які за І півріччя 2018 року склали: 

• ПДФО – 3 725,6 млн. грн., виконання плану 101,3%, додатково  

отримано 47,8 млн.грн., темп росту 125,3% або на 751,3 млн.грн.; 

• плата за землю – 994,6 млн.грн., виконання плану 106,7%, додатково  

отримано 62,8 млн.грн., темп росту 109,0% або на  81,8 млн.грн. 
 

 мінімізація ризиків ухилення від сплати податків, недопущення зростання 
недоїмки до місцевих бюджетів, встановлення об’єктивних критеріїв при наданні податкових 
пільг органами місцевого самоврядування в умовах розширення прав щодо самостійного 
прийняття ними рішень.  

Органами місцевого самоврядування на 2018 рік надано пільг по платі за землю 

520 отримувачам на загальну сума 453,7 млн.грн. 

При цьому питання мінімізації ризиків ухилення від сплати податків, 

недопущення зростання недоїмки та зниження податкового боргу суттєво впливають 

на стан виконання та наповнення місцевих бюджетів та знаходяться на контролі ГУ 

Державної фіскальної служби в Одеській області. 
 

 недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у 
бюджетній сфері.  

Станом на 01.06.2018 року дебіторська заборгованість бюджетних установ, 

які фінансуються з місцевих бюджетів області по загальному фонду, збільшилась 

з початку року на 2,4 млн.грн. та становить 4,6 млн.грн.: 

- по соціальному забезпеченню населення - 2,7 млн.грн., (м.Одеса – 1,8 млн.грн.,  

м. Білгород – Дністровський – 0,6 млн.грн; м. Теплодар – 0,08 млн.грн; 

Болградський р-н – 0,15 млн.грн.); 
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- за придбання предметів постачання і матеріалів та оплату послуг з початку 

року зменшилась на 268,8 тис. грн. та становить 1,7 млн.грн. 

За звітний період залишається невідшкодованою заборгованість за Фондом 

соціального страхування за проведені розрахунки по листках з тимчасової втрати 

працездатності у сумі 107,6 тис.грн. 

Кредиторська заборгованість бюджетних установ області по загальному 

фонду зменшилась з початку року на 250,9 млн.грн. та становить 335,7 млн.грн., у 

т.ч. прострочена – 158,2 млн.грн.  

Найбільшу частку у структурі за напрямками видатків становить  

кредиторська заборгованість по поточних трансфертах підприємствам, установам, 

організаціям та соціальному забезпеченню населенню, які фінансуються з 

державного та місцевих бюджетів – 316,9 млн.грн. або 54,8% загального обсягу 

заборгованості, що на 261,0 млн.грн. менше ніж на початок року. 

 
3. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКНОМІКИ 

3.1. Транспортна інфраструктура та морегосподарський комплекс 
Виконання ключових кроків у І півріччі 2018 року: 

 початок будівництва нової злітно-посадкової смуги у Міжнародному аеропорту 
«Одеса». 

Відповідно до рішення Уряду (постанова КМУ від 06.09.2017 №787) в 

грудні 2017 року Держказначейством виділено 500 млн.грн. для здійснення 

фінансування фінансування виконання будівництва нової злітно-посадкової смуги 

у Міжнародному аеропорту «Одеса». 

На підставі розпорядчих актів Укрінфрапроекту (Агентства – замовника 

Програми розвитку аеропортів) у 2017 році замовнику будівництва (ДП "Дирекція 

з будівництва Міжнародного аеропорту «Одеса») фактично перераховано 250 

млн.грн. для реалізації Проекту. 

У березні 2018 року на підставі розпорядчих актів Агентства замовнику 

будівництва додатково спрямовано 200 млн.грн. з метою подальшого 

фінансування та реалізації Проекту. Крім того, заплановано отримання ще 50 млн. 

грн. в травні-червні 2018 року. 

Згідно з планом фінансування виконання робіт та Програми додаткова 

потреба в коштах до кінця 2018 року складає 1.179,0 млн.грн.  

У період з грудня 2017 до травня 2018 року виконані роботи з облаштування 

під’їзних шляхів та огорож, встановлено будівельне містечко з підведенням 

відповідних інженерних мереж, виконано роботи з монтажу мереж для 

світлосигнальних вогнів, виконано земляні роботи з облаштування злітно–

посадкової смуги та по облаштування очисних споруд. 

Виконуються роботи по влаштуванню фундаментів для монтажу 

технологічного обладнання, що включає в себе засоби радіозв’язку, навігації, 

радіолокації та забезпечення інструментального заходу на посадку в складних 

метеорологічних умовах. 
 

 ремонт та модернізація рухомого складу поїздів, реконструкція залізничних 
станцій та колій, у т.ч. портових. 

Запуск модернізованого сучасного дизель-поїзду «Кишинів – Одеса» з 

підвищеними параметрами комфортності. 



 

14 
 

У рамках прикордонного співробітництва та реалізації Дорожньої карти 

співробітництва Україна-Молдова керівництвом Одеської обласної державної 

адміністрації спільно із представниками Місії ЄС з прикордонної допомоги 

Україні та Молдові було проведено зустріч між ДП «Залізниця Молдови» і ПАТ 

«Укрзалізниця». За результатами тривалих переговорів  було досягнуто 

домовленості  щодо запуску модернізованого дизель-потягу Кишинів – Одеса (у 

порівнянні з попереднім розкладом поїзд прискорено на півгодини). 

1 червня 2018 року офіційно почала роботу Дирекція припортових 

станцій ПАТ «Укрзалізниця» (ДН-5). До складу ДН-5 увійшли 7 станцій 

регіональної філії «Одеська залізниця» (ОЗ): Одеса - порт, «Берегова», Ізмаїл, 

Чорноморськ - порт, Херсон - порт, «Прибузька» і Миколаїв - вантажний. 

Завданням дирекції стане проведення економічного аналізу, що дозволить 

обчислити дохідну і видаткову частини окремих станцій з подальшою 

організацією системної роботи по залученню інвесторів, зокрема, стивідорних 

операторів. Планується, що дирекція стане єдиним диспетчером вантажопотоків в 

повідомленні з портами, плануватиме і організовуватиме вантажоперевезення в 

(з) порти(ів). 

Першочерговими завданнями ДН-5 є аудит пропускних спроможностей 

припортової залізничної інфраструктури та оцінка необхідного обсягу 

капіталовкладень по кожній станції, залучення інвесторів, зокрема, шляхом 

реалізації механізмів державно-приватного партнерства, запровадження режиму 

узгодження вантажів між стівідорними компаніями, залізницею і портами для 

нормалізації перевізного процесу та регуляції пікових навантажень. 
 

 реалізація інвестиційних проектів у морських портах Одеської області, зокрема: 
Одеський морський торговельний порт: 

 розвиток території контейнерного терміналу на Карантинному молу 
(спеціалізація – перевантаження контейнерів, рослинних олій, тощо. Проектна потужність – 
650 тис.TEU). 

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 13 грудня 2017 року  

№911-р затвердив скоригований проект “Будівництво першої черги (гідротехнічні 

споруди) контейнерного терміналу на Карантинному молу державного 

підприємства “Одеський морський торговельний порт” за рахунок штучно 

створеної території. Коригування». 

13 березня 2018 року відбулося засідання української частини спільної 

українсько-німецької робочої групи з розгляду та відбору проектів, прийнятних 

для фінансування за рахунок даного кредиту KfW. 

Федеральне міністерство транспорту і цифрової інфраструктури Німеччини 

розглядає можливість надання Федеральним урядом фінансування будівництва 

хвилерізу шляхом виділення кредитних коштів німецького державного банку KfW 

(Франкфурт-на-Майні). 

ТОВ "Підприємство «Маст-Буд» 7 травня 2018 року, після 4-річної перерви, 

відновило роботи з будівництва огороджувального хвилерізу в рамках проекту 

«Будівництво першої черги (гідротехнічні споруди) контейнерного терміналу на 

Карантинному молу державного підприємства «Одеський морський торговельний 

порт» за рахунок штучно створеної території. 
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При реалізації проекту будівництва частина робіт виконується інвестором 

(«КТО»): комплекс робіт по створенню складської території, будівництво 

берегоукріплювальних споруд, які з'єднують нові причальні споруди на півночі з 

існуючим хвилерізом і на півдні з чинним терміналом, придбання 

перевантажувальної техніки, а частина робіт АМПУ — днопоглиблювальні 

роботи в районі Карантинної гавані, будівництво хвилерізу і гідротехнічних 

причальних споруд. 

Загальна кошторисна вартість реалізації об'єкта будівництва-6,426 млрд.грн, 

в тому числі, кошти АМПУ - 3,651 млрд.грн, «КТО» - 2,775 млрд.грн. 

Зараз, за інформацією Мінінфраструктури, KfW виділить Україні на 

інфраструктурні проекти 150 млн євро, одним з яких є будівництво хвилерізу і 

здійснення днопоглиблення в акваторії Одеського порту. 
 

 будівництво зернового перевантажувального комплексу Louis Dreyfus і Бруклін 
- Київ на Андросовському молу (збільшення пропускної здатності на 4 млн.тонн на рік).  

Розпорядженням КМУ від 23 травня 2018 року №357-р затверджено 

робочий проект “Нове будівництво причалу №1-з для генеральних вантажів на 

Андросівському молу зі сполученнями Державного підприємства «Одеський 

морський торговельний порт» по вул. Миколи Гефта, 3 Приморського району м. 

Одеса. Коригування». 

Причал прийматиме судна типу Panamax, в тилу буде побудований 

сучасний потужний зерновий термінал. Все це позитивно вплине на експортний 

потенціал України, збільшить надходження від портових зборів до бюджетів 

різних рівнів. 

Будівництво причалу 1-з є частиною проекту з будівництва 

зерноперевантажувального комплексу. Термінал будується силами портового 

оператора ТОВ "Бруклін-Київ", зернотрейдера Louis Dreyfus за фінансової 

підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, який надав кредит. 
 

Морський торговельний порт «Чорноморськ»: 

Початок проведення днопоглиблювальних робіт:  
 реконструкція операційної акваторії 1-го ковша Сухого лиману; 

 реконструкція підхідного каналу Іллічівської філії ДП «АМПУ». 
Переможцем аукціону з проведення днопоглиблювальних робіт в порту 

Чорноморська, який відбувся у березні 2018 року, стала компанія China Harbour 

Engineering Сompany Ltd. 

Закупівлю розділили на 2 лоти. Предметом І лоту було днопоглиблення 

підхідного морського каналу, а ІІ - днопоглиблювальні роботи в операційній 

акваторії 1-го ковша Сухого лиману морського порту Чорноморськ. 

За результатами відкритих торгів, компанія China Harbour Engineering 

Сompany Ltd запропонувала провести днопоглиблення підхідного каналу за  

87 млн. 149 тис.грн. без ПДВ, а роботи в операційній акваторії оцінила в 316 млн.  

999 тис.грн. 
 

 продовження будівництва об'єкта «Мостовий перехід через Сухий Лиман з 
підходами в с. Малодолинське на автомобільній дорозі Одеса - Чорноморськ».  

Виконані роботи: 

✓ з улаштування тимчасових споруд: огорожа, будівельні майданчики 

біля опор, мережа електропостачання; 
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✓ улаштування буронабивних паль діаметром 1420 мм в кількості 32 

штук на опорах №1 - №4; ростверки на опорах №1, №2 і №4, насадки на 

опорах; 

✓ встановлені металеві балки - 7 шт. між опорами № 2 і № 1; 

✓ збірка металевих балок для другого прольоту; 

✓ випробування стовпів опори № 3. 

Зараз підійшли до фази монтажу прогонових будов на зведені опори 

мостового переходу через Сухий лиман.  

20 червня 2018 року на засіданні Бюджетного комітету Верховної Ради 

України проект внесено в перелік об'єктів, які будуть фінансуватися за рахунок 

перевиконання митних платежів по Одеській області. Бюджетний комітет 

Верховної Ради України прийняв рішення направити 30 млн.грн. на 

дофінансування будівництва мостового переходу через Сухий лиман. 
 

 розвиток залізнично-поромного комплексу ДП «Морський торговельний порт 
«Чорноморськ» (згідно з Меморандумом про співпрацю щодо спільної експлуатації 
постійного залізнично-поромного сполучення для розвитку вантажних перевезень за 
маршрутом ЄС – Україна - Чорне море – Грузія – Азербайджан - Каспійське море - країни 
Азійського регіону з використанням поромів ПАТ «Укрзалізниця»).  

Один з поромів «Укрзалізниці» - «Герої Шипки» на фінальній стадії 

закінчення робіт з ремонтів.  

Міністерством інфраструктури України розглядається можливість передачі 

залізнично-поромного комплексу з причалами №№26, 27, 28 загальною площею 

36,86 га, як єдиного майнового комплексу, компанії-інвестору на умовах договору 

концесії для здійснення реконструкції, переоснащення та подальшої експлуатації. 
 

Морський торговельний порт «Южний»: 

 будівництво терміналу потужністю 5 млн.тонн, яке веде компанія «М.В.Карго» 
Cargill (США). Планується побудувати причал №25 довжиною 403 метри, з глибинами 16 
метрів, ємності для одноразового зберігання 224 тис.тонн зерна.  

Проект реалізований на 80%. Навесні завершено реалізацію І фази, яка 

включала будівництво станції розвантаження вагонів, станції розвантаження 

автомобілів, складу підлогового зберігання на 80,0 тис.тонн зерна, а також 

допоміжної інфраструктури. 

01 червня за участю Президента України запушено І чергу пускового 

комплексу зернового терміналу MV Cargo. 

На даний час зводиться друга лінія силосів і добудовується причал №25. Дві 

лінії складів вертикального зберігання зможуть прийняти зерно в жовтні 

поточного року. 

Зерновий термінал MV Cargo матиме причал довжиною 422 і глибиною - 

16 метрів, що надасть можливість причалювати судна типу Postpanamax для 

завантаження зерном. 
 

Днопоглиблювальні роботи: 
 реконструкція морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до 

глибоководних причалів порту «Южний». 

На 3 липня за фактичним виконанням — 1 798 495 кубометрів, що на 35,2% 

випереджає план-графік. 
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За оперативними даними, компанія China Harbour Engineering Company Ltd. 

(CHEC) виконала днопоглиблювальні роботи в акваторії порту на 66,1%. 

Роботу виконує грейферний земснаряд Jinhangjun 407 (Позивний BBVC) на 

маневровій зоні причалів порту №№ 5, 6. Трюмно-рефулерний землесос Tongli 

(IMO 9056832) завершив виконання робіт згідно з договором. 

Відвезення вилученого грейферним земснарядом ґрунту на морський відвал 

виконується самохідними шаландами Jinhangbo 48 (позивний BSTG), Jinhangbo 49 

(позивний BSTР), Jinhangbo 51 (позивний BSTK). 
 

 реконструкція водних підходів, маневрових зон та операційних акваторій біля 
причалів з урахуванням перспективного вантажообігу морського порту «Южний».  

Здійснюється створення маневрових зон та операційної акваторії в районі 

причалів №23-25 з глибиною 16 м для функціонування одного з найбільших в 

Україні зерноперевантажувального комплексу, будівництво якого веде компанія 

«М.В.Карго»для Cargill. 

30 січня 2018 року Адміністрація морських портів України (АМПУ)  

підписала акт прийому-передачі ділянки днопоглиблювальних робіт у акваторії 

біля новостворюваного причалу №25, який забезпечуватиме функціонування 

нового зернового терміналу Cargill та MV Cargo. 

В ході робіт з днопоглиблення було піднято 4,4 млн.м3 ґрунту і досягнуто 

глибини в 16м, що дає можливість приймати та обробляти у 

новоствореного причалу великотоннажні судна типу Panamax.  
 

3.2. Промисловість 
Виконання ключових кроків у І півріччі 2018 року: 

 модернізація виробництва на основі впровадження новітніх техніки та 
технологій за рахунок посилення інноваційної складової розвитку галузей промисловості.  

ПАТ «Одескабель» - впроваджено нову технологію: виробництво кабелів 

силових екранованих. 

Триває реконструкція лінії з виробництва шампанських вин на  

ТОВ «Югвинпром» (Саратський район, село Зоря). Запуск лінії передбачається 

восени 2018 року.  

Підписано Меморандум про співпрацю між обласною державною 

адміністрацією та компаніями у галузі вітроенергетики «Ukraine Power Resources» 

та «Южне Енерджі». Документ засвідчує співробітництво у сфері реалізації 

проектів з будівництва вітроелектростанцій у Лиманському районі. Загальна сума 

інвестицій — близько 270 мільйонів євро. 

Також підписано Меморандум про співпрацю між обласною державною 

адміністрацією та компанією ТОВ «Соратано Україна» - передбачено будівництво 

вітроелектростанції у Білгород-Дністровському районі. Загальна сума інвестицій 

— близько 250 мільйонів євро. 
 

 активізація роботи із залучення іноземних інвестицій з метою збільшення 
обсягів виробництва експортоорієнтованої продукції та нарощування  виробництва 
вітчизняних аналогів імпортованих товарів.  

З метою презентації регіональними виробниками конкурентоспроможної 
продукції та експортних можливостей проводиться організаційна робота та 
надається всебічне сприяння щодо залучення підприємств - виробників 
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промислової продукції області до участі у ярмарково-виставкових заходах, 
форумах, які проводяться в Україні та за її межами.  

Відповідна інформація постійно розміщується на офіційному сайті 
облдержадміністрації. 

Протягом півріччя спостерігалась переорієнтація продукції на ринки ЄС, 
розширення співпраці та налагодження зв’язків підприємствами регіону: 

✓ у машинобудуванні - здійснюють експорт у країни Європейського 
Союзу: ТОВ «Айсберг ЛТД», ПАТ «Одескабель», ТОВ «Укратлантік»,  
ТОВ «Телекомунікаційні технології», ДП «Одеський авіаційний завод», ТОВ «ХК 
Мікрон». 

✓ у харчовій промисловості: 
✓ ТОВ ПТК «Шабо (виробництво тихих, ігристих вин, коньяку, бренді, 

вермуту, виноградної горілки) - експортує продукцію до Великобританії, Литви, 
Латвії, Естонії, Данії, Польщі, Бельгії, Чехії, Франції. 

✓ ПрАТ «Одесавинпром» (виробництво напівсолодких, сухих, кріплених, 
ігристих вин, коньяку під ТМ «Французький бульвар») – постачає продукцію до 
Польщі. 

✓ ПрАТ «Одеський коньячний завод» - (дистиляція, ректифікація та 
змішування спиртних напоїв, виробництво виноградних вин, коньяку, бренді) – 
діють контракти на поставку продукції до Польщі. 

✓ ТОВ «Дельта Вілмар СНД» (виробництво маргаринів, соняшникової 
олії та переробка пальмової олії) – експортує маргаринову продукцію у Болгарію, 
Польщу, Румунію, Литву для подальшого використання у кондитерській, 
молочній, хлібопекарській промисловості. 

✓ ТОВ «Аквафрост» (перероблення та консервування риби, 
ракоподібних і молюсків) – експортує продукцію (ікра мойви, морепродукти, у т.ч. 
мідії мариновані) до Польщі, активно здійснює пошук потенційних партнерів для 
налагодження співробітництва з країнами ЄС. 

✓ СП ТОВ «Вітмарк Україна» (виробництво соків і нектарів під TM 

«Jaffa», «Наш сік», газованих напоїв «Aquarte», дитячого харчування «Чудо-

Чадо») – діють контракти  на експорт продукції (соки, нектари) до Литви, Естонії. 
 

 підвищення конкурентоспроможності продукції шляхом зниження витрат на її 
виробництво, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій.  

В рамках реалізації Міжнародного проекту Організації Об’єднаних Націй з 

промислового розвитку (ЮНІДО) «Сприяння адаптації та впровадженню 

ресурсоефективного та більш чистого виробництва в Україні» проведено 

конференцію Центру ресурсоефективного та чистого виробництва 

«Впровадження енергозберігаючих та ресурсоефективних технологій в 

Одеському регіоні: досягнення та перспективи проекту Організації Об’єднаних 

Націй з промислового розвитку». 

За результатами конференції 11 підприємств області підтвердили готовність 

до подальшої співпраці з Центром.  
 

 приведення стандартів якості та технічних умов у відповідність до вимог і 
положень ЄС.   

З 25 до 30 червня 2018 року в м. Одеса відбулися заходи 19-го 

Міжнародного проекту «Сузір’я якості - 2018», які присвячені питанням 

безперервного вдосконалення підприємств щодо інноваційного розвитку, 
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розуміння споживачів та зростання конкурентоспроможності в умовах мінливого 

оточення. 
12 липня 2018 року в м. Одеса відбувся Міжнародний Форум з питань 

технічного регулювання «Роль стандартів та технічних регламентів для 

забезпечення сталого розвитку економіки України в умовах глобалізації», участь 

у якому взяв Перший віце-прем’єр міністр – Міністр економічного розвитку і 

торгівлі України Кубів С.І. Після завершення Форуму відбулось ознайомлення з 

підприємствами, якість продукції яких підтверджується українськими та 

європейськими сертифікатами, зокрема ДП «Одеській авіаційний завод» та ТОВ 

«Телекомунікаційні технології». 
 

 впровадження заходів із приведення якості продуктів харчування у 
відповідність до вимог міжнародних стандартів.  

З метою розширення своїх експортних можливостей підприємства області 

активно проходять процедуру отримання сертифікатів якості продукції, зокрема 

єврономерів для експортування своєї продукції до країн ЄС. 

Це, зокрема:  

- ПрАТ ВО «Одеський консервний завод» (торгова марка «Господарочка») - 

лідер з виробництва плодово-овочевої консервної продукції в Одеській області, у 

2018 році закінчив процедуру отримання єврономеру для експортування 

продукції до країн ЄС (15-05-32 FP); 

- ТД «Левада» - виробництво заморожених напівфабрикатів, з 2016 року має 

єврономер (15-27-149 Mt) для експорту продукції до країн ЄС; 

- ТОВ «Телекомунікаційні Технології» - телекомунікації, системи обліку, 

має українські та європейські сертифікати на всі вироби; 

- ТОВ ПТК «Шабо», ТОВ «Велес» (ТМ «Колоніст») та багато інших 

підприємств.  

В Одеській області розпочато проект, який дозволить контролювати 

найменування та походження вина за стандартами ЄС. Конкурентоспроможність 

цієї продукції на зовнішньому ринку зростатиме. Заплановано ввести контроль 

якості: від куща до готової продукції. Реалізація проекту дозволить при експорті 

ідентифікувати вино, яке виробляється саме на території Одеської області. Адже 

невід’ємною складовою в умовах асоціації з ЄС залишається забезпечення якості 

та контролю походження харчової продукції. 
 

 сприяння підприємствам промисловості у вирішенні проблемних питань 
організації виробництва продукції з новим рівнем якості і властивостей на основі 
використання новітніх технологій та забезпечення позитивної динаміки виробництва 
продукції.  

З метою реальної підтримки малого та середнього бізнесу Департаментом 

економічної політики та стратегічного планування реалізується Програма 

розвитку конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в 

Одеській області на 2017-2020 роки. 
Програма пільгового кредитування для малого та середнього бізнесу 

Одеської області розроблена в рамках реалізації Стратегічного плану дій голови 
облдержадміністрації Максима Степанова «Розумний регіон». ЇЇ головна мета – 
підтримка розвитку малого та середнього підприємництва на Одещині. 
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Одним із головних напрямків реалізації Програми є запровадження 
механізму компенсації частини відсоткової ставки по кредитах, залучених 
підприємцями на розвиток бізнесу. 

Компенсуються відсоткові ставки по кредитах на придбання устаткування, 
обладнання, модернізацію технологічного процесу виробництва з метою 
зниження його собівартості, впровадження технологій енергоефективності у 
виробничий процес, розроблення нових видів продукції (робіт, послуг). 

За результатами чотирьох конкурсів 21 підприємство отримало право на 

часткову компенсацію за Програмою.  

✓ 6 червня 2018 року організовано та проведено робочу зустріч голови 

облдержадміністрації практично з усіма органами контролю (нагляду), на якій 

обговорювалися проблемні питання їх взаємодії з підприємствами Одеської 

області. 

Постійно проводяться наради, зустрічі керівництва облдержадміністрації, на 

яких оперативно розглядаються та вирішуються проблемні питання 

функціонування підприємств регіону. 
 

 сприяння популяризації торгових брендів і продукції місцевих 
товаровиробників та підвищення її якості шляхом проведення виставково- ярмаркової 
діяльності.   

Постійно розміщується на сайті облдержадміністрації інформація щодо 

проведення міжнародних форумів та виставок. Готуються та направляються 

інформаційні листи промисловим підприємствам Одеського регіону щодо 

можливості взяття участі в міжнародних форумах. 
 

В промисловості зберігаються позитивні тенденції в частині введення в 

експлуатацію нових виробничих потужностей: 

- Компанією Wilmar International Limited розглядається можливість 

здійснення додаткових інвестицій у 2018 році в розширення діючих виробництв 

та будівництво нового сучасного заводу з переробки сої в Лиманському районі 

області. Створення  до 200 нових робочих місць; 

- Група «Allseeds» продовжить реалізацію другого етапу проекту в порту 

«Южний» – будівництво мультифункціонального, орієнтованого на переробку 

сої, маслозаводу потужністю 5000 тонн на добу. Цей завод за своєю потужністю 

стане унікальним в Європі олійнодобувним  підприємством. На його будівництво 

і доведення до необхідних параметрів супутньої інфраструктури компанія 

відводить близько трьох років; 

- будівництво заводу з виробництва біоетанолу в Любашівському районі 

- передбачає проектну потужність 50 тис. тонн біоетанолу на рік. Першим етапом 

реалізації проекту стане запуск цеху з виробництва олії, наступним – будівництво 

біоТЕЦ потужністю 12 МВт, що працюватиме на відходах сільського 

господарства та забезпечуватиме електроенергією не лише власне виробництво, а 

й інші об’єкти у північних районах області; 

- ТОВ «Винхол Оксамитна» (с. Оксамитне, Болградський район) - 

відкриття нового цеху по виробництву власного шампанського.  

Планується створення 12 робочих місць, що дозволить розлив  

3000 бут/год або 200 тис./місяць. Виноградники компанії займають близько  
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600 га. Планується розпочати поставки в Румунію та Китай, розвиток винного 

туризму, відкриття дегустаційного залу та магазину готової продукції; 

- ТОВ «ЮгВинПром» (с. Зоря, Саратський район) - відкриття нового 

підприємства з виробництва ігристих вин, створення 60 нових робочих місць;  

- ТОВ «ТД «Вімексім» - будівництво комплексу з переробки органічних 

відходів і силосу на біогаз для виробництва електричної та теплової енергії в смт. 

Окни – І черга;  

- ТОВ «Лад» - запустило лінію з виробництва горохової крупи зі щоденним 

виробництвом до 40 тонн продукції. 
 

3.3. Агропромисловий комплекс 
Виконання ключових кроків у І півріччі 2018 року: 

 поліпшення ресурсного забезпечення сільськогосподарського виробництва, 
поповнення парку зернозбиральної техніки.  

В І півріччі 2018 року сільгосптоваровиробниками області за всіма видами 

фінансування було придбано 236 одиниць сільськогосподарської техніки, в тому числі 

за рахунок коштів державного бюджету 58 од. (трактори - 45 од., зернозбиральні 

комбайни– 35 од., жниварки -10 од., посівна техніка - 44 од., ґрунтообробна техніка – 

63 од., оприскувачів -17 од., інша техніка 39 од.). 

Для прискорення оновлення машинно-тракторного парку агропромислового 

комплексу в області діє Регіональна програма розвитку  агропромислового 

комплексу Одеської області на 2014-2018 роки, якою передбачена фінансова 

підтримка сільськогосподарських товаровиробників за рахунок коштів обласного 

бюджету на здешевлення вартості придбання сільськогосподарської техніки 

машин та обладнання, що використовуються у виробництві  

сільськогосподарської продукції. 
 

 застосування новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур 
та впровадження високопродуктивних сортів рослин.  

Пріоритетними культурами, що вирощуються в регіоні, є озима пшениця, 

озимий ячмінь, озимий ріпак та соняшник. 

В структурі зернової групи озимі пшениця та ячмінь займають 75% 

посівних площ, а в структурі технічної групи культур озимий ріпак та соняшник 

займають 95% посівних площ. 

Запроваджені сучасні технології їх вирощування, що передбачають 

грунтозахисну, енерго- та вологозаощадну систему обробітки ґрунту, систему 

удобрення та захисту посівів від шкідників, хвороб та бур’янів, посів 

високоякісного насіння кращих селекційних центрів світу дали можливість 

агротоваровиробникам області значно наростити виробництво основних видів 

сільськогосподарської продукції, сприяли покращанню її якості та підвищенню 

урожайності основних культур. Так, за останні два роки виробництво зерна 

збільшилось на 27,5%, соняшнику та ріпаку на 20,3%, їх урожайність – на 22,9% 

та 11% відповідно. 

Щороку господарства всіх форм власності висівають 200 тис. тонн насіння 

зернових культур та 3 тис. тонн насіння соняшнику. 

Через обмежений фінансовий ресурс обласного бюджету цей напрямок 

агропромислового розвитку не підтримується бюджетними коштами. 
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 забезпечення розвитку інфраструктури аграрного ринку (обслуговуючих 
кооперативів, оптових ринків сільськогосподарської продукції.  

Вживається низка практичних заходів, спрямованих на подальший розвиток 

інфраструктури аграрного ринку, його товарного наповнення якісною продукцією 

та підтримку сільськогосподарських товаровиробників і забезпечення внутрішніх 

потреб у сільськогосподарській продукції. 

В області функціонують 5 агроторгових домів, які надають послуги з 

реалізації сільськогосподарської продукції та придбання засобів виробництва на 

вигідних для господарств умовах. 

На 01.07.2018 за даними Головного управління статистики в Одеській 

області зареєстровано 39 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 

Заготівлю сільськогосподарської продукції здійснює 221 заготівельний 

пункт, із них: 159 – по заготівлі молока, 6 – по заготівлі м’яса, 56 - по заготівлі 

плодоовочевої та іншої продукції. Крім того, працюють 47 оптово-плодоовочевих 

та 1 оптовий ринки. 
 

 створення сучасної селекційної бази аграрного виробництва.  
Триває реконструкція та модернізація трьох ферм із скотарства: з молочного 

напрямку на 400 корів та виробничого комплексу з відгодівлі  

2,0 тис. голів великої рогатої худоби та 3,5 тис. голів овець, загальна вартість 

проектів – 32,3 млн.грн.,  свинокомплексу на 24,0 тис. голів свиней (вартість 

проекту – 27,0 млн.грн.). 

Впровадження цих інвестиційних проектів дасть можливість збільшити 

виробництво м'яса на 2,3 тис. тонн, молока на 5,5 тис. тонн та яєць на 3,6 млн. 

штук, зросте чисельність поголів’я великої рогатої худоби на 3,0 тис.голів, в т.ч. 

корів на 1,0 тис.голів, свиней на 8,5 тис.грн., овець на 7,6 тис.голів та на  

20,0 тис.голів птиці. 

За сприяння Міжнародного благодійного фонду «Добробут громад» у 

співпраці з компанією «Данон Україна» на території області з 2016 року 

впроваджується молочарський проект. В області створено 4 молочні ферми 

сімейного типу. 

Крім цього укладено 10 меморандумів між Міжнародним благодійним 

фондом «Добробут громад» та 10 особистими господарствами в Любашівському  

районі на подальшу співпрацю щодо створення молочних ферм сімейного типу. 
 

3.4. Будівництво та житлова політика 

Виконання ключових кроків у І півріччі 2018 року: 

 надання допомоги бюджетам органів місцевого самоврядування на умовах 
співфінансування для створення (оновлення) містобудівної документації місцевого рівня.  

З метою надання фінансової підтримки райдержадміністраціям у 

розробленні планувальної документації на умовах співфінансування та 

збільшення питомої ваги адміністративно-територіальних одиниць, які 

забезпечені містобудівною документацією для проведення комплексної забудови 

території рішенням обласної ради від 21.12.2017 №589-VІІ внесені зміни до 

Регіональної комплексної програми з утворення (оновлення) містобудівної 

документації територій та містобудівного кадастру Одеської області на 2012- 

2018 роки.  
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Зазначеними змінами передбачено виділення 786,5 тис.грн. на оплату 

проектних робіт із виготовлення схем планування територій районів;  

906,4 тис.грн – на розроблення (оновлення) містобудівної документації та 1692,9 

тис.грн на створення та розвиток функціонування містобудівного кадастру 

регіонального рівня. Проводиться робота зі складання договорів з виконавцями 

робіт.  
 

 проведення аналізу стану містобудування на території області, організація 
розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної 
документації відповідно до компетенції.  

Станом на 10 липня 2018 року схемами планування території (далі - схеми) 

забезпечено 8 адміністративних районів області (Білгород-Дністровський, 

Ізмаїльський, Лиманський, Любашівський, Овідіопольський, Подільський, 

Ренійський, Роздільнянський). Решта 18 схем знаходяться на різних ступенях 

розроблення (усунення зауважень розробником, узгодження територіальними 

органами державної влади та структурними підрозділами облдержадміністрації, 

проведення державної експертизи, винесення на розгляд сесії тощо).  

Враховуючи результати розгляду схем на архітектурно-містобудівної ради 

при управлінні з питань містобудування та архітектури облдержадміністрації до 

кінця року очікується затвердження 14 схем. Таким чином питання забезпечення 

адміністративних районів області планувальною документацією складе 85% від 

запланованого. 

Розроблення інших 4 схем (Арцизького, Великомихайлівського, Кілійського 

та Саратського районів) за технічними можливостями проектувальників можливо 

буде перенесене на 2019 рік. 

 
3.5. Дорожньо-транспортне господарство 

Виконання ключових кроків у І півріччі 2018 року: 
 

 завершення робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги 
загального користування державного значення М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест). 

Станом на 01.06.2018 за рахунок коштів митного експерименту 

передбачені видатки в обсязі 633,9 млн.грн., у т.ч.: 

- 286,0 млн.грн. (за результатами роботи митниці у січні-травні  

2018 року); 

- 347,9 млн.грн. – залишок коштів станом на 01.01.2018. 

Станом на 15.06.2018 року на 2018 рік для будівництва, реконструкції, 

капітального, поточного середнього та дрібного ремонтів і експлуатаційного 

утримання автомобільних доріг загального користування Службі автомобільних 

доріг в Одеській області заплановане фінансування в обсязі 1 769 977,0 тис.грн, із 

наступних джерел: 

- державний бюджет – 682 103,365 тис.грн; 

- субвенція на автомобільні дороги місцевого значення –425 698,000 тис.грн; 

- митний збір (фактичні надходження) – 285 977,8 тис.грн. (заплановане 

надходження – 1 500 000,000 тис грн); 

- митний збір (залишок коштів, що надійшли у 2017 році) - 347 875,1 тис.грн 
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- обласний бюджет – 15 710,684 тис.грн; 

місцеві бюджети – 12 612,049 тис.грн. 
 

Здійснено капітальний ремонт мосту на км 52+789 автомобільної дороги М-

15 Одеса – Рені (на м.Бухарест) протяжністю 0,348 км.  

Пріоритетним напрямком дорожнього господарства області на  

II півріччя 2018 року буде завершення робіт з поточного середнього ремонту 

автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса 

— Рені (на м. Бухарест) та з будівництва автомобільної дороги в обхід м. Рені на 

ділянці км 0 + 000 — км 5 + 600. 
 

4. МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ 
4.1. Управління об’єктами комунальної власності 

Виконання ключових кроків у І півріччі 2018 року: 
 

 підвищення рівня наповнення доходної  частини обласного бюджету від 
використання об’єктів спільної власності територіальних громад області.  

 

Надходження до обласного бюджету коштів від оренди майна обласної 

комунальної власності на 01.07.2018р. 
           Тис. грн. 

Назва управлінь, департаментів 

Фактично 

надійшло 

за 2018р. 

Виконання % 

Управління обласної ради з майнових 

відносин 
2326,7 78,1 

Департамент охорони здоров’я 1360,9 43,8 

Департамент освіти і науки 87,2 30,4 

Управління культури, 

національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини 

713,2 32,2 

Окремі платники які не входять до 

складу управлінь та підрозділів 
797,4 34,7 

Всього по області 5296,8 48,7 

 

Надходження до бюджету від комунальних підприємств (податок на 

прибуток, частини чистого прибутку) 
           Тис. грн. 

Найменування підприємств 

Частина чистого прибутку 

обласних комунальних 

підприємств 

Податок на прибуток 

підприємств обласної 

комунальної власності 

Фактично 

надійшло 

за 2018р. 

Відхил. 

від плану 

(+,-) 

Фактично 

надійшло 

за 2018р. 

Відхил. від 

плану 

(+,-) 

КП по обслуговуванню іноземних 

представництв 
- - 50 -65 

КП «Обласний інформаційно-

аналітичний центр» 
5,7 -0,3 4,1 -0,4 

КП «Облконцертсервіс» 23,9 0,4 8,6 -3,4 

КП «Облтрансбуд» - - 0,2 0,2 

КП «Острівне» - - 11,5 7,0 

КП «Одесаоблфарм» 12,1 12,1 7,5 -62,5 
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Найменування підприємств 

Частина чистого прибутку 

обласних комунальних 

підприємств 

Податок на прибуток 

підприємств обласної 

комунальної власності 

Фактично 

надійшло 

за 2018р. 

Відхил. 

від плану 

(+,-) 

Фактично 

надійшло 

за 2018р. 

Відхил. від 

плану 

(+,-) 

КП «Одеська обласна 

енергозберігаюча компанія» 
0 -25,0 0 -25 

КП «Фортеця» - - 26,1 -263,9 

КП «Автобаза санітарного 

транспорта» 
0 -330,0 933,5 -166,5 

КУ «Комбінат громадського 

харчування» 
- - 31,4 31,4 

КП «Одеський академічний 

український музично-драматичний 

театр ім. В.Василька» 

- - 169,5 169,5 

КУ «Одеський театр юного глядача 

ім. Юрія Олеши» 
- - 36,0 36,0 

КП «Одеський обласний 

академічний російський 

драматичний театр» 

- - 169,9 135,9 

КП «Одеський академічний театр 

музичної комедії ім. М.Водяного» 
- - 435,2 435,2 

Інші 32,7 -9,0 204,9 85,9 

Всього по області: 74,4 -351,7 2088,3 314,3 

 
4.2. Земельні відносини 

Виконання ключових кроків у І півріччі 2018 року: 
 проведення земельних торгів з продажу прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності. 
Інформація про результати проведення земельних торгів з продажу прав 

оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності за І півріччя 2018 року наведена у додатку 1. 
 

 проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель. 

Станом на 01.07.2018 в Одеській області наявна чинна нормативна грошова 

оцінка усіх населених пунктів. У I півріччі 2018 року оновлено нормативну 

грошову оцінку земель населених пунктів м. Чорноморська, яка набуває чинності 

з 01.01.2019.  

На території 25 адміністративних районів Одеської області (за виключенням 

Лиманського району) наявна чинна нормативна грошова оцінка земель 

несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів. Зазначена 

нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення є 

підставою для надання витягів про нормативну грошову оцінку земель 

несільськогосподарського призначення на території області.  

По Лиманському району технічна документація складена у 2017 році та наразі 

передана на затвердження до районної ради. Відповідно до Закону України «Про 

Державний бюджет на 2018 рік» та постанови Кабінету Міністрів України від 

07.02.2018 №105 у 2018 році одночасно на всій території України (в тому числі на 
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території Одеської області) проводиться загальнонаціональна (всеукраїнська) 

нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення крім земель 

сільськогосподарського призначення в межах населених пунктів. Згідно з п.4 

зазначеної постанови у строк до 31 серпня 2018 року планується провести 

загальнонаціональну оцінку земель сільськогосподарського призначення. Крім того, 

на території Лиманського району Одеської області за кошти районного бюджету у I 

півріччі 2018 року складено технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земель сільськогосподарського призначення (за межами населених пунктів), яку вже 

затверджено рішенням районної ради. 
 

 проведення роботи по перегляду договорів оренди земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення державної форми власності, розташованих за межами 
населених пунктах.  

Ведеться роз’яснювальна робота з орендарями земельних ділянок під водою 

(водним простором) щодо укладання з ними додаткових угод до договорів оренди 

землі. До орендарів земельних ділянок під водними об’єктами та орендарів 

водних об’єктів направлені листи із зазначенням переліку документів, які 

необхідно подати орендарям для перегляду договорів оренди шляхом укладання 

додаткових угод до них. 
 

 підготовка лотів та проведення земельних торгів з продажу права оренди 
земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної форми власності, 
розташованих за межами населених пунктах окремими лотами.  

Укладено договори на підготовку лотів до продажу на земельних торгах з 

виконавцями робіт по формуванню 18 земельних ділянок. Ведеться робота з 

підготовки лотів по 25 земельних ділянках водного фонду, права оренди на які 

виставляються на земельні торги окремими лотами. Земельні торги планується 

провести до кінця ІV кварталу 2018 року. 

Видано 5 розпоряджень обласної державної адміністрації  про розробку 

документації із землеустрою щодо формування 9 земельних ділянок під водою 

(водним простором), право оренди на які, у подальшому, пропонується виставити 

на земельні торги. Оприлюднено повідомлення про відбір виконавців робіт, 

пов’язаних з наданням послуг щодо підготовки лотів до проведення земельних 

торгів. 
 

 проведення робіт з інвентаризації земель.  
Інформація про стан проведення інвентаризації земель сільськогосподарського 

призначення державної власності з подальшою передачею зазначених земельних 

ділянок у комунальну власність об'єднаних територіальних громад станом на 

12.07.2018 на території Одеської області наведена у додатку 2. 
 

 розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
адміністративно-територіальних утворень. 

На території Одеської області у I півріччі 2018 року до Державного 

земельного кадастру внесено відомості про межі смт Нові Біляри Лиманського 

району Одеської області. 
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5. РИНКОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ЇХ СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ 

5.1. Реформування відносин власності 

Виконання ключових кроків у І півріччі 2018 року: 
 забезпечення організації передприватизаційної підготовки підприємства та  

здійснення підготовки об’єктів груп В, Г до продажу.  

З початку приватизації в Одеській області станом на 01.07.2018 змінили 

форму власності 5023 об’єкти, з них 1478 - державної власності (група А – 596 

об’єктів, групи Б, В, Г – 490 об’єктів, група Д – 161 об’єкт, група Е - 131 об’єкт, 

група Ж – 102 об’єкти) та 3550 - комунальної власності (група А – 3328 об’єктів, 

групи Б, В, Г – 109 об’єктів, група Д – 72 об’єкти, група Е – 20 об’єктів, група Ж 

– 21 об’єкт). 

Протягом січня - червня 2018 року регіональним відділенням укладено 2 

договори купівлі-продажу об'єктів державної власності, а саме: 

1. „Частина будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу загальною 

площею 716,7 м2, що складає 346/1000 частин загальної площі об'єкта 

нерухомого майна (адреса: м.Чорноморськ, вул.Промислова, 26), що знаходиться 

на балансі ПрАТ "Іллічівськзовніштранс". Об'єкт придбаний шляхом викупу 

особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні. Вартість продажу 565,92 

тис.грн. (без ПДВ). Кошти покупцем сплачені повністю та перераховані 

регіональним відділенням до державного бюджету.  

2. „Нежитлові приміщення другого поверху п’ятиповерхового будинку 

загальною площею 88,70м2”, за адресою: Одеська область, м.Арциз,  

вул. Добровольського, 3а, офіс №39, що перебувають на балансі Управління 

Державної казначейської служби України в Арцизькому районі Одеської області. 

Об'єкт придбаний шляхом викупу особою, яка єдина подала заяву на участь в 

аукціоні. Вартість продажу 369,190 тис.грн. (без ПДВ). Станом на 05.04.2018 

кошти покупцем сплачені повністю.  
 

 проведення моніторингу та контролю за виконанням умов договорів купівлі-
продажу.  

Станом на 01.07.2018 на контролі регіонального відділення знаходиться 23 

договори купівлі-продажу. 

У 2018 році регіональним відділенням укладено 2 договори купівлі-

продажу державного майна. 

Відповідно до вимог Порядку „Про внесення змін до договорів купівлі-

продажу державного майна”, затвердженим наказом ФДМУ №605 від 

03.05.2012р., зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 травня 2012р. за 

N742/21055, враховуючи листи згоду Управління капітального будівництва 

Одеської міської ради від 23.03.2018р. №02-06/9-Д у травні 2018р. регіональним 

відділенням надано погодження на продовження терміну добудови 1 об’єкту 

приватизації.  

На контролі перебуває – 5 договорів, умовами яких передбачено створення 

або збереження робочих місць. За цими договорами покупцями повинно 

зберігатися 399 робочих місць та має бути створено 167 робочих місць. 

Результати здійснених перевірок показали, що фактично збережено 399 робочих 

місць та створено 102 нових робочих місця. 
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 організація управління корпоративними правами держави.  

Органами управління державними корпоративними правами вищевказаних 

товариств є: 

 по 8 підприємствах - відповідні міністерства або державні акціонерні, 

холдингові та лізингові компанії; 

 по 11 підприємствах - Фонд державного майна України, в тому числі 

по 3-х - регіональне відділення (з них по 2-х товариствах триває ліквідаційна 

процедура). 
 

 робота з єдиними майновими комплексами державних підприємств, 
переданими до сфери управління державних органів приватизації, у зв’язку з прийняттям 
рішення про їх приватизацію.  

Станом на 01.06.2018 регіональне відділення здійснює управління майном 

ЄМК 4 державних підприємств щодо яких прийнято рішення про приватизацію. 
 

 організація забезпечення прийняття управлінських рішень стосовно 
державного майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств.  

Станом на 01.07.2018 на обліку та у сфері управління регіонального 

відділення перебувають 1413 об’єктів, які у процесі приватизації не увійшли до 

статутних капіталів господарських товариств, але залишились на їх балансі, з 

яких 29 об’єктів передано в оренду; по 529 об’єктах укладені договори 

зберігання, 12 об’єктів передано у безстрокове безоплатне користування (ст. 24). 
 

 організація орендних відносин, супроводження чинних договорів оренди 
державного майна.  

Станом на 01.07.2018 регіональним відділенням виконані наступні 

роботи з оцінки майна та рецензування звітів про оцінку майна. 

Прорецензовано 179 звітів з незалежної оцінки  щодо визначення ринкової 

вартості державного майна та актів оцінки майна, а саме: 162 звітів щодо 

укладання та пролонгації договорів оренди; 15 актів оцінки нерухомого майна 

для укладення договорів оренди з річною орендною платою 1 грн., 2 звіти щодо 

відчуження рухомого майна. 

З початку року по 218 об’єктах державної власності були оголошені 

конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності: 7 - для цілей приватизації, 208 

- для цілей оренди (укладання та пролонгація договорів оренди), 8- за 

зверненням. 

За результатами проведення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності визначалися переможці, з якими, у встановленому порядку, укладені 

договори на здійснення незалежної оцінки майна в спосіб, передбачений чинним 

законодавством України. 

Укладено 167 договорів на проведення оцінки для цілей оренди. 
 

 організація контролю у сфері орендних відносин.  

За період січня-червня 2018 року регіональним відділенням на конкурсних 

засадах укладено 73 нових договори оренди державного нерухомого майна та 

проведена робота щодо пролонгації 287 діючих договорів оренди на черговий 

термін дії шляхом внесення до них відповідних змін. 

Регіональне відділення здійснює контроль за 1215 договорами оренди 

державного майна, які укладені з фізичними та юридичними особами 
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безпосередньо регіональним відділенням, відповідно до вимог чинного 

законодавства. 
 

 забезпечення надходження до державного бюджету коштів від оренди 

державного майна та дивідендів, нарахованих на акції (паї, частки) господарських 

товариств, які є у державній власності, по господарських товариствах, що належать до 

сфери управління Фонду.  

Протягом періоду січень - червень 2018 року до Державного бюджету 

України надійшло коштів за оренду державного майна у сумі 145,37 млн.грн. 

Станом на 01.07.2018 корпоративний портфель держави у Одеському 

регіоні складається з 19 господарських товариств з державними корпоративними 

правами, у т.ч. 17АТ з державними пакетами акцій в статутних капіталах та 2 

ТОВ з державними частками. 

 захист майнових прав держави у судах, ведення претензійно-позовної роботи 
щодо стягнення заборгованості з орендної плати та штрафних санкцій, а також повернення 
об’єктів до державної власності у судовому порядку.  

Станом на 01.07.2018 юридичною службою регіонального відділення 

здійснювався захист державних інтересів у судових органах по 141 судових 

справах, зокрема: 

- справи про банкрутство – 12; 

- за позовними заявами, поданими регіональним відділенням – 13; 

- за позовними заявами, поданими до регіонального відділення – 28; 

- за участю прокуратури – 12; 

- справи, по яких регіональне відділення виступає як третя особа – 30; 

- справи, по яких регіональне відділення представляє інтереси Фонду 

державного майна України та його структурних підрозділів за 

довіреностями - 43. 

 забезпечення в межах, визначених законодавством, виконання функцій 
організатора продажу нерухомого майна державних унітарних підприємств.   

У зазначеному переліку об’єктів малої приватизації містяться наступні 

об’єкти, які розташовані в Одеському регіоні: 
Перелік державних пакетів акцій (часток) господарських товариств та інших 

господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних 

форм власності 

Код за 

ЄДРПОУ 
Назва об'єкта Адреса об'єкта 

Статутний 

капітал, грн. 

Державна 

частка, 

% 

Орган 

управління 

13916108 

Українсько-білоруське 

спільне підприємство 

"Одесмазсервіс" у формі 

товариства з обмеженою 

відповідальністю 

м .Одеса, вул. 

Отамана 

Головатого, буд. 

47 

129,51 50,9999 

РВ ФДМУ 

по Одеській 

області 

143009913 

ПАТ „Машинобудівне 

виробниче об’єднання 

„Оріон” 

м. Одеса, вул. 

Академіка 

Гаркавого, 6 

1441640,00 50,000 ЦА ФДМУ 
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Перелік єдиних майнових комплексів державних підприємств і їх структурних 

підрозділів, у тому числі тих, що передані в оренду 
Код 

ЄДРПОУ 
Назва об'єкта Адреса об'єкта Орган управління 

01387828 

Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Енергомонтажний поїзд  

№ 754» 

м. Одеса, вул. 

Семінарська, 15а 

РВ ФДМУ 

по Одеській області 

33171824 
Державне підприємство «Регіональний 

дослідно-експериментальний комплекс» 

Одеська обл., 

Біляївський р-н,  

с. Паліївка 

РВ ФДМУ 

по Одеській області 

33933233 
Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Чорноморський яхт-клуб» 

м. Одеса, пляж 

«Отрада», 

траверси 7-9 

РВ ФДМУ 

по Одеській області 

13884006 

Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства ремонтно-будівельної дільниці 

«Агрос» 

м. Одеса, 

вул.Михайлівська, 13 

Міністерство аграрної 

політики та 

продовольства України 

5632466 

Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Інженерний виробничо-

науковий центр литва під тиском» 

м. Одеса, вул. Хімічна, 2 
РВ ФДМУ 

по Одеській області 

22492239 

Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Південний державний 

науково-виробничий центр «Прогрес» 

Одеська обл., м. Южне, 

вул. Індустріальна, 8 

Міністерство 

економічного розвитку 

і торгівлі України 

23860359 

Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Центр тестування мобільної 

техніки» 

Одеська обл., 

Біляївський р-н,  

с. Нерубайське,  

вул.Зелена, 1 

РВ ФДМУ 

по Одеській області 

21028008 
Єдиний майновий комплекс колишнього 

державного підприємства «Нефон» 

м. Одеса, 

вул. Терешкової,21 

Українська державна 

будівельна корпорація 

«Укрбуд» 

01125614 
Державна судноплавна компанія 

„Чорноморське пароплавство” 

м. Одеса, 

 вул. Ланжеронівська, 1 

Міністерство 

інфраструктури 

України 

31091998 
Державне підприємство водних шляхів 

„Устьдунайводшлях” 

Одеса область, м. Ізмаїл, 

вул. Героїв Сталінграду, 

36 

Міністерство 

інфраструктури 

України 

24971375 
Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства „ТВК” 

Одеська область, 

Овідіопольський район, 

смт Авангард,  

вул. Базова, 21 

Державна регуляторна 

служба України 

 

 забезпечення в межах, визначених законодавством, виконання функцій 
організатора продажу нерухомого майна державних унітарних підприємств.  

Серед зазначених підприємств приватизацію ПАТ „МВО„Оріон”, 

Державної судноплавної компанії „Чорноморське пароплавство” та Державного 

підприємства водних шляхів „Устьдунайводшлях” здійснюватиме Центральний 

апарат Фонду державного майна України.  

Розпорядженням КМУ від 10.05.2018 №358-р затверджений перелік об'єктів 

великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації у 2018 

році. У зазначеному переліку значиться одне підприємство Одеського регіону - 

ПАТ „Одеський припортовий завод”, яке відноситься до сфери управління ЦА 

ФДМУ та приватизацію якого буде здійснювати ЦА ФДМУ. 

З початку року від приватизації державного майна спрямовано до 

Держбюджету України 935,1 тис. грн. За всі роки приватизації від продажу 

об’єктів приватизації державної власності груп А, Д, Ж та Е разом із земельними 

ділянками регіональним відділенням отримано грошових коштів у сумі: 434006,2 

тис. грн. (у т.ч. земельні ділянки – 19,4 тис. грн.). 
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5.2. Регуляторна політика та розвиток підприємництва  
 Виконання ключових кроків у І півріччі 2018 року: 

 здійснення заходів із відстеження результативності регуляторних актів, 
розроблення та оприлюднення проектів регуляторних актів (відповідно до плану діяльності 
облдержадміністрації на 2018 рік). 

Розроблені проекти регуляторних актів відповідно до Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» були 

оприлюднені на сайті облдержадміністрації у розділі «Регуляторна політика» та 

проведені базові відстеження їх результативності. 

Із запланованих до прийняття у І півріччі прийняте 1 розпорядження: 

- розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 

22.03.2018 №260/А-2018 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку та 

випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні 

води в межах Одеської області, де встановлено прикордонну смугу та 

контрольований прикордонний район». 
 

 забезпечення прозорості дій органів влади під час здійснення ними 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності. 

З метою дотримання райдержадміністраціями та міськвиконкомами 

принципів прозорості та передбачуваності під час здійснення державної 

регуляторної політики на їх офіційних інтернет-сторінках створені та 

наповнюються відповідною інформацією окремі розділи «Регуляторна 

політика».  

У даних розділах розміщуються: 

- плани розроблення проектів регуляторних актів на поточний рік; 

- проекти розроблених регуляторних актів; 

- аналізи регуляторного впливу та відстеження результативності. 

Райдержадміністраціями та міськвиконкомами забезпечується ведення 

реєстрів діючих регуляторних актів.  

З метою перевірки виконання органами місцевого самоврядування 

делегованих повноважень у сфері державної регуляторної політики протягом  

І півріччя були здійсненні перевірки м. Білгород-Дністровський,  

м. Подільськ, м. Теплодар.  
За результатами проведених перевірок були надані відповідні рекомендації. 
 

 надання компенсації частки відсотків по кредитах суб’єктам малого та 
середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів у галузях, що відповідають 
пріоритетним напрямам Програми розвитку конкурентоспроможності малого та середнього 
підприємництва в Одеській області на 2017-2020 роки. 

У І півріччі 2018 року проведено 2 конкурсних відбори інвестиційних 
проектів підприємців області (26.02.2018 та 27.04.2018). 

Розглянуто 14 заявок та інвестиційних проектів. 

Право на компенсацію отримали 8 підприємств. 

Всього з початку дії програми право на компенсацію отримали  

22 підприємства (2 з яких через довготривалу процедуру оформлення кредиту у 

комерційних банках відмовилися від отриманого права). 
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Загальна сума залучених інвестицій у вигляді кредитів – більше  

62,0 млн.грн.  

Станом на 01.07.2018 на обліку в органах ГУ ДФС області знаходиться 

юридичних осіб – 86,2 тис. осіб, фізичних осіб-підприємців – 134,0 тис. осіб.  

З початку року кількість підприємств (юридичних осіб) збільшилася на 

+1815, кількість фізичних осіб-підприємців (ФОП) збільшилася на + 1124.  

За січень-травень 2018 року від суб’єктів малого та середнього 

підприємництва у вигляді податків та обов’язкових платежів до бюджетів усіх 

рівнів надійшло 5 674,2 млн.грн. (+30,9% до відповідного періоду  попереднього 

року), що становить 43,2% загальної суми надходжень (без урахування митних 

платежів та власних надходжень): 

- державний бюджет – 2 837,9 млн.грн., +35,4% до минулого року; 

- місцевий бюджет – 2 836,3 млн.грн., +26,8% до відповідного періоду 

минулого року та складає 50,4% загальної суми надходжень місцевого 

бюджету. 

Найбільше надходжень до бюджету генерують підприємства транспортної 

галузі (19,2%), оптової та роздрібної торгівлі (17,0%), промисловості (14,7%) і 

сільського господарства (14,1%).  
 

5.3. Надання адміністративних послуг 
 

На виконання Закону України «Про адміністративні послуги» в Одеській 

області утворена та функціонує мережа із 37 центрів надання адміністративних 

послуг (далі – ЦНАП), у тому числі 7 міських, 1 міськрайонний (ЦНАП Білгород-

Дністровської міської ради), 24 районних, 4 в об’єднаних територіальних громадах 

(Авангардівській, Березівській, Красносільській, Куяльницькій), 1 в сільській раді 

(Крижанівська сільська рада). 

На 01.07.2018 року з початку року ЦНАП області надано 228 тис. 

адміністративних послуг (в середньому за місяць - 37 609 адмінпослуг). 

З метою забезпечення децентралізації повноважень з надання найбільш 

важливих для громадян адміністративних послуг та підвищення якості надання 

адміністративних послуг у ЦНАП забезпечено надання таких послуг як: 

- реєстрація місця проживання Департаментом надання адміністративних 

послуг Одеської міської ради. Адміністратори ЦНАП підключені до Єдиного 

державного демографічного реєстру України; 

- реєстрація майнових прав (у 29 ЦНАП області. Робочі місця працівників у 

зазначених ЦНАП підключені до Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно); 

- реєстрація бізнесу (через 30 ЦНАП області. Адміністратори ЦНАП мають 

доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань); 

- 7 ЦНАП області підключені до Державного земельного кадастру та мають 

змогу надавати послуги населенню. 

На виконання підпункту «а» статті 1 Указу від 26.05.2017 №146/2017 у  

5 ЦНАПах Одеської області забезпечено належні умови для ефективного та в 

повному обсязі використання громадянами України можливостей і переваг 
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безвізового режиму та запроваджено видачу паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон. 

ЦНАПами Білгород-Дністровської міської ради, Болградської районної 

державної адміністрації та Авангардівської ОТГ придбано по 1 комплекту 

спеціалізованого технічного обладнання. Прийом заяв на оформлення паспортних 

документів нового зразка розпочато у 2018 році.  

Станом на 25.06.2018 ЦНАПом Білгород-Дністровської міської ради видано 

1759 паспортів, що дає право громадянину України для виїзду за кордон та містить 

безконтактний електронний носій. ЦНАПом Болградської районної державної 

адміністрації видано 709 паспортів нового зразка, у тому числі 69 ID-карток та 640 

паспортів для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм. ЦНАП 

Авангардівської ОТГ розпочав надання адміністративних послуг з оформлення та 

видачі паспортних документів нового зразка, з 20.06.2018 прийнято 15 заяв, з них 2 – 

на оформлення ID-карток, 13 – на оформлення  паспорта, що дає право громадянину 

для виїзду за кордон та містить безконтактний електронний носій. 

ЦНАП Чорноморської міської ради придбав 2 робочі станції для оформлення 

паспортних документів. Проводиться робота з налагодження каналу 

конфіденційного зв’язку у складі Національної системи конфіденційного зв’язку та 

підключення зазначених ЦНАП до Єдиного державного демографічного реєстру 

України. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.10.2017 

№782-р розширено Перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які 

надаються через ЦНАП. Вказаний Перелік доповнено новими групами послуг, серед 

яких адміністративні послуги щодо державної реєстрації транспортних засобів та 

видачі посвідчень водія (п.п.102-103 Переліку), реєстрації актів цивільного стану  

(п. 104 Переліку) та адміністративних послуг соціального характеру (п.п. 107-136 

Переліку).  

Проводиться робота по збільшенню кількості адміністративних послуг, які 

надаються через ЦНАП за принципом «єдиного вікна». 

У рамках проекту «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі 

громади (EGAP)» облдержадміністрацією та МБО «Фонд Східна Європа» ведеться 

робота щодо реалізації пілотних проектів у 15 ЦНАПах Одеської області за рахунок 

міжнародної технічної допомоги щодо запровадження надання адмінпослуг 

виключно в електронній формі, а також створення Регіонального порталу з 

підвищенням функціональності та зручності його використання. Регіональний 

портал буде інтегровано до Єдиного державного порталу адміністративних послуг. 

Для забезпечення можливості дистанційного доступу суб’єкта звернення до 

повної, актуальної інформації про адміністративну послугу розроблено 37 

уніфікованих сторінок ЦНАПів в Одеській області та розміщено їх на офіційному 

веб-порталі області, які, починаючи з 2018 року трансформовані та інтегровані до 

Регіонального порталу адміністративних послуг.  

З метою максимального наближення послуг до громадян, у рамках проекту 

«Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади (EGAP) ЦНАПи 

Біляївської, Болградської, Лиманської, Любашівської райдержадміністрацій 

отримали комплекти сучасної портативної техніки для надання адміністративних 

послуг маломобільним громадянам поза межами ЦНАПів, безпосередньо у суб’єкта 

звернення. Увесь мобільний офіс ЦНАПу вміщується у компактну валізу. У ньому – 
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ноутбук, принтер, сканер, модем для підключення до мобільного інтернету, пристрій 

для зчитування інформації паспортів громадянина України у формі ID-картки.  

Опрацьовано питання щодо створення умов для оплати за адміністративні 

послуги безпосередньо в ЦНАПах області за допомогою РОS-терміналів. 

Лиманською РДА укладено договір на еквайрингові обслуговування з АТ 

«Ощадбанк» та встановлено 2 РОS-термінали в ЦНАПі Лиманської 

райдержадміністрації для проведення платежів, пов’язаних зі сплатою 

адміністративного збору за отримання адміністративних послуг, та обладнано 

«мобільний офіс ЦНАП» портативним РОS-терміналом. Надано доступ 2 

адміністраторам ЦНАПу для роботи у банківській програмі. Продовжується робота 

щодо укладання договорів на еквайрингове обслуговування з Ананьївською, 

Арцизькою, Балтською, Біляївською, Болградською, Іванівською, Любашівською, 

Окнянською, Роздільнянською, Татарбунарською райдержадміністраціями, 

Теплодарською та Подільською міськими радами 

З 26.06.2018 ЦНАП Лиманської районної державної адміністрації розміщений 

у новому приміщенні («open-spase»), яке відповідає вимогам Примірного регламенту 

центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.08.2013 №588. 

У І півріччі 2018 року в рамках реалізації  проекту «Електронне урядування 

задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP) проведено  

4 тренінги для 143 державних службовців Одещини на тему:  

«Е-урядування та е-демократії для публічних службовців Одещини» та  

1 тренінг на тему: «Основні засади е-урядування та е-демократії» для змішаних груп. 

Під час тренінгів обговорено основи та стратегії реалізації е-урядування, 

нормативно-правове забезпечення е-демократії та е-урядування, інноваційні 

методики викладання (додаток ClassRoom) та європейські комп’ютерні права 

(European Computer Driving Licence), а також досвід впровадження інструментів  

е-урядування та е-демократії на регіональному рівні.  
 

6. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА 
Виконання ключових кроків у І півріччі 2018 року: 

 співробітництво в рамках Асоціації транскордонного співробітництва 
«Єврорегіон Нижній Дунай». 

Для забезпечення участі Одеської області в Асоціації транскордонного 

співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай» здійснено сплату членського внеску 

за 2017 рік. Проводилась робота щодо сплати членського внеску за 2018 рік. 

 проведення міжнародного інвестиційного форуму. 
11 червня 2018 року відбувся українсько-китайський інвестиційний 

форум за участю делегації від провінції Цзянсі (КНР) та представників влади, 

освіти і бізнесу Одеського регіону. Захід був присвячений стимулюванню 

реалізації важливих стратегічних проектів у двосторонніх українсько-китайських 

відносинах і створенню платформи для економічного і культурного обміну. 

Під час заходу було презентовано інвестиційний атлас Одеської області. 

На даний час атлас вміщує понад 300 земельних ділянок різного цільового 

призначення та близько 140 інвестиційних проектів.  
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Китайською стороною зосереджено увагу на: перспективах співпраці в 

галузі пошиття одягу; інвестиційних можливостях та «точки зростання» 

економіки; співпраці і розвитку в області транскордонної інтернет-торгівлі. 

Українсько-китайський форум проходив на фоні підготовки до підписання 

угоди про співробітництво між Одеською обласною державною адміністрацією та 

Урядом провінції Цзянсі, підписання якої планується у другій половині 2018 року. 

 
7. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 

Ключові кроки на 2018 рік: 
 проведення енергомоніторингу комунальних установ.  

В Одеській області було запроваджено електронний моніторинг як перший 

етап в проведенні механізму заходів, спрямованих на раціональне використання 

енергоресурсів. Потенціал з енергозбереження в загальноосвітніх закладах області 

складає 52,6%. 

Враховуючи дані проведеного моніторингу (аналізу) споживання паливно-

енергетичних ресурсів (ПЕР) у закладах та установах бюджетної сфери області 

наспупним кроком передбачається здійснення енергетичного аудиту, тобто 

дослідження об’єкта щодо його енерговикористання, виявлення факторів 

нераціонального використання енергії, визначення заходів, які сприяють 

енергозбереженню та оцінки технічних і економічних можливостей їх реалізації. 

Одеська область - перший регіон в Україні, де стартував процес реалізації 

ЕСКО-механізму у бюджетній сфері. 

Перший енергосервісний договір підписано на впровадження ЕСКО-

компанією заходів з енергоефективності у бюджетній установі – Осичківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ. Сума договору складає 940 тис.грн. Компанія 

зобов’язується забезпечити скорочення енергоспоживання у будівлі на 28%. 

Договір укладено строком на 10 років. 

Відповідно до договору проведена очистка системи опалення, утеплено 

перекриття мінеральною ватою, перекрито дах металопрофілем, замінено 

дерев’яні вікна на пластикові, проведена заміна вентиляційних шахт. 

Температурний режим покращився, вологість приміщень знизилась, економія 

вугілля за опалювальний сезон склала майже 40 тонн. 

У 2017 році в Одеській області оголошено про відкриті торги по закупівлі 

енергосервісу для 43 будівель, з початку 2018 року – 19. 

Загалом з початку 2018 року у Одеській області успішно проведено  

17 ЕСКО – тендерів на суму 14,5 млн.грн. 
 

 нарощування обсягів виробництва та споживання енергії, виробленої з 
альтернативних джерел.   

В Одеській області за «зеленим» тарифом на виробництво електричної енергії 

працюють 19 об’єктів сонячної енергетики зі встановленою потужністю 

(фактичною) 253, 78 МВт/год. 
ТОВ "Франко Солар", с. Старокозаче Білгород-Дністровського району,  

 ТОВ "Франко Піві", с. Старокозаче Білгород-Дністровського району, 

 ТОВ "Дунайська СЕС 1", Арцизький район, село Долинівка,  

 ТОВ "Дунайська СЕС 2", Арцизький район, село Павлівка,  

 ТОВ «Лиманська Енерджи 1», м. Рені, Ренійський район,  

ТОВ "Лиманська Енерджи 2", м. Рені, Ренійський район, 
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 ТОВ "Приозерне 1", м. Кілія, 

ПрАТ "Приозерне 2", м. Кілія, 

 ПрАТ "Болград Солар",  Болградський р-н, с.Залізничне,  

 ТОВ "Теплодар Піві", м. Теплодар,  

 ТОВ «Азімут Юг», м. Теплодар 

ТОВ «Вест Ойл Груп», Біляївський р-н, територія Нерубайської сільради, автодорога Київ-

Одеса, 459 км, 

ТОВ "Евда Енерго" на території Маловасилівської сільської ради Любашівського р-ну, 

ТОВ «РенджиТомашпіль», Саратський р-н, на землях Кулевчанської сільради, 

ТОВ «Ренджи Ізмаїл», Ізмаїльський р-н, с. Суворове, вул. Лиманська 19-а, 

ТОВ «Талант-Солар», Ізмаїльський р-н, с. Сафяни, вул. Я.Мудрого, 70-а 

ТОВ «ТАРУТИНЕ СОЛАР 2», Тарутинський р-н,  с. Красне, 

ТОВ "Завод Галичина", Біляївський р-н, с. Усатівка. 

 З початку 2018 року зазначеними СЕС вироблено 129,29 млн. кВт/год. Вся 

вироблена електрична енергія продається до ОРЕ (Оптовий ринок електричної енергії 

України). 

 З січня 2018 року розпочато роботу щодо впровадження вітроенергетичного 

проекту на території Лиманського району компанією ТОВ «Юкрейн Пауер 

Ресоурсес», яка займається розробкою та втіленням проектів з відновлюваної 

енергетики в Україні. 

Компанією Юкрейн Пауер Ресоурсес відкрито серію підприємств, які 

займаються виробництвом електроенергії з відновлюваних джерел енергії.  

Станом на початок червня 2018 року компанія працює над встановленням 100-

метрової метеовежі для вимірювання параметрів вітру; над техніко-економічним 

обґрунтуванням двох можливих з’єднань, які нададуть змогу збільшити потужність 

проекту після його впровадження в 2 етапи. 

25 червня 2018 року підписані 2 меморандуми про співпрацю між Одеською 

ОДА та ТОВ «Юкрейн Пауер Ресоурсес» та ТОВ «Южне Енерджі». Метою проектів є 

будівництво двох вітроелектропарків загальною потужністю 192,6 МВт у термін до 

2020 року. Загальна сума інвестицій за вказаними проектами становить 270 млн.євро. 

На території Овідіопольського району в с. Роксолани  ТОВ «Овід Вінд ІІ» 

здійснюється проект з будівництва вітрової електростанції, потужністю 81 МВт. 

На даний час ТОВ «Дністровська вітроелектростанція» планується будівництво 

вітропарку потужністю 100 МВт на території Старокозацької, Мологівської, 

Маяківської та Семенівської сільських рад Білгород-Дністровського району. В 

Окнянському районі незабаром запрацює комплекс з переробки органічних відходів 

і силосу для виробництва електричної і теплової енергії.  

Технологічні рішення нового комплексу після запуску дозволять щодоби 

переробляти 65 тонн кукурудзяного силосу, тобто виробляти енергію потужністю 

близько 1,2 мегават на добу, а також більше 13 тисяч кубічних метрів газу. Під час 

спалювання газу та виробництва електроенергії виділяється теплова енергія, яка у 

подальшому може використовуватися для опалення, теплиць, рибного господарства. 

Залишки сировини є також чудовим добривом та можуть стати у нагоді в сільському 

господарстві. 

 проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з популяризації заходів з 
енергозбереження.  

В області проводиться роз’яснювальна робота щодо впровадження заходів з 

енергоефективності та енергозбереження, а також можливостей скористатися 
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перевагами місцевих програм. Інформацію про пільгове кредитування викладено 

на офіційному сайті Департаменту житлово-комунального господарства та 

енергоефективності облдержадміністрації, на сайтах міст обласного значення, 

районних державних адміністрацій. 

 На веб-порталі Департаменту у підрозділі «Енергоефективність» розміщено 

характеристики потенційних об’єктів для енергосервісу, розташованих на 

території Одеської області. 

 У розділі порталу «Енергоефективність» створено підрозділ «Енергосервіс», 

який наповнюється актуальною інформацією щодо потенційних проектів та 

укладених ЕСКО договорів. 

Питання впровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження 

знаходиться на постійному контролі Одеської обласної державної адміністрації. 

 реалізація інвестиційних та інноваційних проектів, спрямованих на 
модернізацію технологічного обладнання та здійснення заходів із заміщення природного 
газу альтернативними видами палива.  

На даний час в Одеській області працюють 1724 котельні загальною 

потужністю 3761 МВт/год, з яких на альтернативному паливі - 108 котелень. 

Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні 

становить 37,524 МВт/год, що є 0,99% від загальної потужності котелень. 

Загальна опалювальна площа 87250,37м2, протяжність теплових мереж, які 

будуть приєднані до котельні – 11585 м (у 2-трубному вимірі). 

Котельня планує виробляти теплову енергію для житлових будинків у 

кількості 54 од. (1729 абонентів), та для об’єктів бюджетної сфери 4 од. (В/ч0749, 

В/ч2196 (Подільський прикордонний загін), Подільська станція екстреної 

(швидкої) медичної допомоги і медицини катастроф, ДДЗ №8). 

КВЕП «Подільськтеплокомуненерго» планує здійснювати закупку теплової 

енергії у ТОВ «АВКУБІ плюс» по середньозваженому тарифу по Одеській 

області, який становить 1017,68 грн./Гкал (без ПДВ), що дозволить зменшити 

витрати підприємства та знизить вартість Гкал. 

На даний час Теплодарською міською радою та ТОВ «Теплодарський 

енергетичний парк» укладено інвестиційний договір щодо будівництва 

водогрійної котельні на альтернативних видах палива потужністю 20 МВт за 

адресою: вул. Комунальна, 4-Ж, м.Теплодар. 

 Станом на 23 травня 2018 року реалізація проекту здійснюється згідно із 

запланованим графіком, а саме: 

- проведено відведення земельної ділянки площею 0,4 га; 

- укладено договір оренди землі терміном на 7 років; 

- укладено договір оренди комунального майна (внутрішньоквартальні 

теплові мережі та необхідні споруди); 

- проведено гідравлічний розрахунок; 

- здійснюється розробка проектної документації; 

- розпочато земляні роботи, а також підготовка армоконструкцій. 

Пусконалагоджувальні роботи заплановані на кінець вересня – початок 

жовтня 2018 року. 

За інформацією Южненської міської ради  ТОВ "ЕНЕРГЕЙН" (м. Київ) 

отримало в оренду земельну ділянку для розміщення ТЕС на біопаливі (лушпиння 

соняшника) у м. Южне. 
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ТОВ "ЕНЕРГЕЙН" зробило запит на отримання технічних умов 

для під'єднання до теплової мережі міста та почало розробку передпроектних 

рішеннь по будівництву ТЕС. 

 стимулювання населення до економії споживаних ресурсів за рахунок оплати 
за фактичним споживанням. 

Рішеннями Одеської обласної ради від 23 грудня 2016 року №277-VII,  

№278-VII прийнято регіональні програми стимулювання до впровадження 

енергоефективних технологій ОСББ, ЖБК Одеської області на 2017-2018 роки та 

регіональна програма підвищення попиту населення до впровадження заходів 

енергозбереження в Одеській області на 2017-2018 роки. Обидві програми 

передбачають фінансування на заходи з енергозбереження на 2017 рік з обласного 

бюджету по 2,0 млн.грн. відповідно. Однак, програма не працює у зв’язку із 

відсутністю фінансування.  

У м. Одесі, м. Чорноморськ та Арцизькому районі прийняті програми 

відшкодування частини суми/відсотків за кредитами населення, ОСББ та ЖКГ. 

За січень–липень 2018 року перевагами програм на потреби термомодернізації 

житлових будівель, впровадження інших енергоефективних заходів скористалися 

133 позичальники на загальну суму 924,25 тис.грн.  
 

8. СОЦІАЛЬНА СФЕРА 
8.1. Зайнятість населення та ринок праці 

Виконання ключових кроків у І півріччі 2018 року: 
 забезпечення надання шукачам роботи своєчасних та якісних послуг, спрямованих 

на прискорення їх працевлаштування. 

Протягом січня-червня 2018 року мали статус безробітного понад 24,3 тис. 

осіб, що на 2,3 тис. менше, ніж в аналогічному періоді минулого року. 

Станом на 1 липня 2018 року у порівнянні з минулим роком кількість 

безробітних зменшилась на 3,7% та становила майже 8,6 тис. осіб, з яких майже 

кожна друга особа – жінка, кожна третя – молодь віком до 35 років. 

Протягом січня-червня 2018 року роботодавцями заявлено 25,1тис. вакансій, 

що на 5,5% більше, ніж  в аналогічному періоді 2017 року. Станом на 1 липня 

2018 року їх кількість становила понад 5,0 тис. Із загальної кількості вакансій 

39,2% вакансій для службовців. 21,7% заявлені у сільських районах області. В 

цілому по Одеській області за цей період було укомплектовано 14,8 тис. вакансій. 

Рівень укомплектування вакансій становив 59,0%. 

За сприянням базових центрів зайнятості Одеської області протягом  

I півріччя 2018 року отримали роботу понад 15,6 тис. осіб, з них 10,8 тис. з числа 

зареєстрованих безробітних. Рівень працевлаштування безробітних збільшився на 

0,6 в.п. в порівнянні з відповідним періодом минулого року та складає 44,3%. 

На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працевлаштовано 

213 безробітних (64 особи, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці 

та 149 осіб, які працевлаштована суб’єктами малого підприємства в пріоритетних 

видах економічної діяльності). 

 консолідація спільних зусиль всіх державних та недержавних структур та 
організацій як громадських, так і волонтерських, з метою сприяння наданню всебічних, 



 

39 
 

повноцінних, якісних та своєчасних послуг внутрішньо переміщеним особам та 
демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в АТО. 

Протягом січня-червня 2018 року 214 учасників АТО охоплено 

профорієнтаційними послугами. 149 осіб взяли участь у інформаційних семінарах 

із загальних питань зайнятості, «Легальна зайнятість», 79 - у семінарах з техніки 

пошуку роботи «Використання джерел інформації про вакансії», 69 осіб 

навчались співбесіді з роботодавцем, 86 осіб навчались складанню резюме,  

50 осіб взяли участь у семінарах з орієнтації на професійне навчання, 44 особи - у 

семінарах з орієнтації на відкриття власної справи, 14 - з орієнтації на громадські 

роботи, у різних тренінгах - 43 особи.  

Для 202 учасників АТО було проведено 27 цільових семінарів - 

«Інформаційний семінар для військовослужбовців та учасників АТО». 

Протягом січня – червня 2018 року отримували послуги Одеської державної 

служби зайнятості 299 внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які отримали довідку 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №509 «Про 

облік внутрішньо переміщених осіб», з них 198 осіб мали статус безробітного. 

Одеська державна служба зайнятості сприяла працевлаштуванню  

53 внутрішньо переміщених осіб, з них – 49 безробітних. 179 осіб з числа 

внутрішньо переміщених осіб охоплено профорієнтаційними послугами.  

127 осіб взяли участь у інформаційних семінарах з загальних питань 

зайнятості та з питань легальної зайнятості, 72 – у семінарах з техніки пошуку 

роботи «Використання джерел інформації про вакансії», 94 – навчались співбесіді 

з роботодавцем, 94 – складанню резюме, 42 – взяли участь у семінарах з орієнтації 

на професійне навчання, 35 осіб – у семінарах з орієнтації на відкриття власної 

справи, 12 – з орієнтації на громадські роботи, у різних тренінгах – 33 особи.  

Також, для 52 внутрішньо переміщених осіб було проведено 9 цільових 

профінформаційних семінарів. 

 забезпечення підвищення професійної якості робочої сили та її мобільності на 
ринку праці шляхом організації професійного навчання, орієнтованого на задоволення 
поточних та перспективних потреб роботодавців, з максимальним використанням 
навчальної бази Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби 
зайнятості. 

У звітному періоді за направленням центрів зайнятості навчались понад  

5,1 тис. безробітних. Рівень працевлаштування після закінчення профнавчання склав 

90,6%. 

Професійне навчання безробітних орієнтовано на виконання замовлень 

роботодавців. Під конкретне замовлення роботодавців та на конкретні робочі місця 

впродовж січня-червня 2018 року проходили навчання майже 4,0 тис. безробітних, що 

становить 76,9% від загальної кількості осіб, які навчались.  

В Одеському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості 

впродовж січня-червня 2018 року проходили навчання майже 4,8 тис. безробітних, в 

тому числі майже 0,2 тис. осіб з 17 регіонів України.  

За сприяння державної служби зайнятості забезпечено тимчасову зайнятість 5,9 

тис. громадян, зокрема, 1,6 тис. осіб взяли участь у громадських роботах та 4,3 тис. 

осіб в інших роботах тимчасового характеру. Найбільш поширені види громадських 

робіт: благоустрій територій, зон відпочинку та інформування населення про субсидії. 
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Профорієнтаційними послугами охоплено 89,5 тис. громадян, в т.ч. 23,2 тис. 

безробітних. Також профорієнтаційними послугами було охоплено 45,1 тис. осіб, що 

навчаються у навчальних закладах різних типів, з них учні загальноосвітніх шкіл 

становили 41,3 тис. осіб. 

 забезпечення підвищення якості надання послуг роботодавцям, в т.ч. заохочення 
роботодавців, які зберігають діючі та створюють нові робочі місця насамперед для 
громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці.   

Завдяки підвищенню результативності роботи Одеської обласної служби 

зайнятості щодо оперативного працевлаштування громадян кількість зареєстрованих 

безробітних станом на 1 липня 2018 року, у порівнянні з відповідною датою 2017 

року, скоротилася на 3,7% та становила 8,6 тис. Кількість отримувачів допомоги по 

безробіттю скоротилася на 5,4% та становила 6,5 тис. осіб. 

Протягом І півріччя 2018 року отримували послуги Одеської обласної 

служби зайнятості 319 осіб, в т.ч. мали статус безробітного – 229 осіб, з них 

працевлаштовано 51 особу, в т.ч. 5 осіб з інвалідністю. 

 утворення в усіх сферах економічної діяльності 25,0 тис. робочих місць. 
Протягом січня-квітня 2018 року в усіх сферах економічної діяльності було 

утворено 9330 робочих місць, що майже в 1,5 рази менше, ніж у відповідному 

періоді 2017 року. Із загальної кількості робочих місць 2971 одиниця або 31,8% 

створено за рахунок підприємств-юридичних осіб, 6359 одиниць або 68,2% - за 

рахунок реєстрації фізичних осіб. 

За кількістю утворених робочих місць Одеська область посідає 5 місце 

серед інших регіонів України. 

Кількість ліквідованих робочих місць впродовж січня-квітня 2018 року 

становила 5237 одиниць. Співвідношення кількості створених і ліквідованих 

робочих місць становить 178,2%. 

  працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця за сприяння Державної 
служби зайнятості 24,1 тис. зареєстрованих безробітних. 

За сприяння державної служби зайнятості було працевлаштовано  

10084 особи, що менше, ніж у відповідному періоді 2017 року на 7,9%, рівень 

працевлаштування збільшився на 0,3 відсоткового пункту і становив 41,4%. 

На 1 липня 2018 року чисельність зареєстрованих безробітних становила 

8582 осіб, що на 3,7% менше у порівнянні з відповідною датою 0,6 %, що на рівні 

аналогічної дати 2017 року. 
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8.2. Грошові доходи населення та заробітна плата 
Виконання ключових кроків у І півріччі 2018 року: 

 чітко розмежувати відповідальність за наявність заборгованості із заробітної плати 
на підприємствах державного сектору економіки між міністерствами та відомствами, що 
здійснюють координацію роботи підприємств – боржників, та обласною державною 
адміністрацією, а також підвищити відповідальність міністерств, відомств за несвоєчасні 
розрахунки з підприємствами за виконані (за їх замовленням) роботи. 

За січень – червень 2018 року середньомісячна заробітна плата становила 

7631 грн. (8 місце) та збільшилась відносно січня – червня 2017 року на 24,0% 

(довідково: січень – червень 2017 року – 136,2%) (по Україні – 8377 грн.,  

на – 26,2%). 

За червень 2018 року заробітна плата становила 8556 грн. (8 місце,  

по Україні – 9141 грн). 

На 01.07.2018 року загальна сума заборгованості із заробітної плати 

становила 49,2 млн.грн., що на 0,66 млн.грн. або на 1,4% більше попереднього 

місяця, у тому числі по: 

- державних активних підприємствах – 10,4 млн. грн., що на 0,99 млн.грн. 

або на 10,5% більше попереднього місяця; 

- на недержавних активних підприємствах – 51,0 тис.грн., що на  

36,7 тис.грн. або у 3,6 рази більше попереднього місяця; 

- комунальних підприємствах – 743,1 тис.грн., що на 201,1 тис.грн. або на 

37,1% більше попереднього місяця; 

- підприємствах-банкрутах – 37,8 млн.грн., що на 0,6 млн.грн. або на 1,5% 

менше попереднього місяця; 

- неактивних підприємствах – 227,4 тис.грн., що на рівні суми 

заборгованості на 01.06.2018 року. 

Загальна кількість підприємств-боржників становить 14: 9 – економічно 

активних, у тому числі 6 підприємств-боржників державної форми власності,  

1 комунальне підприємство, 2 недержавних підприємства, 4 – підприємства–

банкрути, 1 – неактивне підприємство. 

Найбільша заборгованість із виплати заробітної плати - на ПАТ «Одеський 

НПЗ» - 30875,5 тис. грн. – 62,7% загальної заборгованості, 81,6% заборгованості 

по підприємствах – банкрутах; 

- ПАТ «Чорномортехфлот» - 5934,8 тис.грн. - 15,7% заборгованості по 

підприємствах-банкрутах. 

Проблемним залишається питання наявності значної заборгованості із 

виплати заробітної плати на державних підприємствах (11,1 млн. грн. або 22,6% 

до загальної суми заборгованості), а саме:  

 ДП «СКБ «Молнія» Державного концерну «Укроборонпром» –  

4,8 млн.грн.; 

 ДП «Ренійський МТП» - 3,1 млн.грн.; 

 ДП «Енергомонтажний поїзд №754» - 1,3 млн.грн.; 

 ДП «Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-

конструкторський інститут» - 0,7 млн.грн.; 

 Чорноморське ДП «Чоразморшлях» - 0,6 млн.грн.; 

 Іванівське ДП «Хлібна база №77» - 0,3 млн.грн.; 
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  ДП «ДРПВІ «Укрпівдендіпроводгосп» - 0,3 млн. грн. 

26 червня 2018 року проведено засідання комісії з питань дотримання 

законодавства про працю щодо легалізації зайнятості населення та забезпечення 

виплати заробітної плати, на якому розглядалися виконання протокольних 

доручень, наданих на попередньому засіданні комісії 31.05.2018. 

Затверджено розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

06.07.2018 №702/А-2018 «Про внесення змін до розпорядження голови Одеської 

обласної державної адміністрації від 27 квітня 2017 року №357/А-2017», яким 

внесені зміни та головою Комісії з питань дотримання законодавства про працю 

щодо легалізації зайнятості населення та забезпечення виплати заробітної плати 

визначено голову обласної державної адміністрації. 

Обласною державною адміністрацією підготовлено та затверджено 

розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 03.07.2018 

№684 щодо затвердження Плану заходів на 2018 рік щодо наповнення місцевих 

бюджетів області та раціонального використання бюджетних коштів з 

урахуванням реалізації основних соціально важливих бюджетних програм, яким 

передбачено координацію дій з питань детінізації доходів та відносин у сфері 

зайнятості населення в Одеській області, проведення засідань комісії з питань 

легалізації зайнятості населення. 

Опрацьовується План спільних заходів з питань детінізації доходів 

громадян та зайнятості населення на 2018 рік, який буде затверджено 

найближчим часом. 

31 липня 2018 року проведено засідання комісії з питань дотримання 

законодавства про працю щодо легалізації зайнятості населення та забезпечення 

виплати заробітної плати, на якому розглядалися питання погашення 

заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області; легалізація 

заробітної плати іноземних громадян та осіб без громадянства в Одеській області. 

В засіданні прийняли участь начальник Головного управління державної 

міграційної служби в Одеській області та директор обласного центру зайнятості. 
 

8.3. Соціальне забезпечення 
Виконання ключових кроків у І півріччі 2018 року: 

 Основним пріоритетним напрямом буде забезпечення гарантованого рівня та 
якості життя, соціального захисту малозабезпечених, пільгових верств населення, учасників 
антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб.  
 Рішенням Одеської обласної ради затверджена обласна комплексна 

програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист 

населення в Одеській області», на реалізацію заходів якої за рахунок обласного 

бюджету у 2018 році передбачено 51941,0 тис. грн. 

Програмою заплановано надати матеріальну допомогу мешканцям Одеської 

області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених 

обставин, за рахунок коштів обласного бюджету на загальну суму 7500,0 тис. грн., 

фактично  використано 4948,4 тис. грн.  

За І півріччя 2018 року відбулося 6 засідань обласної координаційної ради, 

всього розглянуто 715 справ, які надійшли від мешканців Одеської області – 

громадян різних категорій, які опинилися у скрутному становищі внаслідок 

непередбачених обставин. 
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За рахунок обласного бюджету згідно з розпорядженнями голови обласної 

державної адміністрації допомогу виділено 55 особам за на суму 3100,0 тис.грн.  

Середній розмір наданої допомоги на одну особу становить 56,36 тис.грн. 

За наказами Департаменту соціальної та сімейної політики обласної 

державної адміністрації допомогу виділено 606 особам на суму 4302,6 тис.грн. 

Відмовлено 54 особам. 

Середній розмір наданої допомоги на одну особу становить 7,1 тис.грн.  

В обласному бюджеті на 2018 рік передбачено 840,0 тис.грн. на надання 

щомісячних довічних стипендій громадянам віком старше 100 років.  

У І півріччі 2018 року отримали 40 осіб щомісячну довічну стипендію громадянам 

старше 100 років, на загальну суму – 248,0 тис.грн., у т.ч. поштового збору – 

2660,00 грн. Розмір допомоги на одну особу становить 1000 грн. у місяць. 

На 2018 рік в обласному бюджеті передбачено на надання щомісячних 

стипендій інвалідам війни та учасникам бойових дій Другої світової війни, 

інвалідам війни, учасникам бойових дій, інвалідам І групи загального 

захворювання у Республіці Афганістан та бойових дій на території інших країн на 

загальну суму 9447,0 тис.грн. У І півріччі 2018 року отримали 1590 осіб 

щомісячну стипендію інвалідам війни та учасникам бойових дій Другої світової 

війни, інвалідам війни, учасникам бойових дій, інвалідам І групи загального 

захворювання у Республіці Афганістан та бойових дій на території інших країн 

виплачено на загальну суму 4939,5 тис.грн., у т.ч. поштового збору -  

0,00 тис.грн. Розмір допомоги становить 500 грн. у місяць. 

На 2018 рік в обласному бюджеті передбачено на надання щомісячної 

допомоги сім`ям загиблих (померлих) військових, які брали участь в бойових діях 

у Республіці Афганістан та інших країнах на загальну суму 5472,0 тис.грн.  

У І півріччі 2018 року отримала 341 сім`я цільову адресну допомогу на загальну 

суму 1969,8 тис. грн., у т.ч. поштового збору – 4668,00 грн. Розмір допомоги на 

одну сім'ю становить 1200 грн. у місяць. 

На 2018 рік в обласному бюджеті передбачено на надання щорічної виплати 

до Дня Перемоги інвалідам війни та учасникам бойових Другої світової війни на 

загальну суму 1350,0 тис. грн. У І півріччі 2018 року отримали 450 осіб щорічну 

виплату до Дня Перемоги інвалідам війни та учасникам бойових дій на загальну 

суму 1350 тис.грн. Розмір допомоги становить 3000 грн. у місяць. 

На 2018 рік в обласному бюджеті передбачено щоквартальне надання 

матеріальної допомоги колишнім політв’язням і репресованим 340,0 тис грн.  

У І півріччі 2018 року зазначену допомогу отримали 72 особи на загальну суму  

150,1 тис. грн. 

На 2018 рік в обласному бюджеті передбачено на надання щоквартальної 

цільової адресної допомоги сім`ям загиблих (померлих) осіб, смерть яких 

пов`язана з Чорнобильською катастрофою на загальну суму 456,0 тис.грн.  

У І півріччі 2018 року отримали 219 сімей щоквартальну цільову адресну 

допомогу на загальну суму – 131,4 тис. грн., у т.ч. поштового збору - 522,00 грн. 

Розмір допомоги на одну особу становить 300 грн. у квартал. 

 На 2018 рік в обласному бюджеті передбачено на надання одноразової 

матеріальної допомоги або відшкодування вартості санаторно-курортного 

лікування в санаторіях Одещини осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 1-3 категорії, ветеранів війни, сім’ї загиблих (померлих) в АТО, осіб з 
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інвалідністю загального захворювання, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства у 

супроводі одного із батьків (за необхідності) 3000,0 тис.грн., з них: 

 - передбачено кошти у сумі 1000,0 тис. грн., що дає можливість оздоровити 

122 ветерана війни, учасника бойових дій АТО. За І півріччя 2018 року 

оздоровлено 16 осіб на загальну суму 130,98 тис. грн.; 

 - для осіб з інвалідністю  загального захворювання, дітям з інвалідністю та 

особам з інвалідністю з дитинства у супроводі одного із батьків передбачено 

кошти у сумі 1000,0 тис. грн., що дає змогу оздоровити 146 осіб з інвалідністю. За 

І півріччя 2018 року оздоровлено 22 особи на загальну суму 150,08 тис. грн.; 

 - для постраждалих від Чорнобильської катастрофи І-ІІІ категорії 

передбачено кошти на суму 1000,0 тис. грн., що дає змогу оздоровити 146 осіб. За 

І півріччя 2018 року оздоровлено 24 особи (з них 13 осіб ІІ та ІІІ категорії) на 

загальну суму 181,46 тис.грн. 

Надання одноразової додаткової адресної матеріальної допомоги 

багатодітним сім’ям, які виховують п’ять і більше неповнолітніх дітей (у віці до 

16 років); щоквартальної підтримки сім'ям, які виховують дітей з розумовою 

відсталістю; одноразової допомоги до Дня Перемоги учасникам війни Другої 

світової війни; щомісячної цільової адресної допомоги громадянам Одеської 

області (крім мешканців м. Одеса), постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи І категорії І групи інвалідності на придбання ліків згідно з рішення 

Одеської обласної ради здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.  

 На 01.07.2018 всього на обліку в органах соціального захисту населення 

Одеської області 41436 осіб, які переміщені з тимчасово окупованої території та 

районів проведення антитерористичної операції з них: 

- 10295 дітей; 

- 1798 осіб з інвалідністю; 

- 10014 пенсіонерів. 

За січень - червень 2018 року щомісячну адресну допомогу внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату 

житлово-комунальних послуг призначено та профінансовано 7231 сім’ю на суму 

65,0 тис.грн.  

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 №280 

«Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, Департаментом 

надано 5 заявок до Міністерства соціальної політики України на грошову 

компенсацію для учасників бойових дій із числа внутрішньо переміщених осіб на 

суму 3,741 млн.грн.  

На 01.07.2018 від Міністерства соціальної політики України не надходило 

коштів на грошову компенсацію. 
 

8.4. Пенсійне забезпечення 
Виконання ключових кроків у І півріччі 2018 року: 

 поліпшення якості обслуговування громадян.  

З питань пенсійного забезпечення прийом та обслуговування громадян 

ведеться за принципом «єдиного вікна» у відповідних залах обслуговування. Для 

осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення забезпечена 
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доступність і безпека приміщень, де здійснюється обслуговування. Є зони 

очікування для пенсіонерів, які обладнані місцями для сидіння, столами для 

оформлення документів, інформаційними стендами, що розміщені в зручному для 

перегляду місці з метою надання інформації в зручній для сприйняття формі. 

Також в зонах очікування розміщуються журнал скарг та пропозицій, скринька 

для звернень громадян.  

Будь-яка особа незалежно від місця реєстрації може отримати загальну 

інформацію про умови, порядок призначення, перерахунку, виплати пенсій, 

одержати інформацію з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру 

загальнообов'язкового державного соціального страхування, надати документи 

для призначення або перерахунку пенсій. 

Створено 29 віддалених робочих місць в сільських та міських радах 

об'єднаних територіальних громад, центрі надання соціальних послуг та в інших 

закладах, прийом громадян в яких ведеться відповідно до узгодженого графіка.  
 

 зміцнення фінансової стабільності пенсійної системи.  
Фінансова стабільність пенсійної системи області обумовлена збільшенням 

доходів Фонду області. Протягом І півріччя 2018 року надходження з усіх джерел 

головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області становили 

8868,0 млн.грн., що на 2483,7 млн.грн. або на 38,9% більше ніж за I півріччя 2017 

року. Видатки на пенсійні витрати в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року 

збільшились на 2484,8 млн.грн. і склали 8868,0 млн.грн.  

З початку року власні надходження головного управління Пенсійного фонду 

України в Одеській області становили 3987,1 млн.грн., що на 847,7 млн.грн. або 

на 21,3% більше ніж за аналогічний період 2017 року. З них податковими 

органами зібрано 3939,4 млн.грн. частки від єдиного соціального внеску, що на 

234,0 млн.грн. або на 6,3% більше від плану. Органами Пенсійного фонду України 

отримано 47,7 млн.грн. власних коштів або 105,6% до плану. 

 впровадження електронних технологій . 

Розширена функціональність дистанційного доступу до послуг, що 

надаються Пенсійним фондом. Станом на 01 липня 2018 року доступ для 

отримання послуг в електронному вигляді на веб-порталі Пенсійного фонду 

України надано 84415 фізичним та юридичним особам. За І півріччя  

2018 року зареєстровано 30372 користувача веб-порталу, що майже в 3 рази 

перевищує показник за аналогічний період 2017 року.  

Нові функції Веб-порталу дозволяють користувачам побачити дані про свій 

страховий стаж або свою пенсійну справу. Оновлений портал дав можливість за 

допомогою електронного цифрового підпису самостійно зареєструватися на Веб-

порталі, пройти автентифікацію, переглядати всі свої звернення до органів Фонду, 

стану їх обробки, подати заяву на призначення та перерахунок пенсії, переглянути 

свою електронну пенсійну справу та дані своєї електронної персональної 

облікової картки застрахованої особи. 

 автоматизація управління та контролю. 

Оновлено реєстр застрахованих осіб Державного реєстру 

загальнообов’язкового державного соціального страхування даними про 640 тис. 

застрахованих осіб, за яких звітують близько 39 тис. страхувальників. Також реєстр 

поповнено даними на 82,4 тис. фізичних осіб-підприємців, які звітували за себе. 
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 розвиток інформаційних ресурсів із заохоченням до запровадження 
інноваційних технологій. 

Продовжується емісія платіжних карток, які одночасно є пенсійними 

посвідченнями (електронні пенсійні посвідчення), із зазначенням на них графічної 

та електронної інформації про власника для внутрішньо переміщених осіб. За І 

півріччя 2018 року видано 6842 електронних пенсійних посвідчення. На основі 

підсистеми «Призначення та виплата пенсій деяким категоріям громадян» з АТ 

«Ощадбанк» реалізовано технологію електронного документообігу з 

використанням електронного цифрового підпису. Щомісячно опрацьовується 

передача списків на виплату пенсій по військових пенсіонерах в електронній 

формі (електронний оригінал документа, без використання паперових 

документів). 

Реалізовано замовлення та отримання в електронному вигляді довідок 

та/або витягу з відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру 

загальнообов’язкового державного соціального страхування та замовлення 

послуги інформування за допомогою СМС-повідомлення, електронної пошти. 

Станом на 01.07.2018 СМС-повідомлення отримують близько 2,0 тис. громадян. 
 

 кадровий розвиток пенсійної системи. 

У I півріччі 2018 року робота з кадровим складом головного та підвідомчих 

управлінь була спрямована на подальше виконання Стратегії розвитку і зміцнення 

кадрового потенціалу органів Пенсійного фонду України у 2016 – 2018 роках. На 

01.07.2018 штатна чисельність органів Пенсійного фонду України Одеської 

області складає 1324 одиниці (у т.ч. по головному управлінню – 224), фактична 

чисельність – 1193 (у т.ч. по головному управлінню 205). Укомплектованість 

кадрами складає - 90,1% (по головному управлінню – 91,5%). З початку року 

призначено 61 особу, з них на посади державної служби – 57, звільнено – 58, з них 

державних службовців - 55. Загальна плинність кадрів склала 4,9 %. На 01.07.2018 

налічується 131 вакансія.  

Протягом І кварталу оптимізовано чисельність головного та об'єднаних 

управлінь на 40 одиниць. Для проведення у 2018 році оцінювання результатів 

службової діяльності державних службовців органів Фонду, відповідно до ст.44 

Закону України «Про державну службу», визначено завдання і ключові показники 

результативності, ефективності та якості на 217 державних службовців головного 

та 911 державних службовців об'єднаних управлінь. 
 

 забезпечення прозорості та відкритості діяльності Пенсійного фонду, більш 
активне залучення громадськості до вирішення питань формування та реалізації державної 
політики з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають 
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. 

Ведеться системна роз'яснювальна робота, оприлюднюється у електронних 

та друкованих ЗМІ, надаються роз’яснення на радіо та телебаченні, а також 

ведеться розсилка електронних інформаційних листів до підприємств та в 

організації. За звітний період керівники і спеціалісти управлінь Фонду взяли 

участь у 523 зустрічах та зборах трудових колективів на підприємствах, установах 

і організаціях із загальною кількістю 9956 осіб. Проведено 524 зустрічі з 

населенням за місцем проживання (присутні - 2691 особа), 378 виїзних прийомів в 
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сільських і селищних радах (звернулося 2657 осіб), 114 зустрічей з 

представниками ветеранських та громадських організацій (присутні - 3377 осіб). 

Прочитано 60 лекцій для 1108 безробітних. За цей же період проведено 81 «пряму 

телефонну гарячу лінію», під час проведення яких за роз’ясненнями звернулось 

672 громадянина. За звітний період відбулося 84 Дні Пенсійного фонду (охоплено 

заходом 1296 осіб) та 114 «Днів відкритих дверей» (1512 присутніх), організовано 

58 зустрічей з учнівською молоддю та студентами (2134 особи), відбулося 118 

занять в Школі майбутнього пенсіонера, які відвідали 822 особи та 144 засідання 

круглого столу. Проведено 7 прес-конференцій, 8 брифінгів, 40 флешмобів, 

відбулося 62 виступи на телебаченні та 88 у радіоефірах. На сторінках друкованих 

видань розміщено 284 публікації та 862 інформаційних повідомлення на веб-

ресурсах. Розповсюджено 16,0 тис буклетів, листівок та брошур. Ведеться робота 

щодо популяризації впровадження накопичувальної системи пенсійного 

страхування, проведено 240 заходів, на яких поінформовані про накопичувальну 

систему 3875 осіб. 

Для більш активного залучення громадськості до вирішення питань 

формування та реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення та 

ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному 

страхуванню головним управлінням проводиться моніторинг громадської думки. 

На протязі звітного періоду проведено анкетування 7318 пенсіонерів та 6730 

застрахованих осіб. Результатом дослідження громадської думки є доволі високий 

рівень пенсіонерів (7230 або 98,8% з кількості опитаних) та застрахованих осіб 

(6434 або 95,6% з кількості опитаних), задоволених якістю надання послуг, що 

свідчить про доволі високу довіру до органів Фонду регіону та його діяльності.  
 

8.5. Житлово-комунальне господарство 
Виконання ключових кроків у І півріччі 2018 року: 

 реконструкція системи водопостачання та водовідведення Одеської області.  
На розв’язання існуючих проблем щодо забезпечення населених пунктів 

області якісним водопостачанням спрямована регіональна програма «Питна вода 

Одеської області на 2010-2013 роки і період до 2020 року», яка затверджена 

рішенням Одеської обласної ради від 10 вересня 2010 року №1170-V. 

Рішенням Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 року №649-VІІ «Про 

обласний бюджет Одеської області на 2018 рік» виділено кошти на виконання 

заходів регіональної програми «Питна вода Одеської області на 2010-2013 роки і 

період до 2020 року» у сумі 34 771,4 тис.грн. 

 За звітний період здійснювалося фінансування напрямку Програми: розвиток 

систем водопостачання та водовідведення (капітальний ремонт, реконструкція та 

будівництво водопровідно-каналізаційних мереж, водопровідних і каналізаційних 

насосних станцій, артсвердловин, каналізаційних очисних споруд та резервуарів для 

накопичення чистої води). 

За І півріччя 2018 року виконано робіт на 4 189,605 тис.грн. (12% від загальної 

суми), а саме здійснено: 
- будівництво артезіанської свердловини та бювету за адресою м.Чорноморськ, вул. Парусна 

(Героїв Сталінграду), 4-Б; 

- капітальний ремонт водопровідних мереж вул. Б.Хмельницького та вул. М.Грушевського в 

с.Новогеоргіївка Ананьївського району Одеської області; 
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- реконструкцію системи водопостачання, с. Великий Дальник Біляївського району; 

- капітальний ремонт водопровідних мереж с.Ясеново - 2 Любашівського району Одеської 

області; 

- капітальний ремонт водопровідних мереж с.Солтанівка Любашівського району Одеської 

області; 

- реконструкцію діючого міського трубопроводу питної води по вул. Суворова в м. Болград. 

- капітальний ремонт водопроводу Кучурганської сільської ради вул.П.Каплуна, 

вул.Вінніка, вул.Артеменка. 

Для забезпечення питним водопостачанням м.Болград та сіл Ізмаїльського та 

Болградського району розроблено проектно-кошторисну документацію по об’єкту: 

«Будівництво магістрального водоводу питної води  Матроска – Ізмаїл – Болград з 

інженерними спорудами для водозабезпечення міста Болград та населених пунктів 

Болградського та Ізмаїльського районів Одеської області з реконструкцією споруд 

подачі води з підземних джерел в районі с. Матроски Ізмаїльського району Одеської 

області».  

Відповідно до технічного завдання проектом передбачається забезпечити 

питною водою із розрахунку 44,543 тис. жителів Болградського та Ізмаїльського 

районів. 

Для забезпечення якісною питною водою відновлення, та реконструкцію 

систем питного водопостачання та водовідведення, які перебувають у неробочому 

стані, за 9 місяців 2018 року, на розвиток та реконструкцію систем водопостачання 

та водовідведення області спрямовано 12 685,69 тис. грн. у тому числі за рахунок: 

1. Коштів державного бюджету – 1 131,209 тис.грн. проведено капітальний 

ремонт резервуара чистої води центрального водозабору в м.Арциз та капітальний 

ремонт системи водопостачання та водопровідної башти у с. Росіянівка 

Захарівського району. 

 2. Обласного бюджету розвитку – 1 793,90тис. грн. були вирішені питання з 

реконструкції напірних каналізаційних колекторів 1 та 2 в м. Арциз, проведено 

капітальний ремонт водопровідних мереж в селах Іванівка, Олександрівка та 

Агафіївка Любашівського району. 

 3. Також виконувались роботи по будівництву та реконструкції об’єктів 

водопостачання за рахунок районних, міських та селищних бюджетів та залучених 

підприємств і населення. Загальний об’єм робіт, виконаних за ці кошти, склав 

9 760,578 тис.грн.: 

- районних та міських бюджетів – 4 334,835 тис.грн.; 

- селищних та сільських бюджетів – 5 009,970 тис.грн.; 

- підприємств та населення – 415,773 тис.грн. 

За ці кошти було модернізовано 26 км водопровідних мереж, 6 артезіанських 

свердловин, на 33 насосних станціях замінено насосне обладнання, проведена 

реконструкція 11 водонапірних башт та 1 резервуару чистої води. 

Встановлення систем доочищення питної води. По вул. 25 Чапаївської Дивізії, 

у м. Болград було проведено заходи із встановлення системи доочищення питної 

води. Також по вул. Миру, Інзова, Мічуріна у м.Болград та у с. Виноградне 

Болградського району було проведено поточне обслуговування систем доочищення 

питної води та замінено обладнання. 

У ІVкварталі поточного року планується за рахунок обласного бюджету 

завершити роботи з капітального ремонту артезіанських свердловин №3 №4 на ВНС 

"Фортеця" по вул.Фанагорійська, 6 та одиночної артезіанської свердловини №6 по 
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вул.Нахімова зі встановленням станцій автоматичного керування з частотними 

перетворювачами та заміною насосних агрегатів в м. Ізмаїл Одеської області, 

будівництво (буріння) артезіанської свердловини по вул.Кутузова в с.Старі Трояни 

Кілійського району. Продовжується капітальний ремонт водогону та капітальний 

ремонт свердловини №4815 в с. Затишшя Подільського району.  

На даний час здійснюється коригування проектно-кошторисної документації 

по об’єкту «Будівництво розвідної водопровідної мережі в с. Вестерничани 

Подільського району. 

Поводження з твердими побутовими відходами в Одеській області. 

Районними державними адміністраціями та виконавчими комітетами рад міст 

обласного значення постійно виконуються заходи щодо підвищення рівня 

благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій, відповідно до яких 

проводиться робота з виявлення та ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ. 

Під час проведення щорічної обласної акції «За чисте довкілля» та дня 

благоустрою територій населених пунктів у 2018 році виявлено і ліквідовано 1811 

несанкціонованих сміттєзвалищ, обсяг зібраних побутових відходів на яких становив 

34,343 тис.м3, у тому числі: м.Одеса – 44 од. обсяг 9,63 тис.м3, м.Білгород-Дністровський – 5од. 

обсяг 0,092 тис.м3, м.Ізмаїл – 50од. обсяг 0,56 тис.м3, м.Южне – 1од. обсяг 0,033 тис.м3, 

Ананьївський р-н– 41од. обсяг 0,123 тис.м3, Арцизький р-н –102од. обсяг 1,98 тис.м3, Балтський р-н 

– 4од. обсяг 0,002 тис.м3, Березівський р-н – 18од. обсяг 0,116 тис.м3, Білгород-Дністровський р-н – 

164од. обсяг 0,292 тис.м3, Болградський р-н – 53од. обсяг 0,45 тис.м3, Великомихайлівський р-н – 

3од. обсяг 0,054 тис.м3, Іванівський р-н – 67од. обсяг 2,2 тис.м3, Ізмаїльський р-н–419од. обсяг  

2,1 тис.м3, Кілійський р-н – 47од. обсяг 0,991 тис.м3, Кодимський р-н – 20од. обсяг 0,118 тис.м3, 

Лиманський р-н – 198од. обсяг 5,973 тис.м3, Подільський р-н – 79од. обсяг 0,113 тис.м3, 

Окнянський р-н – 49од. обсяг 0,063 тис.м3, Любашівський р-н – 62од. обсяг 0,748 тис.м3, 

Миколаївський р-н – 12од. обсяг 0,025 тис.м3, Овідіопольський р-н – 14од. обсяг 0,039 тис.м3, 

Ренійський р-н – 26од. обсяг 0,6 тис.м3, Роздільнянський р-н – 89од. обсяг 0,711 тис.м3, 

Савранський р-н – 48од. обсяг 0,076 тис.м3, Саратський р-н –74од. обсяг 0,39 тис.м3, Тарутинський 

р-н – 42од. обсяг 1,5 тис.м3, Татарбунарський р-н – 15 од. обсяг 1,45 тис.м3, Захарівський р-н –  

19 од. обсяг 0,027 тис.м3, Ширяївський р-н – 46 од. обсяг 3,135 тис.м3. 
На території Одеської області знаходяться 610 зареєстрованих сміттєзвалищ та 

полігонів твердих побутових відходів, 131 з них не паспортизовані. Окрім відомих 

існує велика кількість стихійних сміттєзвалищ. З метою встановлення реальної 

ситуації з ТПВ в області Департаментом житлово-комунального господарства у 

співпраці з Департаментом екології та природних ресурсів здійснюються виїзди на 

місця до кожного району області з метою пошуку стихійних сміттєзвалищ та їх 

подальшою ліквідацією. 

У квітні 2018 року здійснено виїзди до Біляївського, Лиманського та 

Роздільнянського районів. Під час виїздів було виявлено 15 стихійних сміттєзвалищ 

у межах населених пунктів районів та поза їх межами. Зокрема у селах Велика 

Балка, Холодна Балка та Латівка Біляївського району, с.Крижанівка, с. Ліски та  

с. Сичавка Лиманського району. У м. Роздільна та с. Новоукраїнка та Єреміївка 

Роздільнянського району. 

Лиманською та Роздільнянською РДА проведено роботу з ліквідації 

зазначених стихійних сміттєзвалищ. Біляївською райдержадміністрацію роботу 

проведено частково, а саме, ліквідовано сміттєзвалище у селі Велика Балка та на 

його околицях. 
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У травні 2018 року здійснено виїзди до Овідіопольського, Білгород-

Дністровського та Саратського районів. Під час виїздів було виявлено 13 стихійних 

сміттєзвалищ у межах населених пунктів районів та поза їх межами.  

У червні 2018 року здійснено перевірку з виявлення стихійних сміттєзвалищ 

на території Татарбунарського, та Арцизького районів області. За результатами 

перевірки виявлено стихійні та неконтрольовані сміттєзвалища: в Татарбунарському 

районі – 3 од. та в Арцизькому районі – 4 од. 

Районними державними адміністраціями проведено роботу з ліквідації 

зазначених стихійних сміттєзвалищ.  

У липні поточного року здійснено виїзд до Ананьївского, Ізмаїльського, 

Окнянського, Подільського та Ренійського районів.  

За результатами перевірки виявлено 15 стихійних та неконтрольованих 

сміттєзвалищ, а саме:  
- у м. Ананьїв (2 од.) та селі Коховка Ананьївського району; 

- у с. Кислиця та Нова Некрасівка та смт Суворове Ізмаїльського району; 

- у с. Антонівка, Ставрово та смт Окни Окнянського району; 

- у с. Гидерим, Малий Фонтан та Чапаєвка Подільського району; 

- у с. Долинське, Нагорне та Новосільське Ренійського району. 

Районні державні адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування 

здійснюють заходи щодо ліквідації виявлених неконтрольованих сміттєзвалищ. 
 

 

9. ГУМАНІТАРНА СФЕРА 
9.1. Охорона здоров’я 

Виконання ключових кроків у I півріччі 2018 року: 
 Рішеннями місцевих рад бюджетні медичні заклади перетворити на 

комунальні неприбуткові підприємства. 
На виконання розпорядження КМУ від 30.11.2016 №1013-р «Про схвалення 

Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я» в Одеській області 

активно проводиться робота з перетворення бюджетних медичних закладів на 

комунальні неприбуткові підприємства (далі - КНП). Станом на 01.07.2018 є 

рішення Одеської обласної ради та 24-х територіальних місцевих рад про 

перетворення комунальних установ на вищезазначені підприємства. Протягом  

І півріччя 2018 року в області зареєстровано 24 заклади охорони здоров’я, які 

стали КНП (14 обласних установ, 8 районних Центрів ПМСД, міська лікарня в  

м. Теплодар та Балтський ЦПМСД Балтської об’єднаної громади). П’ять даних 

установ уклали договори з Національною службою здоров’я та з 01.07.2018 

почнуть отримувати фінансування за новими принципами. 
 

 Продовжити оптимізацію мережі закладів охорони здоров’я області  та 
ліжкового фонду згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №1024 «Про 
затвердження нормативу забезпечення стаціонарними ліжками у розрахунку на 10 тисяч 
населення» та перехід, за умови прийняття необхідних нормативних документів,  на 
фінансування не за кількістю ліжок, а за обсягами та якістю наданої медичної допомоги. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №1024 

«Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними ліжками у розрахунку 

на 10 тисяч населення» продовжується оптимізація мережі закладів охорони 

здоров’я області та ліжкового фонду відповідно. 
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Оптимізація (скорочення) ліжкового фонду приводиться у відповідність до 

потреб населення. 

За 9 місяців 2018 року ліжковий фонд медичних закладів області скоротився 

на 400 ліжок, у т.ч. по закладах охорони здоров’я, підпорядкованих Департаменту 

охорони здоров’я Одеської обласної ради – на 300 ліжок, (м.Одеса- 80, 

Ширяївська ЦРЛ -20, Дитяча залізнична лікарня – 60, Обласна дитяча кожно 

венерологічна лікарня -15, Обласний онкологічний диспансер -10, Обласний 

кожновенерологічний диспансер №1 – 10, Обласний центр соціально значущих 

хвороб - 105), та на 100 ліжок в закладах, підпорядкованих МОЗ України. (Клініка 

реконструктивної медицини 20, Кліника медичного університету -80).  

Показник забезпечення ліжковим фондом закладів охорони здоров’я області 

на 10 тис. населення на 01.09.2018 становить 67,1 (по закладах місцевого 

 бюджету – 62,5). 

 Запровадити оптимізацію адміністративно-господарських процесів в закладах 
охорони здоров’я шляхом створення медичних об’єднань за порідненими профілями 
(інфекційні, неінфекційні, соціально-значимими хвороби) з метою більш раціонального 
використання фінансових ресурсів. 

Оптимізація адміністративно-господарських процесів в закладах охорони 

здоров’я області у І півріччі 2018 року представлена створенням 3-х обласних 

медичних центрів: 

- КНП «Одеський обласний центр нефрології та діалізу»; 

- КНП «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб»; 

- КНП «Центр здоров’я та комунікацій» Одеської обласний ради». 

Рішенням Одеської обласної ради від 16.06.2017 №429-VII припинена 

діяльність комунальних установ «Одеський обласний протитуберкульозний 

диспансер», «Обласна клінічна туберкульозна лікарня», «Обласний 

протитуберкульозний диспансер №2», «Одеський обласний центр профілактики 

та боротьби зі СНІДом» шляхом їх злиття та перетворення на комунальне 

некомерційне підприємство «Одеський обласний центр соціально значущих 

хвороб» Одеської обласної ради». 

Рішенням Одеської обласної ради від 16.06.2017 №428-VII припинена 

діяльність комунальних установ «Одеський обласний Центр здоров’я», «Одеська 

обласна наукова медична бібліотека», «Одеські курси підвищення кваліфікації та 

перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів» шляхом їх 

злиття та перетворення на комунальне некомерційне підприємство «Центр 

здоров’я та комунікацій» Одеської обласної ради». 

Робота з оптимізації адміністративно-господарських процесів в закладах 

охорони здоров’я Одеської області триває. 

На території області змінено організаційно-правову форму власності, а саме 

з комунальних установ перетворені на комунальні некомерційні підприємства  

47 закладів охорони здоров’я які надають первину медичну допомогу населенню. 
 

 Продовжити удосконалення діяльності інституту сімейного лікаря на основі 
зміцнення ролі первинної медичної допомоги; розширення мережі лікарських амбулаторій у 
містах області (у сільській місцевості при можливості) шляхом створення їх у структурі 
житлових комплектів; забезпечення штатних посад спеціалістів загальної практики/сімейної 
медицини лікарями відповідного профілю на конкурсній основі. 
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З метою розвитку та удосконалення мережі закладів охорони здоров’я 

протягом 2018 року організовано Білгород-Дністровський районний Центр ПМСД 

та міський центр ПМСД в місті Южне. Відбулося об’єднання центрів ПМСД 

м.Балти та ПМСД Балтського району, припинено діяльність Ізмаїльського 

районного центру ПМСД,в звязку з чим кількість ЦПМСД складає 40 установ: 

зокрема 26 установ розташовано у районах області та 14 – у містах регіону. 

До складу Центрів ПМСД входить 111 амбулаторій, які розташовані в 

містах області та селищах міського типу (56 амбулаторії при Центрах і 55 – 

відокремлені структурні підрозділи ЦПМСД) та 178 установ даного типу на селі, 

також 485 ФАПів і ФП, зокрема 92 заклади даного типу обслуговує понад 1000 

осіб. 774 установи забезпечують роботу Центрів. 

Загальна кількість амбулаторій нараховує 297 закладів, серед яких 182 

амбулаторії, розташовані у сільській місцевості регіону та 115 – у містах.  

Серед наявних амбулаторій до складу Центрів ПМСД входить 289 

амбулаторій, існують 3 самостійні заклади даного типу, 2 амбулаторії у складі 

міської лікарні та 2 амбулаторії у складі ЦРЛ. 

Крім установ амбулаторного типу, первинну медичну допомогу на засадах 

загальної практики надають заклади, в яких відкриті відділення та кабінети 

сімейної медицини. У містах організовано 5 подібних відділень, серед яких 

зареєстровані поліклінічні відділення лікарень м. Білгород-Дністровський,  

м. Одеса (2), м. Теплодар та  м. Чорноморськ,. Працює відділення сімейного типу 

при Миколаївській ЦРЛ. 

Рівень укомплектованості посад лікарями сімейної медицини в районах 

області складає 55,4%. У всіх районах прийняті районні програми стимулів для 

заохочення молодих спеціалістів. 

Забезпеченість населення Одеської області лікарями загальної практики 

сімейної медицини на 01.01.2016 становила 4,2 на 10 тисяч, на теперішній час 

становить 4,0. 

В області затверджено план спроможних мереж надання первинної 

медичної допомоги в області (Розпорядженням обласної державної адміністрації 

від 26.10. 2018 №1231/А).  

Для розвитку мережі закладів охорони здоров’я області передбачена 

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, 

спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості. 

До кінця поточного року заплановано відкриття двох нових амбулаторій 

загальної практики сімейної медицини, а саме в Савранському районі та 

Маяківській ОТГ. 

Проводити щоквартальний моніторинг діяльності Центрів первинної медико-
санітарної допомоги, як юридично самостійних закладів, на усіх адміністративних 
територіях області та усіх видів підпорядкованості (приватні установи загальної практики) 
тощо. 

З метою підвищення якості надання первинної медичної допомоги 

населенню Одеської області та на виконання розпорядження Одеської обласної 

державної адміністрації від 18.05.2017 № 408/А-2017 «Про затвердження плану 

роботи з виконання у 2017 році завдань Державної стратегії регіонального 

розвитку України» проводиться щоквартальний моніторинг діяльності Центрів 

первинної медико-санітарної допомоги з питань: 
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– забезпечення та раціонального використання лікарських засобів, виробів 

медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів; 

– виконання та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів 

із забезпечення населення первинною медико-санітарною допомогою. 

 Закінчити створення єдиної оперативної диспетчерської для підвищення 
ефективності роботи служби екстреної медичної допомоги. 

В Одеській області в березні 2018 року відкрили Єдину оперативну-

диспетчерську службу КУ «Одеський обласний центр екстреної медичної 

допомоги і медицини катастроф». 

Єдина оперативна диспетчерська служба (ЄОДС) значно зменшує час 

прибуття бригади медиків до пацієнта. Це стає можливим завдяки автоматизації 

прийому викликів, електронному контролю всіх етапів надання швидкої 

допомоги, а також оптимізації управління ресурсами. Інформація автоматично 

обробляється та передається безпосередньо на мобільний пристрій бригади 

швидкої допомоги. Відтак, завдяки роботі служби налагоджено вибір найближчої 

бригади для виконання заявки. Також обирається найкоротший маршрут її руху 

завдяки застосуванню GPS-навігації.  

На базі ЄОДС відкрито кабінет телемедицини. Він дозволяє надавати 

екстрену консультативну допомогу лікарям Одеської області та виконувати 

розшифровку більше 100 електрокардіографічних досліджень на добу. 

На базі «Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і 

медицини катастроф» створено й кабінет моніторингу якості надання медичної 

допомоги. Це перший такий кабінет в Україні. Його спеціалісти дізнаються у 

пацієнтів про якість отриманої ними медичної послуги. 

Станом на 13.06.2018 23 райони та 18 міст Одеської області підключено до 

послуг Єдиної оперативної диспетчерської служби. Залишається підключити до 

послуг служби Ананьївський, Ширяївський та Савранський райони. 
 

9.2. Освіта  
Виконання ключових кроків у І півріччі 2018 року: 

 

 продовження роботи щодо формування оптимальної мережі загальноосвітніх 
навчальних закладів та створення опорних навчальних закладів, у тому числі в межах 
територіальних громад. 

Загальна середня освіта 

Система закладів загальної середньої освіти області складається з 860 

закладів загальної середньої освіти різних типів і форм власності, а саме:  

- шкіл І ступеня – 25 (3633учнів); 

- шкіл І- ІІ ступенів – 99 (8031 учень); 

- шкіл І-ІІІ ступенів – 372 (157162 тис. учнів). 

В області функціонують: 8 ліцеїв, де навчаються 2106 учнів,  

8 гімназій, у яких здобуває освіту 5061 учень, 276 начально-виховних комплексів, 

де навчаються 67638 здобувачів освіти, 23 спеціальні школи- інтернати з 

навчанням та вихованням для 2723 учнів. Працюють 11 вечірніх шкіл, у яких 

навчаються 2797 учнів. 

Надають освітні послуги 27 приватних закладів загальної середньої освіти із 

загальною кількістю учнів 5193 та 6 закладів інших відомств – 532 учні, 5 – не 

функціонують. 
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За формою власності заклади загальної середньої освіти області 

розподіленні наступним чином: 825 – комунальної власності, 7 – державної, 28 – 

приватної. 

Вживаються заходи щодо подальшого формування оптимальної мережі 

закладів освіти, зокрема опорних шкіл та їх філій. 

Опорні школи є осередками отримання якісної загальної середньої освіти в 

області. Під час організації роботи освітніх округів створення опорних закладів є 

першочерговим. Опорні школи - це  потужні автономні освітні установи, які 

забезпечать розбудову системи якісної освіти у регіоні, рівний доступ до неї усіх 

категорій учасників освітнього процесу.  

Відповідно до Стратегічного плану розвитку освітньої галузі області 

проводиться робота по удосконаленню мережі закладів загальної середньої освіти 

та триває утворення опорних шкіл. 

На даний час функціонує 27 опорних закладів з 46 філіями, 7 з яких 

функціонує в об’єднаних територіальних громадах. Під час організації роботи 

опорних закладів першочерговим є створення потужних автономних освітніх 

установ.  

Триває робота із створення відповідного освітнього середовища у цих 

закладах, здійснюється закупівля інтерактивних комп’ютерних комплексів, 

предметних кабінетів та лабораторій, шкільних автобусів. Опорні заклади на 

100% підключені до швидкісного Інтернету та якісного сигналу WI-FI, що 

забезпечує можливості використання дистанційних форм навчання. 

До кінця поточного року планується утворення 32  опорних закладів.  

Найбільш перспективним і вигідним для області є формування освітнього 

простору в об’єднаних територіальних громадах. 
 

 забезпечення рівним доступом до освіти дітей з особливими освітніми 
потребами, створення безбар’єрного освітнього середовища. 

Розвиток інклюзивної, інтегрованої та спеціальної освіти є одним з 

пріоритетних напрямків розвитку освіти Одещини. 

У І півріччі 2018 року у закладах дошкільної та загальної середньої освіти 

отримували освітні послуги 6 406 дітей з особливими освітніми потребами, з яких 

2 700 - дошкільного віку та 3706 – шкільного віку. 

У 108 закладах освіти функціонували 205 класів з інклюзивною формою 

навчання та 20 спеціальних класів, в яких отримували освітні послуги 465 дітей з 

особливими освітніми потребами (у 2016 – 248 дітей).  

У поточному році  відкрито на 127 класів більше, ніж у попередньому 2016 

– 2017 навчальному році (78 класів). 
 

 впровадження інклюзивної та інтегрованої  форми навчання, захист прав та 
інтересів дітей, які потребують підтримки з боку держави. 

Діти з особливими освітніми потребами по мірі можливості охоплені 

гуртковою роботою, зокрема понад 100 дітей з особливими освітніми потребами 

залучені до гурткової роботи у загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти. 

У І півріччі 2018 року збільшилася кількість дошкільних груп з 

інклюзивною формою навчання. Діяли 18 інклюзивних груп, в яких здобували 

дошкільну освіту 27 дітей з особливими освітніми потребами (у 2016-2017 

навчальному році – 10 груп (12 дітей). 
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У порівнянні з минулим роком показник охоплення інклюзивною освітою 

дітей з особливими освітніми потребами в області збільшився більш ніж удвічі. 

З метою забезпечення кваліфікованої допомоги у засвоєнні навчального 

матеріалу учнями з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах всього 

по області працює 150 асистентів вчителя, що  майже втричі  більше ніж у 

попередньому навчальному році (у 2016 – 57). 

Робляться перші кроки у реформі освітніх послуг дітям з особливими 

освітніми потребами. У поточному навчальному році після перевірки підстав для 

організації індивідуальної форми навчання у закладах загальної середньої освіти 

області вдалося понад 100 дітей вивести з індивідуальної форми навчання. 

Для реалізації державної політики, спрямованої на захист прав дітей з 

особливими потребами розроблений план заходів, який затверджений 

розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 24.10.2017 

№985/А-2017 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення інклюзивного 

навчання у навчальних закладах Одеської області на 2017-2018 роки». 

У 2018 році скеровано з державного бюджету для підтримки осіб з 

особливими освітніми потребами Одеської області – 11 135,2 тис.грн. 

Одеською обласною радою прийнято рішення від 21 грудня 2017 року 

№622-VІІ «Про припинення комунального закладу «Одеська обласна психолого-

медико-педагогічна консультація» шляхом перетворення у комунальну установу 

«Одеський обласний центр з підтримки інклюзивної освіти». 
 

 реалізація проекту «Нова українська школа» в перших класах загальноосвітніх 
навчальних закладів області. 

Триває активна реалізація концепції Нової української школи як одного з 

пріоритетних напрямків підготовки освітнього середовища у нових 2018-2019 

навчальних роках. 

За оперативними даними, з 1 вересня 2018/2019 навчального року в області 

розпочнуть навчання майже 29 тис. першокласників (1300 класів).  
 

 збереження мережі позашкільних навчальних закладів та збільшення 
охоплення дітей позашкільною освітою. 

Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти України, що 

визначено Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про 

позашкільну освіту”. Позашкільні заклади освіти виконують важливі соціальні 

функції щодо соціального становлення вихованців, створення умов для 

інтелектуального, фізичного й культурного розвитку особистості, забезпечення 

змістовного дозвілля дітей та молоді, збереження й зміцнення здоров’я 

вихованців.  

Мережа закладів позашкільної освіти в області складається з 106 закладів 

комунальної форми власності, 4 приватних закладів у м.Одеса, в тому числі 

функціонують 3 позашкільних заклади обласного підпорядкування: Одеський 

обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання, Одеська обласна 

спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву та 

Чорноморська флотилія юних моряків. 

Найвищі показники охоплення позашкільною освітою у: м. Теплодар 

(75,6%), Ананьївському (53,8%), Подільському (50%), Миколаївському (45,7%), 

Березівському (44%) та Кодимському (41%) районах області. 
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У Красносільській об’єднаній територіальній громаді відкрито два 

позашкільних заклади освіти: комунальний позашкільний навчальний заклад 

«Центр дитячої та юнацької творчості» та «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа» Красносільської сільської ради Лиманського району Одеської 

області (рішення Красносільської сільської ради Лиманського району Одеської 

області від 12 серпня 2016 року №296-VII). 

У 2018 році позашкільною освітою охоплено 152438 дітей (62%) із них: у 

закладах позашкільної освіти – 63041; у гуртках закладів загальної середньої 

освіти – 47499; у дитячо-юнацьких спортивних школах та Одеській 

спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву – 24263 

та у дитячих мистецьких школах – 17635 вихованців. 

Вихованці та слухачі закладів позашкільної освіти Одеської області 

демонструють високі досягнення на обласних та Всеукраїнських інтелектуальних 

та творчих заходах з усіх напрямів позашкільної освіти. 

Необхідність збереження та розвитку системи позашкільної освіти є 

актуальним та необхідним із врахуванням вимог сучасного розвитку суспільства 

та педагогіки.  

В Одеському обласному гуманітарному центрі позашкільної освіти та 

виховання проводиться робота щодо впровадження гуртка «Робототехніка» та 

інших гуртків відповідно до сучасних потреб дітей. 

Охоплення якісною позашкільною освітою забезпечить зменшення 

негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі та успішність 

становлення молодого покоління в майбутньому.  

 розширення мережі дошкільних навчальних закладів приватної форми 
власності. 

Протягом 2017-2018 років видано ліцензії на провадження освітньої 

діяльності у сфері дошкільної освіти 7 закладам приватної форми власності у 

м.Одесі.  

 реалізація проекту дистанційної освіти «Be smart» та освітньої платформи 
«Osvita-Online» для онлайн-підготовки дітей до державної підсумкової атестації та 
зовнішнього незалежного оцінювання. 

Створений і успішно діє інноваційний освітній проект з онлайн-навчання 

«Будь розумним/Be smart». В рамках проекту Be Smart кожен учень отримає 

безкоштовний доступ до комплексу навчальних матеріалів. Мета проекту - 

допомога кожному учню успішно скласти ЗНО-2018 та вступити до вищого 

навчального закладу. 

Проект забезпечує: 

- рівний доступ до якісної освіти для кожного учня України; 

- курси від провідних українських викладачів; 

- навчання в зручний для вас час 24/7 з будь якого місця України. 

Результативність проекту Be Smart підтверджена ростом показників здачі 

ЗНО випускниками Одеської області протягом другого року та  у межах України 

протягом поточного 2018 року. 

Високий рівень активності користувачів зумовлено тим, що реєстрація та 

робота в проекті безкоштовна, може здійснюватись з будь - якої точки України 

протягом 24 годин. Такий пріоритет надає можливість скористатися Інтернет-

платформою "Будь розумним/Be-smart" як першою та єдиною в Україні повною 
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лінійкою онлайн-курсів з підготовки до складання ЗНО у форматі масових 

відкритих онлайн-курсів (МООС), авторами яких є науковці, вчителі провідних 

освітніх закладів України, усім бажаючим.  

Сучасна та інноваційна освітня платформа дистанційної освіти цікава для 

молоді, це - «сильний вчитель», експерт ЗНО, який завжди поряд, вдома у будь-

якого учня, у смартфоні, на планшеті.  

З моменту початку запуску проекту та його презентації на Всеукраїнському 

рівні до роботи у ньому долучилося понад 60,0 тис. абітурієнтів, які 

зареєструвалися на курси. Відео-лекції та уроки були переглянуті більше ніж 400 

тис.разів, що забезпечило 5 годин на тиждень якісної підготовки по одному 

предмету та сприяло 25% покращанню результатів  при проходженні тестів ЗНО.  

Триває робота по створенню дистанційних курсів проекту Be Smart щодо 

успішної підготовки до здачі ДПА в 9 класі. 

Оновлення, доопрацювання окремих тем та матеріалів будуть проводитися 

постійно, з метою підтримки змістовності та відповідності до вимог Державних 

стандартів загальних середньої освіти. 

Центром дистанційного навчання Рішельєвського ліцею розроблено відео-

уроки та відео-лекції з предметів українська мова, математика, історія для 

підготовки до здачі ДПА у 9 класі закладів освіти області. 
 

 придбання шкільних автобусів, у тому числі для перевезення дітей з особливими 
освітніми потребами для забезпечення пільгового проїзду учнів, вихованців та педагогічних 
працівників сільської місцевості до місця навчання і додому. 

Відповідно до частини 4 статті 13 Закону України «Про освіту» 

передбачено, що учні (вихованці), які здобувають повну загальну середню освіту, 

проживають у сільській місцевості і потребують підвезення до закладу освіти і у 

зворотному напрямку, забезпечуються таким підвезенням за кошти місцевих 

бюджетів. 

У 2017/2018 навчальному році до освітніх закладів підвозиться 15 140 

школярів або 100% від тих, хто потребує підвезення до місць навчання і додому.  

Для забезпечення підвозу дітей і педагогічних працівників до навчальних 

закладів області використовується 346 шкільних автобусів. 

Загальна кількість придбаних протягом 2017 року шкільних автобусів -  

19 одиниць.  

У 2018 році районним відділам освіти та об’єднаним територіальним 

громадам на придбання 14 автобусів з державного бюджету виділено та залишку 

коштів субвенції 2017 року (713,9 тис.грн.) направлені кошти освітньої субвенції 

у сумі 13 455,0 тис.грн. З місцевих бюджетів на здійснення співфінансування 

виділено 10 638,3 тис.грн.  

Станом на 01.07.2018 Окнянським, Овідіопольським, Савранським, 

Ширяївським, Кодимським районами, отг с. Маразліївка, отг с.Куяльник, отг 

с.Конопляне придбано 8 шкільних автобусів. 

За рахунок невикористаних коштів у 2017 році (передбачених 

розпорядженням КМУ від 16.11.2016 №827-р) Роздільнянським та Білгород-

Дністровським районами придбано 2 шкільних автобуси. 
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 відновлення раніше закритих та будівництво нових дошкільних навчальних 
закладів, створення навчально-виховних комплексів, відкриття додаткових груп при 
функціонуючих садочках для подолання черги у дошкільних навчальних закладах. 

В області функціонує 850 закладів дошкільної освіти, в яких виховується 

понад 77,2 тис. дітей (в сільській місцевості відповідно 512 ЗДО, майже 21,9 тис. 

дітей), що на 8 закладів більше ніж у 2016 році. З них комунальної форми 

власності –787 ЗДО, приватної – 55 ЗДО, державної – 8 ЗДО).  

З метою ліквідації черги та забезпечення місцями у закладах дошкільної 

освіти усіх дітей, які потребують здобуття дошкільної освіти, затверджено План 

створення додаткових місць для дітей дошкільного віку Одеської області. 

Регіональний план увійшов до плану дій на 2017-2019 роки поетапного створення 

додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 №871-р.  

Протягом 2017-2019 років у області заплановано побудувати  

14 закладів дошкільної освіти, створити 32 навчально-виховних комплекси, 

провести реконструкцію 13 приміщень закладів дошкільної освіти для відкриття 

додаткових груп, відновити роботу 11 дитсадків, відкрити у пристосованих 

приміщеннях 10 закладів дошкільної освіти, додатково відкрити 41 групу у 

працюючих закладах. Ці заходи дадуть змогу створити 6,2 тис. додаткових місць. 

У поточному році заплановано утворити 2,3 тис. додаткових місць. 

Протягом І півріччя поточного року створено 485 додаткових місць: 

- відновлено діяльність колишнього закладу дошкільної освіти №48 у 

м.Одесі; 

- відкрито у реконструйованому пристосованому приміщенні сучасний 

заклад дошкільної освіти у с. Фонтанка Лиманського району; 

- відкрито дошкільні підрозділи у складі НВК «ЗОШ-ДНЗ» у с. Неділкове 

Савранського району, у с. Буцинівка та с. Новоукраїнка Роздільнянського району; 

- відкрито 4 групи у функціонуючих закладах дошкільної освіти; 

- видано ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної 

освіти 3 закладам дошкільної освіти приватної форми власності у м.Одесі. 
 

 розширення мережі дошкільних навчальних закладів з інклюзивною формою 
навчання. 

Створюються належні умови для реалізації прав на дошкільну освіту дітей з 

обмеженими можливостями. Осучаснюються форми і методи корекційно-

реабілітаційної роботи з дітьми, які мають фізичні та розумові відхилення. 3,9 тис. 

вихованців дошкільних закладів одночасно із здобуттям дошкільної освіти 

проходять комплекс лікувально-корекційних заходів у 192 групах компенсуючого 

типу.  

Активно впроваджується інклюзивна освіта у закладах дошкільної освіти. У 

поточному році у 12 закладах працює 21 інклюзивна група, в якій здобуває 

дошкільну освіту та корекцію розвитку 41 дитина з особливими освітніми 

потребами. 

В області триває будівництво 3 закладів дошкільної освіти (1 ЗДО в 

Овідіопольському та 2 ЗДО у Біляївському районах). 

Продовжується робота щодо реконструкції приміщень закладів загальної 

середньої освіти для відкриття дошкільних підрозділів у складі НВК «ЗОШ-ДНЗ» 
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у Березівському районі (3 НВК), Любашівському районі (1 НВК), 

Роздільнянському районі (1 НВК), відновлення роботи 3 закладів дошкільної 

освіти, що тривалий час не використовувались, потребуючи ремонту (м. Одеса, 

Роздільнянський район та Куяльницька ОТГ) та 19 груп у функціонуючих 

закладах. Завершується реконструкція пристосованих приміщень для відкриття 

закладів дошкільної освіти у с. Шомполи Лиманського району та смт Березине 

Тарутинського району. 
 

 створення інклюзивно-ресурсних центрів. 

В області відкрито 3 інклюзивно-ресурсних центри, які працюватимуть у 2 

напрямках - реабілітація та корекція розвитку дитини: Доброславівський 

інклюзивно-ресурсний центр Лиманського району Одеської області, Одеський 

інклюзивно-ресурсний центр №1, Татарбунарський інклюзивно-ресурсний центр 

Татарбунарського районної ради Одеської області. 

Проводиться активна робота по створенню інклюзивно-ресурсних центрів, 

яких планується створити в області 21.  

У І півріччі 2018 року на оснащення кабінетів інклюзивно - ресурсних 

центрів із державного бюджету скеровано 6 171,3 тис.грн. 
 

 реорганізація психолого-медико-педагогічних консультацій. 

У І півріччі 2018 року оновлено матеріальну базу кабінетів лікувальної 

фізкультури та закуплено  інтерактивні проекції на підлогу «Чарівний килим» для 

18 спеціальних закладів освіти.  

З метою попередження та уникнення упередженого ставлення до дітей з 

особливими освітніми потребами з боку учнів та їх батьків, учителів, які не готові 

до роботи в умовах інклюзивної освіти, налагоджено тісну взаємодію із 

громадськими організаціями батьків «Сонячні діти», «Особлива дитина», 

«Аутизм. Крок назустріч», у співпраці з якими започатковано соціальний рух «Ми 

всі особливі», «Уроки толерантності», музичні зустрічі «Краса в очах, що 

дивляться», фотопроект «Ми всі особливі».  

Для координації, методичної допомоги щодо впровадження інклюзивної 

форми навчання працює науково-методична лабораторія соціального захисту 

дітей та корекційної освіти в Одеському обласному інституті удосконалення 

учителів. 

Діють 15 консультативних навчально-методичних ресурсних центрів у 

складі спеціальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку, усі бажаючі можуть отримати необхідну консультацію 

спеціалістів різних профілів: медичних працівників, дефектологів, сурдопедагогів, 

тифлопедагогів, олігофренопедагогів, практичних психологів, соціальних 

педагогів, логопедів. 
 

 реалізація проекту по створенню у 10 школах області Нового освітнього 
простору. 

До проекту зі створення нового освітнього простору у школах України, 

зокрема Одеської області, увійшли проекти 10 закладів освіти: 

1. Реконструкція Біляївської ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів - прибудова приміщень 

актової зали та учбових класів за адресою: пров. Шевченка, 18,м. Біляївка. 
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2. Реконструкція території гімназії №1 у м. Чорноморськ по вул. Шевченка, 

8, з будівництвом навчально-виховного комплексу початкової школи та гімназії 

на 660 учнів. 

3. Прибудова корпусу початкової школи до Маяківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

вул. Преображенська, 69А, с. Маяки Маяківської ОТГ та «Реконструкція існуючої 

будівлі Маяківської ЗОШ I-III ступенів із будівництвом двоповерхового корпусу», 

вул. Преображенська, 69А, с. Маяки Маяківської ОТГ (планується завершення 

робіт у 2018 році). 

4. Добудова незавершеного будівництва школи на 450 учн. місць у  

с. Василівка Болградського району. 

5. «Капітальний ремонт Кілійського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія», вул. Вишнева, 62-А, Кілійської 

районної ради. 

6 «Капітальний ремонт «Арцизький міжшкільний навчально-виробничий 

комбінат трудового навчання і професійної орієнтації» Арцизької районної ради 

(планується завершення робіт у 2018 році). 

7. Капітальний ремонт будівлі навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей», с. Зоря Саратського району. 

8. «Школа у с. Ставрове Окнянського району Одеської області – 

будівництво» (планується завершення робіт у 2018 році). 

9. «Прибудова класних кімнат до будівлі Новоєлізаветівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

с. Новоєлізаветівка, вул. Шкільна, 1, Ширяївський район» (планується 

завершення робіт у 2018 році). 

10. «Освітня гармонія» Балтської об’єднаної територіальної громади: 

«Капітальний ремонт фасадів з комплексною термомодернізацією будівель на 

території навчально-виховного комплексу «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1 ім. О.Гончара – ліцей, м. Балта» та «Капітальний ремонт 

кіноконцертної зали ВКНЗ «Балтське педагогічне училище Одеської області». 
 

 проведення реконструкції, капітального ремонту будівель і споруд 
комунальних закладів освіти обласного підпорядкування. 

У 2018 році будівництво, реконструкція об’єктів закладів освіти області 

відбувається за рахунок коштів Державного бюджету України, обласного бюджету 

розвитку, місцевих бюджетів. На зазначені цілі передбачено 253203,3 тис.грн. 

За рахунок коштів Державного бюджету України (Державний фонд 

регіонального розвитку) передбачено виконання будівельних робіт 2-х об’єктів 

закладів освіти на суму 156318,9 тис.грн. 

За рахунок коштів обласного бюджету розвитку за рішенням Одеської 

обласної ради від 21.12.2017 №649-VІІ «Про обласний бюджет Одеської області 

на 2018 рік» (зі змінами і доповненнями) передбачено на будівництво, 

реконструкцію 19 об’єктам закладів освіти 33515,5 тис.грн. 

За рахунок коштів місцевих бюджетів передбачено виконати роботи з 

будівництва, реконструкції 11 об’єктів закладів освіти на суму  

63638,9 тис.грн. 

4 червня 2018 року прийняв 80 дітей заклад дошкільної освіти у с.Фонтанка 

Лиманського району. 
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У поточному році планується ввести в експлуатацію ще 5 об’єктів закладів 

освіти (1 заклад дошкільної освіти та 4 загальноосвітні навчальні заклади). 

Триває будівництво, реконструкція 16 інших об’єктів закладів освіти  

(8 закладів дошкільної освіти, 8 загальноосвітніх навчальних закладів). 
 

 запровадження нових програм літнього оздоровлення та освіти школярів. 
Влітку 2018 року функціонує 174 літніх мовних таборів (9467 дітей).  

З дітьми працювали спеціалісти іноземної мови, студенти, а також продовжено 

щорічну співпрацю із залученням волонтерів з США, Канади, Тунісу та країн ЄС.  

Літні мовні табори покликані спонукати школярів практично застосовувати 

знання з мов, отриманих протягом навчального року. У таборах діти мають 

можливість спілкуватися іноземними мовами та застосовувати їх у різних формах 

діяльності (спортивних змаганнях, театральних виставах тощо). Участь у мовному 

таборі допомагає дітям розкрити свої таланти та отримати досвід спілкування 

іноземною мовою. При цьому знання дитини не оцінюються, як у школі, і дитина 

сприймає навчання як гру. 
 

 реалізація проекту «Нове покоління вчителів для української школи» на базі  
3 вищих комунальних  навчальних закладів області, перепідготовка педагогічних 
працівників шляхом неформальної та інформальної освіти. 

В області розроблений та діє проект «Нове покоління вчителів для 

української школи» – єдиний в Україні пілотний проект з підготовки вчителів для 

нової української школи.  

Реалізація проекту відбувається на базі 3 комунальних закладів вищої 

освіти області, перепідготовка педагогічних працівників шляхом неформальної та 

інформальної освіти. 

За новими стандартами готують студентів в Одеському, Балтському та 

Білгород-Дністровському педагогічних училищах. Даний проект схвалено  та 

затверджено наказом Міністерства освіти і науки України.  

У педагогічних училищах: 

- викладачі педагогічних училищ Одеської області беруть активну участь у 

пілотному впровадженні Концептуальних засад реформування середньої школи 

«Нова українська школа» та реалізації нового Державного стандарту початкової 

загальної освіти для підготовки вчителів із спеціальності «Початкова освіта» до 

роботи в Новій українській школі у 2018/2019 навальному році; 

- в училищах обладнано модельні класи для організації роботи 1-го класу за 

концепцією «Нова українська школа»; 

- розроблено та впроваджуються експериментальні спецкурси для 

підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» з 

напряму підготовки «Педагогічна освіта», спеціальності «Початкова освіта» до 

роботи у Новій українській школі у 2018-2019 навчальному році; 

- ведеться підготовка тренерів з числа викладачів училища до роботи з 

підготовки студентів та перепідготовки вчителів початкових класів міста та 

району до роботи в Новій українській школі. 

За оперативними даними з 1 вересня 2018/2019 навчального року 250 

студентів – випускників педагогічних училищ області у 2018-2019 навчальному 

році у початковій школі почнуть викладання предметів відповідно до вимог 

нового Державного стандарту початкової  освіти.   
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З метою реалізації Концепції державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» на базі Одеського обласного 

інституту удосконалення вчителів підготовлено 104 сертифікованих тренери, які 

провели дві перші сесії навчання 1478 вчителів, які навчатимуть учнів перших 

класів у 2018/19 навчальному році. 

Організовано обов’язкове проходження дистанційного курсу навчання на 

освітній платформі EdEra цих вчителів. За сприяння Благодійного Фонду 

LEGOFoundation тренери Нової української школи також ознайомилися із 

методикою використання конструкторів LEGO в навчальному процесі.  

У лютому-березні 2018 року відбулася підготовка тренерів Нової 

української школи до проведення тренінгів для вчителів, які впроваджуватимуть 

Державний стандарт початкової освіти в червні 2018 року. Оволодіння цією 

технологію 1478 вчителів початкових класів, які в 2018/19 році працюватимуть в 

перших класах, буде організовано Одеським обласним інститутом удосконалення 

вчителів в рамках проходження підсумкової очної сесії підвищення кваліфікації 

вчителів, які впроваджуватимуть Державний стандарт початкової освіти в червні  

2018 року.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня  

2018 року №237 здійснено розподіл освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам у сумі 60 090,10 тис.грн. на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» з урахуванням 

співфінансування на закупівлю: дидактичних матеріалів (24036,0 тис.грн.), шкільних 

меблів (240036,0 тис.грн), обладнання робочого місця вчителя (12018,0 тис. грн.).  

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 17.05.2018 

№497 «Про безкоштовне забезпечення перших класів державних і комунальних 

закладів загальної середньої освіти ігровими наборами Six Bricks» отримано та 

розподілено зазначені набори для усіх закладів загальної середньої освіти. 

«Шість цеглинок» - це практичний інструмент та дієвий засіб, який дає 

змогу реалізувати ігрові та розвивальні методи навчання у початковій школі за 

новим Державним стандартом. 

Триває закупівля інтерактивних комп’ютерних комплексів, предметних 

кабінетів для закладів природничо-математичного спрямування та кабінетів 

української мови та літератури для освітніх установ з мовою навчання 

національних меншин. 

У 7 загальноосвітніх навчальних закладах області в рамках проекту «Нова 

українська школа» проводиться дослідно-експериментальна робота за темою: 

«Реалізація інтегрованого підходу в початковій освіті в контексті Концепції Нової 

української школи». Слід відмітити, що 4 заклади загальної середньої освіти 

області здійснюють роботу на державному рівні, 3 - на регіональному.  

У 2018-2019 навчальному році усі заклади загальної середньої освіти 

області почнуть викладання за новим Державним стандартом початкової освіти. 
 

 створення  навчально-практичних центрів галузевого спрямування на базі 
професійно-технічних навчальних закладів. 

Станом на 01.06.2018 на базі закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти функціонувало 7 навчально-практичних центрів за галузевим 

спрямуванням.  
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Проводиться робота по створенню ще 9 навчально-практичних центрів, на 

які передбачено понад 12 млн.грн.  

Наказом Міністерства освіти і науки від 27.02.2018 №206 визначено, що у 

2018 році на базі ДНЗ «Одеський професійний ліцей морського транспорту» буде 

створено навчально-практичний центр за професією «Токар», на базі ДНЗ 

«Ананьївський професійний аграрний ліцей» за професією «Електрозварник 

ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматних 

зварювальних машинах. Зварник».   

На базі ДНЗ «Березівський професійний аграрний ліцей» проводиться робота по 

створенню навчально-практичного центру за напрямками підготовки працівників 

професії робітників дорожньої служби; ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної 

освіти» - НПЦ «Інформаційних технологій (ІТ)» та «Агротехнологій»;  Північний 

центр професійної освіти – НПЦ з впровадження інноваційних технологій для 

професій харчової промисловості та НПЦ з впровадження інноваційних технологій 

для професій швейної галузі; ДНЗ «Ізмаїльське вище професійне училище» за 

професіями «Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних 

та напівавтоматних зварювальних машинах. Зварник»; ДНЗ «Подільський 

професійний ліцей» за професіями «Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. 

Електромонтажник силових мереж та електроустаткування»; ДНЗ «Тарутинський 

професійний аграрний ліцей» НПЦ з впровадження інноваційних технологій у 

будівельній галузі. 
 

 удосконалення мережі та модернізація професійно-технічної освіти. 

Модернізація професійної (професійно-технічної) освіти області один із 

ключових пріоритетів Концепції «О-12. Дванадцять кроків назустріч сучасній 

освіті», яку презентував голова обласної державної адміністрації. 

З метою модернізації матеріально-технічної бази закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти області проведено активну роботу із міськими та 

районними адміністраціями. За результатами від районних бюджетів та бюджетів 

міст обласного підпорядкування на співфінансування закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти отримано понад 4,0 млн.грн.  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.12.2017 

№1639 «Про реорганізацію професійно-технічних навчальних закладів Одеської 

області, зміну типу і назви Державного навчального закладу «Савранське 

професійно-технічне аграрне училище» шляхом реорганізації ДНЗ «Балтське 

професійно-технічне аграрне училище», ДНЗ «Кодимське професійно-технічне 

аграрне училище», ДНЗ «Савранське професійно-технічне аграрне училище» 

проводиться робота по створенню Північного центру професійної освіти. 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 07.03.2018 

№236 «Про реорганізацію закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Одеської області» проводиться робота щодо припинення ДНЗ «Овідіопольське 

професійно-технічне аграрне училище» та у подальшому створення аграрного 

відділення ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти». Проводиться 

інвентаризація майна, основних засобів та матеріальних цінностей закладу та 

передачі його на баланс ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти», 

підготовлено проект Статуту. 
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Проводиться робота щодо утворення багатопрофільного Дунайського 

центру професійної освіти шляхом об’єднання трьох функціонуючих закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти області, а саме: ДПТНЗ «Ізмаїльське 

вище професійне училище», ДНЗ «Суворовський професійний аграрний ліцей», 

ДНЗ «Ізмаїльський центр професійно-технічної освіти». 

Такі оптимізаційні рішення обумовлені: порівняно низьким показником 

учнівського контингенту; дублюванням професій; необхідністю вивільнення 

фінансового ресурсу з подальшим його спрямуванням на розвиток 

багатопрофільного професійного закладу освіти; можливістю більш ефективного 

та раціонального використання державного майна.  

Водночас, реалізація зазначених вище оптимізаційних заходів створить 

умови для поліпшення якості професійної підготовки, якісного та мобільного 

реагування освітньої галузі на вимоги ринку праці, запровадження у подальшому 

ступеневої освіти.  
 

 створення умов для забезпечення потреб суспільства, ринку праці у 
кваліфікованих кадрах. 

Для забезпечення потреб суспільства, регіонального ринку праці у 

кваліфікованих робітниках в області первинну професійну підготовку, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації станом здійснюють 39 закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти: з них 1 коледж, 6 вищих професійних 

училищ, 2 центри професійно-технічної освіти, 18 професійних ліцеїв, 9 

професійно-технічних училищ, 3 навчальні центри при установах виконання 

покарань, з них: для промисловості регіону – 10 закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, 4 – для будівництва та комунального господарства, 

8 – для сфери послуг і торгівлі, 17 – для агропромислового комплексу області.  

Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється за 169 простими та 

інтегрованими професіями.  

У ході реалізації заходів проводиться робота щодо створення потужних 

багатопрофільних центрів професійної (професійно-технічної) освіти; збільшення 

середньорічного контингенту закладів від 400 осіб; формування регіонального та 

(або) державного замовлення на підготовку робітничих кадрів відповідно до 

потреб ринку праці; забезпечення рівного доступу молоді до якісної професійної 

освіти незалежно від місця проживання; підвищення якості підготовки 

кваліфікованих робітників; розширення переліку складних та інтегрованих 

професій; впровадження у навчально-виробничий процес державних стандартів з 

конкретних професій на основі компетентісного підходу; співпраця із центрами 

зайнятості – навчання дорослих та підвищення кваліфікації; відновлення 

престижності робітничих професій; багатоканальне фінансування закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, зокрема, співфінасування закладів з 

районних бюджетів.  

У 2018 році вперше за останні 20 років на оновлення матеріально-технічної 

бази закладів професійної освіти із обласного бюджету виділено: 

- 7,0 млн.грн. на придбання сільськогосподарської техніки (трактори, плуги, 

сівалки тощо) у закладах професійної (професійно-технічної) освіти аграрного 

профілю: ДНЗ «Савранське професійно-технічне аграрне училище», «Кодимське 

професійно-технічне аграрне училище», «Ананьївський професійний аграрний 
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ліцей», «Ісаєвський професійний аграрний ліцей», «Арцизький професійний 

аграрний ліцей», «Овідіопольське професійно-технічне аграрне училище»; 

- близько 2,0 млн.грн. – на оновлення матеріально-технічної бази 

гуртожитків у ДНЗ «Ісаєвський професійний аграрний ліцей», «Овідіопольське 

професійно-технічне аграрне училище», «Савранське професійно-технічне 

аграрне училище», «Лиманський професійний аграрний ліцей», «Захарівський 

професійний ліцей»; 

- близько 700,0 тис.грн. – на придбання комп’ютерної техніки.  

За рахунок власних коштів (позабюджетні надходження) закладами 

професійної (професійно-технічної) освіти області проведено ряд заходів щодо 

удосконалення навчально-матеріальної бази. Проведено ремонтні роботи 

будівель, в кабінетах, лабораторіях, майстернях та в приміщеннях гуртожитків 

встановлено нові металопластикові вікна, проведено ремонт трубопроводів у 

мережі водопостачання. 
 

 налагодження співпраці професійно-технічних навчальних закладів із 
замовниками робітничих кадрів та фахівців 

Закладами професійної (професійно-технічної) освіти області укладено 

договори щодо співпраці близько із 3 тис. підприємств, установ та організацій.  

З метою задоволення потреб роботодавців щодо підготовки кваліфікованих 

робітників, які відповідають сучасним вимогам ринку праці, заклади професійної 

(професійно-технічної) освіти області впроваджують дуальну форму навчання. 

Елементи дуальної форми навчання запроваджено на базі ДНЗ «Одеський 

професійний ліцей морського транспорту» з професії «Електрозварник ручного 

зварювання» та ДНЗ «Одеське вище професійне училище морського туристичного 

сервісу» з професії «Кухар судновий. Офіціант судновий». Упродовж 2018-2019 

навчального року заплановано впровадити елементи дуальної форми навчання на 

базі ДНЗ «Білгород-Дністровський професійний будівельний ліцей» з професії 

«Швачка», ДНЗ «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій 

харчування» з професії «Продавець продовольчих товарів. Контролер-касир» та 

ДНЗ «Ізмаїльський центр професійно-технічної освіти» з професії 

«Електрозварник. Контролер зварювальних робіт». 

З метою збільшення кількості закладів, у яких впроваджуватимуться 

елементи дуальної форми навчання та розширення переліку професій у квітні 

2018 року організовано та проведено засідання регіональної ради з професійної 

освіти (стейкхолдерів) в Одеській області за участю керівників галузевих 

управлінь облдержадміністрації, роботодавців, регіонального центру зайнятості, 

Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти області тощо. 
 

9.3. Підтримка сімʼї, дітей та молоді 
Виконання ключових кроків у І півріччі 2018 року: 

 залучення молоді до заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження 
здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді. 

25-27 травня 2018 року на базі Українського дитячого центру «Молода 

гвардія» проведено 14-й обласний фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я». 

В заході взяли участь 30 команд з районів та міст області. 
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Метою фестивалю-конкурсу є формування, популяризація, пропаганда 

здорового способу життя, профілактика негативних явищ у молодіжному 

середовищі, поширення засобами художньої творчості ідей здорового, соціально-

активного життя серед молоді України.  

В закладах освіти області оформлені та постійно оновлюються стенди з 

пропаганди здорового способу життя, попередження насильства. Випущені 

інформаційні вісники, буклети, агітаційні листки. 

У закладах освіти області проводяться години соціального педагога, 

практичного психолога, круглі столи, тренінги, диспути та просвітницька робота з 

батьками (консультації, лекторії, тренінги, батьківські конференції, загально 

шкільні збори). Підготовлено та роздано батькам буклети з рекомендаціями щодо 

недопущення дітей до закритих суїцидальних груп в соціальних мережах та 

пам’ятки для батьків «Як запобігти суїциду».   
 

 ефективне функціонування обласного, районних та міських притулків та 
центрів соціально-психологічної реабілітації дітей. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про органи і служби у справах дітей 

та спеціальні установи для дітей» здійснення соціального захисту дітей і 

профілактики серед них правопорушень покладається в межах визначеної 

компетенції на служби у справах дітей та підпорядковані їм структурні підрозділи 

- притулки для дітей та центри соціально-психологічної реабілітації дітей. 

Діяльність вищевказаних закладів соціального захисту дітей регламентована 

постановами Кабінету Міністрів  від 9 червня 1997 року №565 «Про затвердження 

Типового положення про притулок для дітей служби у справах дітей» та від  

28 січня 2004 року №87 «Про затвердження Типового положення про центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей». 

Протягом І півріччя 2018 року на території Одеської області функціонувало 

12 закладів соціального захисту дітей, серед яких 3 притулки для дітей та  

9 центрів соціально-психологічної реабілітації дітей. 

Загальна планова ємність цих закладів соціального захисту дітей становить  

420 місць. З них у притулках - 90 місць, центрах - 330. 

Зазначені заклади згідно зі своїми Типовими положеннями забезпечували 

цілодобовий прийом та соціальних захист виявлених дітей.  

За І півріччя 2018 року у 12 закладах соціального захисту дітей області  всього 

перебувало 636 дітей, з них: у притулках для дітей - 124, центрах - 494. 
 

 підвищення професійного рівня працівників притулків та центрів соціально-
психологічної реабілітації служб у справах дітей районних державних адміністрацій та 
виконавчих комітетів міських рад.   

06.03.2018 – 07.03.2018 проведено третій модуль тренінгу для психологів та 

вихователів-методистів притулків для дітей та центрів соціально-психологічної 

реабілітації дітей Одеської області на тему: "Робота з дітьми, які мають 

порушення прив’язаності" з метою забезпечення належного соціального захисту 

прав дітей в області, службою у справах дітей облдержадміністрації спільно з 

Центром педагогіки травми (МБФ “Сонячне світло”). 

Керівники закладів соціального захисту дітей Одеської області пройшли 

підвищення кваліфікації у Центрі підвищення кваліфікації працівників сфери 
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управління Міністерства соціальної політики України з 12.03.2018 до 16.03.2018, з 

16.04.2018 до 20.04.2018, з 04.06.2018 до 08.06.2018. 

 розвиток національного усиновлення: створення позитивного іміджу та 
престижу усиновителів, батьків-вихователів прийомних сімей, дитячих будинків сімейного 
типу, опікунів та піклувальників. 

З метою популяризації сімейних форм виховання обласна державна 

адміністрація тісно співпрацює з місцевими телеканалами, зокрема Одеською 

обласною державною телерадіокомпанією в рамках спільного проекту «Візьміть 

дитину у родину!». Протягом декількох років систематично здійснюються записи 

таких програм. 

Інформації про дітей, які потребують влаштування до сімейних форм 

виховання, які можуть бути усиновлені, висвітлюється на Всеукраїнському 

порталі національного усиновлення «Сирітству – ні!». Налагоджено співпрацю з 

Благодійним фондом «Зміни одне життя». 

Інформація про дітей, які підлягають усиновленню, влаштуванню в прийомні 

сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, під опіку, піклування громадян 

висвітлюється на сайті Міністерства соціальної політики України. 
 

 влаштування дітей, які залишились без піклування батьків, до сімейних форм 
виховання.  

Національне усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, розвиток сімейних форм виховання шляхом розширення мережі 

дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей є одним із пріоритетних 

напрямків діяльності в області.  

Всього на обліку в Одеській області перебуває 5528 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Із них 4064 (74%) дітей виховуються у 

сім’ях опікунів, піклувальників, 627 (11.3%) дітей проживають у прийомних 

сім’ях та дитячих будинках сімейного типу - всього сімейними формами 

виховання охоплено 4691 дітей (85%). 

На території регіону 705 дітей виховується у 37 дитячих будинках сімейного 

типу (253 дитини) та 224 прийомних сім’ях (452 дитини).  

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від  02.03.2015 

№105/А-2015 «Про розвиток сімейних форм виховання в Одеській області у 2015 

році» за перше півріччя поточного року створено 7 прийомних сімей, до яких 

влаштовано 12 дітей (Білгород-Дністровський, Великомихайлівський, Савранський, 

Тарутинський, Ширяївський райони та місто Ізмаїл) та поповнено 13 функціонуючих 

сімей 18 дітьми (Арцизький, Великомихайлівський, Миколаївський, Роздільнянський, 

Тарутинський, Татарбунарський, Ширяївський райони та міста Подільськ, Ізмаїл).  

На базі 4 прийомних сімей створено дитячі будинки сімейного типу у 

Біляївському, Ізмаїльському, Роздільнянському районах та місті Подільськ, куди 

влаштовано 12 дітей. До 3 діючих дитячих будинків сімейного типу влаштовано 5 

дітей (Овідіопольський, Захарівський, місто Подільськ). 

Протягом І півріччя до прийомних сімей  та дитячих будинків сімейного типу 

влаштовано 47 дітей з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування.  
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З початку року усиновлено 96 дітей з числа дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, з них громадянами України – 54, 

іноземцями – 42. 
 

 дотримання прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
переміщених з тимчасово окупованих територій.  

З метою забезпечення дотримання прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, переміщених з тимчасово окупованих територій, 

здійснюється щомісячний моніторинг їх обліку  на місцевих рівнях.  

Станом на 01.07.2018 року на території Одеської області проживає 83 

дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, які 

перемістилися з тимчасово окупованих територій.  

З них 65 дітей з Луганської області, 18 – з Донецької. 40 дітей перебувають у 

інтернатних закладах у сфері управління МОН, 12 навчаються в професійно-

технічних та вищих навчальних закладах, 1 дитина – в дитячому будинку–

інтернаті І-ІV профілю у сфері управління Мінсоцполітики, 18 знаходиться під 

опікою, 11 – в прийомних сім’ях та ДБСТ. 
 

 підвищення ефективності діяльності органів опіки та піклування щодо 
раннього виявлення дітей, які потребують соціального захисту, надання їм своєчасної 
допомоги.  

На обліку служб у справах дітей районних державних адміністрацій та 

виконавчих комітетів міських рад перебуває 2048 дітей, які знаходяться у 

складних життєвих обставинах. Працівниками служб у справах дітей регулярно 

проводяться рейди до населених пунктів з метою проведення профілактичної 

роботи із зазначеною категорією дітей та їх батьками. Батьки попереджаються 

про відповідальність за неналежне виконання своїх обов’язків. 

З метою раннього виявлення дітей, які потребують соціального захисту, 

надання їм своєчасної допомоги, запобігання дитячій безпритульності, 

бездоглядності службами у справах дітей районних державних адміністрацій та 

виконавчих комітетів міських рад спільно з представниками місцевих відділків 

Національної поліції ГУНП в Одеській області та іншими структурними 

підрозділами місцевих органів влади систематично проводяться поточні 

профілактичні рейди «Діти вулиці», «Вокзал».  

З метою координації зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм 

власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації  роботи із 

запобігання дитячій бездоглядності безпритульності, правопорушень та 

профілактики негативних явищ під час літніх канікул 2018 року службою у 

справах дітей обласної державної адміністрації видано наказ від 20.06.2018 №33 

«Про проведення регіональної цільової профілактичної операції «Літо-2018» та з 

01.07.2018 розпочато проведення відповідної цільової операції в області. 
 

 забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування та осіб з їх числа.  

З метою збереження житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, службами у справах дітей районних державних адміністрацій та 

виконавчих комітетів міських рад одночасно з наданням статусу дитині 
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проводяться перевірки наявності у неї житла на праві власності та вирішується 

питання щодо призначення опіки над житлом.  

Під час вибуття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з 

помешкання у будь-яку форму влаштування, службами у справах дітей районних 

державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад здійснюється збір 

відповідних документів, підтверджуючих право дитини на користування житлом. 

Відповідно до ст.70 ЖК України рішенням органу опіки та піклування за дітьми-

сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування закріпляється право 

користування цим житлом.   

Протягом І півріччя 2018 року службами у справах дітей області в Одеській 

області взято на квартирний облік 104 дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування, які досягли шістнадцятирічного віку і потребують 

забезпечення житлом. 

Регіональна програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа на 2016 – 2018 роки 

затверджена Рішенням Одеської обласної ради від 17.06.2016 №187-VІІ.  

У кожному районі Одеської області прийняті відповідні програми. Рішенням 

Одеської обласної ради від 21.03.2017 №353-VІІ внесені зміни до рішення 

Одеської обласної ради від 17 червня 2016 року №187-VІІ «Про затвердження 

регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа на 2016 – 2018 роки». 

Згідно з регіональною Програмою «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їхнього числа» за рахунок 

регіональної місцевих програм та інших джерел, не заборонених законодавством, для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, придбано 9 об’єктів: 
- Арцизький район – 1 (місцевий бюджет); 

- Балтський район – 1 (інші джерела); 

- Болградський район – 2 (місцевий бюджет); 

- Лиманський район – 1 (місцевий бюджет); 

- Великомихайлівська ОТГ – 1 (місцевий бюджет); 

- Окнянський район – 1; 

- Подільський район – 1; 

- м. Роздільна – 1. 

В Біляївському районі найближчим часом заплановано придбання житла для  

3 осіб. 

9.4. Культура 
Виконання ключових кроків у І півріччі 2018 року: 

 забезпечення повноцінного розвитку і функціонування української мови як 
державної.  

Проведено низку заходів, спрямованих на забезпечення повноцінного 

розвитку і функціонування української мови як державної: 

- мистецький проект «Класик українського гумору» до 110-річчя Степана 

Олійника в Одеському літературному музеї та с. Левадівка Миколаївського та с. 

Пасицели Балтського районів; 

- Одеський обласний фестиваль «Тиждень писанки», багатожанровий 

фестиваль дитячої творчості «Весняне різнобарвʼя» та вручення обласної Премії 
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імені Ростислава Палецького; обласний фестиваль літературно-музичних 

композицій, моновистав та читців «Співець українського слова»;  

- Всеукраїнський рок-фестиваль «Дунайська Січ – 2018» м. Ізмаїл;  

- виставку «Військо-польовий АРТ» в Одеському історико-краєзнавчому 

музеї; 

- Одеський обласний тур Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та 

популярної музики «Червона рута», у якому взяли участь майже 60 молодих 

виконавців;  

- проект «Листи незнайомому другу з Нью-Йорка» – мультимедійну 

виставу-променад, створену за мотивами історії, культури та повсякденного 

життя Донецького регіону, в приміщенні Одеського музею морського флоту; 

- V академічний конкурс фортепіанної музики «Classic Quest» та VIII 

обласний фестиваль дитячих музичних театрів «Imprezza» учнів театральних 

відділів мистецьких шкіл Одеської області, ІІІ Всеукраїнський конкурс камерних 

ансамблів імені В.П. Повзуна. 
 

 національно-патріотичне виховання молоді шляхом формування ціннісних 
орієнтирів і громадянської самосвідомості, популяризації національної духовно-культурної 
спадщини.  

З метою активізації роботи закладів культури області у питаннях 

дослідження, збереження та поширення елементів нематеріальної культурної 

спадщини, популяризації народних свят, звичаїв, обрядів відбувся семінар 

практикум «Традиційна народна культура в умовах глобалізації: сучасний 

дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини 

на базі Савранського, Балтського та Кодимського районів».  

Для популяризації і поширення якісного та різноманітного культурно-

просвітницького продукту серед якнайширших верст населення у рамках проекту 

«Кінохвиля» було організовано безкоштовні кінопокази в закладах культури 

області. Всього у 2018 році в рамках проекту проведено 53 сеанси, які відвідало 

6780 осіб. 

Закладами культури ведеться робота щодо впровадження культурних та 

креативних індустрій. Фахівці Одеського обласного центру української культури 

взяли участь у Всеукраїнській конференції «Культура та креативні індустрії – як 

основа розумної стратегії розвитку малої території» (м. Тульчин Вінницької обл.) 

Яскравим прикладом реалізації таких проектів є проведення ІІІ регіонального 

етно-фестивалю «Кодима Фест 2018» (с. Івашків Кодимського району), 

«Vinogradovka Counry Fest 2018» (Арцизький район).  
 

 створення на базі бібліотек потужних культурно-освітніх центрів та приведення їх у 
відповідність до потреб громади.  

За рахунок коштів обласного бюджету та районних, міських бюджетів у 14 

районах області ведеться робота щодо створення культурно-освітніх медіа-

центрів.  
 

 проведення масштабних мистецьких проектів.  
В області проведено низку мистецьких заходів, зокрема: 

- Міжнародний Одеський Корнійчуковський фестиваль дитячої літератури, 

до конкурсної програми надійшло 158 творів; 
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- 23-й Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Два дні і дві ночі 

нової музики», у якому взяли участь музиканти з 31-ої країни світу; мистецький 

марафон «Ніч в філармонії»; 

- Міжнародний музичний фестиваль «Odessa Classics», до участі у якому 

були запрошені всесвітньо відомі музиканти сучасної класичної сцени. У 

церемонії відкриття фестивалю в Одеському Національному Академічному театрі 

опери та балету взяв участь Президент України Петро Порошенко;  

- 8-й Міжнародний фестиваль німого кіно та сучасної музики «Німі ночі». 

За рахунок коштів обласного бюджету творчі колективи Одеської області 

взяли участь у різноманітних мистецьких заходах:  

- Одеський музей західного і східного мистецтва - у міжмузейному проекті 

«Венеція - стан душі» у Львівській національній галереї мистецтв імені  

Б.Г. Возницького; 

- ансамбль пісні і танцю «Дор Бассарабян» с. Утконосівка Ізмаїльського 

району - у міжнародному фестивалі-конкурсі танців народів світу «Веселкова 

Терпсихора» у м. Київ; 

Галина та Анатолій Кравченки, заслужені художники України - у 

Всесвітньому фестивалі акварельного живопису «Fabrianoin Acguarello 2018» у  

м. Фабріано (Італія). 
 

 виготовлення облікової документації на об’єкти культурної спадщини та виконання 
проектних, першочергових протиаварійних робіт на пам’ятках історії, архітектури та 
містобудування, забезпечення захисту об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, 
руйнування або пошкодження. 

У звітному періоді органом охорони культурної спадщини було 

виготовлено облікову документацію на 32 об’єкти культурної спадщини.  
 

 продовження реставраційних робіт будівлі Одеського музею морського флоту 
(колишній Англійський клуб) - пам’ятки містобудування і архітектури національного 
значення. 

З метою продовження ремонтно-реставраційних робіт на будівлі Одеського 

музею морського флоту (Англійський клуб) Адміністрації морських портів 

України в лютому 2018 року надано необхідні інформаційні матеріали для 

актуалізації проектної документації. 
 

 занесення об’єктів культурної спадщини Одеської області до Державного 
реєстру нерухомих пам’яток України.  

Протягом І півріччя до Міністерства культури України направлені подання 

для занесення до Державного реєстру 11 об’єктів культурної спадщини Одеської 

області, в т.ч. об’єкти, що входять до складу 2 комплексів пам’яток.  
 

9.5. Фізична культура і спорт 
 

Обласна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2018-

2020 роки затверджена рішенням обласної ради від 21 грудня 2017 року №581-VІІ 

«Про затвердження обласної комплексної програми розвитку фізичної культури і 

спорту на 2018-2020 роки». 

Завдання та заходи, визначені обласною комплексною програмою розвитку 

фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки, реалізуються у межах виділеного 
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фінансового ресурсу на поточний рік із залученням коштів позабюджетних 

джерел, не заборонених діючим законодавством. 

На реалізацію завдань та заходів обласної комплексної програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 2018 рік передбачено фінансування у обсязі  

85133,8 тис.грн., в тому числі з державного бюджету – 30000,0 тис.грн., з 

обласного бюджету – 18300,0 тис.грн., з міських, селищних та районних бюджетів 

у межах виділеного фінансового ресурсу, з інших джерел, не заборонених діючим 

законодавством - 36833,8 тис.грн. 

Реалізація заходів Програми дозволить створити умови для залучення 

широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу 

життя та фізичної реабілітації, а також максимальної реалізації здібностей 

обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих 

досягнень та виховання її в дусі олімпійських принципів. 
 

Протягом І півріччя 2018 року продовжується спільна робота з 

відокремленими підрозділами всеукраїнських федерацій по розвитку 38 

олімпійських та 45 неолімпійських видів спорту в Одеській області. 

Спортсмени Одеської області взяли участь у чемпіонатах Європи та 

вибороли за 6 місяців 2018 року 1 золоту, 1 срібну та 7 бронзових медалей з 

олімпійських видів спорту, медалі з чемпіонату світу по таїландському боксу 

Муей Тай здобули одесити Любченко Ігор, Рогава Цотне (чемпіони) і Суханов 

Анатолій (3 місце). На чемпіонаті Європи з боротьби самбо чемпіоном став 

Волошинов Анатолій. З чемпіонатів України спортсмени Одещини привезли вже 

більше, ніж 200 медалей різного ґатунку. 

Продовжується ремонт та оснащення сучасним спортивним інвентарем 

спортивних баз, які забезпечують підготовку спортсменів до змагань.  

Триває проведення найбільш масових комплексних змагань - обласних 

сільських спортивних ігор Одещини. Вже відбулись змагання з 9 видів спорту, в 

змаганнях взяли участь більше, ніж 3 тисячі учасників. 

Одеською обласною державною адміністрацією вперше на Україні 

започатковано проведення Юнацької спартакіади з 5 видів спорту серед команд 

об’єднаних територіальних громад. 
 

Виконання ключових кроків у І півріччі 2018 року: 

 збереження та збільшення мережі існуючих ДЮСШ в області (зараз 67). 
Збережена мережа існуючих ДЮСШ в області (68 ДЮСШ). Планується 

відкриття Авангардівської ДЮСШ у ІІ півріччі 2018 року. 

 будівництво нових спортивних об’єктів в районах та містах області (зараз 4913 
спортивних споруд). 

Станом на 01.06.2018 в області функціонує 5073 спортивних споруди, 

збільшення на 160 споруд або на 3,26%. 

 збільшення кількості інструкторів з фізичної культури сільських та селищних 
рад (зараз 113). 

Кількість інструкторів з фізичної культури сільських і селищних рад та ОТГ 

становить 120, що на 7 осіб або на 6,19% більше від показників початку року. 
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9.6. Туристично-рекреаційна галузь 

Виконання ключових кроків у І півріччі 2018 року: 

 підвищення якості та конкурентоспроможності туристичного продукту. 

Одеська область долучилась до загальнонаціонального просвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!», метою якого є формування нової правової 

свідомості населення шляхом інформування громадян про їхні права та механізми 

їх захисту. Поширення знань та освітня місія сприяє залученню громадян до 

правової активності та правосвідомої поведінки. Спільно з Головним 

територіальним управлінням юстиції в Одеській області йде інформаційна та 

роз’яснювальна робота з туристами. У с. Маяки проведено спільний захід за 

участі Головного управління юстиції в Одеській області щодо розвитку зеленого 

сільського туризму в рамках реалізації проекту «Я МАЮ ПРАВО!». Працює 

робоча комісія з координації роботи щодо розробки програми розвитку в 

Нижньодністровському басейні. Ведеться робота щодо плідної діяльності робочої 

групи з питань знакування та маркування маршрутів активного туризму згідно з 

вимогами ДСТУ.  

Проект Закону України «Про оголошення природних територій 

Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення» 

зареєстровано у Верховній Раді України та проходить попередній розгляд у 

відповідних комітетах. Новий статус дозволить зберегти та раціонально 

використовувати лікувальні ресурси Куяльницького лиману. 

Відбувся форум «Туристичний кластер Одеського регіону» з метою 

створення конкурентоспроможного туристичного продукту в Одеській області. 

На базі Одеського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

проведено короткотермінове навчання для представників органів державної влади 

та місцевого самоврядування з метою підвищення їх кваліфікації в питаннях 

підготовки проектних заявок для участі у конкурсах інвестиційних проектів. 

Готуються проектні заявки у сфері туризму для участі на конкурсних умовах, які 

можуть реалізовуватися за фінансуванням секторальної підтримки ЄБРР, ДФРР, 

фінансових коштів ЄС. 

З метою розвитку ділового туризму в Одеському регіоні проведено 

стратегічну сесію «MICE туризм в Україні» з майстер-класом та нетворкінгом з 

проведення фестивалів за участю місцевого бізнесу, представників районних 

державних адміністрацій та туристичних операторів щодо розвитку ділового 

туризму в регіоні.  

Для залучення студентів профільних вищих навчальних закладів до 

створення повноцінного сучасного туристичного продукту Одеської області 

проведено молодіжну конференцію Tourism Stud Camp. В рамках конференції для 

студентів було проведено майстер-клас з розробки туристичного кластеру та 

запропоновано самостійно розробити туристичний проект кластеру Вилкове. 
 

 покращити стан зон відпочинку на морському узбережжі, розвинути 
інфраструктуру рекреаційних територій, провести благоустрій парків та пляжів.  

На шляху до покращання зон відпочинку на морському узбережжі ведеться 

інформатично-роз’яснювальна робота в напрямку обізнаності представників 
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керівництва пляжів щодо міжнародної Програми сертифікування якості пляжів 

«Блакитний прапор». 

 зробити каталогізацію маршрутів та туристичних атракцій.  

З метою каталогізації маршрутів та туристичних атракцій регіону 

розроблено календар, в якому наявна інформація про найяскравіші подієві заходи. 

 покращити загальну інформованість потенційних інвесторів про можливості 
інвестиційних вкладень в об’єкти рекреаційно-туристичного комплексу регіону.  

З метою покращання загальної інформованості потенційних інвесторів про 

можливі інвестиційні вкладення в об’єкти рекреаційно-туристичного комплексу 

регіону взято участь у міжнародному діловому форумі «International 

INVESTMENT Forum». На форумі були обговоренні питання щодо співпраці в 

сферах: туризму, рекреації, сільської, харчової та хімічної промисловості між 

Одеським регіоном та Китайською провінцією Цзянси. 

 сприяти появі нових туристично-екскурсійних маршрутів. 

З метою сприяння появі нових туристично-екскурсійних маршрутів 

ведеться активна робота з райдержадміністраціями та Асоціацією «Туризм 

Одеса», проводяться виїзні робочі зустрічі для огляду наявних та можливих 

туристичних локацій. 

 популяризувати туристичний продукт через ярмаркову, виставкову та 
фестивальну діяльність.  

З метою популяризації туристичного продукту через ярмаркову, виставкову та 

фестивальну діяльність облдержадміністрація взяла участь у UITT 24-ій 

Міжнародній туристичній виставці: «УКРАЇНА - Подорожі та Туризм», яка 

проходила у місті Києві з 28 до 30 березня 2018 року. Вперше на стенді були 

представники з області - Саврань, Вилкове, Біляївка, Сергіївка. Заочну участь взяли 

місто Білгород-Дністровський, Тарутинський і Арцизький райони. З метою розвитку 

туристичного потенціалу Одеської області у новому туристичному сезоні, для 

висвітлення та поширення інформації у блогах та статтях до старту «високого» 

туристичного сезону започатковано проект "Одещина - відпочивай яскраво!", в 

рамках якого було обрано 6 яскравих місць та подій, які продемонстрували усе 

розмаїття регіону. 

 сприяти розвитку пішохідного і автомобільного туризму для орієнтування 
туристів. 

В Одеській області розроблено 19 нових туристичних маршрутів. 

 поліпшити доступ до інформації та підвищити рівень інформування про 
Одеську область з туристичного напрямку на телебаченні та у мережі Інтернет.   

З метою поліпшення доступу до інформації та підвищення рівня 

інформування про Одеську область з туристичного напрямку на телебаченні та у 

мережі Інтернет в рамках проекту «Одещина – відпочивай яскраво!» проведено 

промотури для блогерів та представників ЗМІ. Для просування та висвітлення 

туристичного та курортного потенціалу Одеської області створено та 

презентовано відеоролик «Одеська область – краса тут». Триває робота щодо 

надання проморолику статусу соціальної реклами та розміщення його у місцях 
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масового скупчення людей. Запущено туристичний портал Одещини у тестовому 

режимі. З метою популяризації туристичного потенціалу Одеської області 

виготовлено промоматеріали та друкована продукція щодо туристичних 

можливостей. Розміщено інформацію про туристичний потенціал Одеської 

області у бортових журналах «Міжнародних Авіаліній України», ведеться робота 

щодо розміщення статті у бортовому журналі "Інтерсіті". 

 здійснення організаційних заходів та наукового обґрунтування для надання 
Аккерманській фортеці статусу об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.  

В рамках здійснення організаційних заходів та наукового обґрунтування для 

надання Аккерманській фортеці статусу об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 23.11.2017 

№1088/А-2017 «Про утворення робочої групи з підготовки пропозицій та проектів 

документів щодо включення пам’ятки архітектури до Списку всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО» створено робочу групу. На даний момент проводиться 

робота щодо подання заявки до Списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО на 

включення Білгород-Дністровської (Аккерманської) фортеці до Попереднього 

Списку (Tentative List) всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

9.7. Розвиток громадянського суспільства 
Виконання ключових кроків у І півріччі 2018 року: 

 проведення інформаційної кампанії щодо висвітлення діяльності інститутів 
громадянського суспільства області, їх внеску в соціально-економічний розвиток області та 
територіальних громад, а також кращих практик співпраці органів публічної влади та 
громадських об’єднань на засадах партнерства. 

Проведення заходів за ініціативою громадського руху «Віра, Надія, 

Любов»: відкриття після ремонтних робіт реабілітаційного центру «Софія» 

22.01.2018 та круглий стіл «Відомі/Невідомі жінки Одещини» 11.05.2018. 

Підписано 3 меморандуми про співпрацю у сфері розвитку інфраструктури 

громадянського суспільства в Одеській області: 

23.03.2018 з Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація 

сприяння самоорганізації населення» та Одеським регіональним інститутом 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України; 

15.05.2018 – з громадським формуванням з охорони громадського порядку 

та державного кордону «Поліція Громадської безпеки»; 

17.05.2018  – з громадською організацією «Одеська обласна Рада миру». 
 

 проведення навчально-методичних семінарів та тренінгів для державних 
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та представників інститутів 
громадянського суспільства щодо механізмів та кращих практик участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної, регіональної політики, вирішенні питань місцевого 
значення. 

24 та 30 березня 2018 року в Одеському регіональному інституті 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України відбулися тренінги за темою: «Технологія написання 

проектних заявок для участі у конкурсах проектів». У заходах взяли участь 36 

представників громадських організацій. 
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З 25 до 27 червня 2018 року в Одеському регіональному інституті 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України відбувся тематичний короткостроковий семінар з 

підвищення кваліфікації представників організацій громадянського суспільства 

Одеської області за темою: «Розроблення конкурсних пропозицій для участі у 

конкурсах проектів». У заході взяли участь 20 представників громадських 

організацій. 
 

 проведення обласного конкурсу «Краща громадська рада – надійний партнер» 
(за підсумками діяльності громадських рад, зокрема, їх активної участі у вирішенні 
суспільнозначущих проблем районів та міст). 

Проект розпорядження голови облдержадміністрації «Про організацію 

проведення обласного конкурсу «Краща громадська рада – надійний партнер» 

перебуває на стадії розгляду постійною комісією з питань прав людини, свободи 

слова та інформації Одеської обласної ради. 

 

10. ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ  

У І півріччі 2018 року в області  проводилась активна робота щодо реалізації 

заходів, передбачених Указом Президента України від 07.12.2016 №545/2016 «Про 

першочергові заходи з розвитку місцевого самоврядування в Україні», спрямованих 

на популяризацію європейських принципів місцевої демократії та підтримку 

добровільного об’єднання територіальних громад. 

З початку 2018 року було утворено три об’єднані територіальні громади: 

Кілійська міська, Любашівська та Окнянська селищні ОТГ, в яких перші місцеві 

вибори відбулися 29 квітня 2018 року. 

Триває об’єднавчий процес щодо утворення Овідопольської і Захарівської 

селищних ОТГ та Великоплосківської сільської ОТГ у Великомихайлівському 

районі. Ініційовано об’єднавчі процеси щодо утворення ще 6 ОТГ, зокрема: 

Визирської, Курісовської і Фонтанської сільських (Лиманський район), Андрієво-

Іванівської сільської (Миколаївський район), Іванівської селищної та 

Великобуялицької сільської (Іванівський район). 

У поточному році Павлинська сільська рада Іванівського району приєдналася 

до Красносільської сільської ОТГ Лиманського району, триває процес приєднання 

Мирненської сільської ради до Біляївської міської ОТГ та Новодолинської сільської 

ради до Авангардівської селищної ОТГ Овідіопольського району. 

Загалом на сьогодні в області об’єдналося 126 місцевих рад (26,0% від 

загальної кількості рад базового рівня станом на 01.01.2015) у 28 об’єднаних 

територіальних громад (4 – міські; 8 – селищних; 16 – сільських ОТГ). 

Кількість жителів Одеської області, які проживають на території ОТГ, 

становить 314,2 тис. осіб (13,2 % від загальної кількості жителів області).  Загальна 

площа 28 ОТГ покриває 28,1% площі області. Площа територій створених громад 

суттєво коливається у розмірах: найменшою за площею є Авангардівська ОТГ 

Овідіопольського району (34,5 км2), найбільшою – Куяльницька ОТГ Подільського 

району (1025,2 км2).  
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З 26 районів області ОТГ створені у 15 районах (57,7% від їх загальної 

кількості). 

В рамках державної фінансової підтримки розвитку об’єднаних 

територіальних громад відповідно до затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 04.04.2018 №201-р розподілу у 2018 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ 

Одеській області виділено 95,36 млн.грн. (25 ОТГ), що становить 5,0% від загальної 

суми коштів на формування інфраструктури ОТГ усіх регіонів України (у 2016 році - 

63,2 млн.грн., у 2017 – 53,017 млн.грн.) 

Згідно з розподілом субвенції між ОТГ Одеської області, який здійснюється з 

урахуванням таких параметрів, як площа ОТГ та кількість сільського населення, 

найбільшу суму коштів отримали: 

- Куяльницька сільська ОТГ  – 13,04 млн.грн.  

- Балтська міська ОТГ – 8,56 млн.грн. 

- Шабівська сільська ОТГ – 7,23 млн.грн. 

24 ОТГ області подали проектні заявки на весь обсяг субвенції (окрім 

Таїровської ОТГ) на загальну суму 92547,2 тис.грн., що становить 97,05% від 

передбаченого обсягу субвенції, та одержали висновки обласної державної 

адміністрації щодо їх відповідності планам соціально-економічного розвитку.  

ОТГ області своєчасно подали (до 18.06.2018) 113 проектів з проектними 

заявками та висновками облдержадміністрації до Мінрегіону та отримали 

погодження Комісії з розгляду поданих виконавчими комітетами міських, селищних, 

сільських рад об’єднаних територіальних громад переліку проектів із проектними 

заявками на проекти, які можуть реалізуватися за рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних  громад. 

У 2018 році кошти інфраструктурної субвенції передбачається спрямувати: на 

придбання спеціалізованих транспортних засобів для комунальних підприємств ОТГ 

36,5%, на покращання дорожньо-транспортної інфраструктури – 26,6%, ремонт 

закладів освіти – 13,0%, вуличне освітлення – 11,3%; будівництво СЕС – 5,2%, 

капітальний ремонт закладів культури – 4,3%, водозабезпечення – (2,7%), інші 

інфраструктурні проекти – 0,4%. 

Завдяки фінансовій децентралізації фактичні надходження доходів 

загального фонду місцевих бюджетів 25 ОТГ області за січень-червень 2018 року 

склали 459,1 млн.грн., що на 24,4% більше порівняно з надходженнями за 

аналогічний період 2017 року.  

Найбільше зросли надходження до бюджетів таких ОТГ: Новокальчевської 

сільської - на 57,7%, Куяльницької сільської - на 57,0%, Лиманської сільської – на 

51,3%, Затишанської селищної  - на 51,7%, Розквітівської сільської  - на 42,4%. 

У 2018 році з'явився додатковий стимул для об'єднання громад - можливість 

розпорядження землею за межами населених пунктів.  

Так, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 січня 

2018 року №60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних 

територіальних громад» Головним управлінням Держгеокадастру в Одеській області 

передані земельні ділянки загальною площею 32,5 тис.га у комунальну власність 

таким ОТГ: Лиманській сільській - 1103,5938 га, Авангардівській селищній - 32,7261 
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га, Великомихайлівській селищній – 9549,47га, Затишанській селищній – 6032,72 га; 

Старокозацькій сільській – 1048,72 га; Березівській міській – 2331,54 га; 

Новокальчевській сільській – 2512,15 га, Розквітівській сільській – 2195,09 га та 

Цебриківській селищній – 7660,92 га. Завдяки ініціативі Уряду відтепер самі 

громади  прийматимуть рішення, які сприятимуть розвитку сільськогосподарського 

виробництва, залученню інвестицій та зростанню додаткових надходжень до 

місцевих бюджетів від плати за землю. 

У 2018 році структурні підрозділи обласної державної адміністрації разом з 

експертними та громадськими організаціями проводили активну роботу щодо 

сприяння добровільному об’єднанню територіальних громад в рамках виїзних 

робочих зустрічей, семінарів, нарад тощо. Впродовж січня-червня поточного року 

відбулася низка заходів щодо надання організаційної підтримки та інформаційно-

просвітницького сприяння добровільному об’єднанню територіальних громад, 

зокрема: 

7-8 лютого в м.Одеса відбувся дводенний семінар, який організували 

Одеський Центр розвитку місцевого самоврядування, створений за підтримки 

Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України, спільно з Одеською 

обласною державною адміністрацією. Під час заходу було презентовано результати 

реалізації реформи децентралізації на Одещині у 2016-2017 роках, окреслені 

пріоритети та завдання реформи на 2018 рік. 

У березні відбулась робоча зустріч (виїзна консультація) з представниками 

органів місцевого самоврядування та мешканцями Нерубайської сільської 

територіальної громади Біляївського району за участю представників Департаменту 

економічної політики та стратегічного планування обласної державної адміністрації 

та Одеського регіонального відділення Асоціації міст України; проведено виїзні 

семінари у Савранському та Тарутинському районах. 

У квітні і травні – відбулись робочі зустрічі експертів Одеського ВПЦРМС з 

представниками Ізмаїльського району; проведено виїзні семінари з представниками 

органів місцевого самоврядування та громадськістю Ананьївського, Саратського та 

Ренійського району на тему «Актуальні питання реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади. Особливості бюджетної 

політики» за участю представників Департаменту економічної політики та 

стратегічного планування обласної державної адміністрації  та експертів Одеського 

ВПЦРМС. 

21-22 травня за Програмою «U-LEAD з Європою» відбувся навчальний візит 

представників Саратського району до ОТГ Вінниччини з метою ознайомлення  та 

кращих практик ефективного місцевого самоврядування і функціонування 

старостинських округів. 

Знаковою подією стало проведення 11 червня 2018 у м.Болград Форуму 

«Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади у південно-

західній частині Одеської області: стан та перспективи». Захід організовано Офісом 

Ради Європи в Україні у співпраці з Комітетом Верховної Ради України з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, 

Міністерством регіонального розвитку та житлово-комунального господарства 

України за сприяння Одеської обласної державної адміністрації. 
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11. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ  
Виконання ключових кроків у І кварталі 2018 року: 

 забезпечення реалізації регіональної Програми збереження та відновлення водних 
ресурсів у басейні Куяльницького лиману на 2012-2018 роки.  

Рішенням Одеської обласної ради від 28.10.2011 №270-VI затверджена 

Регіональна програма збереження та відновлення водних ресурсів у басейні 

Куяльницького лиману на 2012-2018 роки (із змінами) (далі - Регіональна 

програма). 

Рішенням Одеської обласної ради від 14.03.2018 №672-VII «Про обласний 

бюджет Одеської області на 2018 рік» (із - змінами) затверджено обласний 

бюджет Одеської області на 2018 рік. У 2018 році з обласного бюджету на 

проведення заходів щодо охорони та раціонального використання природних 

ресурсів у басейні Куяльницького лиману передбачено 7400,0 тис.грн. 

Станом на 01.07.2018 на проведення заходів щодо охорони та раціонального 

використання природних ресурсів у басейні Куяльницького лиману 

профінансовано 1060,36 тис.грн. 

29 березня 2018 року проведено засідання науково-технічної ради з питань 

охорони навколишнього природного середовища, моніторингу довкілля, 

реалізації регіональних програм області та сталого розвитку в регіоні (далі - 

науково-технічна рада) з порядком денним: 

- про стан русла річки Великий Куяльник;  

- звіт про науково-дослідні роботи з гідрологічного, гідрохімічного, 

гідробіологічного та медикобіологічного обстеження стану Куяльницького 

лиману та морської води з Одеської затоки. 

За результатами засідання науково-технічної ради прийнято рішення щодо 

продовження проведення у 2018 році науково-дослідної роботи з обстеження 

стану річки Великий Куяльник та Куяльницького лиману. 

Громадською Радою підготовлені експертні пропозиції за результатами 

проведення громадської експертизи діяльності Одеської обласної державної 

адміністрації, її структурних підрозділів в частині реалізації Регіональної 

програми під час виконання покладених на неї завдань, а саме: 

- продовження Регіональної програми збереження та відновлення водних 

ресурсів у басейні Куяльницького лиману до 2025 року; 

- винесення в натуру меж округу та зон санітарної охорони курорту 

Куяльник, відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 07.03.85 №102 

«Винесення в натуру меж округу та зон санітарної охорони курорту Куяльник із 

позначенням їх на місцевості»; 

 - винесення в натуру прибережних захисних смуг річки Великий Куяльник, 

балок Довбока, Кубанка, Гільдендорфська та Корсунцівська; 

- розробка землевпорядної документації та винесення в натуру прибережних 

захисних смуг малих річок; 

- виконання робіт з наведення санітарного порядку у водоохоронних зонах 

джерел прісної води, створення системи інтегрованого природокористування в 

басейні річки Великий Куяльник та Куяльницький лиман, як частини комплексу 

лиманів і малих річок Одещини, інвентаризації та ліквідації джерел забруднення в 

межах водоохоронних зон басейну Куяльницького лиману; 
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- розробка робочого проекту розчистки русла річки Великий Куяльник 

балок Довбока, Кубанка, Гільдендорфська та Корсунцівська; 

- розробка землевпорядної документації та встановлення водоохоронних зон 

малих річок; 

- проведення інвентаризації джерел забруднення, дамб та екологічний аудит 

в межах водоохоронних зон басейну Куяльницького лиману; 

- розробка та затвердження узгодженого плану дій щодо мінімізації 

нанесених збитків; 

- проведення інвентаризації сміттєзвалищ в басейні Куяльницького лиману 

та ліквідація стихійних звалищ і тих, що знаходяться в межах охоронних зон; 

- продовження терміну прийнятих рішень про створення національного 

парку та розроблення проекту землевпорядної документації по створенню 

національного парку і визначення меж парку Куяльник; 

- створення дієвого механізму контролю, у тому числі громадського, за 

виконанням Регіональної програми збереження та відновлення водних ресурсів у 

басейні Куяльницького лиману; 

- реалізація рішення Одеської обласної ради від 12.05.2010 №1104-V «Про 

заходи щодо збереження та відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького 

лиману» щодо створення Басейнової ради Куяльницького лиману. 
 

 контроль за дотриманням суб’єктами господарювання вимог, передбачених 
дозволами на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.  

Державною екологічною інспекцією в Одеській області у І півріччі  

2018 року було здійснено 100 перевірок дотримання вимог природоохоронного 

законодавства в галузі охорони атмосферного повітря: 

- складено 42 протоколи про адміністративне правопорушення; 

- притягнено до адміністративної відповідальності 14 посадових осіб; 

- накладено штрафів на суму 8,177 тис.грн.; 

- загальна сума розрахованих збитків – 112, 008 тис.грн.; 

- претензії, позови, збитки: пред’явлено – 7 особам на суму – 112 тис.грн., 

стягнуто – з 5 осіб на суму 99,223 тис.грн. 
 

 посилення надзору (контролю) спеціально уповноваженими на це органами 
виконавчої влади з метою забезпечення дотримання вимог законодавства про охорону 
атмосферного повітря місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.  

З метою контролю за дотриманням підприємствами встановлених 

нормативів ГДВ перевірено 6 підприємств: ТОВ «Одеська поляниця»,  

ТОВ «Медичний центр «Медикап», КП «Міські дорогі», ДЗ «Дитячий 

спеціалізований клінічний санаторій «Хаджибей» МОЗ України, КП «Зеленгосп» 

Чорноморської міської ради  Одеської області, ОВО «Електрик» УТГ, на яких 

обстежено 7 джерел викидів, відібрано 24 об’єднані проби та виконано 309 

визначень по 4 показниках (оксид вуглецю, оксиди азоту, сірки діоксід, речовини 

у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)). За 

результатами контролю встановлено, що одне джерело викиду КП «Міські 

дорогі» та одне джерело викидів ОВО «Електрик» УТГ працювали без 

встановлених нормативів ГДВ. На джерелах викидів інших підприємств 

перевищень встановлених нормативів ГДВ не виявлено. 
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 виконання робіт з розчистки русел річок, захист від підтоплення та затоплення 
населених пунктів Одеської області.   

Рішенням Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 року №649-VІІ «Про 

обласний бюджет Одеської області на 2018 рік» (зі змінами) на розчистку русел 

річок, захист від підтоплення передбачено 9838,1 тис.грн. 
 

 проведення заходів щодо будівництва та реконструкції каналізаційно-очисних  
споруд (КНС).  

Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 року №649-VІІ «Про 

обласний бюджет Одеської області на 2018 рік» (зі змінами) на будівництво та 

реконструкцію каналізаційних очисних споруд, КНС тощо передбачено 9140,0 

тис.грн.  

 проведення комплексу заходів щодо охорони, збереження і розвитку природо-
заповідного фонду та формування екологічної мережі.  

Для збереження природних екосистем, підтримання загального 

екологічного балансу, збереження найбільш цінних природних комплексів, 

різноманітності ландшафтів і генофонду рослинного й тваринного світу в 

Одеській області проводяться заходи щодо охорони, збереження і розвитку 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду, водно-болотних угідь 

міжнародного значення та формування екологічної мережі.  

Природно-заповідний фонд Одеської області станом на 01.07.2018 

представлений 123 територіями та об’єктами (з них 16 – загальнодержавного 

значення, 107 - місцевого), загальна площа яких становить 159970,8471 га.  

З урахуванням того, що 12 об’єктів загальною площею  9133,25 га знаходяться у 

складі ПЗФ, фактично зайнята ПЗФ площа в області становить – 150837,5971 га. 

Відношення площі ПЗФ до площі Одеської області («показник заповідності») 

становить 4,5 %. 

З метою охорони, збереження та недопущення нецільового використання 

існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду Департаментом 

забезпечено оформлення охоронних зобов’язань для 4-х парків-пам’яток садово-

паркового мистецтва місцевого значення у місті Одеса та розробку Положень про 

території та об’єкти природно-заповідного фонду для 6-ти заказників 

загальнодержавного значення, які у подальшому були направлені на затвердження 

до Міністерства екології та природних ресурсів України.  

З метою розширення мережі територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду Одеської області протягом звітного періоду проводилась робота щодо 

створення 11 нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Продовжувались роботи щодо створення національного природного парку 

«Куяльницький» у межах Іванівського, Біляївського і Лиманського районів 

Одеської області та м.Одеса. Протягом І півріччя 2018 року  відповідно до вимог 

статті 52 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» проводилась 

робота щодо одержання погоджень власників та первинних користувачів 

природних ресурсів, рекомендованих до заповідання. За результатами проведеної 

роботи отримано погодження на створення національного природного парку 

«Куяльницький» від Лиманської районної державної адміністрації Одеської 

області та відокремленого підрозділу «Південна електроенергетична система» ДП 

«Укренерго».  
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Погоджено створення 2-х ландшафтних заказників загальнодержавного 

значення «Озеро Кагул» та «Озеро Картал».  
 

 створення реєстрів об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, 
обсягів і місць їх видалення.  

З метою зменшення техногенного навантаження на довкілля ведеться 

робота з формування реєстрів об’єктів утворення, оброблення та утилізації 

відходів, місць видалення відходів, паспортизації та інвентаризації відходів. 

Протягом І півріччя 2018 року розглянуто та опрацьовано 660 пакетів 

документів щодо реєстрації декларацій про відходи, які надішли через центри 

надання адміністративних послуг та 133 звернення щодо реєстрації декларації про 

відходи розглянуто та опрацьовано в режимі онлайн на сайті Мінприроди. 
 

 фінансування робіт з будівництва і введення в експлуатацію об’єктів поводження з 
відходами, а також реконструкції та/або облаштування полігонів і звалищ відповідно до 
екологічних вимог, рекультивації земельних ділянок, на яких розміщуються полігони і 
звалища.  

Протягом І півріччя 2018 року фінансування з обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища на роботи з будівництва і введення в 

експлуатацію об’єктів поводження з відходами, а також реконструкцію та 

облаштування полігонів і звалищ відповідно до екологічних вимог, рекультивації 

земельних ділянок, на яких розміщуються полігони і звалища, не здійснювалось. 
 

 паспортизація полігонів ТПВ.  

Розглянуто та опрацьовано звітів з інвентаризації відходів і технічних 

паспортів відходів - 93 пакети. Постійно ведеться робота по формуванню 

переліків і уточненню місць видалення відходів на території області, об’єктів 

утворення відходів та об’єктів оброблення та утилізації відходів.  

За даними інвентаризації місць видалення відходів (далі - МВВ) районними 

державними адміністраціями кількість МВВ на території Одеської області складає 

614 од. В обласному реєстрі МВВ значиться 484 од.  

Протягом І півріччя 2018 року розглянуто та опрацьовано – 26 пакетів 

документів щодо затвердження/погодження змін даних до паспортів МВВ, 

наданих відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

03.08.1998 №1216 «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення 

відходів». 
 

 заходи з впровадження нових технологій поводження з ТПВ.  

На даний час за сприянням обласної державної адміністрації в рамках 

проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» агентством США 

з міжнародного розвитку «International Resources Group» проведена робота із 

розробки Регіональної програми поводження з твердими побутовими відходами в 

Одеській області на період 2018-2022 років.  

Метою програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного 

збирання, перевезення, утилізації та захоронення побутових відходів і обмеження 

їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини, а 

також розширення і модернізація діючих потужностей із збирання, перероблення 

та утилізації твердих побутових відходів, створення ефективної системи 

управління у сфері поводження з відходами. 
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Зазначена програма розроблена відповідно до вимог Європейського Союзу та 

міжнародних конвенцій та враховує всі особливості інфраструктури нашого 

регіону та необхідність екологічно безпечного поводження з твердими побутовими 

відходами. 
 

 тренування органів управління територіальної підсистеми щодо виконання 
завдань з організації безпечного пропуску весняного льодоходу і повені (лютий). 

Відповідно до регіонального Плану основних заходів цивільного захисту у 

2018 році, затвердженого розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 30.01.2018 №98/А-2018, 28 лютого 2018 року проведено 

тренування органів управління територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту Одеської області щодо ліквідації надзвичайних 

ситуацій, які можуть виникнути на території області під час проходження 

льодоходу, повені та паводків у 2018 році. 
 

 командно-штабне навчання з органами управління та силами цивільного 
захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з 
визначення стану готовності до вирішення завдань цивільного захисту у мирний час та в 
особливий період (вересень). 

Розроблено проект План - графік проведення командно-штабного навчання 

з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту 24-28 вересня 2018 року, який буде 

направлено на погодження в ДСНС України та готується проект доручення щодо 

підготовки до їх проведення. 

 тренування органів управління територіальної підсистеми щодо виконання завдань 
з організації готовності до роботи в осінньо-зимовий період. 

Тренування органів управління територіальної підсистеми щодо виконання 

завдань з організації готовності до роботи в осінньо-зимовий період заплановано на 

жовтень 2018 року. 
 

 поповнення регіонального матеріального резерву. 

Станом на 15 червня 2018 року обсяги накопичення регіонального 

матеріального резерву становлять 20% від номенклатурних показників. 

Для вирішення питання щодо накопичення матеріальних резервів для 

запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру 

та їх наслідків на території області діє Регіональна програма цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки Одеської області на 2018-2021 рр (за рахунок 

коштів обласного бюджету, загальний обсяг коштів на 4 роки складає  

83,698млн.грн. у т.ч. 8,0млн.грн.-на створення регіонального матеріального резерву). 

На 2018 рік Програмою заплановані кошти у сумі 2,0 млн.грн., на які 

планується придбати пально-мастильні матеріали та засоби забезпечення пошуково-

рятувальних та невідкладних аварійно-відновлювальних робіт (катер місткістю на  

5-7 осіб для моніторингу ситуації на водних об’єктах, електротехнічні засоби 

потужністю 5, 10 та 35 кВт). 
 

 завершення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту  

Станом на 01 червня 2018 року на території області проінвентаризовано 646 

захисних споруд, що складає 65,9%, з них: 
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- державної власності – 242 од. (64,7% від кількості державних); 

- комунальної власності – 354 од. (78,7% від кількості комунальних); 

- приватної власності – 50 од. (35,8% від кількості приватних). 

З метою виконання вимог протоколу засідання Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 30.03.2018 №5 та 

вжиття заходів щодо створення умов для укриття населення області, підготовлено 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02.05.2018 №439/А-

2018 «Про підготовку та проведення у 2018 році технічної інвентаризації 

захисних споруд цивільного захисту», згідно з яким визначені завдання головам 

районних державних адміністрацій, міським головам міст обласного значення, 

головам міських, селищних та сільських об’єднаних територіальних громад, 

керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації щодо 

проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту. 

 проведення навчання керівного складу області та населення з питань 
цивільного захисту. 

У I півріччі 2018 року у Навчально – методичному центрі цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності Одеської області навчання пройшло  

937 осіб керівного складу області із 1006 осіб запланованих, що складає 88,5%. 

Під час проведення навчань та тренувань з питань цивільного захисту навчання 

пройшло понад 80 тис. осіб. 
 

 розроблення і затвердження переліку підприємств, що продовжують свою 
діяльність в особливий період. 

Підготовлено розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

27.02.2018 №1/А-2018 ДСК «Про затвердження зведеного переліку суб’єктів 

господарювання Одеської області, що відносяться до категорій цивільного 

захисту» та затверджено їх перелік.  
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       Додаток І до звіту  

про виконання Програми 

 
Основні показники економічного та соціального розвитку Одеської області на 

І півріччя 2018 року 

3 - січень–березень 2018 року 
6 - січень-червень 2018 року 

 

Показник 
Факт  

2017 рік 
2018 прогноз 

за Програмою 
І півріччя 
2018 факт 

Виконання 
у % до 

прогнозного 
показника 

Індекс промислової продукції, відсотків 112,2 102,0 96,26 -5,8 в.п. 

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн. 
грн. 

53381,9 52600,0 27371,66 52,0 

Індекс сільськогосподарського виробництва, 
відсотків 

99,4 100,1 
200,56 

(у 2 рази) 
+100,4 в.п. 

Валова продукція сільського господарства у всіх 
категоріях господарств у цінах 2010 року, всього 
млн. грн. 

11716,8 11953,5 2585,66 21,6 

у т.ч. рослинництва 9928,8 10062,0 1742,96 17,3 

тваринництва 1788,0 1891,5 842,76 44,6 

Сальдо торговельного балансу, млн.дол.США 930,9 970,5 319,86 32,9 

Обсяг експорту (товарів та послуг) – всього, млн. 
дол. США 

2580,2 2413,6 1102,86 45,7 

Обсяг імпорту (товарів та послуг) – всього, млн. 
дол. США 

1649,3 1443,1 783,06 54,3 

Обсяг прямих іноземних інвестицій – всього, 
млн. дол. США 

1363,2 1384,8 1214,16 87,7 

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел 
фінансування у фактичних цінах, млн. грн. 

20022,7 15251,0 8291,46 54,4 

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн. грн. 10400,3 7206,5 5720,26 79,4 

Введення в експлуатацію загальної площі житла за 
рахунок усіх джерел фінансування, тис. м2 

720,5 592,0 222,86 37,6 

Оборот роздрібної торгівлі (з урахуванням 
товарообороту як юридичних, так і фізичних 
осіб) – у фактичних  цінах, млн. грн. 

62961,7 84476,5 31367,06 37,1 

Індекс споживчих цін, відсотків 114,6 109,0 104,46 -4,6 в.п. 

Середньомісячна заробітна плата працівників:     

номінальна, гривень 6542,0 7800,0 7631,06 97,8 

номінальна, скоригована на індекс 
споживчих цін, відсотків до попереднього 
року 

116,6 х 109,76 х 

Чисельність населення у віці 15-70 років, 
зайнятого економічною діяльністю, тис. чол. 

986,6 995,0 982,63 98,8 

Рівень зайнятості населення у віці  
15-70 років у відсотках до населення відповідної 
вікової групи, відсотків 

56,1 56,2 56,03 -0,2 в.п. 

Рівень безробіття, визначений за методологією 
МОП, відсотків до економічно активного 
населення у віці від 15 до 70 років, відсотків 

7,3 6,9 7,43 +0,5 в.п. 


