
№ 
з/п 

Номер 
завдання 

Назва проєкту 

Стратегічний пріоритет 1 «Новий соціально-гуманітарний розквіт» 
Операційна ціль 1.1. Сучасна високоякісна оцінка 

1. 1.4.1. 
1.1.1. 

Будівництво Центру розвитку дітей та соціальних допомог 

2. 1.1.1. Реконструкція дошкільного навчального закладу 17 по вул. Світла, 5 в 
селищі Олександрівка м. Чорноморська Одеської області 

3. 1.1.2. Будівництво школи у мкр. III-4-1 жилого району ім. Котовського у м. Одесі 

4. 1.1.2. Освітній проєкт «Партнерство як ресурс»  

5. 1.1.2. Створення Учнівського технопарку 

6. 1.1.2. Реконструкція території гімназії в м. Чорноморськ по вул. Шевченка, 8 з 
будівництвом учбово-виховного комплексу початкової школи та гімназії на 
660 учнів 

7. 1.1.4. 
1.1.3. 

Формування нових компетентностей учнівської молоді для сталого 
розвитку об'єднаних територіальних громад 

Операційна ціль 1.2. Міцне здоров’я кожному 
8. 1.2.2. Будівництво міжрегіонального південного центру сучасної онкології і 

ядерної медицини 

9. 1.2.3. Розвиток системи паліативної допомоги на півночі Одеської області 

Операційна ціль 1.3.Фізична активність та спорт 
10. 1.3.1. Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу зі стадіоном, басейном, 

тренажерним залом в с. Визирка Лиманського району Одеської області 

11. 1.3.1. Створення спортивного ліцею - інтернату за спеціалізацією "Ігрові 
олімпійські види спорту" (волейбол, пляжний волейбол, баскетбол) 

12. 1.3.2. Будівництво спортивного комплексу 

13.  1.3.2. Реконструкція міського спортивного комплексу з будівництвом 
універсальної критої зали по вул. Одеській, 1а в м. Ананьєві Одеської 
області 

14.  1.3.2. Будівництво критого басейну для плавання розміром 12*25 в м. Балта 

Операційна ціль 1.4.Соціальний захист населення 
15. 1.4.1. Створення мережі регіональних центрів розвитку культурних та 

креативних індустрій 

16. 1.4.1. Безпечне дитинство - спільна справа Авангардівської громади 

17. 1.4.2. Пілотний проект: Містечко для ветеранів війни та учасників АТО і їх сімей 
«Нова країна» 

Стратегічний пріоритет 2 «ЕКОтрансформація» 
Операційна ціль 2.1.Формування раціонального водокористування та чиста вода 
18.  2.1.2. Реконструкція очисних споруд м. Теплодар розташованих в 

с.Надліманське Овідіопольського району Одеської області 

19. 2.1.2. Капітальний ремонт напірного трубопроводу госппобутової каналізації від 
КНС 2 до очисних споруд м. Теплодар Одеської області 

20. 2.1.2. Капітальний ремонт фекальної каналізації від КНС 1 до КНС 2 м. Теплодар 
Одеської області 

21. 2.1.2. Реконструкція, ремонт, побудування очисних споруд в населених пунктах 
регіону 

22. 2.1.2. Попередження забруднення Дністровського лиману неочищеними 
стічними водами у разі руйнування каналізаційного колектору у с. Шабо 
внаслідок активізації процесу руйнації берегів 



23.  2.1.2. Будівництво станції біологічної та глибокої очистки стічних вод потужністю 
400 м3 /добу в м. Кодима Одеської області 

24. 2.1.2. Будівництво нових очисних споруд та каналізаційних колекторів у м. Балта 

25. 2.1.2. «Чисті ґрунтові води». Ідентифікація факторів забруднення ґрунту та 
ґрунтових вод в сільській місцевості та будівництво інфраструктури по їх 
усуненню 

Операційна ціль 2.2.Екологічна енергія 
26. 2.2.1. Будівництво і запуск трансформаторного комплексу (робоча назва - 

"Підстанція Приморська") у Роздільнянському районі Одеської області та 
супутньої системи ліній електропередач (ЛЕП) 

27. 2.2.3. Створення енергозберігаючих потужностей з переробки ТПВ 

Операційна ціль 2.3.Захищена та відновлена екосистема 
28. 2.3.1. Поліпшення водообміну Дністровських плавнів та адаптація до негативних 

наслідків зміни клімату, насамперед мінімізація ризиків стихійних пожеж і 
затоплення автомобільного шляху міжнародного значення М15 Одеса-
Рені на ділянці Маяки-Паланка. 

29. 2.3.1. Проведення комплексу робіт з оздоровлення екології та очищення водних 
транспортних артерій м. Вилкове на території Вилківської ОТГ 

30. 2.3.3. Захист від підтоплення с. Мирне Біляївського району Одеської області 

Операційна ціль 2.4.Належне і відповідальне поводження з відходами 
31. 2.4.1. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, 

оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення в 
Одеській області відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі 
непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту 
рослин та тари, у яких зберігаються та перевозяться ХЗЗР 

32. 2.4.1. Будівництво полігону твердих побутових відходів для потреб Балтської 
ОТГ з можливістю сортування відходів 

33. 2.4.1. Розробка та впровадження інноваційних технологій та обладнання для 
переробки вторинної сировини виноробства в умовах агро-еколого-
рекреаційного кластера “Фрумушика-Нова” 

34. 2.4.1. Комплекс з управління ТПВ із застосуванням інноваційних технологій на 
території Біляївської ОТГ 

35. 2.4.2. Впровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів 

Стратегічний пріоритет 3 «Глобалізація туристичного та культурного 
середовища та інфраструктурний  розвиток» 
Операційна ціль 3.1. Сучасна високоякісна оцінка 
36. 3.1.1. Новий Куяльник 

37. 3.1.1. Створення паркової інфраструктури на території смт Сергіївка Білгород-
Дністровської міської ради 

38. 3.1.1. Проєкт створення зони відпочинку "Мальовничий Турунчук" 

39.  3.1.2. Еколого-освітній проєкт сталого розвитку туристичної дестинації Ніжнього 
Дністра 

40. 3.1.2. Етно-фестиваль "Чумацький шлях" 

41. 3.1.2. Протизсувні заходи в прибережній зоні в районі 9-го мікрорайону   
м. Чорноморська 

42. 3.1.3. Переоцінка туристичного потенціалу територіальних громад – шлях до 
підвищення ефективності функціонування та можливостей інноваційного 
розвитку туристичного комплексу Одеської області 

43. 3.1.3. Створення регіонального туристичного кластеру з будівництвом 
набережної у м. Біляївка Одеської області 

44. 3.1.3. Облаштування оглядово-інформаційного майданчика на туристичному 



 
 
 

маршруті Маяківської ОТГ 

Операційна ціль 3.2. Культурний генофонд населення 
45. 3.2.2. Створення центру культури та дозвілля Біляївської ОТГ 

46. 3.2.3. Збереження та популяризація пам'ятки національного значення - 
археологічного розкопу "Городище Тіра - Білгород" 

Операційна ціль 3.3. Якісний інфраструктурний розвиток 
47. 3.3.1. Розвиток автомобільної міжнародної транспортної інфраструктури 

(будівництво автобанів) на основі спроектованих транспортних коридорів 

48. 3.3.1. Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії  
ст. Подільськ у м. Подільськ Одеської області 

49. 3.3.1. Будівництво мостового переходу через Сухий лиман з підходами в селі 
Малодолинське на автомобільній дорозі "Одеса-Чорноморськ" 

50. 3.3.2. Відновлення та розвиток авіаперевезень через КП "Аеропорт "Ізмаїл" 

Стратегічний пріоритет 4 «Ефективний економічний простір» 
Операційна ціль 4.1. Підтримка регіонального виробника 
51. 4.1.3. Регіональний центр науково-практичного супроводжування виробників 

харчових продуктів 

Операційна ціль 4.2. Сталий розвиток середнього та малого підприємництва 
52. 4.2.1. Відкриття меблевого цеху "Мобільєр" в смт Любашівка 

53. 4.2.2. Облаштування інженерної інфраструктури (електропостачання, 
газопостачання, водовідведення) Індустріального парку "Знам'янський" 

Операційна ціль 4.3. Розбудова та розвиток національного логістичного хабу 
54. 4.3.2. Будівництво укріплення берегової лінії (берегоукріплення) річки Дунай 

Операційна ціль 4.4. Приваблива інвестиційна платформа 
55. 4.4.1. Формування інтерактивного інвестиційного паспорту і карти інвестиційної 

привабливості Одеської області 

Операційна ціль 4.5. Високопродуктивне аграрне виробництво 
56. 4.5.3. Створення сервісно-забійного цеху 

57. 4.5.3. Розвиток гусівництва в умовах Одеської області на засадах органічного 
виробництва для формування бренду з географічним зазначенням 
«Одеський гусак» - формування мережі крафтової продукції на кластерних 
принципах та принципах безвідходної еко технології.  

58. 4.5.3. Створення модельних (навчальних) сімейних молочних ферм з 
виробництва та переробки молока на засадах екологічного виробництва, 
кластерних принципів та застосуванням інноваційних сучасних 
технологічних виробничих рішень.  

Операційна ціль 4.6. Цифрова трансформація 
59. 4.6.2. Будівництво волоконно-оптичної лінії звязку між м. Балта і  

с. Новополь, Крижовлін, Волове, Плоске, Сінне, Чернече Балтського 
району 
 

Стратегічний пріоритет 5 «Формування на засадах інновацій експортно-
орієнтованої харчової індустрії» 
Операційна ціль 5.3. Сприяння розширенню ринків збуту органічної продукції та 
харчових продуктів, виготовлених з використанням інноваційних технологій 
60. 5.3.3. Сприяння експорту органічної та інноваційної харчової продукції 

(продуктів), як чинника зростання технологічності регіональної економіки 


