
 
Перелік діючих регіональних цільових та  
комплексних програм Одеської області 

станом на 01.04.2021 
 

№ 

з/п 
Назва програми 

Строки 

дії 

програми 

Затверджено 

рішенням  

обласної 

ради 

Відповідальний 

виконавець 

Внесення 

змін 

1.  Програма газифікації 

Одеської області на 2010-

2035 роки 

2010-2035 10.09.2010 

№ 1168-V 

Департамент розвитку 

інфраструктури та 

житлово-комунального 

господарства ОДА 
 

ВАТ «Одесагаз» 

- 

2.  Регіональна програма 

розвитку водного 

господарства Одеської 

області на період до  

2021 року 

2013-2021 18.09.2013 

№ 882-VI 

Одеське обласне 

управління водних 

ресурсів 

20.12.2019  

№ 1178-VII 

15.05.2020  

№ 1 304-VII 

3.  Обласна комплексна 

програма розвитку фізичної 

культури і спорту в 

Одеській 

області на 2018-2020 роки 

2018-2020 21.12.2017 

№ 581-VII 

Управління фізичної 

культури та спорту ОДА 

14.03.2018 
 № 669-VII 
12.06.2018 
 № 743-VII 

11.09.2018 
№ 795–VII 
21.12.2018 
№ 848-VII 
16.08.2019 
№ 1028-VII 
20.12.2019  
№ 1174-VII 
03.03.2020 
№ 1237-VII 
19.02.2021 
№ 72-VIII 

4.  Регіональна програма 

цивільного захисту, 

техногенної та пожежної 

безпеки Одеської області на 

2018-2021 роки 

2018-2021 21.12.2017 

№ 582-VІI 

Департамент з питань 

цивільного захисту, 

оборонної роботи та 

взаємодії 

з правоохоронними 

органами ОДА 
 

Головне управління 

ДСНС України в Одеській 

області 

21.12.2018 
№ 849-VII 
04.09.2019  
№ 1058-VII 

5.  Комплексна програма 

реставрації та збереження 

Аккерманської фортеці й 

розвитку інфраструктури у м. 

Білгород-Дністровському на 

2018-2022 роки 

2018-2022 21.12.2017 

№ 583-VII 

Управління 

обласної ради з 

майнових питань 

- 

6.  Комплексна регіональна 

програма забезпечення 

громадян житлом в 

Одеській області на  

2019-2022 роки 

2019-2022 21.12.2018 
№ 835-VII 

Управління капітального 

будівництва ОДА 

19.06.2019 

№959-VII 

25.10.2019  

№ 1097-VII 

03.03.2020 

№ 1238-VII 

http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/1168-V.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/882-VI.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/1178-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/1304-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/581-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/669-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/743-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/593-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/848-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/1028-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/1174-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/1237-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/72-VIII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/582-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/849-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/1058-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/583-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/835-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/959-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/1097-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/1238-VII.pdf


№ 

з/п 
Назва програми 

Строки 

дії 

програми 

Затверджено 

рішенням  

обласної 

ради 

Відповідальний 

виконавець 

Внесення 

змін 

7.  Обласна програма розвитку 

освіти Одещини на 2019-

2021 роки 

2019-2021 21.12.2018 

№ 836-VII 

Департамент освіти і 

науки ОДА 

03.03.2020 

№ 1239-VII 

19.02.2021 

№68-VIII 

8.  Регіональна програма 

розвитку агропромислового 

комплексу Одеської області 

на 2019-2023 роки 

«Аграрна Одещина» 

2019-2023 21.12.2018 

№ 837-VII 

Управління аграрної 

політики ОДА 

19.06.2019 

№960-VII 

15.05.2020  

№ 1303-VII 

24.12.2020 

№48-VII 

9.  Регіональна комплексна 

програма з утворення 

(оновлення) містобудівної 

документації території та 

містобудівного кадастру 

Одеської області на  

2019-2021 роки 

2019-2021 21.12.2018 

№ 839-VII 

Департамент розвитку 

інфраструктури та 

житлово-комунального 

господарства ОДА 

- 

10.  Регіональна програма 

розвитку автомобільних 

доріг Одеської області на 

2019-2022 роки 

2019-2022 19.06.2019 

№954-VII 

Управління 

транспортно-

комунікаційної 

інфраструктури ОДА 

- 

11.  Програма правової освіти 

населення Одеської області 

на 2019-2022 роки 

2019-2022 19.06.2019 

№955-VII 

Головне територіальне 

управління юстиції в 

Одеській області 

- 

12.  Обласна комплексна 

цільова програма 

«Безпечна Одещина» на 

2019-2021 роки 

2019-2021 16.08.2019 

№1025-VII 

Департамент фінансів 

ОДА 

25.10.2019  

№ 1098-VII 

03.03.2020 

№ 1243-VII 

19.02.2021 

№73-VIII 

13.  Про затвердження 

Регіональної програми 

збереження і відновлення 

водних ресурсів у басейні 

Куяльницького лиману на 

2019-2023 роки 

2019-2023 25.10.2019  

№ 1095-VII 

Департамент екології та 

природних ресурсів ОДА 

- 

14.  Одеська регіональна 

комплексна програма з 

охорони довкілля на 2020- 

2021 роки 

2020-2021 20.12.2019  

№ 1165-VII 

Департамент екології та 

природних ресурсів ОДА 

03.03.2020 

№ 1240-VII 

10.08.2020  

№ 1 384-VII 

15.  Обласна комплексна 

програма «Культура 

Одещини – 2020-2022 роки» 

2020-2022 20.12.2019  

№ 1166-VII 

Департамент культури, 

національностей, релігій 

та охорони об’єктів 

культурної спадщини 

ОДА 

03.03.2020 

№ 1242-VII 
 

19.02.2021 

№ 74-VIII 

16.  Обласна програма надання 

фінансової підтримки 

комунальним 

підприємствам (установам, 

організаціям) спільної 

власності територіальних 

2020-2022 20.12.2019  

№ 1169-VII 

Одеська обласна рада, 

управління обласної 

ради з майнових 

відносин 

15.05.2020  

№ 1 302-VII 

24.12.2020  

№ 41-VІII 

http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/1261-VI.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/1239-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/68-VIII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/1020-VI.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/960-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/1303-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/48-VIII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/679-VI.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/954-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/955-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/1025-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/1098-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/1243-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/73-VIII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/1095-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/1165-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/1240-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/1384-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/1166-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/1242-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/74-VIII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/1169-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/1302-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/41-VIII.pdf


№ 

з/п 
Назва програми 

Строки 

дії 

програми 
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громад Одеської області, 

які забезпечують діяльність 

обласної ради та обласної 

державної адміністрації, та 

діяльність яких спрямована 

на забезпечення соціально-

економічного розвитку 

регіону, на 2020-2022 роки 

17.  Комплексна програма 

запобігання та протидії 

домашньому насильству і 

насильству за ознакою 

статі, забезпечення 

гендерної рівності, протидії 

торгівлі людьми на період 

до 2023 року 

2020-2023 20.12.2019  

№ 1171-VII 

Департамент соціальної 

та сімейної політики 

ОДА 

24.12.2020 

№ 39-VIІI 

18.  Регіональна програма з 

благоустрою населених 

пунктів Одеської області на 

2020-2024 роки 

2020-2024 03.03.2020 

№ 1231-VII 

Департамент житлово- 

комунального 

господарства та 

енергоефективності ОДА 

- 

19.  Регіональна цільова 

програма 

енергоефективності 

Одеської області на 2020-

2022 роки 

2020-2022 03.03.2020 

№ 1233-VII 

Департамент житлово- 

комунального 

господарства та 

енергоефективності ОДА 

- 

20.  Програма забезпечення 

житлом в Одеській області 

внутрішньо переміщених 

осіб, учасників проведення 

антитерористичної операції 

(АТО) та/або учасників 

проведення операції 

об’єднаних сил (ООС) на 

2020- 2024 роки 

2020-2024 03.03.2020 

№ 1234-VII 

Департамент житлово- 

комунального 

господарства та 

енергоефективності ОДА  
 

Одеське регіональне 

управління Державної 

спеціалізованої 

фінансової установи 

«Державний фонд 

сприяння молодіжному 

житловому будівництву» 
 

Департамент соціальної 

та сімейної політики 
ОДА 

- 

21.  Програма реалізації в 

Одеській області Стратегії 

ЄС для Дунайського 

регіону на 2020-2022 роки 

2020-2022 10.08.2020 

№ 1379-VII 

Департамент 

економічної політики та 

стратегічного 

планування обласної 

державної адміністрації 
 

КО «Центр сталого 

розвитку та  екологічних 

досліджень Дунайського 

регіону» 

 

22.  Програма соціально-

економічного та культурного 

2021 24.12.2020 № 

№ 36-VIІI 

Департамент 

економічної політики та 

 

http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/1171-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/39-VIII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/1231-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/1233-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/1234-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/1379-VII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/36-VIII.pdf


№ 

з/п 
Назва програми 

Строки 

дії 

програми 

Затверджено 

рішенням  

обласної 

ради 

Відповідальний 

виконавець 

Внесення 

змін 

розвитку Одеської області на 

2021 рік 

стратегічного 

планування Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

23.  Обласна комплексна 

програма соціальної 

підтримки населення на 

2021-2023 роки 

"Соціальний захист 

населення в Одеській 

області" 

2021-2023 24.12.2020  

№ 38-VІІI  

Департамент соціальної 

та сімейної політики 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

19.02.2021 

№ 75-VIII 

24.  Обласна цільова програма 

«Здоров’я Одещини на 

2021-2023 роки » 

2021-2023 24.12.2020  

№ 40-VІІI  

Департамент охорони 

здоров’я Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

19.02.2021 

№76-VIII 

25.  Програма сприяння 

розвитку міжнародної та 

інвестиційної діяльності 

Одеської області на 2021-

2023 роки 

2021-2023 19.02.2021 

№ 71-VІІI 

 

Управління міжнародних 

відносин Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

 

26.  Програма висвітлення 

діяльності Одеської 

обласної ради у засобах 

масової інформації на 2021 

– 2023 роки 

2021-2023 19.02.2021 

№ 70-VІІI 

 

 

Одеська обласна рада  

27.  Програма розвитку 

конкурентоспроможності 

малого та середнього 

підприємництва в Одеській 

області на 2021-2023 роки 

2021-2023 19.02.2021 

№ 64-VІІI 

 

 

 

Департамент 

економічної політики та 

стратегічного 

планування  

Одеської обласної 

державної адміністрації 

 

28.  Програма розвитку туризму 

та курортів в Одеській 

області на 2021-2023 роки 

2021-2023 19.02.2021 

№ 69-VІІI 

 

Управління туризму, 

рекреації та курортів 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

 

29.  Регіональна програма 

цифрової трансформації 

Одеської області  на 2021-

2023 роки 

2021-2023 19.02.2021 

№ 63-VІІI 

 

Департамент 

економічної політики та 

стратегічного 

планування  

Одеської обласної 

державної адміністрації 

 

30.  Обласна цільова соціальна 

програма «Молодь 

Одещини» на 2021-2025 

роки 

2021-2025 19.02.2021 

№ 66-VІІI 

 

Департамент освіти  і 

науки Одеської обласної 

державної адміністрації 

 

31.  Обласна  цільова 

комплексна програма 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

на 2021-2025 роки 

2021-2025 19.02.2021 

№ 67-VІІI 

 

Департамент освіти  і 

науки Одеської обласної 

державної адміністрації 

 

 

http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/37-VIII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/76-VIII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/40-VIII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/76-VIII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/71-VIII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/70-VIII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/64-VIII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/69-VIII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/63-VIII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/66-VIII.pdf
http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/67-VIII.pdf

