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І. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ У
І ПІВРІЧЧІ 2017 РОКУ
Одеська область має вагомий вплив на розвиток економіки країни. Це
підтверджується багатьма фактичними кількісними і якісними показниками області
у структурі економіки у І півріччі 2017 року.
За економічними показниками Одеська область у І півріччі 2017 року – це:
 7,5% обсягу експорту послуг січень-червень 2017 р. (373,8 млн.дол.США)
 8,8% виконаних будівельних робіт січень-червень 2017 р. (3170,4 млн.грн.)
 5,4% введеного в експлуатацію житла січень-червень 2017 р. (276,8 тис.м2)
 6,3% обсягу вантажних перевезень січень-червень 2017 р. (19,6 млн.т)
 3,9% обсягу експорту товарів січень-червень 2017 р. (810,5 млн.дол.США)
 3,5% прямих іноземних інвестицій на 01.07.2017 р. (1,37 млрд.дол.США)
 4,3% капітальних інвестицій січень-червень 2017 р. (6,7 млрд.грн.)
 2,5% промислового виробництва січень-червень 2017 р. (25,7 млрд.грн.)
В економіці області відновлено стійкі тенденції до зростання.
Область за І півріччя 2017 року на 1 місті серед регіонів по промисловості,
зберігається динаміка нарощування обсягів промислового виробництва ‒ за
І квартал на 8,7%, за підсумками 6 місяців - темпи зростання перевищують період
минулого року - +19,4% (у І півріччі 2016 р. лише+3%). В цілому по Україні - падіння
обсягів на 0,4%. Це підтверджується і зростанням обсягів замовлень промислової
продукції – за 6 місяців 2017 року реалізовано продукції на 25,7 млрд. грн. (121,5%
до січня-червня 2016 р.).
Зросли обсяги виробництва харчових продуктів, напоїв (+36,1%), гумових і
пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (+21,6%), у
машинобудуванні (+11,9%), металургійному виробництві, виробництві готових
металевих виробів (+10,4%), у текстильному, виробництві одягу, виробів зі шкіри
(+8,7%).
Транспортний комплекс. За січень-червень 2017 року обсяги вантажних
перевезень становили 19,6 млн. тонн та збільшились на 11,7%(по Україні – +5,7%)
(довідково: січень-червень 2016р. - -2,4%),у т.ч.: залізничним транспортом – +9,1%,
автомобільним – +32,1%, водним – -6,2%).
Вагомий вплив має нарощування обсягів переробки вантажів в портах Одеському морському торговельному порту (МТП) на 5%, Ренійському – 22,5%
(в минулому 2016 році по усіх портах зниження обсягів та переорієнтація
вантажопотоків). Відновлено зростання експорту: чорних металів (МТП
«Чорноморськ»), зернових (Одеський МТП, МТП «Чорноморськ»), руди (Одеський
МТП), чавуну (МТП «Южний»), олії, великовантажних автомобілів (МТП
«Чорноморськ»). Збільшилась переробка контейнерів на 7,4%.
У сільськогосподарському виробництві за січень-червень 2017 року індекс
обсягу сільськогосподарського виробництва становив 75,2% (по Україні – 97,9%)
(довідково: січень-червень 2016 р. – 104,0%), у т.ч. в с/г підприємствах – 57,3%, у
господарствах населення – 92,1%).
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Рослинництво. Обсяги виробництва продукції рослинництва зменшились на
47,6% (довідково: січень-червень 2016 р. - +19,0%), у тому числі в с/г
підприємствах – на 51,6%, в господарствах населення – на 10,5%.
23.06.2017 в області розпочато збирання врожаю озимих культур.
Озимого ріпаку обмолочено на площі 105,5 тис. га (100,0% до прогнозу),
намолочено 246,0 тис. тонн, середня урожайність 23,3 ц/га.
Тваринництво. Обсяги виробництва продукції тваринництва зменшились на
7,3% (довідково: січень-червень 2016 р. - 5,1%),у тому числі в с/г підприємствах –
на 5,7%, в господарствах населення – на 7,7%.
За обсягами виконаних будівельних робіт за січень-червень 2017 року на
суму 3,2 млрд. грн область займає 4 місце та за індексом будівельної продукції із
зростанням +33,1% - 5 місце (довідково: січень-червень 2016 р. - +64,2%) (по
Україні – +24,6%), збільшився показник введеного в експлуатацію житла на 5,4%,
введено 276,8 тис.м2.
У січні–червні 2017 р. в економіку Одеської області іноземними інвесторами
вкладено 28,2 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу),
зменшення капіталу становило 17,7 млн.дол. США; інші зміни вартості
акціонерного капіталу нерезидентів становили – 30,0 млн.дол. США (у т.ч. за
рахунок курсової різниці 30,1 млн. дол. США).
Відбулись зміни тенденцій щодо експорту та імпорту товарів. Якщо за
І квартал 2017 року зменшились обсяги експорту на 2,4% (по Україні - +34,4%) та
збільшились імпорту - на 11,4% (по Україні – +27,3%), то вже за 6 місяців - загалом
обсяги експорту та імпорту товарів становили 810,5 млн.дол. США та
704,0 млн. дол. США відповідно і збільшились в експорті на 18,0% та в імпорті на
26,7%. В минулому році було тривале зниження експорту на 4,3%, імпорту –
зростання на 12,3%.
Середньомісячна зарплата за січень-червень 2017 року становила
6154 грн. (7 місце) та збільшилась до січня-червня 2016 року на 36,2% (довідково:
січень-червень 2016 р. – 126,8%) (по Україні – 6638 грн., на – 37,2%).
Індекс реальної заробітної плати становить 117,7% (довідково: січеньчервень 2016 р. – 106,6%) (по Україні – 119,7%).
За червень 2017 р. заробітна плата становила 7007 грн. (6 місце, по Україні – 7360 грн.).
Заборгованість із виплати заробітної плати на 01.07.2017 р. становить
50,7 млн. грн. (2,1% від загального боргу по країні). Порівняно з початком червня збільшення на 2,0% (+978,6 тис. грн.).
Найбільші боржники: ПАТ «Одеський НПЗ» – 30,9 млн.грн. (60,9% від
загальної заборгованості); ПАТ «Чорномортехфлот» – 5,9 млн.грн. (11,7%);
ДП СКБ «Молнія» – 4,4 млн. грн. (8,7%); ДП «Одеський СНДіПКІ» - 2,3 млн.грн.
(4,5%); Чорноморське ДП «Чоразморшлях» - 2,2 млн.грн. (4,3%).
Загальний борг 5 підприємств – 45,7 млрд.грн. або 90,2% від загальної
заборгованості.
Підприємництво - малий та середній бізнес в області це:
•
99,6%- загальної кількості суб’єктів підприємницької діяльності;
•
65% - загального обсягу реалізованої продукції;
•
64% - загальної кількості зайнятих.
•
35% - наповнення бюджету.
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Загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності на 01.07.2017 року
становила 98,9 тис. осіб, у тому числі 24,9 тис. юридичних осіб (25,2%) та 74 тис.
фізичних осіб-підприємців (74,8%).
Частка надходжень до Державного бюджету суб’єктами малого та
середнього підприємництва на 1 липня 2017 року становила 2 157,7 млн. грн., на
38,7% більше відповідного періоду 2016 року (на 01.07.2016 р. – 1 555,5 млн. грн.),
у тому числі 2 079,7 млн. грн. юридичними особами (+ 37,7 %) та 77,9 млн. грн.
фізичними особами (+ 72,7%).
Частка надходжень до Місцевого бюджету суб’єктами малого та середнього
підприємництва на 1 липня 2017 року становила 2 015,8 млн. грн., на 37,7% більше
до відповідного періоду 2016 року (на 01.07.2016 року – 1 463,8 млн. грн.), у тому
числі 1 433,9 млн.грн. юридичними особами (+29,3%) та 581,9 млн. грн. фізичними
особами (+ 63,8% ).
За галузями економіки найбільша кількість суб’єктів малого та середнього
підприємництва функціонувала в оптовій та роздрібній торгівлі – 45 442 особи
(46% від загальної кількості), у тому числі 6 165 юридичних осіб та 39 277
фізичних осіб; у сферах: операцій з нерухомим майном – 7,9 тис.осіб (8,0%),
інформації та телекомунікацій – 5,9 тис.осіб (6,0%), наукової та технічної
діяльності – 5,9 тис.осіб (5,9%), транспорту – 5,7 тис.осіб (5,8%), промисловості –
5,4 тис.осіб (5,4%).
ІІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ У І ПІВРІЧЧІ 2017 РОКУ.
2.1. СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ.
2.1.1. Податково-бюджетна діяльність
За 1 півріччя 2017 року до зведеного бюджету області надійшло
24 700,8 млн.грн., виконання плану 120,1%, додатково до плану отримано
4 140,3 млн.грн., темп росту до минулого року склав 134,4% або на
6 328,8 млн.грн., у тому числі:
 до державного бюджету надійшло 18 630,8 млн.грн., виконання плану
123,3%, додатково отримано 3 524,1 млн.грн., темп росту 135,7% або на 4 897,8 млн.грн.;
 до місцевих бюджетів надійшло 6 070,0 млн.грн., виконання плану
111,3%, додатково отримано 616,2 млн.грн., темп росту 130,8% або на 1 430,9
млн.грн., у т.ч:
- загальний фонд – 5 436,5 млн.грн., виконання 108,3% або +418,3млн.грн.;
- спеціальний фонд – 633,5 млн.грн., виконання 145,4% або +197,9млн.грн.
Одними з основних бюджетоутворюючих податків місцевих бюджетів
є податок на доходи фізичних осіб, який складає 49,0% місцевих бюджетів, та
плата за землю – 15,0%, які за 1 півріччя 2017 рік склали:

ПДФО –2 974,3 млн.грн., виконання плану 107,9%, додатково
отримано 217,2 млн.грн., темп росту 141,1% або на 865,7 млн.грн.;

плата за землю – 912,8 млн.грн., виконання плану 109,3%, додатково
отримано 77,8 млн.грн., темп росту 116,8% або на 131,4 млн.грн.
Також, у 1 півріччі 2017 року особлива увага приділялась податкам та зборам
– податку на нерухоме майно, акцизного податку, податку на прибуток
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підприємств приватного сектору, транспортного податку, за рахунок цих податків
місцеві бюджети отримали:

акцизний податок від торгівлі підакцизними товарами та податок з
виробленого та ввезеного на митну територію України пального - 424,5 млн.грн.,
виконання 109,3%, додатково до плану отримано 36,1 млн.грн., темп росту 121,9%
або на 76,3 млн.грн.;

податок на прибуток підприємств приватного сектору – 102,2 млн.грн.,
виконання 100,1%, до плану додатково отримано 52,3 тис.грн., темп росту 84,5%
або зменшення на 18,7 млн.грн.;

податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки –
109,5 млн.грн., виконання плану на 108,6%, додатково отримано 8,7 млн.грн., темп
росту 164,0% або на 42,7 млн.грн.
До обласного бюджету за 1 півріччя 2017 року надійшло
877,0 млн.грн., виконання плану 104,3%, додатково до плану отримано
36,1 млн.грн. Забезпечено темп росту надходжень до відповідного періоду
2016 року 125,8% або на 179,7 млн.грн.
По основним бюджетоутворюючим податкам та зборам до обласного
бюджету надійшло:
- ПДФО – 594,9 млн.грн., виконання плану 100,0%, додатково отримано
0,2 млн.грн., темп росту 141,1% або на 173,1 млн.грн.;
- податок на прибуток підприємств приватного сектору – 102,2 млн.грн.,
виконання 100,1%, до плану додатково отримано 52,3 тис.грн. темп росту 84,5%
або зменшення на 18,7 млн.грн.
Видатки загального фонду місцевих бюджетів області за січень - червень
2017 року виконані в обсязі 9 852,3 млн. грн., спеціального – 1960,2 млн.грн.
На видатки соціально-культурної сфери спрямовано – 9 170,1 млн.грн., що
становить 51,1% від загального обсягу видатків за січень-червень 2017 року.
Найбільшу питому вагу у видатках соціально-культурної сфери мають
видатки на освіту – 3 734,9 млн.грн., або 31,6%, соціальний захист – 2 989,6
млн.грн., або 25,3%, охорону здоров’я – 1 956,8 млн.грн. або 16,5%.
За січень-червень 2017 року на виплату заробітної плати з нарахуваннями
працівникам бюджетних установ області спрямовано 3 672,2 млн.грн., що
становить 51,7% загального обсягу видатків.
На медикаменти з місцевих бюджетів Одеської області спрямовано
3,7 млн. грн., на продукти харчування – 257,5 млн.грн., енергоносії – 351,2 млн.грн.
2.1.2. Дерегуляція й розвиток підприємництва
Станом на 1 липня 2017 року на обліку в органах державної фіскальної
служби перебувало: 82,4 тис. юридичних осіб (на 01.01.2017 – 80,4 тис. осіб та
132,6 тис. фізичних осіб-підприємців (на 01.01.2017 – 137,5 тис. осіб.)
У І півріччі 2017 року в області зареєстровано: 2342 юридичні особи та
15016 фізичних осіб-підприємців, припинено - 476 юридичних осіб та 19439 –
фізичних осіб-підприємців.
Малим та середнім бізнесом станом на 1 липня 2017 року до Державного
бюджету сплачено 2 157,7 млн.грн. (на 38,7% більше відповідного періоду
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2016 року), до місцевого бюджету сплачено 2 015,8 млн.грн., на 37,7% більше,
ніж у відповідному періоді 2016 року.
З метою покращання бізнес-середовища Одеської області обласною
державною адміністрацією у І півріччі поточного року проведена низка заходів.
Для
спрощення
доступу
підприємців
до
кредитних
ресурсів
у квітні 2017 року проведена робоча зустріч з представниками банківських
установ щодо активізації кредитування.
У червні 2017 року відбулося засідання «круглого столу» з представниками
бізнесу, за результатами якого з метою налагодження комунікації та сприяння
вирішення існуючих проблем створено Регіональну раду підприємців, робота
якої здійснюється за відповідними секціями: логістична інфраструктура, розвиток
сільського господарства та пов’язаної промисловості, фінансова інфраструктура,
розвиток промисловості, розвиток туризму та рекреації.
Також під головуванням голови облдержадміністрації та за участю
підприємців області відбулося засідання «круглого столу» з обговорення
проблемних питань функціонування малого та середнього підприємництва в
Одеській області.
За результатами проведених заходів, з метою створення належних умов для
розвитку конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва,
підвищення економічних показників розвитку області, пріоритетних галузей
економіки, забезпечення стабільного функціонування малого та середнього
підприємництва рішенням Одеської обласної ради від 16.06.2017 № 405-VII
затверджена Програма розвитку конкурентоспроможності малого та
середнього підприємництва в Одеській області на 2017-2020 роки.
Основним напрямком даної Програми є запровадження механізму
компенсації частки відсотків по кредитах підприємців, залучених на розвиток
бізнесу.
З метою створення доступних та зручних умов для отримання
адміністративних послуг, дозвільних документів, запобігання корупції у всіх
районах та містах області створені та діють 8 міських, 1 міськрайонний,
25 районних, 1 в Красносільській ОТГ та 1 в Авангардівській селищній раді
Центри надання адміністративних послуг.
Триває робота зі створення центрів надання адміністративних послуг в
об’єднаних територіальних громадах. Маразліївською об’єднаною територіальною
громадою наразі розробляється проект створення ЦНАП та дане питання
планується винести на пленарне засідання сесії сільської ради. Відкриття Центру
надання адміністративних послуг у Маразліївській ОТГ планується у ІI півріччі
2017 року, у Старокозацькій сільській раді - у 2018 році.
На 1 липня 2017 року з початку року до центрів надання адміністративних
послуг звернувся 221 091 громадянин, в середньому за місяць надано по області
37 215 адміністративних послуг.
З метою проведення аналізу стану роботи щодо підвищення якості надання
адміністративних послуг на апаратній нараді голови облдержадміністрації
20 лютого 2017 року розглядалось питання «Про діяльність центрів надання
адміністративних послуг у районах та містах області» та надано відповідні
доручення голови обласної державної адміністрації щодо необхідності розрахунку
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по кожному району фінансового ресурсу для закупівлі спеціального обладнання,
навчання спеціалістів центрів надання адміністративних послуг.
У 2017 році голова обласної державної адміністрації за участю громадськості
та мешканців відвідав центри надання адміністративних послуг у Ізмаїльському,
Болградському, Кодимському районах.
У рамках реалізації в Одеській області у 2015 – 2019 роках проекту
«Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» у лютому
2017 року укладено Меморандум про співпрацю між Одеською
облдержадміністрацією та Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна
Європа». Проект фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та
співробітництва в Україні.
У ході впровадження Програми в Одеській області передбачається надання
міжнародної технічної допомоги благодійною організацією «Фонд Східна Європа»
щодо реалізації пілотних проектів підвищення ефективності роботи 10 ЦНАПів у
районах області на конкурсних умовах, запровадження надання адміністративних
послуг виключно в електронній формі, а також забезпечення автоматизації роботи,
створення регіонального порталу з підвищенням функціональності та зручності
використання.
16 червня 2017 року оголошено конкурсний відбір центрів надання
адміністративних послуг для участі в реалізації пілотних проектів, відповідно до
умов Меморандуму про співпрацю між Одеською облдержадміністрацією та
Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа».
Відповідно до Указу Президента України від 26.05.2017 №146/2017 «Про
заходи, пов’язані із запровадженням Європейським Союзом безвізового режиму
для громадян України», з метою забезпечення належних умов для ефективного та в
повному обсязі використання громадянами України можливостей та переваг
безвізового режиму та поліпшення якості надання адміністративних послуг з
оформлення та видачі паспортних документів нового зразка, розширення точок
доступу для оформлення зазначених документів, направлено ініціативний лист до
Кабінету Міністрів України із проханням розглянути можливість збільшення
видатків з державного бюджету в поточному році та сприяти у придбанні
36 робочих станцій до 27 ЦНАП.
На даний час встановлено обладнання у відділах надання адміністративних
послуг Київського та Малиновського районів міста Одеса.
Центром надання адміністративних послуг Лиманської райдержадміністрації
здійснюється закупівля та встановлення обладнання для виготовлення та видачі
ID-паспортів. Укладено договір з ДП «Українські Спеціальні системи» щодо
отримання послуг захищеного каналу зв’язку для організації видачі ID-паспортів.
Облдержадміністрацією направлено лист до районних державних
адміністрацій та місцевих рад щодо надання послуг конфіденційного зв’язку
органам державної влади та органам місцевого самоврядування виключно
ДП «Українські Спеціальні системи», передбачається проведення семінарівнавчань за участю керівників ЦНАПів та фахівців ГУ ДМС в Одеській області з
ОРІДУ НАДУ.
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2.1.3. Інвестиційна діяльність
Станом на 1 липня 2017 року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) становив 1371,0 млн.дол. США (обсяг збільшився на
40,6 млн.дол. США або на 3,1%у порівнянні з даними на 1 січня 2017 року).
Виконання програмного показника становить 97,9%.
За обсягами ПІІ область посіла 4 місце (на 01.01.2017 – 4 місце) серед
інших регіонів країни.
У січні–червні 2017 р. в економіку Одеської області іноземними інвесторами
вкладено 28,2 млн.дол.США прямих інвестицій (акціонерного капіталу),
зменшення капіталу становило 17,7 млн.дол.США; інші зміни вартості
акціонерного капіталу нерезидентів становили – 30,0 млн.дол.США (у т.ч. за
рахунок курсової різниці 30,1 млн.дол.США).
Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу населення
регіону на 1 липня 2017 р. становив 574,1 дол. США.
До основних країн-інвесторів, на які припадає 93,1% загального обсягу
прямих інвестицій, входять: Кіпр (35,3%), Сінгапур (17,0%), Нідерланди (6,6%),
Велика Британія (6,4%), Німеччина (4,57%), США (4,32%), Монако (3,8%),
Франція (3,6%).
Серед країн світу на 1липня 2017 року з початку року:
найбільший приріст ПІІ (млн.дол. США):
Кіпр
+15,1
Сінгапур
+13,9
Нідерланди
+10,3
США
+3,4
Найбільший приріст ПІІ у сфери:
 Промисловість
 Транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльность
 Операції з нерухомим майном

найбільший відтік ПІІ (млн.дол. США):
Велика Британія
-3,7

+24,6 млн.дол.США
+19,3 млн.дол.США
+4,7 млн.дол.США

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 2011 року
№ 994 було утворено Координаційний центр з провадження діяльності, пов’язаної
з участю України в реалізації Стратегії. Отримано п’ять рекомендаційних листів
від координаторів пріоритетних напрямів по проектах у сфері транспортної
інфраструктури та охорони навколишнього середовища, які підтверджують їх
відповідність цілям Стратегії.
27 червня 2017 року було проведено засідання членів Координаційного
центру з провадження діяльності, пов’язаної з участю України в реалізації
Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону.
10 та 17 серпня 2017 року було проведено робочі зустрічі стосовно
обговорення та надання пропозицій для включення до пріоритетних проектів, які
пропонуються для реалізації від Української сторони в рамках Стратегії ЄС для
Дунайського регіону на території Одеської області.
За результатами проведених зустрічей сформовано 39 проектів та
направлено на розгляд та погодження до відповідальних за пріоритети
центральних органів виконавчої влади.
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2.1.4. Розвиток внутрішньої торгівлі, сфери послуг. Цінова політика
Потреби як економічна категорія тісно пов’язані зі способом життя. Знання
основних рис та закономірностей розвитку способу життя необхідне для
ефективного планування й управління суспільними процесами, перспективного
прогнозування розвитку економіки. Важливе місце в удосконаленні способу життя
належить торгівлі, яка забезпечує задоволення потреб людей.
У січні-червні 2017 року регіональний споживчий ринок характеризується
наступними показниками:

оборот роздрібної торгівлі становив 27,8 млрд.грн. (7,7% від
загального обсягу по країні), що на 13,8% більше обсягу січня-червня 2016 року
(по Україні – на 7,3% більше) – 3 місце серед регіонів країни.

обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб),
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, становив
21,1 млрд.грн. і у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився на
12,0%.
Виконання програмного показника становило 32,7%. Як свідчить аналіз
показників обороту роздрібної торгівлі, купівельна потреба зростає у
ІІ півріччі 2017 року та значно перевищує обсяги І півріччя 2017 року.
Продовольчих товарів через торгову мережу реалізовано на 8184,3 млн.грн.
(39,5% всього роздрібного товарообороту торгової мережі), що у порівняних цінах
більше на 7,9%, ніж у січні–червні 2016 р.
Непродовольчих товарів через торгову мережу реалізовано на 12545,1 млн. грн.
(60,5%), що у порівняних цінах на 16,2% більше, ніж у січні–червні 2016 року.
У 2017 році в області продовжується відкриття та модернізація мережі як
відомих торговельних марок, так і невеличких торговельних точок, зокрема:
Копійка - м. Одеса - відкрито універсами та мінімаркети на вулицях:
Марсельська, М.Жукова, Сегедська, І.Рабіна та Старосінній площі, м. Чорноморськ
та смт Затока;
Таврія В – м. Одеса - «Альтаїровський»;
Сільпо – м. Одеса - LeSilpo (вул. Генуєзька);
АТВ – м. Одеса;
EVA–м. Одеса, с. Крижанівка Лиманського району;
та багато інших продовольчих, непродовольчих та змішаних об’єктів
торгівлі.
З метою зниження адміністративного тиску на бізнес, усунення надмірного
втручання держави в економічні процеси, розвиток конкуренції та
дебюрократизації (дерегуляції) у сфері ціноутворення, відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 394 «Про внесення змін у додаток до
постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 та визнання такими,
що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою
скасовуються повноваження обласних державних адміністрацій щодо цінового
регулювання на ряд товарів та послуг, підготовлено відповідні проекти
розпоряджень голови обласної державної адміністрації.
Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–червні 2017
р. становив 108,7% (по Україні – 107,9%).
У січні–червні 2016
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р. ІСЦ становив 5,6% (по Україні – 4,9%) - не вдалось утримати інфляцію
хоча б на рівні минулого року. У минулому році у звітному періоді, на відміну від
поточного року, значно подешевшали овочі, майже не змінювалась вартість
житлово-комунальних послуг.
З початку 2017 року найбільше (в 1,6 раза та 1,5 раза) зросли ціни на овочі та
фрукти відповідно. Приріст цін на м’ясо та м’ясопродукти становив 13,7%, у т.ч. на
свинину – 29,0%, яловичину – 22,1%. Цукор, хліб, рис, сир, м’який сир.
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види
палива на 9,9% відбулось, в основному, за рахунок підвищення тарифів на
утримання будинків і прибудинкових територій в 1,8 раза та електроенергію – на
28,1%.
У сфері охорони здоров’я ціни підвищились на 3,7%, зокрема, послуги
лікарень стали дорожче на 16,5%, амбулаторні послуги – на 10,3%.
Ціни на транспорт підвищились на 5,6%, у першу чергу через подорожчання
проїзду залізничним пасажирським транспортом на 12,7% та палива і мастил – на
6,5%.
Послуги освіти подорожчали на 5,5%, у тому числі плата за утримання та
виховання дітей у дошкільних закладах підвищилась в 1,5 рази, за отримання
середньої загальної освіти – на 18,8%.
Незважаючи на припинення повноважень облдержадміністрацій щодо
цінового регулювання, постійно проводиться моніторинг цін на основні
продовольчі товари.
2.1.5. Розвиток зовнішньої торгівлі і послуг
Відбулись зміни тенденцій щодо експорту та імпорту товарів – якщо за
1 квартал 2017
року зменшились обсяги експорту на 2,4% (по Україні - +34,4%) та
збільшились імпорту - на 11,4% (по Україні – +27,3%). То вже за 6 місяців загалом обсяги експорту та імпорту товарів становили 810,5 млн.дол. США та
704,0 млн.дол. США відповідно і збільшились в експорті на 18,0%та в імпорті на
26,7%. В минулому році було тривале зниження експорту на 4,3%, імпорту –
зростання на 12,3%.
За програмою у І півріччі 2017 року виконано показники:
- обсяг експорту (товарів та послуг) – на 51,5%;
- обсяг імпорту (товарів та послуг) – 57,5%.
2.1.6. Енергозабезпечення та енергоефективність
Підвищення енергоефективності та впровадження енергозберігаючих
технологій сьогодні є одним з найважливіших напрямків діяльності як
обладміністрації, так і органів місцевого самоврядування та є одним із шляхів
формування енергетичної безпеки України.
Одеська область має недостатнє енергопостачання – 95% забезпечує
Південно-Українська ГЕС і Молдовська ГЕС та відноситься до енергозалежних та
енергодефіцитних регіонів через відсутність власних енергогенеруючих
потужностей.
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Рішеннями Одеської обласної ради від 23.12.2016 № 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.
Крім того, у м.Одеса, м.Чорноморськ та Арцизькому районі прийняті
програми відшкодування частини суми/відсотків за кредитами населення, ОСББ та
ЖКГ.
За січень–червень 2017 року перевагами програм на потреби
термомодернізації житлових будівель, впровадження інших енергоефективних
заходів скористалися 342 позичальника на загальну суму 798, 24 тис.грн.
Рішенням Одеської обласної ради від 21.12.2015 № 33-VII було затверджено
регіональну Програму енергоефективності Одеської області на 2016-2018 роки.
На 2017 рік Програмою передбачено коштів обласного бюджету у сумі
61 177,0 тис.грн. За перше півріччя 2017 року використано з обласного бюджету
12 463,0 тис.грн. на заходи з енергозбереження у будівлях соціальної сфери, що в
свою чергу надасть економію паливно-енергетичних ресурсів на 18 %.
Крім того, 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%.
Зважаючи на дані проведеного моніторингу (аналізу) споживання паливноенергетичних ресурсів (ПЕР) у закладах та установах бюджетної сфери області
наступним кроком передбачається здійснення енергетичного аудиту, тобто
дослідження об’єкта щодо його енерговикористання, виявлення факторів
нераціонального використання енергії, визначення заходів, які сприяють
енергозбереженню, та оцінка технічних і економічних можливостей їх реалізації.
І в той же час в області є значні резерви для розвитку альтернативної
енергетики та можливості для впровадження механізмів енергозбереження.
Наприкінці 2016 року міські ради 7 міст Одеської області підписали
меморандуми щодо партнерства в сфері енергоефективності та сприяння
використанню джерел чистої енергії в містах.
Меморандум підписаний між міською владою та проектом USAID
«Муніципальна енергетична реформа в Україні».
Міста-партнери підтримують підготовку та впровадження інвестиційних
проектів для підвищення енергетичної ефективності і використання
альтернативних джерел енергії, впровадження системи енергетичного
менеджменту та розробку Плану дій сталого енергетичного розвитку. Це сприяє
залученню інвестицій в підвищення енергоефективності та в проекти з
використання чистої енергії від приватних інвесторів і міжнародних фінансових
організацій (МФО), таких як Світовий банк, НЕФКО, ЄБРР та інших.
Прикладами впровадження альтернативних джерел енергії є будівництво
сонячних електростанцій на території області – 10 СЕС (ТОВ "Франко Солар",
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ТОВ "Франко Піві", ТОВ "Дунайська СЕС 1", ТОВ "Дунайська СЕС 2",
ТОВ"Лиманська Енерджи 1", ТОВ"Лиманська Енерджи 2", ТОВ"Приозерне 1",
ПрАТ"Приозерне 2", ПрАТ"Болград Солар", ТОВ "Теплодар Піві").
Спочатку це був південь (Арцизький, Білгород-Дністровський, Болградський,
Кілійський та Ренійський райони та м.Теплодар), а зараз – північ області.
Так облдержадміністрацією підписано Меморандум про співпрацю з
енергетичним холдингом KNESS GROUP з будівництва та обслуговування
сонячних електростанцій в Арцизькому та Окнянскому районах Одеської області.
Також ТОВ «Компанія Гідроенерго» здійснює виробництво електроенергії за
допомогою перетворення кінетичної енергії води. Загальна потужність
гідроелектростанції становить 0,5 МВт.
Хорошим прикладом у вирішенні питань підвищення енергоефективності
будівель бюджетної сфери є впровадження ЕСКО-механізму в цій сфері.
Перший в Україні енергосервісний договір на впровадження ЕСКОкомпанією заходів з енергоефективності в бюджетній сфері підписаний в
Осичківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Савранського району Одеської
області.
ЕСКО-механізм – залучення інвестицій енергосервісних компаній в
енергомодернізацію бюджетних організацій: утеплення фасадів, підвалів, горищ,
заміна вікон, модернізація освітлення, установка лічильників і т.п. Місцевим
бюджетам це не під силу, тому оптимальним є використання такого механізму,
який полягає в тому, що заходи з енергоефективності в школах, дитсадках,
лікарнях впроваджуються інвесторами-енергосервісними компаніями, як
українськими, так і іноземними, за власні чи залучені кошти. Додаткові бюджетні
кошти не залучаються. Дуже важливо, що всі фінансові ризики від реалізації такого
проекту з покращання енергоефективності бере на себе ЕСКО-компанія.
Вкладені інвестиції енергосервісна компанія повертає виключно за рахунок
заощаджених бюджетною організацією витрат на комунальні послуги та
енергоносії.
За договором протягом 10 років компанія зобов'язується забезпечити
скорочення енергоспоживання в будівлі на 28%.
Приклади інвестиційних проектів з впровадження альтернативної
енергетики та енергозбереження, що реалізуються на території Любашівського
району (смт Зеленогірське):
- будівництво ГК «Укртепло» заводу біоетанолу 2-го покоління
продуктивністю 50 000 тонн за рік на території Заплазького цукрового заводу –
сировиною є целюлоза (відходи деревного або сільськогосподарського
виробництва), вартість орієнтовно складає 90 млн. дол. США;
- будівництво ТЕС електричною потужністю 12 МВт працюючої на біомасі
(пелети з лушпиння соняшнику з добавками стебел та листя кукурудзи) на базі
існуючої ТЕЦ колишнього Заплазького цукрового заводу, вартість – близько
0,65-1,04 тис.дол. США за 1 кВт.
В Одеській області працюють 1724 котельні, з яких на альтернативному
паливі - 72 котельні. Частка сумарної потужності котелень на альтернативних
видах палива в регіоні становить 14,325 МВт/год, що є 0,4 % від загальної
потужності котелень.
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В Одеській області 4072 житлових будинкаів мають централізоване
опалення, із них: у 3128 житлових будинках встановлено прилади обліку теплової
енергії. Рівень оснащеності становить 76,8%.
Процес встановлення приладів обліку теплової енергії має позитивну
тенденцію. В області проводиться роз’яснювальна робота стосовно впровадження
заходів з енергоефективності та енергозбереження, а також можливостей
скористатися перевагами місцевих програм. Інформацію про пільгове
кредитування викладено на офіційному сайті Департаменту розвитку
інфраструктури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, на
сайтах міст обласного значення, районних державних адміністрацій.
2.1.7. Земельні відносини
Стосовно проведення земельних торгів з продажу прав оренди земельних
ділянок сільськогосподарського призначення державної власності зазначаємо, що у
І півріччі 2017 року організовано проведення аукціонів по 119 земельних ділянках
загальною площею 3000,9389 га. У зв’язку із відсутністю належної кількості
зареєстрованих учасників по 5 земельних ділянках площею 48,3506 га земельні
торги не відбулись, а по 11 ділянках площею 459,0586 га результати торгів
анульовано через несплату переможцями торгів належної суми за придбані лоти.
Так, за 1 півріччя 2017 року в Одеській області реалізовано права оренди
103 земельних ділянок загальною площею 2493,5297 га.
При стартовій ставці річної орендної плати, встановленої на рівні 8% від
нормативної грошової оцінки земельних ділянок, середня ставка річної орендної
плати за результатами торгів склала 11,97%.
До сільських, селищних та міських бюджетів за вказаний період уже
надійшла річна орендна плата у розмірі 7 млн. 928,655 тис. грн.
Крім того, до державного бюджету перераховано гарантійні внески
переможців торгів, які не сплатили річну оренду плату в належний строк, у розмірі
44,823 тис. грн.
Усі населені пункти Одеської області забезпечені чинною нормативною
грошовою оцінкою - забезпечено виконання вимог статті 18 Закону України «Про
оцінку земель», якою передбачена періодичність проведення нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів не рідше ніж 1 раз на 5-7 років.
Відповідно до плану-графіка проведення робіт з нормативної грошової
оцінки та на виконання заходів Регіональної програми розвитку земельних
відносин та охорони земель у 2016-2018 роках у 1 півріччі 2017 року забезпечено
складання та затвердження у встановленому чинним законодавством порядку
технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Балта Одеської
області. З урахуванням вимог п.271.2 ст.271 Податкового кодексу України
нормативна грошова оцінка земель м. Балта буде застосована з 1 січня 2018 року.
Координується робота з підготовки лотів по 9 земельних ділянках водного
фонду, права оренди на які виставляються на земельні торги окремими лотами.
Земельні торги планується провести до кінця ІV кварталу 2017 року.
Прийняте розпорядження обласної державної адміністрації про розроблення
документації із землеустрою на 19 земельних ділянок, розташованих на території
Арцизького, Березівського, Ізмаїльського, Кодимського, Тарутинського,
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Татарбунарського, Лиманського, Болградського, Подільського, Любашівського,
Савранського районів, право оренди на які, у подальшому, пропонується виставити
на земельні торги.
Впродовж І півріччя 2017 року розглянуто та прийнято низку рішень про
виділення земельних ділянок у користування на умовах оренди, завдяки яким до
сільських, селищних, міських бюджетів впродовж року надійде 1 230 698,02 грн.
Пріоритетними напрямками діяльності у сфері земельних відносин на
ІІ півріччя 2017 року залишаються:
- перегляд договорів оренди земельних ділянок державної форми власності,
розташованих за межами населених пунктах у відповідності з нормативною
грошовою оцінкою по землях несільськогосподарського призначення, яка вступила
в дію з 01.01.2016;
- підготовка лотів та проведення земельних торгів по земельних ділянках
водного фонду, права оренди на які виставляються на земельні торги окремими
лотами.
2.2. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
2.2.1. Транспорт та транспортна інфраструктура
Транспорт є однією з базових галузей національної економіки, ефективне
функціонування якої є необхідною умовою для забезпечення обороноздатності,
захисту економічних інтересів держави, підвищення рівня життя населення.
В Одеській області одне із провідних місць займає морське господарство, яке
має складну міжгалузеву структуру і охоплює різноманітні види та форми
господарської діяльності.
Розвиток транспортної інфраструктури в області забезпечується за рахунок
реалізації інвестиційних проектів у морських портах Одеської області, зокрема:
Одеський
морський
торговельний
порт:
розвиток
території
контейнерного термінала на Карантинному молу (спеціалізація – перевантаження
контейнерів, рослинних олій, тощо. Проектна потужність – 650 тис TEU).
Даний проект внесений у фінансовий план ДП «АМПУ» і після угоди з
німецьким банком KfW і затвердження деталей проекту роботи продовжаться.
Загальна вартість проекту з відновленняхвилерізу і поглиблення акваторії в
районі нового терміналу до 15 м становить приблизно 1,2 млрд.грн. (близько
40 млн.євро).
Фінансовим планом ДП «АМПУ» передбачено фінансування капітальних
вкладень: 2017 рік – 112 919,5 тис.грн. з ПДВ.
У травні 2017 року Адміністрація морських портів України (АМПУ) і
Міністерство транспорту Німеччини обмінялися протоколами про будівництво
хвилелому з залученням міждержавного кредиту.
У березні та червні 2017 року під час візиту в Україну Державного секретаря
Федерального міністерства транспорту і цифрової інфраструктури Німеччини
Райнера Бомби обговорювалися варіанти фінансового сприяння німецького уряду
якнайшвидшого відновлення захисного хвилерізу в Одеському порту. Зокрема,
можливість фінансування проекту банком KfW.
Інженери німецької консалтингової компанії Sellhorn провели попередній
аналіз даних, наданих АМПУ в рамках переговорного процесу з німецьким
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державним банком KfW щодо залучення коштів для завершення реалізації проекту
по будівництву хвилерізу, призначеного для захисту причалів контейнерного
терміналу ДП «Контейнерний термінал Одеса».
Будівництво зернового перевантажувального комплексу Louis Dreyfus та
Бруклін-Київ на Андросівському молу (збільшення пропускної здатності на 4 млн.
тонн на рік.)
З метою врегулювання проблемних питань діяльності ТОВ «Луї Дрейфус
Компані України», а саме проблеми забудови 5-ї черги перевантажувального
комплексу на території Одеського порту, були проведені відповідні заходи та
переговори.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 №487-р
затверджено фінансовий план державного підприємства «Одеський морський
торговельний порт» на 2017 рік. 01 серпня 2017 року в Одеському морському
порту почався демонтаж будівель, які перешкоджали оператору ТОВ «БруклінКиїв» та ТОВ «Луї Дрейфус Компані України» завершити будівництво
зерноперевалювального комплексу в районі Андросівського молу.
Розвиток пасажирського комплексу (спеціалізація – обслуговування
пасажирських суден, торговельно-розважальна діяльність тощо; проектна
потужність – до 1 млн. пасажирів).
Адміністрацією Одеського морського порту проведені відповідні тендерні
процедури. 8 серпня у конкурсі на визначення підрядника реконструкції фасаду
морського вокзалу в Одесі перемогла компанія ПрАТ «УКРБУДТРАНСГАЗ», з яким
укладено договір на виконання робіт (вартість складає 12,95 млн.грн.).
Морський торговельний порт «Чорноморськ». Адміністрація морських
портів України (АМПУ) 12 травня 2017 року з метою збільшення обсягу
вантажопотоку в морському порту Чорноморськ з одночасним збільшенням рівня
глибин, підписала меморандуми про співпрацю з «Кернел», «Рісоіл термінал» та
«Іллічівським зерновим портом».
За результатами дії меморандумів передбачається збільшення глибин на
підхідному каналі порту до 16 м та операційної акваторії 1-го ковша Сухого
лиману до 15 м, а також біля причалів № 14,15,16,17 Чорноморського порту до
15 м. Загальний обсяг днопоглиблення складе 3 104,7 тис.м3.
Днопоглиблення стартує в IV кварталі 2017 року і буде завершено у
2018 році, оголошено тендер на днопоглиблення підхідного каналу морського
порту. Очікувана вартість робіт становить 91,8 млн грн. Обсяг днопоглиблення —
504,4 тис.м3.
Згідно з меморандумом СП "Рісойл Термінал" збільшить свої
перевантажувальні потужності в порту і забезпечить перевалку на експорт не
менше 3 млн. тонн вантажів на рік. Для цього буде побудований універсальний
склад №2, станція розвантаження вагонів №2, резервуари силосного типу,
транспортна галерея до стику причалів №10, 11 і уздовж причалу №11 з
установкою суднонавантажувальних машин на причал №11, двосторонній пірс на
стику причалів №10-11 з причалами №11-а та 11-б з установкою
суднонавантажувальних машин. Ці нові потужності покликані забезпечити
збільшення кількості суднозаходів в порт, та, відповідно, портових зборів.
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На сьогоднішній день тривають роботи з реалізації 3 етапу будівництва, що в
результаті дасть можливість перевалювати до 4,5 млн.тонн зернових на рік.
Окремий інвестиційний проект в порту реалізує стивідорна компанія
«Іллічівський зерновий порт». Він передбачає будівництво зернового терміналу
потужністю 6 млн.тонн на рік з побудовою двостороннього пірсу з двома
причалами №18 та №18б довжиною 300 м та глибинами 15 метрів.
Після реалізації інвестиційних проектів «Кернел», «Рісоіл термінал» та
«Іллічівського зернового порту», в найближчі 5 років сумарна потужність
морського порту з перевалки зернових досягне 23 млн.тонн на рік.
Морський торговельний порт «Южний»:
Будівництво «М.В.Карго» Cargill (США) терміналу потужністю 5 млн. тонн.
Планується побудувати причал №25 довжиною 403 м, з глибинами 16 м, ємності
для одноразового зберігання 224 тис.тонн зерна.
Будівельні роботи на зерновому терміналі компанії «М.В. Карго» виконано
більш ніж на 40%.
В наземній частині терміналу побудовані фундаменти під зернові силоси, на
90% готові стіни складу, монтується конструкція покриття, влаштування
фундаментів візіровочних на завершальному етапі.
Міністерство інфраструктури України 29 травня 2017 року затвердило титул
проекту днопоглиблювальних робіт в порту «Південний» в рамках будівництва
зернового терміналу компанії «М.В. Карго» та глобального сировинного трейдера
Cargill.
Також міжнародна фінансова корпорація IFC (входить до групи Світового
банку) та "М.В.Карго" підписали кредитний договір на суму 37 млн.дол. для
будівництва нового зернового терміналу в морському порту Южний.
Партнерами IFC та "М.В.Карго" в цьому проекті вартістю близько
150 млн.дол. є Cargill та Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР).
Новий термінал буде здатний перевалювати до 5 млн.тонн зерна на рік.
За умовами контракту, укладеного 25 травня 2017 року, компанія CHEC
зобов'язана в результаті днопоглиблення на морському підхідному каналі та
операційній акваторії причалів №5–6 порту досягти глибини 21 м. В рамках цього
контракту будуть реалізовані два пускові комплекси. Один передбачає
днопоглиблення морського підхідного каналу та операційної акваторії причалів
№5–6 до 20 м з розширенням морського підхідного каналу зі 140 —180 м до 210 —
230 м. Інший пусковий комплекс передбачає днопоглиблення морського підхідного
каналу та операційної акваторії причалів №5–6 до 21 м.
25 травня 2017 року АМПУ та CHEC уклали контракт на проведення
реконструкції морського підхідного каналу та днопоглиблення операційної
акваторії причалів №№5–6 до 21 м порту «Южний».
Вартість реалізації проекту складає 586,045 млн.грн., що на 30% або
253,56 млн.грн. менше очікуваної. Терміни реалізації проекту — 2017–2019 рр.
ПАТ «Укрзалізниця» спільно з ДП «АМПУ» передбачені наступні заходи з
ремонту та модернізації рухомого складу поїздів, реконструкції залізничних
станцій та колій, у т.ч. портових Станція Одеса-Порт:
- подовження шляхів №№ 5, 6 станційного парку;
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- електрифікація колій №№ 7, 8 станційного парку.
Станція Чорноморськ-Порт (колишня ст. Іллічівськ):
- збільшення довжини тупикових шляхів №№43, 44, 51, 52 Нового парку з
примиканням в парній горловині сортувального парку станції, включенням
стрілочних переводів №91, 103, 105, 121, 135 та покладених стрілочних переводів в
парній горловині в електричну централізацію;
- укладання однієї приймально-відправної колії в Південному парку з його
електрифікацією, включенням стрілок в ЕЦ та реконструкцією непарної горловини
Південного парку.
Станція Берегова:
- будівництво нового приймально-відправних парку з чотирьох шляхів;
- укладання двох сортувальних шляхів в сортувальному парку;
- укладання додаткових шляхів в існуючому приймально-відправних парку.
2.2.2. Промисловість та модернізація промислових потужностей
Протягом І півріччя 2017 року робота зосереджувалась на максимальному
сприянні діяльності промислових підприємств, їх розвитку та створенні умов для
наповнення ринку продукцією регіональних виробників.
В промисловості області за січень-червень 2017 року індекс промислової
продукції становив 119,4%(по Україні – 99,6%) (довідково: січень-червень 2016 р.
– 103,0%) – 1 місце серед інших регіонів країни.
Перевиконання програмного показника на 16,9 в.п.
Зростання обсягів промислового виробництва забезпечено за рахунок
зростання обсягів виробництва:
- харчової промисловості (+36,1%) - за рахунок збільшення виробництва;
- олії та рослинних жирів (на 65,3%);
- нерафінованої та рафінованої соняшникової олії ТОВ «Дельта Вілмар СНД»;
- нерафінованої соняшникової олії ТОВ «Одеський олійноекстракційний
завод», ТОВ «Українська Чорноморська індустрія», ПрАТ «АДМ Іллічівськ»;
- маргарину та харчових жирів ТОВ «Пуратос Україна», молочних
продуктів (на 20,5%):
- за рахунок зростання виробництва молока, вершкового масла,
неферментованих сирів, йогуртів Кілійським ТОВ «Титан»;
- молока, йогуртів ТОВ «Гормолзавод»;
- вершкового масла, сичужних сирів ТОВ «Старокозацький сир»;
- морозива ТОВ Тірас-ТМ «Мозаїка».
 продуктів борошномельно-круп’яної промисловості (на 11,7%):
ТОВ
«Камаліно-Холдінг»,
ТОВ
«Зернопродукт»,
ТОВ
«Одеський
Комбікормовий завод №1»;
 гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (+21,6%);
 у машинобудуванні (+11,9%) за рахунок зростання обсягів виробництва:
 комп’ютерів, електронної та оптичної продукції (у 2,4 раза):
- лічильників електроенергії ТОВ «Телекомунікаційні технології»,
ТОВ «Телекарт-Прилад»;

виробництва електричного устаткування (+18,1%):
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- побутових електричнихприладівТОВ «Укратлантік», ТОВ «Гідропром»,
- комутаційних панелей ТОВ «Південна електротехнічна компанія,
ТОВ «Южний електротехнічний завод»;
- реле ТОВ «Новатек-Електро»;
- волоконно-оптичного та радіочастотного кабелю ПАТ «Одескабель»,
впроваджено нові технології: виробництво плоских ліфтових кабелів та силових
кабелів для нестаціонарної прокладки, розпочато серійне виробництво нової
продукції.

виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів (+32,9%):
- контейнерів ПАТ «Іллічівський судноремонтний завод»,
- з ремонту авіатехніки ДП «Одеський авіаційний завод».
 металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів
(+10,4%) збільшили обсяги виробництва:
- напівфабрикатів зі нелегованої сталі ПАТ «Одеський машинобудівний завод»;
- профілів, отриманих холодним штампуванням ТОВ «Ар Сталь»;
- петель, кріплень для дверей ДП «Формет»;
- дроту холоднотягнутого зі сталінелегованої, дроту холоднотягнутого зі
сталі легованої, канатів з чорних металів, фібри, цвяхів ОФ ПрАТ
«ВО «Стальканат-Сілур» завод «Стальканат».
 у текстильному виробництві, виробництві одягу, виробів зі шкіри (+8,7%);
 з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (+0,1%).
Водночас, не досягнуто рівня минулого року у виробництві:

хімічних речовин і хімічної продукції (-26,0%) – в основному за
рахунок припинення функціонування ПАТ «Одеський припортовий завод»;

виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності (-28,2%);

основних фармацевтичних продуктів і препаратів (-9,0%).
За січень-червень 2017 року реалізовано промислової продукції на суму
25 662,6 млн.грн. (121,5% до січня-червня 2016р.) (довідково: січень-червень
2016 р. - на 21114,3 млн.грн., 100,3%). За програмою показник виконано на 56,4%
(І півріччя 2017 року).
Найбільше реалізовано продукції у виробництві підприємствами харчової
промисловості (44,7% загального обсягу), з постачання електроенергії, газу, пари
та кондиційованого повітря (26,6%), машинобудування (8,3%), металургії, готових
металевих виробів (5,0%), з виробництва гумових і пластмасових виробів; іншої
неметалевої мінеральної продукції (6,7%), хімічної промисловості (1,2%).
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Протягом звітного періоду продовжувалась реалізація інвестиційних
проектів щодо розширення діючих виробництв. Зокрема:
- ТОВ «Allseeds» почала реалізацію другого етапу свого глобального проекту
в порту Южний – будівництво мультифункціонального, орієнтованого на
переробку сої, маслозаводу потужністю 5 тис.тонн на добу. Цей завод за своєю
потужністю стане унікальним у Європі олійнодобувним підприємством. На його
будівництво і доведення до необхідних параметрів супутньої інфраструктури
компанія відводить близько трьох років;
- ТОВ «Трансінвестсервіс» - підготовка до відкриття в акваторії порту
«Южний» складу зі зберігання та перевантаження металопродукції, зокрема,
блакитної арматури. Це спільний проект ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та
стивідорної компанії ТОВ «Трансінвестсервіс».
Загальна площа складу сягає 7 тис.м2, обсяг зберігання – 40 тис.тонн
металопродукції. Приміщення складу повністю герметичне. З терміналом
налагоджено автомобільне та залізничне сполучення. В майбутньому цей термінал
використовуватиметься й для контейнерів.
За допомогою цього комплексу збільшиться перевалка контейнерів та
зменшиться вартість їхнього перевезення до різних регіонів України. Зокрема,
вартість доставки одного контейнеру від моменту розвантаження з порту до Дніпра
зменшиться на 2,5 тис. грн. До того ж використовується залізниця, а не автівки;
- будівництво асфальтобетонного заводу на території Борщівської сільської
ради Подільського району Одеської області. Підприємство буде працювати за
німецькими технологіями, що дасть змогу випускати продукцію більшої якості та
за меншою ціною. Потужність заводу складає 165 тонн на годину;
Основне завдання на 2017 рік - забезпечення стабільної діяльності всіх
діючих підприємств та збереження робочих місць.
Протягом січня-червня 2017 року на підприємствах промислового комплексу
створено нові робочі місця, у тому числі:
- у текстильному виробництві, виробництві одягу та взуття:
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- ТОВ «Белста» - створено 100 нових робочих місць за рахунок відкриття
швейного цеху у м. Татарбунари Одеської області;
- у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря:
- ТОВ «Одесагаз-Постачання» - створено 76 нових робочих місць;
- ПАТ «Одесаобленерго» - створено 21 нове робоче місце;
у харчовій промисловості:
- Березівський завод натуральних продуктів - створено 65 нових роб. місць;
-ТОВ «Одеський коровай» - створено 4 нових робочих місця;
- у машинобудуванні:
- ПАТ «Одескабель» - створено 22 нових робочих місця,
- у виробництві іншої продукції:
- ПАТ «Гемопласт» - створено 2 нових робочих місця.
З метою підвищення технологічного рівня виробництва та застосування
інноваційних механізмів розвитку для формування конкурентних переваг:
ПАТ «Одескабель» - впроваджено нові технології: виробництво плоских
ліфтових кабелів та силових кабелів для нестаціонарної прокладки. Розпочато
серійне виробництво нової продукції;
ТДВ «Інтерхім» - запроваджено виробництво нових препаратів: Суглобін
ІС,Одрі ІС, Флумібакт IC, Кардітаб® ІС фіто та спортивне харчування SMARTPIT.
Компанія локалізувала на базі казахстанського ТОО "Віва Фарм" виробництво
трьох лікарських препаратів, які будуть представлені на ринку Казахстану;
ТОВ «Айсберг» - вчетверте експонувало свою продукцію на форумі
обладнання і послуг для світової торгівлі EuroShop 2017 Dusseldorf – Germany;
СП «Вітмарк -Україна» - на Восьмому професійному дегустаційному
конкурсі напоїв «BEST DRINK 2017», в категорії «Соки» вищі нагороди отримала
лінійка соків ТМ «Прямосік»;
ДП «Куліндорівський комбінат хлібопродуктів» - планує здійснювати
поставки зерна і борошна до Автономної Республіки в складі Грузії - Аджарії.
Експорт передбачений планом співпраці між Одеською областю та Аджарською АР.
З метою виявлення проблемних питань функціонування підприємств області
та пошуку шляхів їх вирішення, зокрема, сприяння їх розвитку та модернізації
проведено круглий стіл за участю представників великого бізнесу та голови
облдержадміністрації – за результатами створено Регіональну раду підприємців
в Одеській області та затверджено Положення про неї розпорядженням голови
облдержадміністрації від 15.06.2017 № 480/А-2017.
Серед основних питань - забезпечення взаємодії підприємств з органами
влади, правоохоронними органами, органами державного нагляду та контролю в
Одеській області.
Діяльність Ради відбувається шляхом роботи секцій, зокрема - секція
розвитку промисловості.
З метою пошуку шляхів виходу продукції промислових підприємств області
на європейський ринок проведено:

зустріч з делегацією представництва Європейського Союзу в Україні,
на якій були представлені проекти та можливості співпраці з ЄС для Одещини;

виїзне засідання Ради з просування експорту при Мінекономрозвитку
щодо розвитку експортного потенціалу південного регіону України;
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підписано Меморандум між Державним концерном «Укроборонпром»
та обласною державною адміністрацією щодо розширення співробітництва з
підприємствами Одеської області у рамках виконання державного оборонного
замовлення та програм соціально-економічного розвитку регіону.
Як результат дії Меморандуму - до співпраці з підприємствами Концерну
залучені 103 підприємства області;

залучення провідних підприємств області до участі у державному візиті
Президента України до Грузії;

надавалось всебічне сприяння та проводилася організаційна робота
щодо залучення підприємств – виробників промислової продукції області до участі
у всіх ярмарково-виставкових заходах, які проводились в Україні та за її межами
протягом 1 півріччя 2017 року.
2.2.3.Агропромисловий
комплекс
та
підвищення
його
конкурентоспроможності
За січень–червень 2017 року темп зростання валової продукції сільського
господарства становив 75,2%, в тому числі: рослинництва – 54,2%, тваринництва – 92,7%.
За програмою у І півріччі 2017 року показники виконано: рослинництво на
3,9%, тваринництво – 47,1%.
Рослинництво
Аграрії Одещини завершили збирання цьогорічного врожаю ранніх зернових
та зернобобових культур. Зернові зібрано з площі 1006,1 тис.га, намолочено
3,7 млн. тонн зерна (84% від прогнозованого). Урожайність зернових становила
37,4 ц/га.
Враховуючи надскладні погодні умови минулорічної осені, коли через
тривалу посуху посів озимих було проведено поза оптимальними строками, та
нестійку весняну погоду з двома хвилями холодів у кінці квітня та на початку
травня, що не характерно для нашого регіону, результати жнив можна вважати
задовільними.
Разом з тим, завершення жнив знаменує собою початок значного обсягу робіт
з підготовки до урожаю наступного року, насамперед до посіву озимих культур під
урожай 2018 року. В цій роботі найважливішими є 3 чинники: підготовка ґрунту,
підготовка насіння та закупівля мінеральних добрив.
Згідно з основними показниками економічного та соціального розвитку
районів на 2017 рік прогнозується, що озимі зернові культури будуть посіяні на
площі 799,5 тис. га та озимий ріпак на площі 120,2 тис.га. Таким чином необхідно
підготувати ґрунт для майбутнього посіву на площі 919,7 тис.га. За оперативними
даними підготовлено 791,1 тис. га площ, що становить 86,0% до необхідного.
Тваринництво
За перше півріччя 2017 року зменшилось виробництво м'яса, молока, яєць і
вовни на 1,0, 5,7, 5,1та 26,5% відповідно.
Чисельність поголів'я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств
становить 194,3 тис. голів, що на 6,2 тис. голів або на 3,1% менше, ніж торік, у т.ч.
корів на 3,9% менше та становить 95,9 тис. голів.
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Зменшилось поголів'я свиней на 17,2% та становить 306,5 тис. голів, овець та
кіз на 0,5% та становить 382,9 тис. голів, поголів’я птиці становить 5123,2 тис.
голів що на 5,9% менше ніж торік.
Завершена реконструкція та введено в дію молочно - товарну ферму на
600 корів з доїльним залом (вартість – 15,0 млн.грн.) у СТОВ «Агрофірма
«Петродолинське»
Овідіопольського
району.
Водночас,
продовжується
реконструкція 4 тваринницьких ферм та комплексів: 2 – з молочного скотарства,
вартість проектів – 57,1 млн.грн.(загальна кількість – 1396 корів) та 2 – з
свинарства, загальною вартістю проектів – 59,4 млн.грн. на 45,4 тис. голів свиней.
За сприяння Міжнародного благодійного фонду «Добробут громад» у
співпраці з компанією Данон Україна на території області 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 щодо подальшої співпрацю у створенні молочних ферм сімейного типу.
З метою належного функціонування та утримання установ ветеринарної
медицини Одеської області у 2018 році обласною державною адміністрацією
направлено звернення Прем’єр-міністру України з проханням надати відповідні
доручення Міністерству фінансів України щодо збільшення обсягу фінансування
на суму 53 млн.грн.
2.2.4. Будівництво, реконструкція
Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 18.04.2017
№ 305/А-2017 (зі змінами) утворено робочу групу з розгляду питань завершення
добудови проблемних об’єктів житлового будівництва в Одеській області.
За результатами робочої групи стосовно проблемних об’єктів житлового
будівництв проведена наступна робота:
1. Будівництво 10-поверхового 2-секційного житлового будинку № 45 (21-А)
у мкр ІІІ-4-3 сел. Котовського, вул. Генерала Бочарова у м. Одесі.
На виконання Державної програми забезпечення молоді житлом
у 2005 році розпочалося будівництво 10-поверхового 2-секційного житлового
будинку № 45 (21-А) у мкр ІІІ-4-3 сел. Котовського, вул. Генерала Бочарова у
м. Одеса. Плановий строк введення в експлуатацію – І квартал 2009 року.
За програмою «Пільговий кредит» ДСФУ «Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву» понад 60 інвесторів отримали державні
кредити на загальну суму більше 13,0 млн. грн. для будівництва квартир у
згаданому будинку. На розрахункові рахунки забудовника згідно з договорами
пайової участі перераховано більше 16,0 млн. грн.
Замовником виконання робіт зазначеного об’єкту незакінченого будівництва
виступав Департамент капітального будівництва обласної державної адміністрації.
Відповідно до Додаткової угоди №1 від 30.06.2017 до договору від
01.03.2013 №1-13/45 про співробітництво щодо будівництва 10-поверхового
2-секційного житлового будинку № 45(21-А) у мкр. ІІІ-4-3 сел. Котовського,
вул. Генерала Бочарова у м.Одесі видано розпорядження голови
облдержадміністрації від 14.07.2017 № 588/А-2017 «Про передачу об’єкта
незавершеного будівництва об’єкта «Будівництво 10-поверхового 2-секційного
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житлового будинку №45(21-А) у мкр. ІІІ-4-3 сел. Котовського, вул. Генерала
Бочарова» передано проектно-кошторисну документацію та обсяги незавершеного
будівництва управлінню капітального будівництва Одеської міської ради для
вжиття подальших заходів щодо завершення будівництва.
2. Будівництво групи 10-16-поверхових житлових будинків за адресою:
м. Одеса, вул. Головківська, 5-7.
26.01.2006 прийнято рішення виконавчого комітету Одеської міської ради №
63 «Про надання дозволу ТОВ «Альянс-Жилстрой» на проектування та
будівництво групи 10-16 поверхових житлових будинків за адресою:
м. Одеса, вул. Головківська, 5-7».
Термін введення в експлуатацію було заплановано на ІІІ кв. 2009 року.
Між членами Громадської організації «Захист прав інвесторів Головківська
5-7» та ТОВ «Альянс-Жилстрой» було укладено договори про резервування
приміщення, предметом якого є майнові права на житлову площу, за які було
сплачено кошти майже у повному обсязі.
Забудовник свої зобов'язання не виконав, на території будівництва не зведено
навіть фундамент. У звיязку з цим інвестори звернулися до суду з позовом щодо
ухвалення рішення про розірвання договору резервування приміщень по
зазначеного об’єкта.
3. Будівництво громадсько-житлового комплексу «Золоте руно», за адресою:
м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога ріг вул. Малиновського.
Будівництво розпочато у 2005 році, загальна кошторисна вартість
450 000,0 тис.грн., замовником будівництва виступало УКБ Одеської міської ради,
введення в експлуатацію було заплановано у 2007 році, будівельна готовність 5%,
будівництво призупинено, ведеться кримінальне провадження;
4. Будівництво ЖК «Золотий берег» за адресою: вул. Фонтанська дорога,
118а, м.Одеса.
Будівництво розпочато у 2006 році – забудовник ТОВ «Добробут», у
2008 році будівництво призупинено. Відсоток готовності - 71%.
31.08.2015 року актом передачі ТОВ «Добробут» передав функції замовника
ОК «Житлово-будівельний кооператив «Морський 1», крім цього передані
результати будівельних робіт у обсязі 100,89 тис. грн.
Враховуючи постанову Одеського окружного адміністративного суду від
25.04.2016 ОК «ЖБК «Морський 1» є законним замовником будівництва
багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу «Південний»
по вул. Фонтанська дорога, 118а м. Одеса.
31.08.2015 ОК «ЖБК «Морський 1» уклав із ТОВ «Югстрой-СУ-1» договір
будівельного підряду № БП-15.
31.08.2015 ОК «ЖБК «Морський 1» уклав із ТОВ «Сфера ПРО» договір
здійснення авторського нагляду за будівництвом «АН-15 на весь період виконання
будівельних робот по зазначеному об’єкту.
01.09.2015 ОК «ЖБК «Морський 1» надіслано до ДАБІ в Одеській області
Повідомлення про зміну даних у виданому дозволі на виконання будівельних робіт
в частині передачі права на будівництво об’єкта іншому замовнику, зміни
генерального підрядника, зміни відповідального виконавця робіт, зміни особи,
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відповідальної за здійснення авторського нагляду, зміни особи, відповідальної за
здійснення технічного нагляду.
Рішенням сесії Одеської міської ради від 14.06.2017 2170-VII припинено
договір оренди земельної ділянки між ТОВ «Добробут» та Одеською міською
радою та надано земельну ділянку, загальною площею 3,7287 га за адресою:
вул. Фонтанська дорога, 118а м.Одеса, для проектування та будівництва
багатофункціонального громадсько- житлово - готельного комплексу «Південний»
ОК «ЖБК «Морський 1». Вживаються заходи з завершення будівництва;
5. Будівництво комплексу житлових будинків за адресою: вул. Пішонівська,
20-28, сп. Ковалевського, 5-5а, будинки за № 03, № 09, № 10.
Будівництво розпочато у 2007 році, загальна кошторисна вартість
177 033,0 тис.грн., замовником будівництва виступало ОДО "ОРМК" ТОВ
"Консоль ЛТД", введення в експлуатацію було заплановано у 2007 році,
будівництво призупинено за відсутністю інвестора.

2.2.5. Розвиток житлово-комунального господарства
З метою забезпечення населення Одеської області питною водою,
збереження здоров’я, поліпшення умов проживання та підвищення рівня життя
населення регіону була розроблена Регіональна програма «Питна вода Одеської
області на 2010 – 2013 роки і період до 2020 року».
У І півріччі 2017 року за рахунок обласного бюджету спрямовано 33 126,9 тис.грн.
За звітний період здійснювалося фінансування одного напрямку, а саме:
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).
Так, за І півріччя 2017 року виконано робіт на 7 158,0 тис.грн. (27% від
загальної суми.)
Низький рівень виконання Програми спричинено тим, що сьогодні по
більшості об’єктів, на які виділено кошти з обласного бюджету, не проведено
тендерні процедури.
З метою втілення в життя нової державної політики у сфері житловокомунального господарства, у зв’язку із необхідністю пристосування житлового
фонду для роботи у сучасних умовах та можливої інтеграції народу України у
європейську спільноту розроблено Регіональну програму енергоефективності
Одеської області на 2016-2018 роки. Зазначеною програмою передбачено низку
заходів, в тому числі заходи із модернізації житлового фонду, такі як: модернізація
зовнішніх та внутрішньобудинкових інженерних систем електропостачання,
теплопостачання,
водопостачання,
утеплення
будинків,
встановлення
енергоощадного освітлення, модернізація систем теплопостачання окремих
будинків та інші заходи. У 2017 році на реалізацію зазначеної програми виділено
88 281,7 тис.грн. та на 01.09.2017 фактично профінансовано на суму
21 285,7 тис.грн.
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З метою стимулювання переходу із застарілої системи експлуатації
житлового фонду до обслуговування його співвласниками, господарями свого
майна, на території Одеської області здійснюється створення та розвиток об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків. В містах Одеської області, зокрема у
м. Одесі та м. Білгороді-Дністровському розроблено програми підтримки і
стимулювання розвитку ОСББ. Зазначеними програмами передбачається виділення
коштів новоствореним ОСББ на проведення ремонтів, навчання персоналу
впровадження енергомодернізації будинків. Організовується та береться участь у
заходах з пропагування створення ОСББ, семінарах, робочих нарадах, курсах
підвищення кваліфікації голів та бухгалтерів ОСББ в умовах сучасного
господарства.
У межах бюджетних можливостей органів місцевого самоврядування
вживаються заходи щодо забезпечення належної експлуатації ліфтів. Сьогодні
здійснено ремонт 225 ліфтів на суму 99710,0 тис.грн., модернізацію 75 ліфтів на
суму 21135,7 тис.грн., заміну 130 ліфтів на суму 71824 тис.грн.

2.2.6. Туристична та курортно-рекреаційна галузь
З метою налагодження чіткого та системного розуміння проблемних питань
розвитку туризму в Одеській області зібрана і систематизована інформація про
наявні об’єкти туристичної інфраструктури в районах області: об’єкти історикокультурної спадщини, території природно-заповідного фонду, популярні об’єкти
туристичної інфраструктури, заклади з розміщення (готелі, кемпінги, хостели та
інші), санаторно-курортні заклади, перелік подієвих заходів.
За ініціативи облдержадміністрації представниками Google проводиться
робота для нанесення туристичних об’єктів Одещини на карту у форматі 3D.
З метою популяризації туристичного потенціалу регіону та збільшення
туристичного потоку проведено перемовини з основними транспортними
підприємствами щодо розміщення фото, відео-продукції в транспортних засобах
міського, міжміського та міжнародного сполучення, а також розповсюдження
поліграфічних матеріалів. Вже перша інформація про туристичний потенціал
області розміщена на автостанціях м. Одеси.
Облдержадміністрацією надана підтримка в організації проведення
міжнародного фестивалю Z-Games.
Для консолідації та синхронізації дій місцевих органів влади, бізнесу та
громадськості в просуванні регіонального туристичного продукту розроблений
спільний стенд від туристичного бізнесу регіону для участі в Київській
міжнародній туристичній виставці.
Проведена зустріч з керівництвом міжнародної організації ІКІМОС щодо
співпраці стосовно внесення туристичного об’єкту – історико-культурної пам’ятки
Аккерманської фортеці до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Розробляється
розпорядження про створення робочої групи і реалізацію заходів з включення
пам’ятки Аккерманської фортеці до списку світової спадщини ЮНЕСКО.
Проведено нараду та робочі зустрічі щодо перспективного розвитку
смт Сергіївка Білгород-Дністровського району.
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За І півріччя 2016 року надійшло від сплати туристичного збору
1279.8 тис.грн. За І півріччя 2017 року - 1665, 84 тис.грн. За І півріччя 2017 року
збільшення надходжень від сплати туристичного збору в порівнянні з 2016 роком
склало 386,04 тис.грн., що на 30,2% більше.
Розроблено та направлено на погодження до Міністерства економічного
розвитку України маршрут активного туризму, який стане частиною Південного
туристичного маршруту (Одеська, Миколаївська та Херсонська області).
Маркування та знакування цього туристичного маршруту буде здійснено згідно з
вимогами ДСТУ 7450:2013 «Туристичні послуги. Знаки активного туризму.
Класифікація, опис і правила застосування».

2.3. ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ, ГУМАНІТАРНИЙ
РОЗВИТОК ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
2.3.1. Демографічний розвиток та ринок праці
На 1 липня 2017 року в Одеській області проживало 2382643 особи.
Зменшення чисельності наявного населення до початку року становило 3873 особи
або 0,16%.
Зменшення чисельності населення області відбулося виключно за рахунок
природного скорочення – 5176 осіб, що склало 3,1 проміле на 1000 населення, у
той час як міграційний приріст населення становив 1139 осіб (0,7 проміле).
Природний рух населення у січні-серпні 2016 року характеризувався
зменшенням народжуваності та смертності, а також перевищенням числа померлих
над кількістю живонароджених: на 100 померлих припадало 70,1 дитини, які
народилися живими.
У січні-червні 2017 року в Одеську область прибуло 7310 осіб, що склало
6,2 осіб на 1000 населення. Кількість вибулих дорівнювала 6007 осіб. Показник
вибуття склав 5,1‰.
У січні-червні 2017 року міграційний приріст населення становив
1303 особи, загальний коефіцієнт міграційного приросту населення - 1,1‰.
Ринок праці
Серед пріоритетних напрямків економічного та соціального розвитку області
особливе місце займає реалізація державної політики зайнятості населення,
ефективне використання робочої сили, подолання безробіття серед працездатного
населення.
За даними Головного управління статистики в Одеській області показники
економічної активності населення Одеської області різко погіршились та
характеризуються такими даними:
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Показники
Чисельність економічно активного населення віком 15-70
років, тис. осіб
Рівень економічної активності населення віком
15-70 років, відсотків від чисельності населення
Чисельність зайнятого населення віком
15-70 років, тис. осіб
Рівень зайнятості населення віком 15-70 років, відсотків від
чисельності населення відповідного віку
Чисельність безробітного населення віком 15-70 років, тис.
осіб
Рівень безробіття населення віком 15-70 років, відсотків від
чисельності економічно активного населення

І півріччя
2017 року

І півріччя
2016 року

І півріччя
2017 року
у % до
І півріччя
2016 року

1064,6

1075,5

-1,0

60,5

60,9

-0,4 в. п.

988,9

1013,2

- 2,4

56,2

57,4

- 1,2 в. п.

75,7

62,3

21,5

7,1

5,8

+1,3 в. п.

Серед позитивних тенденцій можна зазначити, що рівень зайнятості
населення Одеської області перевищує середній показник по Україні, який за
І півріччя 2017 року становив 56,0%.
Крім цього, Одеська область за рівнем безробіття за методологією
Міжнародної організації праці за І півріччя 2017 року посідає 4 місце.
Завдяки реалізації заходів Програми зайнятості населення Одеської області
на період до 2017 року, затвердженої рішенням обласної ради від 4 липня
2013 року № 827-VI, ситуація на зареєстрованому ринку праці у січні-червні
2017 року характеризувалася наступними даними:
- було працевлаштовано10948 осіб, що відповідно до січня-червня 2016 року
менше на 3,0%, рівень працевлаштування збільшився на 2,3 відсоткового пункту та
становив 41,1%;
- на 1 липня 2017 року чисельність зареєстрованих безробітних становила
8915 особи, що на 15,3% менше у порівнянні з відповідною датою 2016 року;
рівень зареєстрованого безробіття на 01.07.2017 становив 0,6%, що на 0,1 в.п.
менше, ніж на аналогічну дату 2016 року;
- середнє навантаження на одне вільне робоче місце на 1 липня 2017 року
становить 3 особи, що на 25,0% менше у порівнянні з відповідною датою 2016 року.
Внутрішньо переміщені особи звертаються за послугами в центри зайнятості
майже в усіх районах Одеської області. Найбільша їх кількість зосереджена у
містах Одесі та Чорноморську, а також у Подільському МРЦЗ та МЦЗ м. Южне.
На 1 липня 2017 року отримувала послуги 161 особа, з довідкою про взяття
на облік як осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або
районів проведення АТО, з них 112 осіб мали статус безробітного. Проведено
18 цільових семінарів за темою «Профінформаційний семінар для вимушено
переміщених осіб», в яких взяли участь 127 безробітних.
У січні-червні 2017 року послугами служби зайнятості скористались 490 осіб
з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, в т.ч.
мали статус безробітного – 453 особи. Працевлаштовано – 90 осіб, в т.ч. шляхом
виплати допомоги по безробіттю одноразово – 5 осіб. Проходили профнавчання –
49 осіб, брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру –
29 осіб, отримували профорієнтаційні послуги майже 0,5 тис.осіб.
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Військовослужбовці та учасники АТО залучались до різноманітних
профорієнтаційних заходів, було проведено 54 цільових семінари за темою
«Інформаційний семінар для військовослужбовців та учасників АТО».
У січні-червні 2017 року професійним навчанням охоплено 5,7 тис.
безробітних, що на 1,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Під
конкретне замовлення роботодавців та на конкретні робочі місця впродовж
звітного періоду проходили навчання майже 4,7 тис. безробітних, що становить
82,8% від загальної кількості осіб, які навчались.
Середня тривалість зареєстрованого безробіття у січні-червні 2017 року в
порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилась на 6 днів та склала
понад 4 місяці. Середня тривалість пошуку роботи протягом звітного періоду
2017 року склала 102 календарні дні.
2.3.2. Грошові доходи населення та заробітна плата
У січні–червні 2017 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати
штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих
10 осіб і більше) становив 6154 грн. і порівняно з відповідним періодом 2016 р.
збільшився на 36,2%.
Виконання програмного показника у І півріччі 2017 року становить 90,5%.
До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці
відносилися фінансова та страхова діяльність; транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність; професійна, наукова та технічна діяльність;
інформація та телекомунікації; державне управління й оборона; обов`язкове
соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності – виробництво
електричного устаткування; виробництво комп`ютерів, електронної та оптичної
продукції; виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших
транспортних засобів; виробництво хімічних речовин і хімічної продукції;
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна
плата перевищила середній показник по області в 1,1–1,9 раза.
Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у добувній промисловості
та розробленні кар`єрів; сільському господарстві, лісовому господарстві та
рибному господарстві; тимчасовому розміщуванні й організації харчування;
наданні інших видів послуг; водопостачанні; каналізації, поводженню з відходами;
оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів;
охороні здоров`я та наданні соціальної допомоги, та не перевищував 77,9% від
середнього рівня по області.
У червні 2017 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати
збільшилася на 2,0% та на 1 липня 2017 р. становила 50706 тис. грн.
Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми
невиплаченої заробітної плати спостерігалося у промисловості (на 316 тис. грн.).
Серед міст та районів області найсуттєвіше збільшення суми заборгованості
економічно активних підприємств відбулось в Ренійському районі (в 1,6 раза).
Станом на 1 липня 2017 року вчасно не отримали заробітну плату
872 працівника економічно активних підприємств (0,2% від середньооблікової
кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Кожному із
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зазначених працівників не виплачено в середньому 12945 грн., що в 1,9 раза
перевищує середню заробітну плату за червень 2017 р.
В Одеській області протягом І півріччя 2017 року здійснено 24 перевірки
підприємств-боржників із виплати заробітної плати, на яких державними
інспекторами виявлена загальна сума боргу 8822,8 тис. грн.
У зв’язку з виявленими порушеннями законодавства про працю керівникам
суб’єктів господарювання винесено 21 припис щодо усунення виявлених
порушень.
Відносно посадових осіб підприємств-боржників, які порушили
законодавство про оплату праці, складено та передано до суду 11 протоколів про
адміністративні правопорушення за ч.1 ст.41 КУпАП та за невиконання вимог
приписів винесено 3 постанови про накладання адміністративного штрафу за
ст.188-6 КУпАП на суму 4080,0 грн.
На виконання вимог 15 роботодавців усунули порушення на виконання
вимог приписів та 449 працівникам погашено заборгованість із виплати заробітної
плати на суму 4467,7 тис.грн.
У І півріччі 2017 року проведено 104 планові перевірки, під час яких
досліджені умови колективних договорів у сфері оплати праці та надані відповідні
доручення.
2.3.3. Соціальний захист
Обласною цільовою програмою соціальної підтримки населення на
2016-2017 роки «Захист і Турбота» заплановано надати матеріальну допомогу
малозабезпеченим верствам населення області та сім’ям, які опинилися у скрутних
життєвих обставинах, на загальну суму 11280,3 тис.грн., фактично використано
2847,01 тис.грн.
У І півріччі 2017 року відбулося 4 засідання обласної координаційної ради,
всього розглянуто 1489 справ.
Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації
допомогу отримала 71 особа на суму 444,7 тис.грн. Середній розмір наданої
допомоги на одну особу становить 6,3 тис.грн.
За наказом Департаменту соціальної та сімейної політики обласної державної
адміністрації допомогу виділено 38 особам на суму 39,2 тис.грн.
Середній розмір наданої допомоги на одну особу становить 1,03 тис.грн.
У І півріччі 2017 року надано:
- одноразову адресну матеріальну допомогу малозабезпеченим багатодітним
сім'ям, які виховують п’ять і більше неповнолітніх дітей, виплачено 329 сім’ям на
загальну суму 329,4 тис.грн. Розмір допомоги на одну сім'ю становить 1000 грн. на рік;
- щоквартальну адресну матеріальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, які
виховують дітей з розумовою відсталістю, надано на загальну суму 72,6 тис.грн.
Розмір допомоги на одну сім'ю становить 400 грн. на квартал;
- щомісячні довічні стипендії громадянам віком старше 100 років на загальну
суму 180,8 тис.грн. Розмір допомоги на одну особу становить 600 грн. на місяць;
- щомісячні стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій Другої
світової війни на загальну суму 1015,6 тис.грн. Розмір допомоги на одну особу
становить 400 грн. на місяць;
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- цільову адресну допомогу сім’ям загиблих (померлих) військових, які брали
участь в бойових діях у республіці Афганістан та інших країн надано на загальну
суму 1178,05 тис. грн. Розмір допомоги на одну сім'ю становить 1000 грн. у місяць;
- цільову адресну допомогу до Дня Перемоги інвалідам війни та учасникам
бойових дій Другої світової війни надано на загальну суму 612,03тис.грн. Розмір
допомоги становить 1000 грн. на місяць;
- стипендію ветеранам війни в Афганістані та бойових дій на території інших
держав виплачено на загальну суму 3749,8 тис.грн. Розмір допомоги становить
500 грн. на місяць;
- цільову адресну допомогу сім’ям загиблих (померлих) військових, та
оголошених зниклими без вісті військових, в т.ч. співробітників правоохоронних
органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході
України, надано на загальну суму 1338,0 тис.грн. Розмір допомоги на одну сім'ю
становить 2000 грн. на місяць;
щомісячну
стипендію
інвалідам-військовослужбовцям,
в
т.ч.
співробітникам правоохоронних органів, які брали участь у проведенні
антитерористичної операції
на Сході України надано на загальну суму
550,0 тис.грн. Розмір допомоги на одну сім'ю становить 1000 грн. на місяць;
- щомісячних продуктових кошиків для ветеранів Другої світової війни на
суму 1080,0 тис.грн.
Одноразову матеріальну допомогу ветеранам Другої світової війни
1939-1945 років на придбання ліків та в особливих випадках, одноразову
матеріальну допомогу колишнім політв’язням і репресованим, одноразову грошову
допомогу особам, мобілізованим з 2014 року у сумі 3000 грн. та щомісячну
матеріальну допомогу дітям військовослужбовців та працівників правоохоронних
органів на період знаходження в зоні антитерористичної операції на Сході України
буде надано у ІІ півріччі 2017 року.
На 2017 рік в обласному бюджеті передбачено надання матеріальної
допомоги на оздоровлення особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи та мають 1-2 групу інвалідності, ветеранам війни та інвалідам
загального захворювання та з дитинства у супроводі одного з батьків в санаторіях
Одещини у сумі 2587,0 тис. грн. Кошти будуть використані у ІІ півріччі.
2.3.4. Пенсійне забезпечення
У І півріччі 2017 року в області забезпечені своєчасне та в повному обсязі
фінансування і виплата пенсій 622,5 тис. пенсіонерам, з яких 40,5 тис.осіб
отримують пенсії відповідно до Закону “Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.
Призначено майже 9,7 тис. нових пенсійних справ. Проведено 29,0 тис.
індивідуальних перерахунків пенсій, завдяки чому середній розмір пенсії
збільшився з початку року на 3,2% та становить 1820,95 грн.
Щомісячно забезпечено виплатою пенсій 6,8 тисяч осіб, які тимчасово
переїхали до Одеської області з Донецької та Луганської областей. На виплати
зазначеним громадянам спрямовано понад 121,1 млн.грн. Постійно береться участь
в комісіях щодо розгляду справ з призначення та відновлення виплат пенсій та у
засіданнях регіонального штабу з питань соціального забезпечення громадян
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України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів
проведення антитерористичної операції.
В бюджет Фонду з усіх джерел отримано понад 6,4 млрд.грн. або 109,8% до
плану. Порівняно з аналогічним періодом 2016 року доходи збільшились на
573,9 млн.грн. або 9,9%.
Від суб'єктів господарювання області отримано 3,1 млрд.грн частки від
єдиного соціального внеску. Крім того, за січень - червень 2017 року надійшло
44,1 млн.грн обов'язкових платежів, які адмініструє Пенсійний фонд (104,1 % до
плану) та 119,2 млн.грн. від сплати збору з окремих видів господарських операцій
(151,5 % до плану).
Борг зі сплати єдиного соціального внеску (за даними ДФСУ) станом на
01 липня 2017 року становив 163,7 млн.грн, що на 7,3 млн.грн або 4,7 % більше ніж
на початок року.
Залишилось несплаченими на рахунки органів Пенсійного фонду
83,1 млн.грн. боргів юридичних та фізичних осіб, з них 79,5 млн.грн. (95,6%)
значаться за підприємствами в процедурах банкрутства або платниками, у яких
відсутні активи.
З метою погашення боргів постійно ведеться позовна робота в судах та співпраця
з органами Державної виконавчої служби. В результаті заборгованість економічно
активних підприємств з початку року зменшено на 2,7 млн.грн. або на 42,8%.
Забезпечено контроль за використанням коштів Фонду. Проведено
178 перевірок підрозділів Укрпошти, 240 перевірок відділень уповноважених
банків, 5674 перевірки документів для призначення пенсій. Виявлено 1467 та
попереджено 218 порушень.
За результатами аналізу актів перевірок органів Державної фіскальної
служби, щодо яких виявлені порушення в нарахуванні єдиного внеску, до надання
звітності до Реєстру застрахованих осіб залучено 58 страхувальників, щодо яких
донараховано 558,6 тис.грн. єдиного внеску щодо 443 неоформлених працівниках.
З початку року в засобах масової інформації надруковано 434 публікації,
1110 публікацій розміщено на веб-сайтах. Проведено 50 виступів керівників
управлінь Пенсійного фонду на телебаченні, 43 - в програмах обласного радіо та
мережах місцевого радіомовлення, 3 прес-конференції та 1 брифінг.
Постійно проводяться "гарячі" телефонні лінії, під час яких за роз’ясненнями
звернулось 495 осіб. Крім того, проведено 106 “прямих” телефонних ліній з
окремих питань пенсійного законодавства, діяльності Пенсійного фонду тощо, під
час яких звернулось 389 громадян. За звітний період проведено 63 дні
інформування (звернулися 788 осіб) та 76 "круглих столів".
За цей же період проведено 337 виїзних приймалень в сільських і селищних
радах (звернулося 1532 особи), 134 зустрічі з представниками громадських
організацій (присутні 3782 особи).
Було взято участь у 681 зустрічі та зборах трудових колективів на
підприємствах, установах та організаціях із загальною кількістю 10703 особи.
Прочитано 78 лекцій для безробітних (514 осіб), проведено 47 Днів
Пенсійного фонду (608 осіб), 38 зустрічей з учнівською молоддю та студентами
(1312 осіб), проведено 192 заняття в «Школі майбутнього пенсіонера», які
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відвідали 854 особи. Організовано 13 флешмобів. Розповсюджено 18855 буклетів,
листівок, брошур.
Продовжується робота щодо надання громадянам дистанційного доступу до
послуг, що надаються Пенсійним фондом. Станом на 1 липня 2017 року надано доступ
для отримання послуг в електронному вигляді на веб-порталі 30350 фізичним та
юридичним особам. За І півріччя 2017 року зареєстровано 11152 користувача вебпорталу, що в 3 рази перевищує показник за аналогічний період 2016 року.
Для їх обслуговування в кожному місті та районі області створено 35 фронтофісів з загальною чисельністю 215 працівників. Це дозволило скоротити час
призначення пенсій в середньому до 4-х днів.
З початку року у фронт-офісах надано послуги понад 260 тисячам
відвідувачів, з яких 58 тисяч звернулось за отриманням консультацій, у понад
32,0 тисяч осіб прийнято заяви на призначення та перерахунок пенсій, 14,4 тисяч
осіб звернулись для оформлення допомоги на поховання та недоотриманої пенсії,
83,5 тисяч - за видачею довідок з питань пенсійного забезпечення та
персоніфікованого обліку, 27,2 тисячі - за отриманням пенсійних посвідчень,
45 тисяч - за отриманням інших послуг.
2.3.5. Охорона здоров’я
Мережа закладів охорони здоров’я впродовж 2015-2016 років мала
тенденцію до збільшення числа лікарняних закладів та зменшення кількості
самостійних амбулаторно-поліклінічних закладів, але зростання числа амбулаторій
ЗПСМ, що певним чином було обумовлено процесом подальшої реорганізації
мережі.
За минулий період поточного року порівняно з початком року мережа
лікувально-профілактичних закладів області за чисельностю практично не
змінилася. Медичну допомогу населенню регіону на 01.07.2017 надають
174 заклади, як на початок року, в тому числі 156 установ, які утримуються за
рахунок місцевих бюджетів (на 01.01.17 їх було також 156).
Динаміка змін мережі закладів охорони здоров’я за останні роки була
наступною: кількість лікарняних установ збільшилась з 74 наприкінці 2014 року до
79 закладів наразі, але кількість самостійних амбулаторно-поліклінічних закладів
зменшилась з 81 до 74 одиниць. Одночасно наявна кількість амбулаторій загальної
практики/сімейної медицини збільшилась з 291 закладу три роки тому до 295,
частина ФАПів була реорганізована у амбулаторії загальної практики для
наближення первинної лікарської допомоги до населення. Одночасно на території
області надають медичну допомогу за принципом сімейного лікаря 2 самостійні
приватні сімейні амбулаторії (Медичний центр «Вемамед» та ТОВ «АЗПСМ»).
Тобто, загальна кількість амбулаторій нараховує 297 закладів.
З метою підвищення рівня забезпеченості медичними послугами, тобто
розвитку та удосконалення мережі закладів охорони здоров’я, протягом минулого
періоду було проведено наступні заходи: організовано 4 Центри ПМСД, і їх
загальна кількість становить 40 установ проти 36, наприклад, на початок минулого
року 26 установ розташовано у районах області та 14 – у містах регіону.
Кількість лікарняних ліжок вторинного та третинного рівнів надання
медичної допомоги скоротилася протягом півріччя з 17,7 до 16,4 тис. одиниць,
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Загальна забезпеченість населення стаціонарними ліжками з 72,2 одиниць на
01.07.2016 року зменшилась до 69,0 на 10 тисяч станом на 01.07.2017. Показники
використання ресурсів стаціонарів області та індикатори якості надання медичної
допомоги порівняно з 2016 роком практичне не змінилися та залишаються
задовільними.
Загальна кількість по області станом на 01.07.2017 складає 3460 ліжок
денних стаціонарів проти 3430 ліжок станом на 2016 рік. Забезпеченість
населення практично не змінилась та становить 14,5 ліжок на 10 тисяч жителів
регіону, зокрема по районах – 20,5. Активність (ефективність) використання
лікарями області стаціонару замінних технологій для лікування хворих щороку
зростає, зокрема за звітний період підвищилась на 5 відсотків.
У системі екстреної медичної допомоги області функціонує 9 станцій
екстреної (швидкої) медичної допомоги, які очолюють службу екстреної медичної
допомоги в районах та містах області згідно із закріпленою територією, в тому
числі: Станція екстреної (швидкої) допомоги в м. Одеса, 38 підстанцій та 44 пункти
постійного базування. Планом реформування передбачається створення 53 пунктів
постійного базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги.
Створення єдиної оперативно-диспетчерської служби Обласного центру
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф є обов’язковою умовою
функціонування системи та реалізації відповідного Закону України, але питання й
досі залишається не вирішеним. Хоча в обласній державній адміністрації
проводиться певна робота у даному напрямку.
Окремим пунктом серед існуючих проблем забезпечення роботи ШМД низький рівень оснащення обладнанням бригад екстреної медичної допомоги:
комплектами дихальної апаратури - 49%; дефібриляторами та інкубаційними
наборами - 19,5%; електрокардіографами - 32,5%; комплектами вакуумних шин 56,0%; відсмоктувачами – 19,5%, що потребує додаткового фінансування.
За даними з територій міст, районів та обласних закладів протягом
І півріччя 2017 року за амбулаторною медичною допомогою звернулося
7414 переселенців з Донецької, Луганської області та АР Крим і м. Севастополь,
зокрема до районних установ 1722 особи та 919 – до обласних закладів.
До стаціонарів області було госпіталізовано 699 хворих, зокрема до ЛПЗ
районів 55 пацієнтів та 232 – до обласних установ. Показник лікарняної
летальності в даній групі становить 0,14%. В умовах стаціонарів проведено
136 оперативних втручань, серед яких 26 кесаревих розтинів; прийнято пологів у
106 вагітних.
В Одеському регіоні щорічно реєструється більше 4,5 мільйонів випадків
захворювань, в тому числі біля 40% – це випадки з вперше встановленим
діагнозом.
Показник хворобливості за І півріччя 2017 року порівняно з аналогічним
періодом 2016 року збільшився на 0,4% за рахунок старшої вікової групи
дорослого населення і становив 101190,1 проти 100838,1 випадків на 100 тисяч
всього населення у І півріччі 2016 року. Первинна захворюваність жителів області
за І півріччя 2017 року також незначно збільшилась за рахунок дорослого
населення та становить 35606,1 випадків проти 34546,1 на 100 тисяч жителів
області за аналогічний період 2016 року.
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Захворюваність на деякі соціально значимі хвороби, наприклад,
туберкульоз, за І півріччя 2017 року порівняно з минулим роком (59,2)
зменшилась на 8,2% та становить 54,8 на 100 тис. населення. Виявлення
деструктивних форм туберкульозу за 6 місяців поточного року також незначно
знизилось в порівнянні з аналогічним періодом минулого (19,6 на 100 тисяч) і
дорівнює 19,3 на 100 тис. населення, що вплинуло на показник смертності від
туберкульозу, який декілька знизився, а саме з 6,0 до 5,7 випадків на 100 тисяч.
Зростання своєчасності виявлення даної патології підтверджує саме зменшення
показнику реєстрації деструктивних форм. Відмічається також позитивна динаміка
щодо проведення профілактичних заходів, а саме виявлення хворих на туберкульоз
при профілактичних флюорографічних обстеженнях жителів області.
Епідемічне поширення ВІЛ-інфекції та СНІДу серед населення регіону в
2017 році має тенденцію до повільного розповсюдження. Первинна захворюваність
на дані патології також реєструється частіше. Станом на 01.07.2017 року показник
виявлення ВІЛ становив 48,1 на 100 тисяч населення, за 6-місячний період
минулого року (39,9). Захворюваність на СНІД складає 30,3 на 100 тисяч населення
та декілька відрізняється від аналогічного періоду попереднього року (28,0). На
даному фоні в 1,6 разів збільшився показник смертності від СНІД з 3,8 до 5,9
випадків на 100 тисяч.
Виявлення злоякісних новоутворень останні роки по Одеської області
повільно зростало, але з 2015-ого року ситуація змінилась, показник почав
знижуватися, але за звітний період стабілізувався на рівні 117,9 на 100 тисяч проти
117,5 - рік тому. Але на даному фоні, нажаль, доля злоякісних процесів, виявлених
у ІV стадії, значно збільшилась, а саме, з 22,8%до 23,5%. Це, однак, не вплинуло
на показник смертності від раку, який знизився з 53,2 випадків на 100 тисяч на
01.07.16 року до 50,7 на 100 тисяч – на 01.07.2017.
На тлі зменшення поширеності та виявлення хвороб серед працездатної
групи населення зареєстрована тенденція практично до стабільності показнику
первинної інвалідності даної вікової групи - 23,8 за І квартал 2017 року та 23,3
випадків на 10 тисяч відповідного населення за аналогічний період минулого року.
Основними головними змінами на рівні закладів охорони здоров’я в
теперішній час стають зміни фінансування системи охорони здоров’я, тобто
перехід на страхову систему фінансування охорони здоров’я. За кожним пацієнтом
прийде страхова виплата. За минуле півріччя значних змін у роботі первинної
ланки не відмічається. Відсутність затверджених керівних документів на рівні
вищого ешелону влади не дає можливості поки що почати її реформування, а саме
закупівлю медичних послуг для громадян, вільний вибір лікувального закладу та
лікарів та інше.
Автономізація закладів охорони здоров’я, яку може провести місцева влада,
після чого медичні заклади стануть неприбутковими комунальними
підприємствами, вже почалася. Є рішення обласної ради та деяких територіальних
місцевих рад про перетворення комунальних установ на вище вказані
підприємства.
Також в Одеській області поки що не вирішено на рівні Кабінету Міністрів
України питання щодо кількості створення госпітальних округів.
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Згідно з п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 932
«Про затвердження Порядку створення госпітальних округів» та листом
Міністерства охорони здоров’я України від 14.12.2016 № 19.1-07-1354/32628 було
надано до Кабінету Міністрів України та Міністерства охорони здоров’я України
пакет документів з попередніми пропозиціями щодо кількості (11 округів),
переліку та складу госпітальних округів.
Запропонована Міністерством охорони здоров’я України кількість (5 округів)
не може забезпечити необхідні об’єми та якість надання медичної допомоги
населенню регіону. Це підтверджено результатами неодноразових обговорень,
врахування багатьох звернень громадськості та органів місцевого самоврядування
та більш ретельного аналізу деяких показників (кількості та складності
пролікованих хворих, кількості проведених оперативних втручань та пологів,
кількості госпіталізованих хворих з інших територій, розташування станцій
швидкої допомоги та ін.). Висновки такі, що раціональним та ефективним є
створення на території області 9 госпітальних округів. Це підтримано депутатським
корпусом та керівництвом області про що було повідомлено МОЗ України.
2.3.6. Підвищення якості та конкурентоспроможності освіти
Здобуття дошкільної освіти в області забезпечують 844 ДНЗ (з них 55 ДНЗ
приватної форми власності), в яких виховується понад 76 тис. дітей дошкільного
віку. Дошкільним вихованням охоплено 72% дітей віком від 3 до 6 років, різними
формами дошкільної освіти – понад 90 відсотків дітей.
Для дітей п’ятирічного віку створено умови для 100% забезпечення
дошкільною освітою. 82% дітей здобувають освіту в дошкільних навчальних
закладах, ще 11 % дітей отримують дошкільну освіту в групах короткотривалого
перебування при загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, для
7% дошкільнят, які з різних причин не відвідують дошкільні заклади, організовано
соціально-педагогічний патронат.
Протягом 2017 року відкрито 10 нових дошкільних навчальних закладів:
4 приватної форми власності у м. Одеса на 205 місць, 1 ДНЗ у Іванівському районі
на 40 місць та дошкільні підрозділи у 5 навчально-виховних комплексах на
152 місця (Великомихайлівська ОТГ, Роздільнянський та Березівський райони),
відновлено діяльність 7 ДНЗ та 3 дошкільні групи у функціонуючих закладах.
Таким чином, утворено понад 700 додаткових місць, ще понад 800 місць
планується створити до кінця 2017 року.
Систему закладів загальної середньої освіти становить 871 загальноосвітній
навчальний заклад різних типів і форм власності. За оперативними даними у
загальноосвітніх навчальних закладах області в 2017/2018 навчальному році освіту
здобуватимуть понад 246,5 тис. учнів. До перших класів прийнято понад 26 тис.
першокласників. Освітні послуги надають більше 23,4 тис. вчителів.
В області 7 загальноосвітніх навчальних заклади пілотують новий
Державний стандарт початкової загальної освіти (4 з них впроваджуються на
державному рівні, 3 – на обласному).
У проекті створення Нового освітнього простору в рамках спільного проекту
Міністерства освіти і науки України та Міністерства регіонального розвитку,
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будівництва та житлово-комунального господарства України беруть участь
6 загальноосвітніх навчальних закладів області.
На початок навчального року в області створено 22 опорні навчальні заклади,
20 із яких - протягом квітня-серпня 2017 року, 7 опорних навчальних закладів
створено в об’єднаних територіальних громадах.
Доступом до мережі Інтернет охоплено 98% загальноосвітніх навчальних
закладів області.
Забезпеченість
підручниками,
навчально-методичною,
краєзнавчою,
довідниковою та художньою літературою становить 96%. Планується надходження
558 473 примірників, з них: 350 117 підручників для учнів 9-х класів та 1255
примірників - для дітей з вадами розумового та фізичного розвитку, які видаються
у 2017 році за рахунок коштів державного бюджету.
У закладах освіти області підвезення учнів та вчителів до навчальних
закладів та у зворотньому напрямку здійснюють 313 шкільних автобусів, існує
потреба у придбанні (на заміну) ще 22 транспортних одиниць. До кінця поточного
року планується придбати 13 автобусів, з них 1 - для перевезення дітей з
обмеженими фізичними можливостями.
Здійснюються заходи щодо запровадження ефективної системи допомоги
дітям з особливими освітніми потребами. Розроблено план заходів на
2017-2018 роки щодо впровадження в області інклюзивного навчання та
орієнтовний план створення інклюзивно-ресурсних центрів.
З метою проведення якісної комплексної психолого-педагогічної оцінки
розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги, забезпечення
системного кваліфікованого супроводження дітей з особливими освітніми
потребами в області планується створити 33 інклюзивно-ресурсні центри. З нового
навчального року почали діяти 136 класів з інклюзивною формою навчання (у 2016
– 78) та у 20 спеціальних класах (у 2016 – 19) загальноосвітніх навчальних
закладів. Отримують освітні послуги 389 дітей з особливими освітніми потребами
(у 2016 – 248 дітей), що на 63 % більше ніж у попередньому навчальному році.
Працюють 77 асистентів вчителя.
З метою підготовки до нового навчального року проведено капітальні
ремонти у 264 загальноосвітніх навчальних закладах вартістю 203,4 млн. грн.
Відремонтовано: покрівлі у 79 закладах, системи опалення у 85, мережі
водопостачання - у 47 та водовідведення – у 35; замінено віконні блоки у 192 та
двері – у 93 школах; улаштовано внутрішні туалети у 8 ЗНЗ.
Роботи з капітального ремонту виконано у 112 дошкільних навчальних
закладах на суму 153,2 млн. грн. Відремонтовано: покрівлі у 56 закладах, системи
опалення у 64, мережі водопостачання у 34 та водовідведення – у 26; замінено
віконні блоки у 82 та двері – у 28 дитячих садках.
У 11 позашкільних навчальних закладах виконано капітальні ремонти
загальною вартістю 10,1 млн. грн.
Всього в області функціонує 104 позашкільні навчальні заклади.
У літній період в області працювало 518 закладів відпочинку на базі
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Охоплено відпочинком
понад 71 тис. дітей, із них: 23 табори праці та відпочинку (охоплено 1872 дитини),
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1 наметове містечко (50 дітей) та 494 табори з денним перебуванням (охоплено
69511 дітей).
Працювали 4 стаціонарні оздоровчі табори, у яких оздоровленням охоплено
6367 дітей.
З метою популяризації вивчення іноземних мов в Одеській області на базі
загальноосвітніх навчальних закладів функціонували літні школи, при яких у
літній період 2017 року працювало 154 літніх мовних табори (охоплено 10 404
дитини).
Первинну професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації
учнів та слухачів в області здійснюють 39 державних закладів професійнотехнічної освіти (ПТО), з них: 29 - професійно-технічні навчальні заклади,
7 закладів ПТО у складі ВНЗ III-IV рівнів акредитації, 3 навчальні центри при
установах виконання покарань. Кількість учнів - 13,5 тис.осіб.
Рішенням Одеської обласної ради надано згоду на прийняття з державної
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської
області професійно-технічних навчальних закладів зі збереженням їх цільового
призначення, використанням за призначенням та зобов’язанням не відчужувати у
приватну власність.
На даний час активно проводиться робота з виготовлення
правовстановлюючих документів для закладів професійно-технічної освіти області
задля прискорення процесу передачі цілісних майнових комплексів ПТНЗ з
державної до комунальної власності.
Для оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки та
об’єкти нерухомого майна Одеською обласною радою виділено 7 731,8 тис.грн.
Затверджені обсяги регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих
робітників та фахівців у професійно-технічних навчальних закладах області у
2017 році складають 5 271 особи.
Модернізація професійно-технічної освіти спрямована на створення
сприятливих умов для якісної підготовки конкурентоспроможних робітничих
кадрів, які здатні задовольнити вимоги сучасного ринку праці регіону та
забезпечити рівний доступ до професійно-технічної освіти.
На базі ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти», ДНЗ «Одеський
професійний ліцей будівництва та архітектури», ДНЗ «Білгород-Дністровський
професійний будівельний ліцей» забезпечено ефективну роботу 4 навчальнопрактичних центрів.
У 2017 році в Одеській області реалізуються пілотні проекти з модернізації
підготовки робітників за професіями: «Монтажник санітарно-технічних систем та
устаткування», «Швачка. Кравець. Закрійник».
Кошти на придбання техніки та обладнання для навчально-практичних
центрів виділено з державного бюджету у сумі 958,5 тис.грн.
Розпочато роботу зі створення Північного професійно-технічного кластеру.
Загалом, у 2018 році заплановано створення трьох модернізованих центрів
багатопрофільного спрямування, а саме: Центр професійно-технічної освіти шляхом об’єднання ДНЗ «Савранське професійно-технічне аграрне училище»,
«Балтське професійно-технічне аграрне училище», «Кодимське професійнотехнічне аграрне училище»; Центр професійно-технічної освіти - шляхом
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об’єднання Чорноморського морського коледжу та ДНЗ «Ілічівський професійний
судноремонтний ліцей»; Центр професійно-технічної освіти - шляхом об’єднання
Ізмаїльського вищого професійного училища та ДНЗ «Ізмаїльський центр
професійно-технічної освіти».
У 2017-2018 навчальному році планується відкриття 3 навчально-практичних
центрів галузевого спрямування на базі ДНЗ «Одеський центр професійнотехнічної освіти», ДНЗ «Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури»,
утворених за підтримки ТОВ «Кнауф Гіпс Київ», ТОВ «Снєжка», навчальнопрактичного майданчику на базі Державного навчального закладу «Одеський
центр професійно-технічної освіти», утвореного за підтримки ТОВ «ЗІП».
2.3.7. Культура та охорона культурної спадщини
Обласна комплексна Програма "Культура Одещини – 2017-2019 роки"
затверджена рішенням сесії обласної ради від 22.12.2016 № 283-VII. Протягом
першого півріччя вжито заходів щодо реалізації Програми за напрямами
діяльності: виплачено 10 стипендій творчим працівникам похилого віку, 2
стипендії ім. М. Огренича для молодих вокалістів та 10 стипендій ветеранам
культосвітньої роботи, проведено низку заходів з відзначення державних свят,
пам’ятних дат з історії України, надана фінансова підтримка на проведення
тематичних заходів обласним центром української культури, центрами
національних культур, на поповнення книжкових фондів обласних бібліотек
періодичними виданнями та виданнями української сучасної літератури, на
проведення міжнародних мистецьких акцій, підтримку професійного мистецтва,
підтримку національних спільнот, модернізацію та покращання матеріальнотехнічного стану обласних закладів культури і мистецтв. Всього виділено та
профінансовано 1 390175,08 тис.грн.
З метою забезпечення повноцінного розвитку та функціонування української
мови як державної та збереження традиційної для регіону багатомовності
проведено низку заходів, а саме:
- виділені кошти на оновлення книжкових фондів обласних бібліотек
українською та іноземною літературою видавництв України та передплату
періодичних видань для обласних бібліотек на ІІ півріччя 2017 року;
- участь у VII Міжнародній конференції "Сучасна бібліотечно-інформаційна
безперервна освіта: європейські орієнтири" фахівців Одеської обласної
універсальної наукової бібліотеки ім. М. Грушевського;
- обласний етап Всеукраїнського конкурсу "Книгоманія 2017. Найкращий
читач";
- ювілейні вечори: письменника, лауреата Шевченківської літературної
премії В.Рутківського та поета, політв’язня, громадського діяча О.Різникова в
Одеському літературному музеї;
- обласна мистецька акція "Степанова весна" у Балтському та
Миколаївському районах, присвячена вшануванню пам’яті відомого українського
письменника, гумориста, громадського діяча Степана Олійника за участю артистів
міст Київ, Одеса, Івано-Франківськ, українських поетів, письменників та
художників;
- обласне свято "Широка масниця. Колодій" в Ананьївському районі;
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- обласний фестиваль аматорського театрального мистецтва "Театральна
весна – 2017", що відбувся у м. Білгород-Дністровський та м. Ізмаїл, у якому взяли
участь 22 аматорських колективи;
- ІІ Міжнародний еко-етнофестиваль «Кодима–фест» у с. Івашків
Кодимського району;
- районний фестиваль «Вишиванка, моя вишиванка» у обласному центрі
національних культур в Ізмаїльському районі.
Проведено фестиваль національних культур "Бессарабський вінок - 2017"
(обласний центр національних культур в Ізмаїльському районі); низку заходів до
Дня слов’янської писемності і культури в обласних центрах національних культур
(м. Болград, Ізмаїльський, Ренійський райони); обласний фестиваль молдовської
культури "Мерцишор" у м. Рені; ІІ регіональний фольклорно-етнографічний
фестиваль «ARTSYZOPENFEST» (м. Арциз); виставку прикладного мистецтва
«Перлини гагаузького народу» та презентацію обласного центру гагаузької
культури (с. Виноградівка Болградського району) у м. Одеса; міжнародну
фотовиставку до днів Польщі в м. Ізмаїл за підтримки Генерального консула
Республіки Польща в Одесі і польського дому «Куяви».
З метою збереження, розвитку та популяризації традиційного декоративноприкладного мистецтва на базі обласного центру української культури проведено
низку обласних дитячих свят з традиційної народної керамічної іграшки "Я Коза –
Дереза", писанкарства "Воскресни, писанко", витинанки "Паперове мереживо" та
декоративного розпису "Жар-Птиця" (м. Одеса,); І засідання Народної академії
творчості та вручення обласної премії імені Ростислава Палецького кращим
майстрам декоративно-прикладного мистецтва м. Одеса, с.Ліски Лиманського
району, м. Білгород – Дністровський. В обласній бібліотеці для юнацтва
ім. В.В. Маяковського діє клуб «Біблія TALK» на засіданнях якого проводяться
майстер-класи за темами «Українські обереги своїми руками».
Студентка Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, майстер
народної вишивки, Мунтян Марія стала володарем стипендії Президента України
для молодих майстрів народного мистецтва.
Протягом звітного періоду проведено низку заходів, спрямованих на
національно-патріотичне виховання молоді, популяризацію національної духовнокультурної спадщини, мистецьких традицій українського народу.
З метою підтримки професійного мистецтва, розвитку дитячої творчості у
І півріччі поточного року проведено: конкурс солістів та ансамблів малих форм
учнів хореографічних відділень шкіл естетичного виховання Одеської області;
IV академічний конкурс фортепіанної музики "CLassikQuest" для учнів шкіл
естетичного виховання, присвячений творчості українського композитора
В. Косенка; конкурс вокальних та фольклорних ансамблів учнів хорових відділень
шкіл естетичного виховання області; олімпіаду з музично-теоретичних дисциплін
учнів шкіл естетичного виховання області.
З метою інтегрування регіону у світовий культурний та інформаційний
простір творчі колективи області взяли участь у різноманітних фестивалях,
конкурсах, а саме:
- Одеський історико-краєзнавчий музей - у ІІІ Інтерактивному фестивалі для
дітей та підлітків «Арсенал ідей» на базі Національного культурно – мистецького
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та музейного комплексу «Мистецький Арсенал», де презентував мистецький
проект «Орнамент рідного краю» для дітей з особливими потребами;
- 12 кращих хореографічних колективів області – у регіональному турі
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії ім. Павла Вірського;
- оркестр народних інструментів Одеського училища мистецтв і культури
ім. К.Ф. Данькевича (керівник Андрій Чорний) - у ІІ Всеукраїнському відкритому
фестивалі виконавців на народних інструментах ім. Г Манілова в якості кращого
студентського колективу України (м. Миколаїв);
- юні поети, прозаїки та художники з м. Теплодар - у Міжнародному
фестивалі "Рекітське сузір'я" (смт Міжгір’я, Закарпатської області);
- відомі одеські художники Галина та Анатолій Кравченки - у Всесвітньому
фестивалі акварельного живопису "FabrianoAcguarello 2017" (м. Фабріано, Італія);
З метою налагодження міжкультурного діалогу 18 травня 2017 року
відбулася зустріч офіційної делегації Західнопоморського Воєводства (Республіка
Польща) на чолі з головою Ради Терезою Каліна з керівництвом обласної ради та
управління культури національностей, релігій та охорони об’єктів культурної
спадщини щодо ознайомлення з діяльністю Одеського художнього музею та
культурною спадщиною регіону.
З 30 березня по 2 квітня 2017 року в м. Одеса за підтримки
облдержадміністрації відбувся Міжнародний фестиваль клоунів та мімів
«Комедіада - 2017» за участю артистів з різних куточків світу від Іспанії, Польщі,
Франції, Ізраїлю до Бразилії.
В обласній філармонії відбулася мистецька акція – марафон "Ніч в
філармонії", в якій взяли участь артисти та колективи філармонії, фахівці одеських
музеїв, студенти Одеського училища мистецтв і культури ім. К. Данькевича.
22 квітня 2017 року за підтримки облдержадміністрації відбулося відкриття
ХХІІІ Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва «2 дні та 2 ночі нової музики".
В музеях області, мм. Одеса, Чорноморськ, Ізмаїл проведена міжнародна
виставка «Море акварелі» за участю художників Одеси, Молдови, Німеччини,
Китаю. В обласному центрі естетичного виховання м. Ізмаїл відбулася міжнародна
дитяча виставка за участю юних художників України, Молдови, Болгарії та
міжнародний пленер "АРТ БАТ ФЕСТ-2017" за участю художників з Румунії,
Молдови та України.
Першочерговим кроком у 2017 році при реформуванні галузі культури
визначено модернізацію закладів та установ культури. На зазначені цілі в
обласному бюджеті передбачено 3400,0 тис.грн.
Придбано сенсорний стіл та музейні термінали для Одеського історикокраєзнавчого музею для утворення нової музейної експозиції, розпочато
реекспозицію та утворення нових музейних комплексів Одеського літературного
музею.
У 2017 році проводяться ремонти і реконструкції будівель та приміщень
закладів культури. Наразі завершено капітальний ремонт будинку культури
с. Долинське Ананьївського району, сільського клубу с. Познанка-Перша, будинку
культури сіл Троїцьке та Бокове Любашівського району; с. Виноградівка
Арцизького району, с. Євгеновка Тарутинського району. За рахунок місцевих та
обласного бюджетів продовжуються капітальні ремонти будинків культури
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с. Ясенове-Перше Любашівського району, сіл Нова Некрасівка, Комишівка та
Каланчак Ізмаїльського району, с. Гловани Арцизького району, с. Точилове
Ананьївського району, Ананьївського районного будинку культури, Іванівського
районного будинку культури.
У першому півріччі 2017 року було виготовлено облікову документацію на
10 об’єктів культурної спадщини, загалом протягом року планується виготовити
облікову документацію не менше ніж на 15 об’єктів культурної спадщини.
У звітному періоді до Державного реєстру нерухомих пам’яток України занесені
10 об’єктів культурної спадщини.
26.06.2017 р. було розглянуто Історико-архітектурний опорний план м. Балта
з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних
ареалів. За результатами розгляду розробникам рекомендовано після
доопрацювання вказаної науково-проектної документації направити її для
погодження до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику в сфері охорони культурної спадщини.
Протягом звітного періоду охоронні дошки на пам’ятках культурної
спадщини не встановлювалися. Замовлено виготовлення більше 50 дощок,
встановлення яких заплановано у ІІ півріччі 2017 року.
У зв’язку з відсутністю бюджетного фінансування у звітному періоді
проектні, першочергові протиаварійні роботи на об’єктах культурної спадщини не
проводились.
2.3.8. Фізична культура та спорт
За звітний період в Одеській області було проведено 2452 заходи згідно з
Єдиним календарним планам спортивних змагань та фізкультурно-спортивних
заходів Одеської області на 2017 рік. Спортсменам Одеської області присвоєно
спортивних розрядів «Перший спортивний розряд» - 208, «Кандидат у майстри
спорту України» - 283, звання «Майстер спорту України» - 77, МСУМК-3.
Згідно з наказом Мінмолодьспорту України від 29.12.2015 № 4722 до складу
збірної України на 2016 рік входили представники Одеської області з літніх
олімпійських видів спорту: 103 – члени, 126 – кандидати, 156 – резерв.
Згідно наказу Мінмолодьспорту України від 30.12.2016 № 4761 до складу
збірної України на 2017 рік входять представники Одеської області з літніх
олімпійських видів спорту: 121 – члени, 95 – кандидати, 168 – резерв. Відбулось
якісне зростання представників Одещини в національних збірних командах
України з літніх олімпійських видів спорту.
З 17 по 30 липня 2017 року в м. Самсун (Туреччина) відбулись ХХІІІ літні
Дефлімпійські ігри.
Від Одеської області у змаганнях брали участь 16 спортсменів у 8 видах
спорту, 12 з яких здобули 20 медалей: 3 золоті, 11 срібних та 6 бронзових.
В період з 20 по 30 липня 2017 року в м. Вроцлав (Польща) відбулись
Всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту. Одеську область представляли вісім
спортсменів, шість із яких повернулись з медалями.
Успішні виступи одеських спортсменів сприяють популяризації здорового
способу життя та створенню належних умов для занять фізичною культурою і
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спортом серед широких верств населення з ефективним використанням існуючих
спортивних об'єктів міст та районів області.
Виконання інших показників Програми можливо відстежити тільки після
отримання та аналізу статистичної звітності районів та міст області за 2017 рік.
2.3.9. Підтримка сімей, дітей та молоді
02 червня 2017 року був організований святковий захід «Радість світу
дарують діти!», в рамках якого були проведені: парад повітряних кульок,
святковий концерт, конкурси, естафети, творчі зустрічі та майстер-класи.
Участь у заході взяли понад тисячу дітей з усіх районів та міст області. Сeрeд
них діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з особливими
потребами та діти військових, які служать в зоні АТО, вихованці притулків,
центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та інтeрнатних закладів.
В рамках заходів до Дня захисту дітей в Одеській області, 05 червня
2017 року у Зеленому театрі проведено перший відкритий простір (OPEN SPACE)
для 100 дітей 14-18 років - вихованців обласного притулку для дітей "Світанок" та
Подільської, Ананьївської, Балтських загальноосвітніх шкіл-інтернатів. На
реалізацію зазначених заходів в рамках програми «Сім’я та молодь Одещини» з
обласного бюджету було виділено 80 тис.грн.
Реалізація регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа на 2016-2018 роки.
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про місцеві державні адміністрації», «Про забезпечення організаційно-правових
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування», «Про житловий фонд соціального призначення», «Про охорону
дитинства»; Указу Президента України від 16 грудня 2011 р. № 1163/2011 «Про
питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», постанови Кабінету
Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682 «Деякі питання реалізації Закону
України «Про житловий фонд соціального призначення» та від 24 вересня 2008 року
№ 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом
прав дитини», інших нормативно-правових актів, спрямованих на соціальний
захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх
числа, розроблена Регіональна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа на 2016-2018 роки,
яка була затверджена рішенням Одеської обласної ради від 17.06.2016 № 187-VІІ.
Проведена робота з керівництвом усіх районів міст, сільських та селищних
рад щодо необхідності прийняття та фінансування місцевих програм щодо
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб та молоді з їх числа.
Рішенням Одеської обласної ради від 21.03.2017 № 353-VІІ внесені зміни до
рішення Одеської обласної ради від 17.06.2016 № 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» у частині
фінансування. На реалізацію Програми протягом 2017-2018 років в обласному
бюджеті передбачено 2 млн. грн.
Відповідно до напрямів діяльності та заходів регіональної Програми
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
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осіб та молоді з їх числа на 2016-2018 роки на приведення у належний стан
житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа, з місцевих бюджетів виділено
15000 тис.грн.
Відповідно до п.2 напрямів діяльності та заходів регіональної Програми
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб та молоді з їх числа на 2016-2018 роки щодо формування житлового фонду
соціального житла за рахунок вільних житлових приміщень, що знаходяться у
власності територіальних громад та передачі його у користування для подальшого
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб та молоді з їх числа місцевими органами влади було проведено інвентаризацію
41 об’єкта нерухомості та включено до фондів житла соціального призначення 10 об’єктів.
З фондів житла соціального призначення надано у користування
11 дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам та молоді з
їх числа 8 житлових приміщень.
Одним із напрямів Програми є забезпечення придбання та передача у
власність дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з
їх числа, упорядкованих жилих приміщень для постійного проживання. За цим
напрямом з місцевих бюджетів на 2017 рік було виділено 13 790 000 млн.грн.,
станом на 01.08.2017 фактично профінансовано 3 962 943 млн.грн. Протягом
поточного періоду 2017 року 17 осіб вищевказаних категорій отримали житло за
рахунок реалізації місцевих програм та інших джерел.
Проведено профілактичні роботи з сім’ями, що потрапили у складні життєві
обставини, в яких проживають діти.
Здійснюється контроль за умовами проживання дітей, які опинилися у
складних життєвих обставинах, та ведеться їх облік.
З метою посилення профілактичної роботи з сім’ями, що потрапили у складні
життєві обставини, в яких проживають діти та запобігання нещасним випадкам з
дітьми під час оздоровчої кампанії влітку 2017 року, 22.06.2017 проведена обласна
міжвідомча нарада щодо координації роботи з профілактики дитячої
безпритульності, бездоглядності, правопорушень. До участі у міжвідомчій нараді
були залучені представники відділу ювенальної превенції ГУНП в Одеській
області, Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, Одеського
обласного ЦСССДМ.
Під час проведення заходу були визначені основні напрямки роботи щодо
організації роботи з профілактики дитячої безпритульності, бездоглядності
запобігання нещасним випадкам з дітьми під час оздоровчої кампанії влітку 2017 року.
26.06.2017 організована та проведена селекторна нарада з головами районних
державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад «Про
взаємодію служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді щодо здійснення соціальної роботи з сім’ями, які перебувають у складних
життєвих обставинах, та сім’ями, у яких виховуються діти-сироти та діти,
позбавлені батьківського піклування».
Здійснено 5 виступів на Одеському обласному телебаченні з питань
соціального захисту дітей, роботи з дітьми, які перебувають у складних життєвих
обставинах, вирішення спорів між батьками щодо визначення порядку участі у
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вихованні, визначені місця проживання дитини з одним з батьків тощо, 2 виступи
на 7-му каналі з питань усиновлення та захисту прав 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.
Протягом І півріччя 2017 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 6 місяців 2017 року у 12 закладах соціального захисту дітей області всього
перебувало – 723 дитини, з них: у притулках для дітей - 176, центрах – 547. Із
загальної кількості дітей, які перебували у притулках та центрах соціальнопсихологічної реабілітації дітей області у І півріччі 2017 року вибуло:
- з центрів соціально-психологічної реабілітації дітей 253 дитини, з яких:
149 - вибули в сім’ю,14 - влаштовано під опіку, піклування, 8 - у прийомні сім’ї,
ДБСТ, 6-влаштовані до навчальних закладів різних рівнів акредитації, 51 - до
загальноосвітніх навчальних закладів, дитячих будинків для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, 22- з інших причин;
- з притулків для дітей - 100 дітей з яких: 77- вибули в сім’ю батьків, 1 –
повернуто в сім’ю опікунів, піклувальників, 1 - у прийомну сім’ю, 1 – усиновлено,
7 - влаштовані під опіку, піклування, 51 - до загальноосвітніх навчальних закладів,
дитячих будинків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
ПТУ, ВНЗ, 5- з інших причин.
З метою забезпечення належного соціального захисту прав дітей в області,
23.06.2017 проведена міжвідомча нарада з керівниками служб у справах дітей
районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад,
завідувачами притулків для дітей та центрів соціально-психологічної реабілітації,
представниками Департаментів освіти і науки, охорони здоров’я, Одеського
обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Сприяння активному розвитку національного усиновлення шляхом створення
позитивного іміджу та престижу усиновителів, батьків-вихователів прийомних
сімей, дитячих будинків сімейного типу, опікунів та піклувальників.
З метою розширення доступу громадян до інформації про дітей, які
потребують влаштування до сімейних форм виховання та які можуть бути
усиновлені, висвітлюється на Всеукраїнському порталі національного усиновлення
«Сирітству – ні!». Налагоджено співпрацю з Благодійним фондом «Зміни одне
життя».
Благодійна Програма діє у рамках «Національної стратегії профілактики
соціального сирітства на період до 2020 року», затвердженої Указом Президента
від 22 жовтня 2012 року.
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З метою підтримки опікунських, прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу, з 13 по 15 червня за підтримки Християнської місії «Благодать»
організовано та проведено «Літню школу» для батьків з дітьми.
Участь у заході, спрямованому на запобігання емоційному вигоранню,
створення сприятливого середовища для відновлення життєвих сил батьків,
відпочинок та оздоровлення дітей, взяли 6 опікунських, 16 прийомних сімей та
5 дитячих будинків сімейного типу з 15 районів Одеської області. Всього участю у
заході охоплено 42 батьків та 110 дітей.
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 Одеській області у 2017 році.
Забезпечення 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 01.07.2017 року на території Одеської області перебувало 145
дітей зазначених категорій, з яких були переміщені з Донецької області - 33, з
Луганської області -112.
Із загальної кількості дітей, які перемістилися з тимчасово окупованої
території та районів проведення АТО перебували:
- в інтернатних закладах у сфері управління МОН -73;
- професійно-технічних та вищих навчальних закладах у сфері управління МОН -24;
- під опікою/піклуванням – 32;
- прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу -16.
Відповідно до вимог чинного законодавства зазначені діти перебувають на
обліках місцевих органів соціального захисту населення, які здійснюють щомісячні
виплати державної соціальної допомоги на їх утримання. Забезпечується
систематичний контроль за утриманням, навчанням та вихованням цих дітей.
Підвищення ефективності діяльності органів опіки та піклування щодо
раннього виявлення дітей, які потребують соціального захисту, надання їм
своєчасної допомоги.
З метою раннього виявлення дітей, які потребують соціального захисту,
надання їм своєчасної допомоги, запобігання дитячій безпритульності,
бездоглядності 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 2017 року службою у справах
дітей обласної державної адміністрації видано наказ від 31.05.2017 року №12 «Про
проведення регіональної цільової профілактичної операції «Літо-2017» та з
01.06.2017 розпочато проведення відповідної цільової операції в області.
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У цілому за І півріччя 2017 року в Одеській області було проведено 643
зазначених рейди, в ході яких було вилучено 311 дітей, зокрема: з вулиці - 34, з
сім’ї – 187, з розважальних закладів – 2, з комп’ютерних клубів – 1, знайдених,
підкинутих – 4.
Із загальної кількості виявлених дітей мешканці області – 310, країн СНД – 1,
місце проживання невідоме - 5 дітей.
Із загальної кількості дітей діти до 6 років – 128, від 6-14 років -127, від 14-18 років - 56.
За родом занять 177 – учні шкіл, профтехучилищ, 6 ніде не навчаються, не працюють.
Із загальної кількості виявлених під час рейдів 41,5% - діти дошкільного віку,
58,8 % - діти шкільного віку.
З метою проведення профілактичної та виховної роботи у навчальних
закладах та за місцем проживання сімей, у яких виховуються ці діти, залучаються
усі суб’єкти соціальної роботи.
За звітний період 2017 року під час проведення згаданих профілактичних
рейдів було обстежено 1541 сім’ю, попереджено 722 батьків, ініційовано притягнення
до відповідальності 298 батьків.
Із 311 дітей, вилучених під час проведення рейдів протягом І півріччя
2017 року, 137 були влаштовані до притулків та центрів соціально-психологічної
реабілітації, 69 - у заклади охорони здоров’я, 22 дитини повернуті в сім’ї.
За безвідповідальне ставлення до виконання батьківських обов’язків до
адміністративної відповідальності притягнуто 1410 батьків та законних представників дітей.
З метою підвищення ефективності діяльності органів опіки та піклування
щодо раннього виявлення розлучених із сім’єю дітей, які не є громадянами
України і потребують соціального захисту, надання їм своєчасної допомоги 22
березня 2017 року була організована та проведена міжвідомча нарада на тему
«Організація взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування під
час виявлення розлучених із сім’єю дітей, які не є громадянами України», за
участю начальників служб у справах дітей Одеської області, представників
Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України,
Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області,
Головного Управління Національної поліції в Одеській області, громадських
організацій, що працюють у даному напрямку.
22 червня 2017 року з метою вжиття заходів щодо запобігання дитячій
безпритульності бездоглядності та правопорушень, запобігання нещасним
випадкам з дітьми під час оздоровчої компанії влітку 2017 року у режимі
відеоконференції проведено міжвідомчу нараду з заступниками голів районних
державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад, представниками
служб у справах дітей, відділів освіти, охорони здоров'я, соціального захисту,
ювенальної превенції.
Залучення громадських та інших організацій до діяльності з питань
соціального захисту, соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям,
зокрема, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.
Налагоджено тісну співпрацю з партнерською мережею неурядових
організацій, що працюють у сфері захисту прав дітей.
З метою збереження житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, одночасно з наданням статусу дитині проводяться перевірки наявності
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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, здійснюється збір відповідних
документів, підтверджуючих право дитини на користування житлом.
27 червня 2017 року в області відбулось обласне свято, приурочене Дню
молоді. З метою формування здорового способу життя і профілактики
негативних явищ у молодіжному середовищі 23-25 травня 2017 року в м. Одеса
проходив обласний фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я».
В районних бібліотеках та будинках культури області проводяться
інформаційно-просвітницькі заходи стосовно патріотичного виховання молоді.
Відбуваються зустрічі молоді з учасниками АТО за тематикою «Герої
поруч», «Герої не вмирають» де створюються умови для об’єднання українського
суспільства навколо ідей української державності, відродження та збереження
національних ідей.
2.3.10. Розвиток громадянського суспільства
Удосконалення нормативно – правової бази щодо функціонування інститутів
громадянського суспільства з метою сприяння розвитку в області громадянського
суспільства та забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики:
розроблено та затверджено план заходів щодо реалізації у 2017 році в
Одеській області Національної стратегії сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні на 2016-2020 роки;
розроблено проект розпорядження про внесення змін до складу
координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при
голові Одеської обласної державної адміністрації;
розроблено проект Положення про координаційну раду з питань
сприяння розвитку громадянського суспільства при голові Одеської обласної
державної адміністрації;
розроблено проект розпорядження про внесення змін до складу
конкурсної комісії для розгляду конкурсних пропозицій та проведення
моніторингу виконання програм (реалізації проектів, заходів);
розроблено проект розпорядження про оголошення конкурсу з
визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського
суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з
обласного бюджету;
розроблено проект Положення про конкурс з визначення програм
(проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для
виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у
рамках реалізації Національної стратегії розвитку громадянського суспільства в
Україні на 2016 – 2020 роки;
розроблено проект Регіональної цільової програми сприяння розвитку
громадянського суспільства в Одеській області на 2017-2020 роки.
проведено аналіз стану співпраці органів державної влади з
інститутами громадянського суспільства за 2016 – першу половину 2017 рр.
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2. Проведення консультації з громадськістю з питань формування та
реалізації державної політики, забезпечення регулярного всебічного зв’язку між
громадськістю та владою:
започатковано проведення електронних консультацій з громадськістю
структурними підрозділами Одеської обласної державної адміністрації;
відновлено проведення консультацій з громадськістю у формі
публічного обговорення структурними підрозділами Одеської обласної державної
адміністрації;
проведено методичне навчання відповідальних осіб структурних
підрозділів облдержадміністрації за проведення консультацій з громадськістю;
взято участь в 5 засіданнях громадської ради та Президії громадської
ради при Одеській обласній державній адміністрації;
ініційовано обговорення громадською радою при Одеській обласній
державній адміністрації 16 питань з реалізації державної політики органами
виконавчої влади;
взято участь в 8 експертних зустрічах для обговорення пріоритетів
діяльності Уряду.
Данні заходи проводились на виконання плану заходів щодо реалізації
Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в
Одеській області на 2017- 2020 роки.
Забезпечувалось функціонування системи постійного аналізу і прогнозування
суспільно-політичних процесів у регіоні. У зв’язку з цим з метою забезпечення
інформування керівництва держави про поточну діяльність місцевих органів влади
та суспільно-політичну ситуацію в регіоні здійснювалась підготовка та надання до
Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України та Секретаріату
Верховної Ради України щоденної оперативної інформації про основні та найбільш
важливі суспільно-політичні та соціально-економічні події в області.
На базі інформаційних повідомлень з районних державних адміністрацій,
інформації, розміщеної в ЗМІ, здійснювався щоденний моніторинг суспільнополітичної та соціально-економічної ситуації в області для інформування
керівництва облдержадміністрації, вищих органів влади.
На виконання п.2.3.10. Програми про наявність на офіційному сайті обласної
державної адміністрації відкритої інформації про її діяльність, у тому числі
проектів регіональних програм за І півріччя здійснювались:
- наповнення веб-сайту управління та написання новин для веб-порталу
облдержадміністрації;
- моніторинг та дослідна експлуатація веб-порталу облдержадміністрації,
аналіз веб-сайтів районних державних адміністрацій та об’єднаних територіальних
громад.
Загалом з 12 квітня 2017 року надано близько 300 відповідей на інформаційні
запити, звернення, внутрішнє листування у сфері комунікацій з громадськістю та
інформаційної політики в рамках визначених повноважень.
2.3.11. Охорона навколишнього природного середовища
Рішенням Одеської обласної ради від 26.05.2016 № 143-VIІ затверджена
Регіональна програма збереження та відновлення водних ресурсів у басейні
Куяльницького лиману на 2012-2018 роки (далі-Регіональна програма).
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Листом від 21.02.2017 р. № 02/114 визначено перелік заходів загальним
обсягом 8 млн. 790 тис. грн., які необхідно у першочерговому порядку виконати у
2017 році. З цим переліком і необхідністю їх фінансування погодилися як
профільна комісія Одеської обласної ради, так і постійна комісія з питань бюджету,
фінансово-економічної політики та банківської діяльності.
Однак, незважаючи на це, в обласному бюджеті Одеської області на 2017 рік,
затвердженому рішенням Одеської обласної ради від 21.03.2017 № 355-VII «Про
обласний бюджет Одеської області на 2017 рік», з метою охорони та раціонального
використання водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману згідно із заходами
Регіональної програми передбачено 1000,0 тис.грн. Цього обсягу коштів не
вистачає навіть для завершення тих робіт, які були початі у 2016 році. Дефіцит
коштів Регіональної програми - 7 млн. 790 тис.грн.
Відповідно до напрямів діяльності та заходів Регіональної програми для
відновлення задовільного стану Куяльницького лиману в 2017 році необхідно
забезпечити фінансування таких першочергових заходів:
1. Науково-дослідні роботи з гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного та медико-біологічного обстеження стану Куяльницького лиману та
морської води з Одеської затоки – 2100 тис. грн.
2. Науково-дослідні роботи з обстеження русла річки Великий Куяльник –
400 тис. грн.
3. Розробка робочого проекту розчистки русла річки Великий Куяльник –
1300 тис. грн.
4. Створення системи інтегрованого природокористування в басейні річки
Великий Куяльник та Куяльницького лиману як частини комплексу лиманів і
малих річок Одещини –150 тис. грн.
5. Винесення в натуру меж округу та зон санітарної охорони курорту
Куяльник відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 07.03.1985 р.
№ 102 – 500 тис. грн.
6. Аналіз водокористування, основних джерел забруднення, паспортизація
водних об’єктів та створення реєстру гідротехнічних споруд та їх власників у
басейні Куяльницького лиману – 310 тис. грн.
7. Збір ретроспективних даних про стан Куяльницького лиману та морської
води в Одеській затоці – 600 тис. грн.
8. Створення електронного програмного забезпечення для утворення бази
даних про стан Куяльницького лиману та морської води в Одеській затоці – 250 тис.грн.
9. Ведення (нових даних та обслуговування) електронної бази даних про стан
Куяльницького лиману та морської води в Одеській затоці –60 тис.грн.
10. Проведення інвентаризації сміттєзвалищ у басейні Куяльницького лиману
та ліквідація стихійних звалищ і тих, що розташовані в межах охоронних зон – 200 тис.грн.
11. Винесення в натуру прибережних захисних смуг річки Великий Куяльник,
балок Довбока, Кубанка, Гільдендорфська та Корсунцівська - 1250 тис.грн.
12. Розробка проектів водоохоронних зон річок Великий Куяльник, балок
Довбока, Кубанка, Гільдендорфська та Корсунцівська – 1250 тис.грн.
13. Облаштування прибережних захисних смуг – 100 тис.грн.
14. Розповсюдження екологічних знань серед широких верств населення –
100 тис.грн.
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15. Інвентаризація джерел забруднення та екологічний аудит у межах
водоохоронних зон басейну Куяльницького лиману – 150 тис.грн.
16. Підготовка обґрунтування щодо надання статусу курорту державного
значення природній території курорту «Куяльник» - 70 тис. грн.
Фінансування не здійснювалось, тому роботи не проводились.
Після отримання фінансування на реалізацію відповідних заходів робота з
відновлення гідроекологічного стану Куяльницькому лиману триватиме.
Рішенням Одеської обласної ради від 21.03.2017 № 355-VІІ «Про обласний
бюджет Одеської області на 2017 рік» на будівництво та реконструкцію
каналізаційних очисних споруд, КНС тощо передбачено 12088,0 тис.грн., у т.ч.:
- інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел
забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова.
Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області
(співфінансування) – 6453,1 тис. грн.;
- капітальний ремонт діючого напірного каналізаційного колектору по
вул.Шкільній, Прикордонників у с. Маяки Біляївського району Одеської області –
11,4 тис.грн.;
- будівництво очисних споруд у смт Слободка Кодимського району 3000,0 тис.грн.
- виготовлення ПКД та отримання експертизи по об’єкту: «Будівництво
очисних споруд смт Слободка Кодимського району» - 0,3 тис.грн.
- реконструкція каналізаційних мереж та КНС у с. Надлиманське
Овідіопольського району - 2623,2 тис.грн.
Рішенням Одеської обласної ради від 21.03.2017 № 355-VІІ «Про обласний
бюджет Одеської області на 2017 рік» на розчистку русел річок, захист від
підтоплення передбачено 5695,0 тис.грн., у т.ч.:
- реконструкція комплексу водопропускних та перегороджуючих споруд по
балці Баланешт на території м. Рені Одеської області – 4950,0 тис. грн.;
- виготовлення ПКД «Будівництво протипаводкової ємності на Балці
Баланешти для захисту від затоплення м. Рені Одеської області. Робочий проект 646,9 тис.грн.;
- виготовлення ПКД «Робочий проект. Реконструкція комплексу
водопропускних та перегороджуючи споруд по балці Баланешт на території м. Рені
Одеської області» - 98,1 тис.грн.
Фінансування заходів з обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища на розчистку русел річок, захист від підтоплення станом
на 01.09.2017 не здійснювалось.
Протягом 2017 року фінансування з обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища на роботи з будівництва та ведення 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.
Станом на 01.07.2017 надходження екологічних платежів до спеціального
фонду місцевих бюджетів від викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами забруднення склав 6983,3 тис.грн.; від скидів
забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти – 2801,2 тис.грн.; від
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розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім
розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини – 4773,1 тис.грн.
Природно-заповідний фонд Одеської області станом на 01.01.2017 рік
представлений 123 територіями та об’єктами (з них 16 – загальнодержавного
значення, 107 - місцевого), загальна площа яких становить 159974,1992 га.
З урахуванням того, що 12 об’єктів загальною площею 9133,25 га
знаходяться у складі ПЗФ, фактично зайнята ПЗФ площа в області становить
150840,9492 га. Відношення площі ПЗФ до площі Одеської області показник
заповідності становить 4,5 %.
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 з охорони, збереження і відтворення природних комплексів
територій та об’єктів природно-заповідного фонду, водно-болотних угідь
міжнародного значення, ключових елементів екологічної мережі Одеської області.
Так, з метою створення національного природного парку «Куяльницький» у
межах Іванівського, Біляївського і Лиманського районів Одеської області та
м. Одеса протягом звітного періоду відповідно до вимог ст.52 Закону України «Про
природно-заповідний фонд України» проводилась робота щодо одержання
погоджень власників та первинних користувачів природних ресурсів,
рекомендованих до заповідання.
З метою охорони, збереження та недопущення нецільового використання
існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду приймались заходи
щодо організації та встановлення меж територій та об’єктів природно-заповідного
фонду. Протягом звітного періоду розглянуто та погоджено проект землеустрою з
організації та встановлення меж ландшафтного заказника місцевого значення
«Тарутинський степ» у межах Веселодолинської сільської ради Тарутинського
району Одеської області, взято участь у нарадах з обговорення проблемних питань
завершення робіт з розробки проектів землеустрою з організації та встановлення
меж Нижньодністровського національного природного парку та національного
природного парку «Тузловські лимани».
Для збереження водно-болотних угідь Одеської області направлені відповідні
звернення до районних державних адміністрацій та установ природно-заповідного
фонду, на територіях яких розташовані водно-болотні угіддя міжнародного
значення, щодо необхідності суворого дотримання природоохоронного
законодавства та врахування меж водно-болотних угідь при розгляді питань
господарського використання та забудови суміжних територій, здійснення заходів
щодо управління водно-болотними угіддями міжнародного значення, а саме:
розроблення спільних планів щодо організації їх охорони та використання,
моніторингу стану, поновлення паспортів та інформаційних описів водно-болотних
угідь міжнародного значення.
2.3.12. Техногенна безпека
Проведення реконструкції регіональної системи централізованого
оповіщення населення.
Для забезпечення управління у режимі повсякденної діяльності та на
особливий період на регіональному рівні функціонують оперативно-чергові
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служби пунктів управління обласної державної адміністрації, створена і
функціонує система централізованого оповіщення керівного складу цивільного
захисту області. Відповідно до Регіональної програми цивільного захисту,
територіальної оборони, техногенної та пожежної безпеки Одеської області на
2014-2017 роки (далі – Регіональна програма) у поточному році обласною радою
передбачено фінансування у розмірі 3,0 млн. грн. на проведення реконструкції
регіональної системи оповіщення.
Створення регіонального матеріального резерву для забезпечення реагування
на надзвичайні ситуації та надання допомоги постраждалому населенню.
За звітний період накопичення регіонального матеріального резерву
становить 24% від номенклатурної кількості, в цей же час накопичення місцевих
матеріальних резервів становить 60%.
Відповідно до Регіональної програми Одеською обласною радою
передбачено фінансування у розмірі 1,2 млн.грн. для поповнення регіонального
матеріального резерву. До кінця 2017 року заплановано проведення в «Prozorro»
відкритих торгів щодо придбання дизельного пального.
Проведення навчання населення та персоналу потенційно небезпечних
об’єктів щодо дій під час виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
з використанням новітніх технологій.
Протягом І півріччя 2017 року здійснювались заходи, спрямовані на
забезпечення принципу обов'язковості навчання у сфері цивільного захисту усіх
категорій керівників, посадових осіб і фахівців, на яких поширюється дія законів у
сфері цивільного захисту. Навчання непрацюючого населення проводилось в
навчально-консультаційних пунктах цивільного захисту. Основна увага
приділялася навчанню діям в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, терористичних проявів, що можуть
виникнути в регіоні.
Підготовка та навчання населення діям в умовах виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру під час планових тренувань та
навчань здійснювалась з урахуванням наявності на території області потенційно
небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки.
Навчання населення проводилось за місцем роботи та в навчальноконсультаційних пунктах цивільного захисту. Основна увага приділялась навчанню
діям в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, терористичних проявів, що можуть виникнути в регіоні, а
також правилам користування засобами колективного та індивідуального захисту.
Кількість проведених заходів - 405. Чисельність осіб, які залучалися до їх
проведення – 19713.
Забезпечення населення промисловими засобами захисту органів дихання від
небезпечних хімічних речовин.
На даний час забезпечення населення Одеської області засобами захисту
складає:
- непрацюючого населення у прогнозованих зонах хімічного забруднення:
потреба – 25,763 тис.шт., наявність – 0,7 тис.шт., відсоток від потреби – 3 %.
- працівників хімічно та радіаційно-небезпечних об’єктів: потреба у –
8,6 тис.шт., наявність – 11,7 тис.шт., відсоток від потреби – 98 %.
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- населення, яке працює у зонах можливого хімічного забруднення: потреба у –
36,870 тис.шт., наявність – 22,1 тис.шт., відсоток від потреби – 60 %.
За відсутності цих засобів у Держрезерві, затверджені Обсяги потреби
Одеської області у засобах індивідуального захисту для забезпечення
непрацюючого населення:
- для дорослого населення – 474,425 тис. штук;
- для дітей віком від 1,5 до 6 років – 49,317 тис. штук;
- для дітей віком від 7 до 16 років – 89,782 тис. штук;
- камер дитячих захисних – 18,687 тис. штук.
Щорічно обласна державна адміністрація надає до Міністерства фінансів
України бюджетний запит на виділення області коштів у сумі 65 млн. 839 тис.грн.
за рахунок субвенції з державного бюджету на придбання зазначеної кількості
засобів індивідуального захисту непрацюючого населення на мирний і воєнний
час, але кошти до цього часу не виділялись.
Забезпечення належного рівня пожежної безпеки у населених пунктах та
місцях з масовим перебуванням людей.
На планових засіданнях комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій облдержадміністрації неодноразово розглядалися питання
щодо підвищення рівня пожежної безпеки у населених пунктах та місцях з
масовим перебуванням людей.
Забезпечення належного рівня безпечного відпочинку та перебування людей
на водних об’єктах.
6 лютого та 1 червня поточного року на засіданнях Комісії розглядалися
питання щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій на водних
об’єктах у 2017 році.
В області функціонує 3 атестовані аварійно-рятувальні служби, які
здійснюють реагування на надзвичайні події на водних об’єктах (державна – 1,
комунальна – 1, громадські організації -1), а саме:
- аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС України
в Одеській області;
- комунальна установа «Рятувальна служба Одеської міської ради»;
- спеціальна аварійно – рятувальна служба Біляївської районної організації «Товрятвод».
Також на території області знаходяться 2 служби, які ще не атестовані:
- аварійно-рятувальна служба громадської організації «Товариство
рятування на водах та водолазів - рятувальників»;
- аварійно-рятувальна служба «Грант».
Реалізація адаптаційних заходів, спрямованих на зменшення збитків від
надзвичайних ситуацій природного характеру, підвищення рівня безпеки населення
і захищеності територій від надзвичайних ситуацій.
При загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій передбачено утворення
оперативних штабів для координації діяльності сил та засобів щодо ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій.
Забезпечення безпеки проживання у будівлях підвищеної поверховості.
У лютому поточного року на засіданні Комісії розглядалося питання щодо
забезпечення протипожежного захисту населених пунктів, природних екосистем та
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сільгоспугідь у весняно-літній пожежонебезпечний період 2017 року з прийняттям
відповідного рішення.
Протипожежний стан будівель підвищеної поверховості не перевірявся у
зв’язку з веденням мораторію на перевірки до кінця поточного року.
Здійснення попереджувальних заходів щодо виникнення надзвичайних
ситуацій та ліквідації їх наслідків.
В області розроблено та погоджено зі всіма причетними відповідні плани
реагування та алгоритм дій органів управління і сил, які будуть залучатись до
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
Гострою екологічною проблемою Одеської області є значний обсяг
накопичених за попередні десятиріччя заборонених або непридатних для
подальшого використання хімічних засобів захисту рослин (далі – ХЗЗР).
Відповідно до доручення голови обласної державної адміністрації від
17.04.2013 № Д/01/06-02/21 у 2013 році була проведена інвентаризація кількості
непридатних пестицидів. За уточненими даними інвентаризації непридатних до
використання ХЗЗР на території області станом на 20.07.2017 року залишилось
558,847 т. та 508,5 т. - забруднені конструкції, ґрунти, елементи будівель, які
розташовані на 87 складах.
За відсутністю фінансування роботи зі збирання, перевезення та знищення
накопичених на території Одеської області непридатних пестицидів за кошти
Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у
2016-2017 роках не здійснювались.
2.3.13. Забезпечення законності та правопорядку
З метою посилення захисту життя і здоров’я людей, дотримання режиму
законності та правопорядку, публічної безпеки, забезпечення ефективності
профілактичних заходів правопорушень на території регіону в м. Одеса та області
утворено і організовано роботу в цілодобовому режимі 16 тимчасових оперативних
груп поліції в місцях масового відпочинку громадян, із них 4 тимчасових
оперативних групи поліції в курортних зонах м. Одеси та 12 - на території Одеської
області.
Згідно з проведеними розрахунками на охорону публічного порядку і безпеки
дорожнього руху безпосередньо в курортних зонах м. Одеси та області задіяно
понад 500 правоохоронців, з них 298 працівників поліції безпосередньо
територіальних підрозділів, які обслуговують курортну зону, 10 працівників
батальйону «Шторм», 32 працівника приданих сил з інших територіальних
підрозділів області, 20 працівників ВЗБДР УПД ГУНП, 36 працівників Управління
патрульної поліції м. Одеса, 130 військовослужбовців Південного територіального
управління Національної гвардії України (м. Одеса – 70, смт. Затока - 60).
Також, з метою надання практичної допомоги Кілійському відділенню
поліції Ізмаїльського відділу поліції ГУ НП в Одеській області по забезпеченню
публічної безпеки і порядку на території курортної зони с. Приморське Кілійського
району Одеської області задіяно 10 працівників батальйону «Шторм» ГУ НП, які
забезпечують правопорядок в зазначеній рекреаційній зоні.
З метою попередження злочинів та правопорушень в сфері безпеки
дорожнього руху та експлуатації транспорту, протидії незаконним заволодінням
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транспортних засобів, додатково створено та забезпечено функціонування
2 стаціонарних постів, які введено в експлуатацію на 64 км автодороги Р-70
«Одеса-Б.-Дністровський-Монаші» (смт Затока м. Б.-Дністровського) та на 21 км
автодороги М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» (район заводу «Центроліт»).
Для несення служби на даних стаціонарних постах задіяно 10 поліцейських, роботу
яких організовано в цілодобовому режимі.
За підсумками І півріччя 2017 року, в порівнянні з аналогічним періодом
минулого року, відмічається зменшення на 18% числа скоєних на території
області злочинів і внесених слідчими до Єдиного реєстру досудових розслідувань
інформацій про відкриття кримінальних проваджень (без урахування закритих).
Скоротилась кількість зареєстрованих тяжких (-15%) та особливо тяжких
(-29%) кримінальних діянь, очевидних умисних вбивств (-18%), умисних тяжких
тілесних ушкоджень (-22%), зґвалтувань (-28%), крадіжок (-19%), грабежів (-36%),
розбійних нападів (-32%), вимагання (-13%), шахрайства (-20%), кримінальних
правопорушень, пов’язаних з порушенням правил безпеки дорожнього руху
(-23%), незаконних заволодінь транспортними засобами (-24%) та випадків хуліганства
(-25%).
В поточному році в Одеській області закінчено досудове розслідування та
направлено до суду (з обвинувальними актами, з угодою сторін, з клопотаннями
про звільнення від кримінальної відповідальності та про застосування примусових
заходів медичного або виховного характеру) кримінальні провадження по (+22%)
кримінальних правопорушеннях.
Зросла кількість розслідуваних тяжких злочинів (+4%), очевидних вбивств
(+4%), зґвалтувань (+60%), крадіжок (+58%), грабежів (+6%), розбійних нападів
(+2%), вимагання (у 2,1 раза), шахрайство (+12%), злочинів, пов’язаних з
незаконним поводженням зі зброєю (у 2,5 раза), дорожньо-транспортних пригод зі
смертельними наслідками (+40%), незаконних заволодінь транспортними засобами
(+42%) та випадків хуліганства (+32%).
Рішенням Одеської обласної ради від 21 березня 2017 року № 341-VII
затверджено обласну комплексну програму «Безпечна Одещина» на 2017-2018 роки.
2.4. РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
Розвиток самодостатніх і спроможних територіальних громад
Станом на 1 січня 2017 року на території області у рамках децентралізації
утворено та відбулися вибори у 11 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).
30 квітня 2017 року відбулися вибори у Яськівській сільській ОТГ
Біляївського району.
У січні-червні 2017 року розпорядженнями голови Одеської обласної
державної адміністрації були затверджені висновки щодо відповідності
Конституції та законам України проектів рішень про добровільне об’єднання
територіальних громад у Березівську міську ОТГ з центром у м. Березівка;
Шабівську сільську ОТГ Білгород-Дністровського району з центром у с. Шабо;
Авангардівську селищну ОТГ Овідіопольського району з центром у смт Авангард;
Цебриківську селищну ОТГ Великомихайлівського району з центром у
смт Цебрикове; Куяльницьку сільську ОТГ Подільського району з центром у с. Куяльник.
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Згідно з частиною восьмою статті 7 Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад» впродовж І півріччя 2017 року були
направлені звернення обласної державної адміністрації до Центральної виборчої
комісії з пропозицією щодо призначення перших виборів депутатів та голів
Березівської міської, Авангардівської селищної та Шабівську сільської рад
об’єднаних територіальних громад.
З метою доопрацювання перспективного плану формування територій
громад Одеської області з охопленням усієї території області у червні
2017 року було підготовлено проект спільного розпорядження голів обласної
державної адміністрації та обласної ради «Про внесення змін до спільного
розпорядження голів Одеської обласної державної адміністрації та Одеської
обласної ради від 16 травня 2016 року №285/А-2016-246/2016-ОР згідно з яким
оновлено склад членів спільної робочої групи з питань децентралізації та
доопрацювання перспективного плану формування територій громад Одеської
області.
Проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення та
органів місцевого самоврядування щодо засад та переваг добровільного об’єднання
територіальних громад, зокрема: спільно з Асоціацією сприяння самоорганізації
населення 27 лютого 2017 року проведено «круглий стіл» за участю голів
райдержадміністрацій та голів місцевих рад об’єднаних територіальних громад
щодо вироблення спільного плану дій з удосконалення планування місцевого та
регіонального розвитку в Одеській області в умовах децентралізації влади та
передачі повноважень на місця; спільно з Інститутом громадянського суспільства
1-2 червня 2017 року у м. Болград проведено дводенний тренінг з головами
територіальних громад Болградського району на тему «Стимулювання процесів
децентралізації влади на території громад Болградського району». У рамках
тренінгу обговорювалися питання щодо стану та перспектив впровадження
реформи місцевого самоврядування, стратегічного і просторового планування
розвитку громад у контексті цілей та завдань, визначених Державною стратегією
регіонального розвитку України, Програмою діяльності Кабінету Міністрів
України та Стратегією сталого розвитку «Україна-2020».
Надано підтримку на організаційному рівні Одеському відокремленому
підрозділу «Центр розвитку місцевого самоврядування» щодо проведення для
представників 11 ОТГ області семінару на тему «Актуальні питання підготовки
проектів, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального
розвитку та субвенції на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних
громад», який відбувся 16 червня 2017 року, м. Одесі. В рамках семінару відбулася
всеукраїнська відео-нарада щодо обговорення проблемних питань використання
коштів державного фонду регіонального розвитку та субвенції на розвиток
інфраструктури об’єднаних територіальних громад.
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Додаток І до звіту
про виконання Програми
Основні показники економічного та соціального розвитку Одеської
області на І півріччя 2017 року
Показник

Індекс промислової продукції, відсотків
Обсяг реалізованої промислової продукції у
фактичних цінах, млн. грн.
Індекс сільськогосподарського виробництва,
відсотків
Валова продукція сільського господарства у
всіх категоріях господарств у цінах 2010 року,
всього млн. грн.
у т.ч. рослинництва
тваринництва
Сальдо торговельного балансу, млн. дол. США
Обсяг експорту (товарів та послуг) – всього,
млн. дол. США
Обсяг експорту товарів – всього, млн. дол.
США
Обсяг експорту послуг – всього, млн. дол. США
Обсяг імпорту (товарів та послуг) – всього, млн.
дол. США
Обсяг імпорту товарів – всього, млн. дол. США
Обсяг імпорту послуг – всього, млн. дол. США
Обсяг прямих іноземних інвестицій – всього,
млн. дол. США
Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел
фінансування у фактичних цінах, млн. грн.
Обсяг виконаних будівельних робіт у
фактичних цінах, млн. грн.
Введення в експлуатацію загальної площі житла за
рахунок усіх джерел фінансування, тис. кв. м
Оборот роздрібної торгівлі (з урахуванням
товарообороту як юридичних, так і фізичних
осіб) – у фактичних цінах, млн. грн.
Індекс споживчих цін, відсотків
Середньомісячна заробітна плата працівників:
номінальна, гривень
номінальна, скоригована на індекс
споживчих цін, відсотків до попереднього
року
Чисельність населення у віці 15-70 років,
зайнятого економічною діяльністю, тис. чол.
Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років у
відсотках до населення відповідної вікової
групи, відсотків
Рівень безробіття, визначений за методологією
МОП, відсотків до економічно активного
населення у віці від 15 до 70 років, відсотків

2016
факт.

2017
І півріччя Виконання
прогноз за
2017
у % до
програмою
факт.
прогнозного
показника
+16,9 в.п.
102,5
119,4

109,2
45256,5 45500,0

25662,6

56,4

75,2

х

11858,8 11870,7

1277,7

10,8

9967,3
1891,5
920,1
2294,6

9977,3
1893,4
921,0
2301,0

385,7
892,0
390,4
1184,3

3,9
47,1
42,4
51,5

1517,8

1521,0

810,5

53,3

776,8
1374,5

780,0
1380,0

373,8
793,9

47,9
57,5

1241,3
133,2
1331,3

1246,0
134,0
1400,0

704,0
89,9
1371,0

56,5
67,1
97,9

14987,8 15000,0

6689,1

44,6

6653,9

6700,0

3170,5

47,3

575,9

580,0

276,98

47,8

27798,7

32,7

111,4

100,1

84056,2 85000,0
113,6

113,0

108,7

х

4809,0
107,6

6800,0
105,4

6154,00
117,7

90,5
х

1000,6

1008,4

988,9

96,9

56,7

57,1

56,2

х

6,8

6,6

7,1

х
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Додаток ІІ до звіту
про виконання Програми
ПЕРЕЛІК ПРОГРАМ,
фінансування яких здійснювалось з обласного бюджету в Одеській
області у І півріччі 2017 року
№
з/п

Назва програми

Комплексна програма «Освіта
Одещини» на 2015-2018 роки
цільова
програма
2 Обласна
«Здоров’я» на 2014-2018 роки
соціальна
3 Обласна цільова
програма
протидії
ВІЛінфекції/СНІДу на 2016-2018
роки
цільова
програма
4 Обласна
соціальної підтримки населення
на 2016-2017 роки "Захист і
Турбота"
оздоровлення
та
5 Програма
відпочинку дітей в Одеській
області на період 2014-2017
років
6 Обласна цільова комплексна
програма
національнопатріотичного виховання дітей
та молоді на 2016-2020 роки
7 Обласна комплексна програма
"Сім'я і молодь Одещини" на
2016-2017 роки
8 Обласна комплексна програма
«Культура Одещини – 2017-2019
роки»
9 Обласна програма розвитку
фізичної культури і спорту в
Одеській області на 2014-2017
роки
10 Регіональна програма з підтримки
індивідуального
житлового
будівництва на селі «Власний
дім» на 2017-2020 роки
1

тис.грн.
Фактично
профінансовано
на 01.07.2017

Передбачено
програмою
на 2017 рік

Передбачено в
обласному
бюджеті на
2017 рік, з
урахуванням
змін

163 275,0

111 505,5

14 169,1

69 369,3

100 271,9

8 173,5

7 900,9

3 432,1

0,0

60 665,5

66 915,5

18 947,2

20 276,0

7 488,0

0,0

864,0

864,0

0,0

3 958,0

3 343,0

145,4

38 955,9

71 119,9

7 355,4

15 425,4

45 690,1

1 927,4

3 000,0

3 000,0

1 560,0
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11 Регіональна комплексна програма
з
утворення
(оновлення)
містобудівної
документації
територій
та
містобудівного
кадастру Одеської області на
2012-2018 роки
програма
12 Регіональна
забезпечення житлом дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування, осіб та
молоді з їх числа на 2016-2018
роки
13 Регіональна програма розвитку
агропромислового
комплексу
Одеської області на 2014-2018
роки
програма
14 Регіональна
інформатизації Одеської області
на 2014-2017 роки "Електронна
Одещина" ("е-Одещина", "еOdesa Region")
15 Регіональна програма підтримки
розвитку
книговидання
та
засобів масової інформації в
Одеській області на 2017-2019
роки
16 Програма розвитку конкурентоспроможності
малого
та
середнього підприємництва в
Одеській області на 2017-2020
роки
17 Програма залучення зовнішніх
ресурсів
та
розвитку
міжнародної діяльності Одеської
області на 2014-2017 роки
18 Комплексна програма охорони
довкілля,
раціонального
використання
природних
ресурсів
та
забезпечення
екологічної безпеки в Одеській
області на 2014-2019 роки
19 Регіональна програма розвитку
водного господарства Одеської
області на період до 2021 року

12 055,4

1 201,1

0,0

5 000,0

2 000,0

0,0

74 400,0

6 080,0

0,0

6 164,7

6 164,7

510,7

9 170,0

8 719,0

3 532,2

4 800,0

4 800,0

0,0

5 901,0

5 351,4

144,7

74 391,0

57 525,1

10 944,7

35 880,0

0,0

0,0
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20 Регіональна програма розвитку
земельних відносин та охорони
земель на 2016-2018 роки
21 Регіональна програма "Ліси
Одещини на 2016-2020 роки"
програма
22 Регіональна
збереження та
відновлення
водних ресурсів у басейні
Куяльницького лиману на 20122018 роки
правової
освіти
23 Програма
населення Одеської області на
2014-2018 роки
програма
24 Регіональна
цивільного
захисту,
територіальної
оборони,
техногенної
та
пожежної
безпеки Одеської області на
2014-2017 роки
25 Обласна комплексна програма
«Безпечна Одещина» на 20172018 роки
26 Програма розвитку туризму та
курортів в Одеській області на
2017-2020 роки
програма
27 Регіональна
будівництва, реконструкції та
утримання місцевих пунктів
пропуску через українськомолдовський державний кордон
у межах Одеської області на
період до 2020 року
28 Регіональна програма енергоефективності Одеської області на
2016-2018 роки
програма
29 Регіональна
будівництва
(придбання)
доступного житла в Одеській
області на 2010-2017 роки
30 Регіональна програма «Питна
вода Одеської області на 20102013 роки і період до 2020 року»
поводження
з
31 Програма
твердими побутовими відходами
в Одеській області на 2013-2017

25 083,4

26 535,0

0,0

2 835,0

0,0

0,0

6 328,8

1 000,0

0,0

140,8

0,0

0,0

44 276,9

11 300,0

1 000,0

67 957,5

64 573,0

45 053,0

3 960,0

2 760,0

0,0

12 150,0

2 000,0

0,0

89 360,0

88 281,7

12 209,3

0,0

0,0

0,0

128 525,2

41 177,0

8 589,9

2 400,0

0,0

0,0
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роки
програма
32 Регіональна
2 000,0
стимулювання до впровадження
енергоефективних
технологій
об'єднань
співвласників
багатоквартирних
будинків
(ОСББ, ЖБК) Одеської області на
2017-2018 роки
програма
33 Регіональна
2 000,0
підвищення попиту населення до
впровадження
заходів
енергозбереження в Одеській
області на 2017-2018 роки
34 Програма газифікації Одеської
0,0
області на 2010-2035 роки
цільова
програма 20 000,4
35 Обласна
недержавного
(додаткового)
пенсійного
забезпечення
працівників бюджетної сфери
обласного підпорядкування на
2008-2017 роки
УСЬОГО
1 018 470,1
програма
надання 43 800,0
36 Обласна
фінансової
підтримки
комунальним
підприємствам
(установам, організаціям) спільної
власності територіальних громад
Одеської
області,
які
забезпечують діяльність обласної
ради та обласної державної
адміністрації на 2017-2019 роки
Обсяг фінансування згідно з 1 062 270,1
рішенням обласної ради

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

743 098,0

134 262,5

47 807,8

16 095,3

790 905,8

150 357,8
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