ПАСПОРТ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Загальні відомості
Утворена 27 лютого 1932 року; площа - 33,3 тис. кв. км (5,5% від території України).Адміністративним центром Одеської області є
місто Одеса з населенням більше 1 млн. осіб. Найбільші міста - Одеса, Ізмаїл, Чорноморськ, Білгород-Дністровський.
Одеська область розташована на крайньому південному-заході України та межує з Вінницькою, Кіровоградською, Миколаївською
областями, а також з Республікою Молдова та Румунiєю.

Адміністративно-територіальний поділ
Область поділяється на 26 районів, 9 міст обласного значення, 10 міст районного значення, 33 селища міського типу та 1124 сільських
населених пунктів (1101 село та 23 селища). У складі районів та міст обласного значення: 26 районних рад, 9 міських (7 міст
обласного значення та 2 ОТГ) рад, 10 міських (8 міст районного значення та 2 ОТГ) рад.
Станом на 01.06.2018 року в області функціонує 25 об’єднаних громад, з них 4 – міські; 6 – селищних; 15 – сільських ОТГ. Впродовж
2018 року були утворені 3 ОТГ: Кілійська міська, Любашівська та Окнянська селищні ОТГ, у яких перші місцеві вибори відбулись
29 квітня 2018 року.
Найбільші за чисельністю населення райони області: Овідіопольський (3,5% від загальної чисельності наявного населення області),
Біляївський (3,4%), Лиманський (3,0%), (Болградський (2,85%) та Білгород-Дністровський (2,53%).

Чисельність та національний склад населення
Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 квітня 2018 року становила 2381,971 осіб. На території Одеської області
проживають 133 національності та народності; найбільш строкатим в етнічному плані є Придунайський регіон, де представники
гагаузької, молдовської, болгарської меншин розселені компактно і становлять переважну більшість громадян України цих
національностей. В північних і центральних районах населення більш однорідне за національним складом та складається здебільшого з
українців.

Економічний потенціал

Промисловість: обсяг промислового виробництва в області у січні-квітні 2018 року зменшився на 0,5% порівняно з аналогічним
періодом 2017 року.
За структурою видів промислового виробництва більша частка припадає на підприємства переробної промисловості – 69,4%, з
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 28,1%. У переробній промисловості найбільше продукції
реалізується у виробництві харчових продуктів – 42,6%; машинобудуванні (7,7%), на підприємствах з виробництва гумових і
пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції (6,2%), металургії, готових металевих виробів (6,3%).
За січень-квітень 2018 року підприємствами промислового комплексу реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 18352,7 млн. грн.
(січень-квітень 2017 року – 17234,5 млн. грн).
Сільське господарство: у січні-квітні 2018 року індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2017 року
становив 95,4%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 94,7%, у господарствах населення – 95,5%. За 2017 рік індекс
продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2017 року становив 95,4%, у тому числі в сільськогосподарських
підприємствах – 94,7%, господарствах населення – 95,5%.

Транспортна мережа
Мережа автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення становить 8315,8 км з них державного
значення – 3561,2 км, місцевого значення –4754,6 км.
Через територію Одеської області проходять п’ять міжнародних транспортних коридорів: сьомий та дев’ятий критські, транспортний
коридор TRACECA (Європа-Кавказ-Азія), коридори «Балтійське море - Чорне море» та «Чорноморське транспортне кільце» транспортний коридор навколо Чорного моря Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС).
Транспортно-дорожній комплекс в області представлений усіма видами транспорту і включає у себе найкрупніші морські торговельні
порти, судноплавні компанії, розвинене залізничне та автодорожнє господарство, широку мережу автотранспортних підприємств,
аеропортові та аеродромні комплекси, авіакомпанії.
Морегосподарський комплекс області представлений морськими торговельними портами: Одеський, Чорноморський, Ізмаїльський,
Южний, Білгород-Дністровський, Ренійський, Усть-Дунайський, а також приватним Чорноморським морським рибним портом. В
області у широких масштабах забезпечується передача вантажів між різними видами транспорту, діють міжнародні залізнично-морські
та автомобільно-морські переправи.

Освіта
Для задоволення освітніх потреб населення в області у 2017/2018 навчальному році функціонує 8 60 загальноосвітніх
навчальних закладів, де здобувають освіту 255,5 тис. учнів, у тому числі: шкіл І ступеня – 25; шкіл І-ІІ ступенів – 99;
шкіл І-Ш ступенів – 372; спеціальних шкіл інтернатів – 23; вечірніх шкіл – 11. Із загальної кількості шкіл 540 функціонує у сільській
місцевості, у них навчається 82,4 тис. учнів.

Охорона здоров’я
Медичну допомогу населенню області станом на 01.01.2018 надавало 168 заклади, проти 174 установи на 01.01.2017, у тому числі 156
установ, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів (на 01.01.16 – 156).

Культура
Станом на 01.06.2018 мережу закладів культури і мистецтв Одеської області складають 1671 установа: 25 установ обласного
підпорядкування: 6 театрально-видовищних закладів, 3 обласні бібліотеки, 5 центрів національних культур, 7 музеїв, 3 навчальні
заклади культури і мистецтв та обласний навчально-методичний центр закладів культури і мистецтв;
6 національного значення: Одеський національний академічний театр опери та балету, Одеський національний
філармонійний оркестр, Одеська національна наукова бібліотека, Одеська національна музична академія ім. А.Нежданової, Одеська
середня спеціальна музична школа-інтернат ім. проф. Столярського, державний цирк;
801 бібліотека, 729 клубних закладів, з них 682 в сільській місцевості;
68 шкіл естетичного виховання, з них 47 в містах та районах області.
32 районних та міських музеїв;
10 парків культури та відпочинку

