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ПЛАН ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ У 2016-2017 РОКАХ СТРАТЕГІЇ
ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДО 2020 РОКУ

Вступ
Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області на період до 2020 року (далі – Стратегія)
позиціонується як плановий документ найвищого рівня в регіоні та є важливим інструментом налагодження партнерства
між усіма органами влади, широким колом представників бізнесу та громадянського суспільства.
Реалізація цілей та завдань Стратегії передбачає наявність чіткого плану дій влади на місцях, бізнесу та
громадськості. Саме тому, було розроблено План заходів з реалізації Стратегії, який передбачає перелік проектів, що
реалізовуватимуться на території області усіма зацікавленими сторонами. Переважна більшість проектів капітального
будівництва розрахована на реалізацію в рамках І етапу - 2016 – 2017 роки. Це пов’язано з тим, що в умовах процесів
децентралізації влади, новообрані органи місцевого самоврядування та новостворені об’єднані громади, повинні
продемонструвати рівень розуміння проблем кожної території і запропонувати такі проекти, які реально зможуть бути
реалізовані до 2018 року.
План реалізації Стратегії є документом середньострокового планування, який побудовано відповідно до Стратегії,
на основі аналізу соціально-економічної ситуації в області, з урахуванням кращих практик країн-членів Європейського
Союзу, які використовуються при плануванні регіонального розвитку. Формування Плану реалізації Стратегії спиралось
на вивчення можливих джерел фінансування та реальність залучення для його виконання необхідних ресурсів:
державний та місцеві бюджети, донорські проекти міжнародної технічної допомоги, приватні інвестиції. Реалізація
Плану поширюється на всі адміністративно-територіальні одиниці області, враховуючи новостворені об’єднані
територіальні громади. Це має призводити до зменшення дисбалансів розвитку між окремими адміністративнотериторіальними одиницями Одеської області, створювати рівні можливості для чоловіків і жінок, сприяти збереженню
системи розселення на території області.
При підготовці Плану реалізації Стратегії було взято до уваги такі фактори:
1.
Наявність політичної волі до переведення процесів планування та реалізації політики регіонального розвитку
у відповідність до практики Європейського Союзу.
2.
Відповідність Державній стратегії регіонального розвитку України до 2020 року, а відтак необхідність
подальшого перегляду регіональних стратегій розвитку усіх областей України для їх узгодження з новою державною
стратегією.

3.
Визначення найбільш важливих проблем регіонального розвитку області, які можуть бути вирішені на
обласному рівні, виходячи з повноважень обласних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
ресурсів, які для цього можуть бути залучені.
4.
Відповідність програм, напрямів та проектів регіонального розвитку, що пропонуються у Плані, для
досягнення стратегічних цілей, визначених у Стратегії.
Принципи та інструменти, які застосовувалися для визначення напрямів розвитку і сфер втручання передбачали:

Партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на основі консенсусу з
представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних
зацікавлених сторін.

Участь та спільна зацікавленість – забезпечення широкої соціальної згоди, чіткої громадської підтримки
реалізації, зацікавленості діяти в напрямку спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а
також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку задовольнити лише власні інтереси.

Сталість – результат застосування уставлених принципів і методологічних інструментів, таких як баланс і
узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм).

Інтеграцію – досягнуту завдяки широкій участі усіх зацікавлених сторін та забезпеченню їх потреб на
регіональному рівні через розробку спільних заходів.

Інновацію – визначення оптимальних і оригінальних втручань (проектів) з метою забезпечення найбільш
ефективного використання наявних ресурсів.

Узгодженість, ієрархію та взаємопов’язаність – передбачення у планувальних документах нижчого рівня
узгодженості з планами вищого рівня з можливою більшою конкретизацією.
При підготовці планувальних документів таких, як обласні програми соціально-економічного розвитку, окремі
обласні цільові програми, проекти цих документів мають враховувати можливість реалізації принаймні частини заходів,
що передбачені цими документами через проекти регіонального розвитку, визначені у Плані реалізації Стратегії.
Важливою інновацією нового інструменту регіонального розвитку, передбаченого Планом реалізації Стратегії, є
запровадження проектного підходу для досягнення результату та максимальна відкритість і прозорість процесу відбору
та реалізації проектів. Перелік проектів був сформований на підставі опрацювання пропозицій органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування, результатів Стратегічних сесій за участі громадськості та бізнесових кіл.
Для зручності розуміння відповідності проектів стратегічним цілям та завданням наведений їх перелік.

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
ДЕРЖАВНИЙ ПРІОРИТЕТ І. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Регіональний пріоритет A. Забезпечення конкурентоспроможної місцевої економіки
Стратегічна ціль A.1. Розбудова та модернізація транспортної інфраструктури
Операційна ціль A.1.1. Створення сучасної мережі автомобільних доріг загального користування
Завдання
A.1.1.1.
Будівництво нових швидкісних автомагістралей, автомобільних доріг загального користування державного
значення за пріоритетними напрямками розвитку регіону та за напрямками туристичних маршрутів
A.1.1.2.
Покращання транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, доведення їх до параметрів І
категорії
A.1.1.3.
Реконструкція та будівництво автомобільних доріг місцевого значення
A.1.1.4.
Створення умов для комфортного і безпечного руху пасажирів
Операційна ціль A.1.2. Модернізація та подальша розбудова портового господарства
Завдання
A.1.2.1.
Створення сучасних спеціалізованих високотехнологічних перевантажувальних терміналів, збільшення
потужностей морських портів
A.1.2.2.
Збільшення пропускної здатності контейнерних терміналів (переобладнання та розширення причалів,
пристосованих для розміщення великої кількості контейнерів)
A.1.2.3.
Збалансований розвиток інфраструктури морських торговельних портів і припортових залізничних станцій
A.1.2.4.
Оновлення транспортного флоту ВАТ «Українське Дунайське пароплавство»
A.1.2.5.
Створення сучасних логістичних центрів у портах
A.1.2.6.
Розвиток прибережних перевезень сполученням «ріка-море»
Операційна ціль A.1.3. Орієнтація транспортної інфраструктури на обслуговування туристських потоків
Завдання
A.1.3.1.
Розвиток залізничного, авіаційного та морського сполучення
A.1.3.2.
Техніко-технологічна модернізація усіх видів транспорту
A.1.3.3.
Розвиток сучасного автобусного сполучення, оптимізація мережі автобусних маршрутів, охоплення усіх
населених пунктів автобусним сполученням
A.1.3.4.
Надання високоякісних послуг та запровадження системи безготівкової оплати проїзду в міському
електричному транспорті

A.1.3.5.
Забезпечення безпеки руху
A.1.3.6.
Створення розвиненої сервісної мережі на автошляхах
Операційна ціль A.1.4. Розвиток транзитного потенціалу
Завдання
A.1.4.1.
Сприяння розвитку на території регіону ділянок міжнародних транспортних коридорів
A.1.4.2.
Використання системи суднохідних трас
A.1.4.3.
Забезпечення безпеки судноплавства
A.1.4.4.
Розвиток системи Short Sea Shipping у регіоні
A.1.4.5.
Впровадження системи державно-приватного партнерства у портах з метою залучення вантажопотоків
A.1.4.6.
Сприяння використанню концесії у портах як ефективного механізму їх розвитку
Операційна ціль A.1.5. Створення умов для розвитку малого бізнесу в транспортній сфері
Завдання
A.1.5.1.
Впровадження та дотримання принципів „мовчазної згоди" та „єдиного вікна"
A.1.5.2.
Спрощення митних та інших процедур з «очищення» вантажів
A.1.5.3
Створення сприятливих умов для залучення іноземних інвесторів у морегосподарський комплекс регіону
A.1.5.4.
Диверсифікація діяльності окремих підприємств морегосподарського комплексу регіону
A.1.5.5.
Підтримка професійних асоціацій підприємців у сфері транспорту
Стратегічна ціль A.2.Забезпечення енергетичної самодостатності області
Операційна ціль A.2.1. Задоволення потреби регіону в енергетичних ресурсах
Завдання
A.2.1.1.
Оптимізація структури регіонального енергетичного балансу шляхом заміщення природного газу
енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, насамперед
на об’єктах соціальної сфери
A.2.1.2.
Впровадження енергомоніторингу Одеської області
A.2.1.3.
Удосконалення (покращення) режимів постачання енергоносіїв
A.2.1.4.
Застосування альтернативних (відновлювальних) джерел енергії
A.2.1.5.
Зменшення фізичних обсягів споживання енергоносіїв об’єктами економіки, житлово-комунального
господарства та у побуті
A.2.1.6.
Модернізація мереж постачання енергоносіїв
Операційна ціль A. 2.2. Підвищення рівня енергоефективності
Завдання

Підтримка інвестиційних проектів з енергозаощадження.
Зменшення енергоємності валового регіонального продукту
Заміна (модернізація) обладнання та впровадження сучасних технологій виробництва енергії
Підвищення енергоефективності об’єктів, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, зокрема
шляхом зменшення питомих втрат у теплових, електричних та водопровідних мережах
Стратегічна ціль A.3. Якісний розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури
Операційна ціль A.3.1. Підвищення якості та конкурентоспроможності туристичного продукту
Завдання
A.3.1.1.
Будівництво модернізація, та реконструкція об'єктів туристичної інфраструктури, доведення їх оснащення
до міжнародних вимог
A.3.1.2.
Розширення номенклатури туристично-рекреаційних послуг (розвиток та підтримка круїзного морського,
річкового, вітрильного, лікувально-оздоровчого, ділового, культурного, історично-пізнавального, спортивного
та розважального, екологічного та сільського видів туризму)
A.3.1.3.
Покращання стану зон відпочинку на морському узбережжі, розвиток інфраструктури курортів, утримання
та благоустрій парків, пляжів.
A.3.1.4
Каталогізація та реставрація пам'яток історичної та культурної спадщини
A.3.1.5.
Розвиток розгалуженої мережі організацій та установ, що надають екскурсійні, культурно-розважальні,
оздоровчі та інші послуги
Операційна ціль A.3.2. Раціональне використання рекреаційного та туристичного потенціалів регіону
Завдання
A.3.2.1
Інвентаризація та впорядкування земель рекреаційного, історико-культурного і природоохоронного
призначення
A.3.2.2.
Формування конкурентоспроможних кластерів у рекреаційній та туристичній сферах
A.3.2.3.
Стратегічне планування розвитку прибережних територій, розробка схем функціонального зонування
прибережної полоси
A.3.2.4. Збереження, захист та відтворення унікальної флори та фауни, природних ландшафтів
A.3.2.5. Оцінка впливу та розробка заходів щодо адаптації рекреаційного потенціалу регіону до кліматичних
змін
Операційна ціль A.3.3. Розвиток регіональної інформаційної інфраструктури рекреаційних та туристичних послуг
Завдання
A.3.3.1.
Створення центрів туристичної інформації з обслуговування туристів та відпочиваючих
A.2.2.1.
A.2.2.2.
A.2.2.3.
A.2.2.4.

Популяризація туристичного продукту через ярмаркову, виставкову та фестивальну діяльність
Забезпечення перепідготовки персоналу рекреаційно-туристичного комплексу з метою забезпечення
обслуговування іноземних відвідувачів
Операційна ціль A.3.4. Створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу у туристичній сфері
Завдання A.3.4.1. Розвиток інфраструктури та підвищення якості ринку туристичних послуг
A.3.4.2. Створення кластерів у туристично-рекреаційній сфері
A.3.4.3. Впровадження та дотримання принципів „мовчазної згоди" та „єдиного вікна"
Операційна ціль A.4.1. Ефективне функціонування аграрної сфери
Завдання
A.4.1.1.
Впровадження ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій вирощування сільськогосподарських
культур, створення сучасної селекційної бази
A.4.1.2
Підвищення родючості ґрунтів
A.4.1.3.
Підвищення ефективності використання зрошуваних земель
A.4.1.4.
Створення умов для поновлення машинно-тракторного парку
A.4.1.5.
Підвищення конкурентоспроможності харчових продуктів на внутрішньому і зовнішньому ринках
A.4.1.6.
Розширення виробництва імпортозаміщуючої продукції (розвиток овочівництва, садівництва та
виноградарства)
Операційна ціль A.4.2. Розвиток ринкової інфраструктури в агропромисловому комплексі
Завдання
A.4.2.1
Створення оптових (гуртових) сільськогосподарських ринків
A.4.2.2.
Створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
A.4.2.3.
Впровадження сучасних технологій зберігання та переробки продукції сільського господарства
A.3.3.2.
A.3.3.3.

Операційна ціль A.4.3. Стабільне зростання виробництва продукції тваринництва
Завдання
A.4.3.1.
Реконструкція та будівництво тваринницьких комплексів і ферм
A.4.3.2.
Розвиток селекційно-племінних центрів та господарств
A.4.3.3.
Стимулювання нарощування чисельності поголів'я великої рогатої худоби, зокрема молочних порід
A.4.3.4.
Покращання зооветеринарного та племінного обслуговування тваринництва
A.4.3.5.
Сприяння розвитку товарного виробництва кормів та створення пасовищ
A.4.3.6.
Забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в регіоні

Операційна ціль A.4.4. Створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу в аграрній сфері
Завдання
A.4.4.1.
Сприяння сталому розвитку малого бізнесу в аграрній сфері
A.4.4.2.
Сприяння міжнародному бізнес-партнерству підприємств.
A.4.4.3.
Мотивація сільських мешканців до створення фермерських господарств
A.4.4.4.
Сприяння створенню асоціації малих аграрних підприємств
Стратегічна ціль A.5. Розбудова сучасної індустрії
Операційна ціль A.5.1. Відновлення виробничого потенціалу
Завдання
A.5.1.1.
Стимулювання збільшення обсягів виробництва промислової продукції
A.5.1.2.
Розбудова в регіоні галузі машинобудування
A.5.1.3.
Розбудова будівельної індустрії в регіоні як основи будівництва житла для населення з середнім рівнем
доходів та соціального житла
A.5.1.4.
Впровадження на підприємствах харчової промисловості нових сучасних технологій
Операційна ціль A.5.2. Впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку індустрії
Завдання
A.5.2.1.
Створення умов для впровадження на підприємствах індустрії інноваційних проектів
A.5.2.2.
Стимулювання власного виробництва продукції в регіоні для зменшення частки імпортних товарів
A.5.2.3.
Створення сприятливого інвестиційного клімату в регіоні для активного інвестування в інноваційні проекти
коштів українських інвесторів
A.5.2.4.
Стимулювання винахідницької діяльності
A.5.2.5.
Формування сприятливого інвестиційного клімату в регіоні для активного притоку іноземних інвесторів,
зокрема шляхом створення індустріальних парків
Операційна ціль A.5.3. Створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу в індустрії
Завдання
A.5.3.1.
Сприяння сталому розвитку малого бізнесу
A.5.3.2. Сприяння міжнародному бізнес-партнерству підприємств
A.5.3.3. Сприяння кластеризації економіки регіону
A.5.3.4.
Сприяння проведенню навчання з питань підприємницької діяльності
ДЕРЖАВНИЙ ПРІОРИТЕТ ІІ.
ТЕРИТОРІАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ І ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК

Регіональний пріоритет B. Розвиток людського потенціалу
Стратегічна ціль B.1. Формування конкурентоспроможного інтелектуального капіталу
Операційна ціль B.1.1. Розвиток сучасної високоякісної освіти та науки
Завдання
B.1.1.1.
Розвиток мережі дошкільних навчальних закладів різних типів та форм власності
B.1.1.2.
Реконструкція пристосованих приміщень та діючих закладів, повернення до мережі закладів, що
використовуються не за призначенням
B.1.1.3
Розвиток альтернативних форм дошкільної освіти
B.1.1.2.
Створення умов рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі з
інвалідністю
B.1.1.4.
Впровадження і реалізація нових освітніх проектів (електронні підручники, дистанційні форми навчання) та
сучасних інформаційних, комунікаційних технологій та засобів навчання
B.1.1.5.
Здійснення моніторингу якості освіти та освітніх послуг
B.1.1.6.
Впровадження освітніх програм та методів навчання з формування в учнівської молоді особистості,
активної громадянської позиції
B.1.1.7
Підвищення рівня знань іноземних мов та активізації процесів викладання іноземними мовами дисциплін
навчального плану
B.1.1.8.
Отримання від Міністерства освіти і науки України повного пакету управлінських повноважень, включаючи
майнові, та започаткування експерименту з реформування системи професійної підготовки області
B.1.1.9
Відкриття нових професій у відповідності до сучасних потреб ринку праці, оновлення матеріально-технічної
бази закладів та вдосконалення механізму працевлаштування випускників
B.1.1.10 Підтримка молодих науковців
Операційна ціль B.1.2. Кадрове та комунікаційне забезпечення
Завдання
B.1.2.1.
Удосконалення існуючої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників
B.1.2.2.
Забезпечення сталого розвитку та кар’єрного росту молодого вчителя, підтримка молодих науковців та
впровадження мотивації праці, особливо у сільській місцевості
B.1.2.3.
Стимулювання роботи педагогічних працівників та впровадження системи мотивації праці
B.1.2.4.
Розбудова платформи для співпраці та діалогу між представниками влади, НГО та бізнесом
B.1.2.5.
Створення інтернет-ресурсу з публічною інформацією щодо регіональної освітньої мережі
B.1.2.6.
Координація та взаємодія з вищими навчальними закладами та науковими установами

Операційна ціль B.1.3. Формування активного бізнес-середовища
Завдання
B.1.3.1.
Мотивація незайнятого економічно-активного населення до самозайнятості
B.1.3.2.
Організація професійного навчання безробітних на основі вимог роботодавця
B.1.3.3.
Запобігання відтоку сільського населення до міста та кваліфікованої робочої сили за межі області та країни
B.1.3.4.
Вдосконалення механізму працевлаштування випускників та стимулювання підготовки фахівців за
спеціальностями, з яких існує попит в регіоні
B.1.3.5
Підвищення рівня обізнаності населення з питань організації та провадження підприємницької діяльності
Стратегічна ціль B.2. Забезпечення умов для здорового та культурно розвитку населення
Операційна ціль B.2.1. Підвищення якості та доступності медичних послуг
Завдання
B.2.1.1.
Підвищення рівня забезпеченості медичними послугами (розвиток та удосконалення мережі закладів охорони
здоров’я, особливо, у сільській місцевості
B.2.1.2
Подальший розвиток та удосконалення організації центрів первинної медико-санітарної допомоги на засадах
сімейної медицини
B.2.1.3.
Удосконалення створеної єдиної системи екстреної медичної допомоги населенню області
B.2.1.4.
Дооснащення перинатальних центрів на базі КУ «Одеська обласна клінічна лікарня» та Ізмаїльська міська
лікарня
B.2.1.5.
Створення сучасних лікувальних комплексів надання спеціалізованої медичної допомоги
B.2.1.6.
Соціальний захист та соціальне обслуговування населення, у т.ч. тимчасово переміщений осіб
Операційна ціль B.2.2. Розвиток культури та збереження об'єктів культурної спадщини
Завдання
B.2.2.1.
Розбудова у сільській місцевості об'єктів культури
B.2.2.2
Розбудова культурних центрів
B.2.2.3.
Збереження та популяризація розташованих в регіоні об'єктів культурної спадщини
B.2.2.4.
Відродження та розкриття туристичного потенціалу пам'яток архітектури, історії та археології, що
мають визначне історико-культурне і наукове значення
B.2.2.5.
Підтримка розвитку національних меншин та діяльності національно-культурних товариств у регіоні
B.2.2.6.
Реставрація пам'яток історичної та культурної спадщини
B.2.2.7.
Захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, пошкодження або руйнування
Операційна ціль В.2.3. Розвиток фізичної культури та спорту

Завдання
В.2.3.1.
Підтримка розбудови у сільській місцевості об'єктів фізичної культури та забезпечення їх кваліфікованими
кадрами
В.2.3.2.
Створення умов щодо реконструкції та збереження існуючих спортивних об’єктів
В.2.3.3.
Створення умов щодо збереження існуючої мережі ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ області
В.2.3.4
Сприяння активізації фізкультурно-масової роботи за місцем мешкання громадян через мережу центрів
фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх»
В.2.3.5.
Підтримка спорту вищих досягнень
В.2.3.6
Підтримка діяльності регіональних осередків та відокремлених підрозділів всеукраїнських спортивних
федерацій
Операційна ціль B.2.4. Реалізація державної молодіжної та сімейної політики
Завдання
В.2.4.1.
Сприяння проведенню заходів щодо виховання патріотизму, почуття гордості за Україну, розвитку
духовності, моральності дітей та молоді, збереження традицій та підготовки молоді до служби у збройних
силах України
В.2.4.2
Підтримка творчих ініціатив дітей та молоді
В.2.4.3.
Створення умов для забезпечення зайнятості та розвитку підприємницької діяльності молоді
В.2.4.4.
Сприяння проведенню заходів щодо формування здорового способу життя молоді, поваги до закону та
запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі
В.2.4.5.
Підтримка громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів державної влади та
органів місцевого самоврядування з молодіжними громадськими організаціями, залучення молоді до
проведення культурно-масових заходів та організації їх дозвілля
В.2.4.6.
Забезпечення якісного та повноцінного оздоровлення дітей та підлітків
В.2.4.7.
Надання всебічної підтримки сім’ям, посилення уваги суспільства до проблем багатодітних і
малозабезпечених сімей, створення умов для їх всебічного розвитку
В.2.4.8.
Створення умов для паритетного становища жінок і чоловіків Одеської області в усіх сферах
життєдіяльності суспільства, ліквідації дискримінації за ознакою статі, усунення нерівності між
можливостями жінок і чоловіків реалізовувати свої права
Регіональний пріоритет C.
Забезпечення гідних умов життя та екологічної безпеки
Стратегічна ціль C.1. Забезпечення комфортних умов проживання
Операційна ціль C.1.1. Реформування житлово-комунальної сфери

Завдання
C.1.1.1
Демонополізація ринку комунальних послуг та обслуговування житлового фонду
C.1.1.2
Розвиток та модернізація централізованої системи питного водопостачання
C.1.1.3
Сприяння енергозабезпеченню сільських населених пунктів на принципах сталого розвитку
Операційна ціль C.1.2 Підвищення якості обслуговування в комунальній сфері
Завдання
C.1.2.1. Суцільне запровадження приладів обліку у газо-, водо- та теплопостачанні
C.1.2.2. Енергомодернізація житлового фонду
C.1.2.3
Поліпшення соціально-побутових умов в сільській місцевості шляхом підвищення рівня інженерного
облаштування села
C.1.2.4. Залучення інвестицій у будівництво та/або реконструкцію вулично-дорожньої мережі, інженерної та
соціальної інфраструктури
C.1.2.5.
Поширення ІТ послуг на підприємствах комунальної сфери
Стратегічна ціль C.2. Створення безпечного життєвого простору
Операційна ціль C.2.1. Підвищення стандартів життя
Завдання
C.2.1.1
Очищення сільської місцевості від шкідливих та непридатних до використання хімічних речовин, що
застосовуються для захисту рослин
C.2.1.2
Розробка науково обґрунтованих заходів щодо адаптації галузей економіки області до регіональних проявів
змін клімату, що відбуваються
C.2.1.3
Будівництво заводів з переробки сміття та паспортизація існуючих полігонів твердих побутових відходів
C.2.1.4
Впровадження технологій сортування сміття
Операційна ціль C.2.2. Забезпечення екологічно сприятливих умов життя
Завдання
C.2.2.1. Модернізація системи водовідведення для створення умов екологічної безпеки життя населення
C.2.2.2. Реалізація екологічних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища
C.2.2.3. Збереження причорноморських лиманів: Куяльницький, Тилігульський, Хаджибейський, Будацький
C.2.2.4. Створення інтегрованої системи природокористування прибережними смугами
C.2.2.5. Інженерний захист прибережних територій від негативних екзогенних геологічних процесів
C.2.2.6. Підвищення рівні лісистості території області та відновлення полезахисних смуг

ДЕРЖАВНИЙ ПРІОРИТЕТ ІІІ.
ЕФЕКТИВНЕ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Регіональний пріоритет D. Підвищення якості управління регіональним розвитком
Стратегічна ціль D.1. Підвищення ефективності розвитку територій
Операційна ціль D.1.1. Покращення планування у сфері територіального розвитку
Завдання
D.1.1.1
Активізація розроблення містобудівної документації для адміністративно-територіальних одиниць та
інвестиційно привабливих територій
D.1.1.2
Підвищення рівня забезпеченості актуалізованою містобудівною документацією розробленою на оновленій
топографо-геодезичній основі для надання (виділення) земельних ділянок для містобудівних потреб
D.1.1.3
Визначення перспективних напрямків містобудівного освоєння територій регіону (точки зростання та
комунікаційні вісі), рівномірне використання територіальних ресурсів
D.1.1.4
Розвиток субурбанізованих зон навколо м. Одеси. Визначення меж та статусу Одеської агломерації
D.1.1.5
Планування розвитку територій уздовж транспортних магістралей Одеса – Ізмаїл та Одеса – Київ
D.1.1.6
Впровадження системи містобудівного кадастру на регіональному та місцевому рівнях. Покращення
доступу до містобудівної інформації суб’єктів містобудування (інвесторів, забудовників та зацікавлених
осіб)
Операційна ціль D.1.2. Активізація транскордонного співробітництва
Завдання
D.1.2.1
Активізація співробітництва у рамках Єврорегіону «Нижній Дунай» шляхом реалізації спільних проектів
D.1.2.2
Розроблення спільних проектів просторового розвитку регіонів прикордонних територій держав: (Україна –
Молдова), (Україна – Румунія)
D.1.2.3
Посилення участі регіону у реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону, реалізація Плану дій
D.1.2.4
Облаштування прикордонної інфраструктури
Стратегічна ціль D.2. Інституційне зміцнення регіону
Операційна ціль D.2.1. Посилення інституційної спроможності територіальних громад
Завдання
D.2.1.1
Формування перспективного плану добровільного об’єднання територіальних громад
D.2.1.2
Підтримка інформаційно-роз’яснювальної роботи для об’єднаних громад та тих, що планують
об’єднуватися
D.2.1.3.
Залучення громадських організацій та фондів донорської допомоги для посилення впливу громадянського

суспільства в сфері контролю за діяльністю влади
D.2.1.4.
Запровадження навчальних програм з підвищення кваліфікації в сфері публічного адміністрування
Операційна ціль D.2.2. Формування дієвого публічно-приватного партнерства
Завдання
D.2.2.1
Розвиток публічно-приватного партнерства шляхом посилення взаємодії в системі «органи місцевого
самоврядування – бізнес- громада»
D.2.2.2
Забезпечення ефективної реалізації механізму публічно-приватного партнерства шляхом удосконалення
місцевої нормативно-правової бази
D.2.2.3
Створення системи моніторингу стану реалізації інвестиційних проектів
D.2.2.4
Створення умов для розвитку міжрегіональної та міжнародної кооперації з реалізації інвестиційних
проектів
Стратегічна ціль D.3. Забезпечення суспільно-політичної злагоди у регіоні
Операційна ціль D.3.1. Покращення системи надання адміністративних послуг
Завдання
D.3.1.1
Розвиток системи центрів надання адміністративних послуг на регіональному та місцевому рівні
D.3.1.2
Запровадження он-лайн обслуговування для споживачів адмінпослуг
D.3.1.3
Розвиток електронного урядування
D.3.1.4
Розвиток системи регіональних (місцевих) кадастрів та реєстрів
Операційна ціль D.3.2. Розвиток громадянського суспільства
Завдання
D.3.2.1
Активне впровадження інструментів демократії участі
D.3.2.2
Сприяння участі громадськості у реалізації політики розвитку територій
D.3.2.3
Розвиток соціального діалогу між найманими працівниками, їх представниками (профспілками),
роботодавцями та органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування
D.3.2.4
Сприяння діяльності громадських рад при органах влади
D.3.2.5
Підтримка законної діяльності громадських об’єднань та громадських формувань з охорони порядку

