
У К Р А Ї Н А
О Д Е С Ь К А   О Б Л А С Н А   Р А Д А 

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми реалізації в Одеській області Стратегії ЄС 
для Дунайського регіону на 2020-2022 роки

Відповідно  до  пункту  16  частини  першої  статті  43  Закону  України  
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  Стратегію 
Європейського  союзу  для  Дунайського  регіону,  затверджену Радою ЄС від  
24 червня 2011 року, з метою забезпечення сталого розвитку Одеської області, 
обласна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму реалізації в Одеській області  Стратегії  ЄС для 
Дунайського регіону на 2020-2022 роки (далі – Програма), що додається.

2.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію 
обласної ради з питань міжрегіонального і міжнародного співробітництва.

Голова обласної ради                                                              Сергій ПАРАЩЕНКО

10 серпня 2020 року
№ 1379-VII
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Додаток 
до рішення обласної ради
від 10 серпня 2020 року
№ 1379-VII

Програма реалізації в Одеській області 
Стратегії ЄС для Дунайського регіону

на 2020-2022 роки
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1. Загальні положення

Стратегія  Європейського  Союзу  для  Дунайського  регіону  (Дунайська 
стратегія,  European  Union  Strategy  for  the  Danube  Region) ‒ довгострокова 
макрорегіональна ініціатива Європейського  Союзу,  спрямована на зміцнення 
транснаціонального співробітництва в Дунайському регіоні з метою подолання 
диспропорцій  в  його  соціально-економічному  розвитку,  об’єднання  та 
координації  зусиль  усіх  країн  Дунайського  регіону  для  втілення  спільних 
проектів,  подолання  спільних  проблем  та  забезпечення  сталого  розвитку  на 
макрорегіональному  рівні,  а  також  більшій  згуртованості  країн  та  народів 
Дунайського макрорегіону. 

Стратегія ЄС для Дунайського регіону прийнята Єврокомісією 8 грудня 
2011 року та підтримана Європарламентом і Радою ЄС.

Наразі  Стратегія  охоплює 9  країн-членів  ЄС  (Німеччина,  Австрія, 
Угорщина, Чехія, Словаччина, Болгарія, Румунія, Словенія, Хорватія), 3 країни-
кандидати  (Боснія  і  Герцеговина,  Сербія,  Чорногорія)  і  2  країни-партнери 
(Україна і Молдова).

У квітні 2020 р. Європейською Комісією був ухвалений оновлений План 
дій  Стратегії  ЄС  для  Дунайського  регіону,  що  його  було  розроблено  з 
урахуванням  пропозицій  усіх  країн  Дунайського  регіону,  а  також  на  основі 
відкритого консультаційного процесу із залученням міжнародних організацій, 
які  працюють  у  Дунайському  басейні,  наукового  сектору  та  організацій 
громадянського суспільства.

Оновлений План дій Дунайської стратегії враховує ключові політики ЄС, 
зокрема:

 політику згуртування (EU Cohesion Policy);
 політику розширення ЄС (EU Enlargement Policy);
 політику сусідства ЄС (EU Neighbourhood Policy):
 секторальні  політики  ЄС  у  пріоритетних  сферах  Дунайської 

стратегії.
Важливість  активної  участі  України  в  реалізації  Стратегії  ЄС  для 

Дунайського  регіону  та  процесах,  що  відбуваються  в  її  рамках,  обумовлена 
двома ключовими аспектами:

по-перше, Дунайська стратегія є одним з дійових інструментів територіального 
розвитку  чотирьох  областей  України,  розташованих  у  басейні  ріки  Дунай 
(Одеська, Чернівецька, Івано-Франківська, Закарпатська), загальна площа яких 
складає 68,1 тис км2 із загальною чисельністю населення 5,9 млн. осіб;

по-друге,  Дунайська  стратегія  має  розглядатися  як  один  з  наявних 
інструментів реалізації євроінтеграційного вектору України.
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Одеська область є найбільшою з областей,  які  входять до  української 
частини Дунайського регіону та охоплені Дунайською стратегією ЄС та займає 
унікальне  місце  серед  них  завдяки  своєму  економічному  потенціалу, 
безпосередньому  виходу  до  ріки  Дунай  та  наявності  потужного  портового 
комплексу.

Тож специфіка Одеської області, її активна участь у процесах, пов’язаних 
з участю України в реалізації  Стратегії  ЄС для Дунайського регіону, в тому 
числі  проведення  Днів  участі  України  в  Дунайській  стратегії  за  підтримки 
Одеської обласної ради, а також ухвалення оновленого Плану дій Дунайської 
стратегії обумовлюють актуальність розробки і прийняття цієї Програми.

Нормативно-правовою  основою  Програми  є:  Конституція  України, 
Постанови Кабінету Міністрів України від  21.09.2011 № 994 «Про утворення 
Координаційного  центру  з  провадження  діяльності,  пов’язаної  з  участю 
України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону» 
та  від 24.12.2019 №1098 «Деякі  питання транскордонного,  міжрегіонального, 
прикордонного  співробітництва  та  участі  України  в  реалізації  Стратегії 
Європейського  Союзу для  Дунайського  регіону»,  рішення обласної  ради  від 
21.12.2017 №577-VII «Про затвердження Перспективного плану заходів щодо 
імплементації  на  території  Одеської  області  Стратегії  ЄС  для  Дунайського 
регіону»,  від  03.03.2020  №1228-VII «Про  затвердження  Стратегії  розвитку 
Одеської області на період 2021–2027 років» та від 03.03.2020 №1229-VII «Про 
затвердження Плану заходів із реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку 
Одеської  області  на  період  2021-2027  роки»,  та  інші  нормативні  акти,  що 
регламентують діяльність в галузі.

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
Економіко-географічне  положення  Одеської  області  обумовлює 

актуальність для неї усіх дванадцяти пріоритетів Дунайської стратегії.
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З них найбільш пріоритетними для Одеської області є:

 розвиток  усіх  видів  транспортного  сполучення,  модернізація 
транспортної інфраструктури, екологізація транспортних перевезень;

 розвиток портової інфраструктури та судноплавства;

 розвиток туризму з акцентом на внутрішній, збереження історичної, 
археологічної, етнокультурної спадщини, а також інтеграція їх до туристичної 
сфери; розвиток екологічного і сільського зеленого туризму;

 зменшення  споживання  енергоресурсів  за  рахунок  збільшення 
енергоефективності  підприємств,  модернізації  житлового  фонду;  збільшення 
частки відновлювальної енергетики; зменшення викидів СО2;

 поліпшення  якості  водних  ресурсів,  зменшення  їхнього 
забруднення,  забезпечення  населення  якісною  пітною  водою,  захист  та 
відновлення малих річок;

 створення  ефективної  системи управління  природними ризиками, 
особливо  з  огляду  на  зміну  клімату  та  збільшення  як  наслідок  частоти  та 
інтенсивності  екстремальних  природних  явищ  (повені,  посухи,  лісові  та 
очеретяні пожежі);

 підвищення  відсотку  природоохоронних  територій,  захист  від 
знищення  цінних  природних  об’єктів  та  територій,  відновлення  цінних 
природних ландшафтів та екосистем;

 враховуючи,  що  Одеська  область  є  одним  з  найпотужніших  в 
Україні університетських та наукових центрів, - активізація науково-технічного 
співробітництва  та  навчальних  обмінів  між  академічними  та  вищими 
навчальними  закладами  області  та  інших  країн  Дунайського  регіону;  більш 
активне  залучення  місцевих  та  іноземних  науковців  та  експертів  до 
проблематики, пов’язаної з інноваційним розвитком Одеської області;

 підвищення конкурентоспроможності  Одеської  області,  підтримка 
інноваційних сфер підприємництва, сприяння долученню малого та середнього 
бізнесу  Одещини  до  інноваційних  платформ,  що  існують  та  мають  бути 
створені відповідно до оновленого Плану дій ЄС;

 створення  безпечного  середовища  шляхом  зниження  рівня 
злочинності, у т.ч. транскордонної; зниження рівня корупції;

 залучення  більших  обсягів  міжнародної  технічної  допомоги  та 
підвищення ефективності використання фондів, отриманих від різних донорів, 
насамперед ЄС. 

Попри  те,  що  в  усіх  цих  напрямках  ведеться  робота  та  реалізуються 
конкретні проекти, відсутність комплексного підходу та координації дій різних 
гравців часто призводить до меншої ефективності окремих заходів за рахунок 
неузгодженості  дій,  а  іноді  й  конфлікту  підходів  і  паралельного  здійснення 
кроків та проектів, що протирічять один одному. Незнання, нерозуміння або 
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ігнорування політик ЄС в певних сферах та міжнародних зобов’язань України в 
процесі  втілення  окремих  заходів  та  проектів  на  території  Одеської  області 
може  призводити  до  негативних  наслідків.  Тож  скоординовані  управлінські 
рішення та комплексний підхід до планування та реалізації окремих проектів в 
контексті  Стратегії  ЄС для  Дунайською регіону дозволять  зробити  їх  більш 
ефективними та результативними.

3. Визначення мети Програми 
Метою  цієї  Програми  є  забезпечення  належної  координації  окремих 

заходів та проектів, що здійснюються на території Одеської області в контексті 
Стратегії ЄС для Дунайського регіону,  підвищення ефективності використання 
фондів,  за  рахунок  яких  здійснюються  ці  заходи  та  проекти,  а  також 
забезпечення  умов  для  співпраці  між  органами  влади  та  місцевого 
самоврядування, суб’єктами господарської діяльності, науковою та експертною 
спільнотою, громадянським суспільством як на регіональному рівні,  так і  на 
рівні Дунайського макрорегіону задля більш тісної інтеграції Одеської області у 
процеси, пов’язані із участю України в реалізації Дунайської стратегії.

Також  метою  цієї  програми  є  сприяння  розвитку  горизонтальної 
співпраці з іншими областями України (Чернівецькою, Івано-Франківською та 
Закарпатською),  що  входять  до  української  частини  Дунайського  регіону,  з 
питань, що є спільними для них в контексті Дунайської стратегії.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та 
джерел фінансування; строки та етапи

виконання Програми

Передбачені  Програмою  заходи  та  проекти  базуються  на  спільних 
пріоритетах  та  гармонійних діях  зі  створення  умов,  за  яких усі  регіони,  що 
охоплені  Стратегією  ЄС  для  Дунайського  регіону,  матимуть  однакові 
можливості розвитку та рівень соціально-економічного і культурного розвитку.

Фінансування  Програми  здійснюватиметься  за  рахунок  коштів 
державного  та  місцевих  бюджетів,  коштів  інвесторів,  програм  міжнародної 
технічної допомоги та інших не заборонених чинним законодавством джерел.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 2.

Обсяги фінансування Програми можуть уточнюватись щороку.

Програма розрахована на період з 2020 до 2022 року.

5. Напрями діяльності та заходи Програми

Реалізація  завдань  програми  здійснюватиметься  за  напрямками,  які 
відповідають пріоритетам Стратегії ЄС для Дунайського регіону, а саме:

1) поліпшення  ситуації  у  транспортній  сфері  та  розвиток  єдиного 
транспортного комплексу:

1а) внутрішнє судноплавство;
1б) автомобільний, залізничний транспорт та авіаційне сполучення;
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2) підтримка сталої енергетики;
3) сприяння розвитку культури та туризму, контактам між людьми;
4) відновлення та збереження якості води;
5) управління екологічними ризиками;
6) збереження біорозмаїття, ландшафтів, якості повітря та грунтів;
7) розвиток знань і освіти суспільства;
8) підтримка конкурентоспроможності підприємств;
9) інвестиції в освіту та перепідготовку;
10) інституційна спроможність та адміністрування;
11) безпека та боротьба з організованою злочинністю.
Основні напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку №3 

до Програми.
6. Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- значно  покращити  стан  транспортної  інфраструктури  області,  що 
надасть додатковий стимул для економічного розвитку області;

- покращити якість життя населення, зокрема шляхом його забезпечення 
якісним  водопостачанням  та  водовідведенням,  електропостачанням,  а  також 
покращенням екологічної ситуації;

- поліпшити  якість  довкілля,  збільшити  відсоток  об’єктів  природно-
заповідного фонду;

- розвинути  туристичний  потенціал  області,  зокрема,  і  шляхом 
залучення закордонних партнерів;

- забезпечити  інтеграцію  та  налагодження  контактів  з  європейськими 
партнерами в галузях освіти, науки, інформатизації, безпеки та економіки, що 
дасть  можливість  підвищувати  стандарти  в  області  у  зазначених  галузях  та 
дасть поштовх розвитку людського потенціалу.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація  виконання  програми  здійснюється  Департаментом 
економічної  політики  та  стратегічного  планування  облдержадміністрації  та 
місцевою  Асоціацією  органів  місцевого  самоврядування  «Стратегія  ЄС  для 
Дунайського регіону».

Відповідальний  виконавець  щороку  до  15  січня  подає  звіт  про  стан 
реалізації Програми.

Поточний  контроль  за  ходом  реалізації  Програми  здійснює  постійна 
комісія  Одеської  обласної  ради  з  питань  міжрегіонального  і  міжнародного 
співробітництва.

Після  закінчення  Програми  Департамент  економічної  політики  та 
стратегічного  планування  Одеської  обласної  державної  адміністрації  не 
пізніше, ніж у тримісячний термін складає підсумковий звіт про результати її 
виконання.
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                                                                                           Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Програми реалізації в Одеській області Стратегії ЄС для Дунайського 

регіону на 2020-2022 роки

1 Ініціатор 
розроблення 
Програми

Одеська обласна державна адміністрація

2 Розробник 
Програми

Департамент  економічної  політики  та  стратегічного 
планування обласної державної адміністрації

3 Співрозробники 
Програми

КО  «Центр  сталого  розвитку  та  екологічних 
досліджень Дунайського регіону»,

4 Відповідальні 
виконавці Програми

Департамент  економічної  політики  та  стратегічного 
планування  обласної  державної  адміністрації,  КО 
«Центр  сталого  розвитку  та  екологічних  досліджень 
Дунайського регіону»

5 Учасники Програми

Департамент  економічної  політики  та  стратегічного 
планування облдержадміністрації,  Департамент екології 
та  природних  ресурсів  облдержадміністрації, 
Департамент  з  питань  цивільного  захисту,  оборонної 
роботи  та  взаємодії  з  правоохоронними  органами 
обласної державної адміністрації, Департамент культури, 
національностей, релігій та охорони об’єктів культурної 
спадщини  облдержадміністрації,  Департамент  освіти  і 
науки  облдержадміністрації,  Управління  аграрної 
політики облдержадміністрації, Управління транспортно-
комунікаційної  інфраструктури  облдержадміністрації, 
Управління  туризму  рекреації  та  курортів 
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облдержадміністрації,  Одеська  обласна  рада, 
Татарбунарська  РДА,  Кілійська  РДА,  Кілійська  міська 
об’єднана територіальна громада, Ренійська міська рада, 
Ренійська  районна  рада,  Вилківська  міська  об’єднана 
територіальна  громада,  Затоківська  селищна  рада, 
Караліно-Бугазька сільська рада, ДП «АМПУ», Служба 
автомобільних  доріг  в  Одеській  області,  Регіональна 
філія  «Одеська  залізниця»,  ПАТ  «Укрзалізниця», 
Південна  ЕС  ПрАТ  НЕК  «Укренерго»,  Державна 
прикордонна  служба,  Державне  Агентство  водних 
ресурсів,  БУВР  річок  Причорномор’я  та  Нижнього 
Дунаю,  ДП  «Одеська  об’єднана  дирекція  будівництва 
водогосподарських  об’єктів»,  КО  «Центр  сталого 
розвитку  та  екологічних  досліджень  Дунайського 
регіону».

6 Термін реалізації 
Програми

2020-2022 роки

7 Перелік місцевих 
бюджетів, які 
беруть участь у 
виконання 
Програми 

Державний,  місцевий  бюджет  (бюджети 
територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у 
тому  числі  районів  у  містах),  бюджети  об’єднаних 
територіальних громад) та інші 

8 Загальний обсяг 
фінансових 
ресурсів, 
необхідних для 
реалізації Програми, 
у тому числі:

16 790 086 тис. грн

8.1 коштів державного 

2 688 593 тис. грн
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бюджету

8.2 коштів місцевого 
бюджету (бюджети 
територіальних 
громад сіл, їх 
об’єднань, селищ, 
міст (у тому числі 
районів у містах), 
бюджети 
об’єднаних 
територіальних 
громад)

301 905 тис. грн

8.3 інші 

11 866 796 тис. грн
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Додаток 2
до Програми

Ресурсне забезпечення
Програми реалізації в Одеській області Стратегії ЄС для Дунайського 

регіону на 2020-2022 роки

Обсяги коштів, які пропонується 
залучити на виконання Програми

Роки виконання 
програми

Усього витрат на 
виконання Програми

 (тис. грн)2020-2022 роки
1 2 3

Усього

16 790 086 16 790 086

державний бюджет

2 688 593 2 688 593

місцевий бюджет (бюджети 
територіальних громад сіл, їх 
об’єднань, селищ, міст (у тому числі 
районів у містах), бюджети 
об’єднаних територіальних громад)

301 905 301 905

інші

11 866 796 11 866 796
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Додаток 3 до Програми

Напрями діяльності та заходи Програми реалізації в Одеській області Стратегії ЄС для Дунайського регіону на 2020-2022 роки

№ з/п Перелік заходів Програми Виконавці Джерела фінансування Очікуваний результат
Усього 2020-2022 роки

1а.  Внутрішнє судноплавство

1.1 2020-2022 ДП «АМПУ» усього, у т.ч.

_ _

державний бюджет

1.2 2020-2022 ДП «АМПУ» усього, у т.ч. Започаткування  регулярного сполучення з  о. Зміїний 
_ _

державний бюджет
Всього за розділом усього, у т.ч.

- -

державний бюджет

інші

1б. Автомобільний залізничний транспорт та авіаційне сполучення

1.3 2020-2022 усього, у т.ч.

державний бюджет
1.4 2020-2022 усього, у т.ч.

державний бюджет

1.5 2020-2022 усього, у т.ч.

державний бюджет

1.6 2020-2022 усього, у т.ч. _ _ Підвищення переробної спроможності станції

1.7 Відновлення та розвиток авіаперевезень через КП "Ааеропорт "Ізмаїл" 2021-2022 Одеська обласна рада усього, у т.ч.

місцевий бюджет

державний бюджет

інші

1.8 2021-2022 усього, у т.ч. Підвищення рівня якості автодорожнього покриття

місцевий бюджет

державний бюджет

1.9 Будівництво залізничної колії Ізмаїл-Рені 2020-2022 усього, в т.ч. _ _

Строк виконання 
заходу

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), 
 тис грн

Відновлення навігації через глибоководний судновий хід «Дунай-Чорне море» з 
перенесенням його з каналу Бистре

1 500 1 500 Відновлення сталої роботи портів Дунаю, зокрема Рені та 
Усть-Дунайськ, їх транзитного потенціалу. Збільшення  
транзитних вантажопотоків з країн Середземноморського 
басейну, Південної та Південно-Східної Азії через 
територію України.Реалізація проекту дозволить створити 
новий транспортно-комунікаційний маршрут «Євразія». 
Реалізація проекту сприятиме інтеграції України до 
Панєвропейського (водного) транспортного шляху № 7, 
який має з’єднати Чорне море з МТК «Південь» через 
суднохідний хід «Дунай-Чорне море».

місцевий бюджет (бюджети територіальних 
громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому 
числі районів у містах), бюджети об’єднаних 
територіальних громад)

1 500 1 500

Забезпечення безперебійного сполучення з о. Зміїний та розвиток його 
інфраструктури. Реконструкція причалів, берегоукріплювальні роботи та 
відновлення роботи причалів на о. Зміїний.

75 000 75 000
місцевий бюджет (бюджети територіальних 
громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому 
числі районів у містах), бюджети об’єднаних 
територіальних громад)

75 000 75 000
76 500 76 500

місцевий бюджет (бюджети територіальних 
громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому 
числі районів у містах), бюджети об’єднаних 
територіальних громад)

76 500 76 500

Середній поточний ремонт автомобільного шляху Татарбунари-Тузли-Базар'янка-
Лебедівка

Татарбунарська РДА, Служба автомобільних доріг в 
Одеській області

150 000 150 000 Покращення транспортного сполучення віддалених сіл з 
автомобільною дорогою загального користування 
державного значення М-15 та районним центром

місцевий бюджет (бюджети територіальних 
громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому 
числі районів у містах), бюджети об’єднаних 
територіальних громад)

15 000 15 000

135 000 135 000
Завершення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального 
користування державного значення Т-16-07  Ізмаїл – Кілія – Вилкове

Кілійська РДА, Служба автомобільних доріг в Одеській 
області

186 800 186 800 Покращення транспортного сполучення населених пунктів 
півдня області186 800 186 800

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування 
державного значення Т-16-10 /Н-33/ - Приморське – Жовтий Яр – Татарбунари з 
під’їздом до смт. Сергіївка

Татарбунарська РДА, Служба автомобільних доріг в 
Одеській області

390 000 390 000 Покращення транспортного сполучення до курортів півдня 
області

390 000 390 000

Розвиток залізничної інфраструктури ст. Ізмаїл-Порт Новий Регіональна філія «Одеська залізниця»,                             
                     ДП «АМПУ»

1 180 000 1 180 000 Вирішення проблем в'їзного внутрішнього та міжнародного 
туризму, збільшення туристичного потенціалу всього 
регіону, здійснення перевезення пасажирів рейсами моделі 
«лоу-кост».

200 000 200 000

450 000 450 000

530 000 530 000

Ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 
О161016 /М-15/ - Суворове - Приозерне - Шевченкове-/Т-16-28/, на ділянці від с. 
Десантне до с. Шевченкове

Вилківська міська рада, ДП "Служба місцевих 
автомобільних доріг"

369 200 369 200

3 000 3 000

366 200 366 200

ПАТ «Укрзалізниця»
Регіональна філія «Одеська залізниця»

Відновлення повноцінної роботи порту Рені та повернення 
статусу головного транзитного вузла українського 
Придунав’я



№ з/п Перелік заходів Програми Виконавці Джерела фінансування Очікуваний результат
Усього 2020-2022 роки

Строк виконання 
заходу

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), 
 тис грн

Всього за розділом усього, у т.ч.

державний бюджет

інші

2. Підтримка сталої енергетики

2.1 2020-2022 Південна ЕС ПрАТ НЕК "Укренерго" усього у т.ч.

інші

2.1.2 2020-2022 Південна ЕС ПрАТ НЕК "Укренерго" усього у т.ч.

інші

Всього за розділом усього, у т.ч.

_ _

державний бюджет _ _

інші

                                                                          3. Сприяння розвитку культури та туризму, контактам між людьми

3.1 Надання Аккерманській фортеці статусу об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 2020-2022 усього у т. ч. 

200 200

державний бюджет
3.2 Надання м. Вилкове статусу об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 2020-2022 усього у т. ч. 

місцевий бюджет 200 200

державний бюджет

3.3 2021-2022 Вилківська міська рада усього у т. ч. 
місцевий бюджет

державний бюджет 

3.4 Розвиток та просування активного туризму в басейні Чорного моря 2020-2022 Вилківська міська рада усього у т.ч.

місцевий бюджет 921 921

інші

3.5 2020-2022 Ренійська міська рада усього у т.ч.

місцевий бюджет 365 365

інші

Всього за розділом усього, у т.ч.

державний бюджет

інші

2 276 000 2 276 000

місцевий бюджет (бюджети територіальних 
громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому 
числі районів у містах), бюджети об’єднаних 
територіальних громад)

218 000 218 000

135 000 135 000

530 000 530 000

Підвищення надійності енергопостачання споживачів Південно-Західного регіону 
Одеської області. Будівництво ПЛ 330 кВ «Новоодеська –Арциз»

1 526 666 1 526 666 Забезпечення безперебійним  енергопостачан-
ням Південно-Західного регіону Одеської області у випадку 
можливого відключення їх 
від Молдовської ГРЕС1 526 666 1 526 666

Підвищення надійності енергопостачання споживачів Південно-Західного регіону 
Одеської області. Будівництво ПС 750 кВ «Приморська» із заходами ПЛ 750 -330 
кВ

10 120 500 10 120 500 Забезпечення безперебійним  енергопостачан-
ням Південно-Західного регіону Одеської області у випадку 
можливого відключення їх 
від Молдовської ГРЕС

10 120 500 10 120 500

11 647 166 11 647 166

місцевий бюджет (бюджети територіальних 
громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому 
числі районів у містах), бюджети об’єднаних 
територіальних громад)

11 647 166 11 647 166

Управління туризму рекреації та курортів ОДА, 
Департамент культури, національностей, релігій та 
охорони об’єктів культурної спадщини ОДА

2 000 2 000 Збереження унікального комплексу пам’яток як античного 
(Тіра)  так і середньовічного міста, які  мають велике 
значення для культурного та економічного розвитку 
України.

місцевий бюджет (бюджети територіальних 
громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому 
числі районів у містах), бюджети об’єднаних 
територіальних громад)

1 800 1 800
Управління туризму рекреації та курортів ОДА, 
Департамент культури, національностей, релігій та 
охорони об’єктів культурної спадщини ОДА

2 000 2 000 м. Вилкове - унікальне місто на р. Дунай (українська 
Венеція), яке увібрало в себе унікальні культурні традиції 
старообрядців – липован та козаків переселенців. Для 
збереження унікального укладу міста та його самобутності 
важливим є питання наданні місту статусу об’єкта 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Надання такого статусу 
дозволить більш якісно вирішити проблему збереження 
історичних та культурних  пам’яток міжнародного масштабу1 800 1 800

Створення музейного візит еко-центру у м. Вилкове 16 300 16 300 Створення до 10 нових робочих місць Збільшення 
туристичного потенціалу та створення сучасної зони для 
проведення молоддю дозвілля

1 630 1 630

14 670 14 670

6 511 6 511 Поліпшенні туристичної інфраструктури та формування 
туристичної пропозиції відповідно до європейських 
стандартів; активізація державно-приватного партнерства у 
сфері туристичних та супутніх послуг

5 590 5 590

Розвиток та просування зеленого туризму в придунайському секторі басейну 
Чорного моря (район Кагул, Республіка Молдова; Рені, Україна, повіт Галат, 
Румунія)»/ GETAS

4 567 4 567 Поліпшення туристичного потенціалу Ренійського району, 
популяризація бессарабської культури, розвиток 
транскордонного туризму

4 202 4 202

31 378 31 378

місцевий бюджет (бюджети територіальних 
громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому 
числі районів у містах), бюджети об’єднаних 
територіальних громад)

3 316 3 316

18 270 18 270

9 792 9 792



№ з/п Перелік заходів Програми Виконавці Джерела фінансування Очікуваний результат
Усього 2020-2022 роки

Строк виконання 
заходу

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), 
 тис грн

 4. Відновлення та збереження якості води

4.1 2020-2022 усього у т.ч.             _ _

4.2 2020-2022 усього у т.ч.

державний бюджет
4.3 2021-2022 Кілійська міська об’єднана територіальна громада усього у т.ч.

державний бюджет

4.4 2021-2022 Вилківська міська об’єднана територіальна громада усього, у т.ч.

державний бюджет

Всього за розділом усього, у т.ч.

державний бюджет

інші - -

5. Управління екологічними ризиками

5.1 2021 усього, у т.ч.

державний бюджет

інші

5.2 2020-2022 усього, у т.ч.

державний бюджет

5.3 2021-2022 Вилківська міська рада усього, у т.ч. Розчищення 20 км каналів та єриків у м. Вилкове

місцевий бюджет

державний бюджет

5.4 2020-2022 Ренійська міська рада усього, у т.ч.

місцевий бюджет

державний бюджет

5.5 2020-2022 усього, у т.ч.

державний бюджет

Будівництво водопроводу та вакуумної каналізації  в смт Затока та с. Кароліно-
Бугаз

Затоківська селищна рада, Караліно-Бугазька сільська 
рада

Ліквідація проблеми забруднення прибережних вод 
очисними стоками

Завершення будівництва Кілійського (Приморського), Татарбунарського та 
Суворовського групових водопроводів

Державне Агентство водних ресурсів, БУВР річок 
Причорномор’я та Нижнього Дунаю, ДП «Одеська 
об’єднана дирекція будівництва водогосподарських  
об’єктів"

499 600 499 600 Вирішення проблем водопостачання 
у Придунайському регіоні та забезпечення населення 
якісною питною водою

місцевий бюджет (бюджети територіальних 
громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому 
числі районів у містах), бюджети об’єднаних 
територіальних громад)

2 800 2 800

496 800 496 800
Підвищення якості життя мешканців Кілійської ОТГ шляхом забезпечення їх 
якісним водопостачанням та водовідведенням

178 100 178 100 Забезпечення якісною питною водою, реконструкція та 
будівництво систем водопостачання із застосуванням 
новітніх технологій і обладнання

місцевий бюджет (бюджети територіальних 
громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому 
числі районів у містах), бюджети об’єднаних 
територіальних громад)

17 810 17 810

160 290 160 290

Підвищення якості життя мешканців Вилківської ОТГ шляхом забезпечення їх 
якісним водопостачанням

53 500 53 500 Забезпечення якісною питною водою, реконструкція та 
будівництво систем водопостачання із застосуванням 
новітніх технологій і обладнання

місцевий бюджет (бюджети територіальних 
громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому 
числі районів у містах), бюджети об’єднаних 
територіальних громад)

5 350 5 350

48 150 48 150

731 200 731 200

місцевий бюджет (бюджети територіальних 
громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому 
числі районів у містах), бюджети об’єднаних 
територіальних громад)

25 960 25 960

705 240 705 240

Створення комплексів з очищення стічних вод, термічного знешкодження твердих 
відходів «Екопорт» на акваторії Ренійського та Ізмаїльського морських портів

Управління транспортно-комунікаційної 
інфраструктури ОДА

155 400 155 400 Створення комплексної системи співробітництва між 
українськими та румунськими портами з метою зменшення 
наслідків забруднення навколишнього середовища від 
транспортування та підвищення можливостей швидкого 
реагування у разі аварійного забруднення Дунаю вздовж 
спільного сектора Румунія-Україна.

15 540 15 540

139 860 139 860

Комплексне вирішення питання екологічної катастрофи озера Сасик, як складової 
природоохоронної зони Нижнього Дунаю 

Державне Агентство водних ресурсів, БУВР річок 
Причорномор’я та Нижнього Дунаю

130 000 130 000 Відновлення екосистеми морського лиману, покращення 
екологічної ситуації в регіоні та збільшення туристичного 
потоку  

місцевий бюджет (бюджети територіальних 
громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому 
числі районів у містах), бюджети об’єднаних 
територіальних громад)

10 000 10 000

120 000 120 000

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

54 487 54 487

5 449 5 449

49 038 49 038

Попередження надзвичайних ситуацій із затопленням міста Рені через 
реконструкцію та розчистку Балки Баланешти

80 000 80 000 Збільшення пропускної спроможності Балки Баланешти та 
попередження затоплення8 000 8 000

72 000 72 000

Забезпечення комплексу заходів протипаводкового захисту від шкідливої дії вод та 
екологічного оздоровлення басейну української частини нижнього Дунаю в 
Одеській області

Державне агенство водних ресурсів                                    
                        БУВР річок Причорномор’я та Нижнього 
Дунаю

1 486 155 1 486 155 Попередження затоплення території з відповідними 
катастрофічними наслідками. Вдосконалення моніторингу 
якості води.

місцевий бюджет (бюджети територіальних 
громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому 
числі районів у містах), бюджети об’єднаних 
територіальних громад)

20 000 20 000

1 466 155 1 466 155



№ з/п Перелік заходів Програми Виконавці Джерела фінансування Очікуваний результат
Усього 2020-2022 роки

Строк виконання 
заходу

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), 
 тис грн

5.6 2020-2022 БУВР річок Причорномор’я та Нижнього Дунаю усього, у т.ч.

850 850

державний бюджет

5.7 Берегоукріплювальні роботи річки Дунай 287-288 км ст. Рені 2022 Регіональна філія «Одеська залізниця» усього, у т.ч. Захист від підтоплення залізниці

інші

5.8 2020 Ренійська міська рада усього, у т.ч.

інші

5.9 2020-2022 усього у т.ч.

530 530

інші
Всього за розділом усього, у т.ч.

державний бюджет

інші

6. Збереження біорозмаїття, ландшафтів, якості повітря та грунтів

6.1 2020-2022 НПП «Тузлівські лимани» усього у т.ч.

6.2 Збереження біорізноманіття Тарутинського степу 2020-2022 усього _ _

6.3 Відновлення популяції риб родини Осетрових в р. Дунай 2020-2022 усього _ _

Всього за розділом усього, у т.ч.

державний бюджет _ _

інші _ _

7. Розвиток знань і освіти суспільства

7.1 Створення інтегрованої освітньої платформи 2020-2022 Департамент освіти і науки ОДА усього _ _

Розчистка протоки каналу «Громадський» для поліпшення водообміну озер 
Котлабух та Саф’яни Ізмаїльського району

8 500 8 500 Екологічне оздоровлення басейнів водойм Ізмаїльського 
районумісцевий бюджет (бюджети територіальних 

громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому 
числі районів у містах), бюджети об’єднаних 
територіальних громад)

7 650 7 650

40 000 40 000

40 000 40 000

Попередження природних ризиків, захист від шкідливої дії вод та покращення 
інфраструктури міста Рені

38 000 38 000 Захист від природних небезпек (підтоплення та зсувні 
процеси прибережної смуги річки Дунай) населеного 
пункту, підвищення туристичної привабливості та 
рекреаційної спроможності території

місцевий бюджет (бюджети територіальних 
громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому 
числі районів у містах), бюджети об’єднаних 
територіальних громад)

3 800 3 800

34 200 34 200

Створення спільної системи раннього оповіщення при надзвичайних ситуаціях в 
Нижньодунай-ському регіоні України та Румунії

Департамент з питань цивільного захисту, оборонної 
роботи та взаємодії з правоохоронними органами ОДА, 
Ренійська районна рада

4 800 4 800 Система централізованого оповіщення населення про 
попередження або виникнення можливих надзвичайних 
ситуацій застаріла та потребує модернізації. Проект 
реалізується в рамках спільної операційної програми 
транскордонного співробітництва «Румунія – Україна 2014-
2020»

місцевий бюджет (бюджети територіальних 
громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому 
числі районів у містах), бюджети об’єднаних 
територіальних громад)

4 270 4 270
1 997 342 1 997 342

місцевий бюджет (бюджети територіальних 
громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому 
числі районів у містах), бюджети об’єднаних 
територіальних громад)

48 629 48 629

1 730 383 1 730 383

218 330 218 330

Забезпечення водообміну між Чорним морем та Тузлівськими лиманами шляхом 
відновлення природної прорви на піщаній косі в НПП «Тузлівські лимани»

1 000 1 000 Реалізація зазначеного проекту дозволить підтримувати 
баланс водноболотних угідь міжнародного значення, які 
розташовані на території Тузлівських лиманів.

місцевий бюджет (бюджети територіальних 
громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому 
числі районів у містах), бюджети об’єднаних 
територіальних громад)

1 000 1 000

Департамент екології та природних ресурсів ОДА У результаті реалізації проекту буде створено умови 
функціонування ландшафтного заказника «Тарутинський 
степ» та збереження біорізноманіття Дунайського регіону.

Управління аграрної політики ОДА Реалізація проекту дасть можливість відновити попу- ляцію 
риб родини Осетрових у нижній течії Дунаю

1 000 1 000

місцевий бюджет (бюджети територіальних 
громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому 
числі районів у містах), бюджети об’єднаних 
територіальних громад)

1 000 1 000

 Взаємодія освітніх закладі шляхом проведення наукових 
конференцій та семінарів в рамках імплементації Стратегії 
ЄС для Дунайського регіону
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8. Підтримка конкурентоспроможності підприємств

8.1 Підтримка та розвиток еко-виробництва в Дунайському регіону 2020-2022 усього у т.ч.
200 200

інші

8.2 Створення бренду Дунайського виробника 2020-2022 усього _ _

Всього за розділом усього, у т.ч.

200 200

державний бюджет _ _

інші

10. Інституційна спроможність та адміністрування

10.1 Участь української делегації у  Форумах Стратегії ЄС для Дунайського регіону 2020-2022 Одеська обласна рада усього у т.ч.

державний бюджет

10.2 2020-2022 Відповідно до обсягів передбачених проектами

10.3 2020-2022 Одеська обласна рада усього у т.ч.

місцевий бюджет

державний бюджет

Всього за розділом усього, у т.ч.

місцевий бюджет

державний бюджет

інші - -

11. Безпека та боротьба з організованою злочинністю

11.1 Реконструкція прикордонного пункту пропуску «Рені-Джурджулешти 2020-2021 Державна прикордонна служба усього у т.ч.

300 300

державний бюджет

11.2 2020-2022 Державна прикордонна служба усього у т.ч.

500 500

державний бюджет
Всього за розділом усього, у т.ч.

800 800

державний бюджет
інші - -

Управління аграрної політики ОДА 1 500 1 500 Реалізація проекту сприятиме задоволенню екологічних 
потреб й дотриманню у своїй діяльності усіх екологічних 
норм виробниками, стимулює розвиток екологічної 
свідомості населення шляхом створення попиту на 
продукцію, що не несе шкоди довкіллю та здоров’ю людей.

місцевий бюджет (бюджети територіальних 
громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому 
числі районів у містах), бюджети об’єднаних 
територіальних громад)

1 300 1 300

КО «Центр сталого розвитку та екологічних досліджень 
Дунайського регіону»

Створення бренду Дунайського регіону сприятиме розвитку 
інвестиційної привабливості, і як результат надасть 
потужний імпульс для розвитку малого та середнього 
бізнесу. Крім того, це підвищить конкурентноспро-можність 
виробників та сприятиме подальшому просуванню їх 
продукції на світовому ринку.

1 500 1 500

місцевий бюджет (бюджети територіальних 
громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому 
числі районів у містах), бюджети об’єднаних 
територіальних громад)

1 300 1 300

8 000 8 000 Підвищення інвестиційної та туристичної привабливості 
України8 000 8 000

Співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги, які пройшли 
конкурсний відбір та реалізуються на території Одеської області

Структурні підрозділи обласної державної 
адміністрації

Реалізація проектів міжнародної технічної допомоги у 
повному обсязі

Підтримка діяльності місцевої Асоціації органів місцевого самоврядування 
«Стратегія ЄС для Дунайського регіону»

12 000 12 000 Забезпечення координації діяльності регіонів в реалізації 
Стратегії ЄС для Дунайського регіону та представлення її 
реалізації за кордоном

4 000 4 000

8 000 8 000

20 000 20 000

4 000 4 000

16 000 16 000

3 000 3 000 Спрощення умов перетину кордону. Підвищення пропускної 
спроможності пункту пропуску, ефективності проходження 
контролю та якості надання послуг

місцевий бюджет (бюджети територіальних 
громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому 
числі районів у містах), бюджети об’єднаних 
територіальних громад)

2 700 2 700

Відкриття міжнародних пунктів пропуску Вилкове – Переправа та Кілія – Кілія-
Веке

5 000 5 000 Налагодження безпроблемного перетину кордону 
мешканцями прикордонних територіймісцевий бюджет (бюджети територіальних 

громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому 
числі районів у містах), бюджети об’єднаних 
територіальних громад)

4 500 4 500
8 000 8 000

місцевий бюджет (бюджети територіальних 
громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому 
числі районів у містах), бюджети об’єднаних 
територіальних громад)

7 200 7 200



№ з/п Перелік заходів Програми Виконавці Джерела фінансування Очікуваний результат
Усього 2020-2022 роки

Строк виконання 
заходу

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), 
 тис грн

Разом за Програмою Усього у т.ч.

державний бюджет

інші (інвестиції)

16 790 086 16 790 086

місцевий бюджет (бюджети територіальних 
громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому 
числі районів у містах), бюджети об’єднаних 
територіальних громад)

301 905 301 905

2 688 593 2 688 593

11 866 796 11 866 796


