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ВСТУП

Стратегія	 економічного	 та	 соціального	
розвитку	 м.	 Одеси	 до	 2022	 року		
(далі	 —	 Стратегія),	 затверджена	 рішенням	
Одеської	 міської	 ради	 від	 16	 квітня																																																																			
2013	 року	 №	 3306-VI,	 виступає	 головним	
довгостроковим	 послідовним	 Планом	
розвитку	міста	та	визначає	основні	напрямки,	
цілі	та	завдання.	

У	 свою	 чергу,	 ряд	 суттєвих	 змін	 зовнішніх	
та	 внутрішніх	 умов	 для	 розвитку	 регіонів	 та	
міст	України,	які	відбулись	протягом	останніх	
років,	 обґрунтовує	 необхідність	 актуалізації	
діючої	Стратегії.

Слід	 зазначити,	 що	 актуалізація	
довгострокових	 документів	 є	 нормальним	
процесом.	 З	 2011	 року	 у	 країні	 відбулися	
значні	 зміни	 (події	 2014-2015	 років	 на	
сході	 України,	 анексія	 Криму),	 внаслідок	
яких	 погіршилася	 політична	 та	 економічна	
ситуація	 в	 Україні	 в	 цілому.	 Дані	 факти,	 а	
також	 прийняття	 та	 затвердження	 нових	
стратегічних	документів	подальшого	розвитку	
України	 та	 регіонів	 спричинили	 необхідність	
актуалізації	Стратегії.	

Нормативно-правовою	 базою	 для	
актуалізації	Стратегії	 є:	Конституція	України;	
закони	України	«Про	місцеве	самоврядування	
в	 Україні»,	 «Про	 державне	 прогнозування	
та	 розроблення	 програм	 економічного	 і	
соціального	розвитку	України»,	«Про	засади	
державної	 регіональної	 політики»,	 «Про	
добровільне	 об’єднання	 територіальних	
громад»,	 «Про	 ратифікацію	 Угоди	 про	
асоціацію	 між	 Україною,	 з	 однієї	 сторони,	
та	 Європейським	 Союзом,	 Європейським	
співтовариством	 з	 атомної	 енергії	 і	 їхніми	
державами-членами,	 з	 іншої	 сторони»;	 Указ	
Президента	 України	 від	 12	 січня	 2015	 року	
№	5/2015	«Про	Стратегію	сталого	розвитку	
«Україна-2020»;	 постанови	 Кабінету	
Міністрів	 України	 від	 06	 серпня	 2014	 року		
№	 385	 «Про	 затвердження	 Державної	
стратегії	 регіонального	 розвитку	 на	
період	 до	 2020	 року»,	 від	 11	 листопада		
2015	року	№	932	«Про	затвердження	Порядку	
розроблення	 стратегій	 розвитку	 і	 планів	
заходів	 з	 їх	 реалізації,	 а	 також	 проведення	
моніторингу	 та	 оцінки	 результативності	
реалізації	зазначених	регіональних	стратегій	
та	 планів	 заходів»;	 наказ	 Міністерства	
регіонального	 розвитку,	 будівництва	 та	
житлово-комунального	господарства	України		

від	 31	 березня	 2016	 року	 №	 79	 «Про	
затвердження	 Методики	 розроблення,	
проведення	 моніторингу	 та	 оцінки	
результативності	 реалізації	 регіональних	
стратегій	 розвитку	 та	 планів	 заходів	 з	 їх	
реалізації»;	 рішення	 Одеської	 обласної	
ради	від	21	 грудня	2015	року	№	32-VII	 «Про	
затвердження	 Стратегії	 економічного	 та	
соціального	 розвитку	 Одеської	 області	 до	
2020	року».	

В	 основу	 Стратегії	 покладені	 наступні	
принципи:	 конституційність	 та	 законність,	
партнерство	 та	 співробітництво,	 	 прозорість	
	та		передбачуваність,		історична	спадкоємність,		
сталий	розвиток.	

Стратегія	 позиціонується	 як	 плановий	
документ	найвищого	рівня	у	місті	та	є	важливим	
інструментом	 налагодження	 партнерства	
між	 усіма	 органами	 влади,	 широким	 колом	
представників	 бізнесу	 та	 громадянського	
суспільства.	

Економічний	 розвиток	 міста	 все	 більше	
йде	 шляхом	 постіндустріальної	 економіки.	
Це	 не	 передбачає	 відмову	 від	 розвитку	
промислового	 комплексу,	 однак	 з	 кожним	
роком	у	місті	зростає	частка	сектору	надання	
послуг,	 ІT-сектору	 та	 «економіки	 знань»,	
телекомунікацій	 тощо.	 Бізнес	 частіше	 віддає	
пріоритети	 видам	 діяльності	 з	 високою	
часткою	доданої	вартості.	

«Економіка	 знань»	 неможлива	 без	 якісної	
освіти,	 а	 якісна	 освіта,	 у	 свою	 чергу,	 тісно	
пов’язана	з	індустріальним	розвитком.

Здобуття	якісної	освіти	—	це	не	марна	трата	
ресурсів	 (фінансові	 та	 інші),	 це	 —	 інвестиція.	
Немає	 інвестицій	 в	 освіту	 —	 	 немає	 	 якісної		
освіти,	 у	 свою	 чергу,	 відсутні	
висококваліфіковані	 кадри,	 інновації,	
продукти	з	високою	часткою	доданої	вартості.	
Таким	 чином,	 регіональна	 економіка	 втрачає	
привабливість	 для	 інвестора,	 зупиняється	 її	
розвиток,	економіка	входить	в	рецесію,	потім	
в	 депресію.	 Це,	 у	 свою	 чергу,	 негативно	
відображається	 на	 соціальному	 захисті	
населення:	 скорочуються	 пільги,	 субсидії,	
зменшуються	бюджетні	видатки	на	реалізацію	
інфраструктурних	 та	 інших	 проектів,	
знижується	рівень	життя	населення.	

Сьогодні	 Одеса	 —	 потужний	 науковий	 та	
навчальний	 центр.	 Цю	 тенденцію	 необхідно	
зберегти.	 Місцева	 	 влада	 активно	 цьому	
сприяє,	 будуючи	 дитячі	 садки,	 школи,	
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підтримуючи		талановиту	молодь	тощо.	
Активно	 здійснюється	 пошук	 інвестицій	

як	 вітчизняних,	 так	 і	 за	 кордоном.	 В	 умовах	
конкуренції	 для	 залучення	 інвестицій	 не	 тільки	
на	 українському,	 а	 й	 на	 міжнародному	 рівні,	
Одесі	 необхідна	 єдина	 стратегія,	 спрямована	
на	 позиціонування	 міста	 як	 привабливого,	
перспективного	і	безпечного	для	інвесторів.

Для	 цього	 розроблена	 та	 імплементується		
інвестиційна	концепція	«Одеса	5Т»,	яка	фокусує	
основні	 напрямки	 інвестиційного	 розвитку	
міста:	 технології,	 туризм,	 транспорт,	 торгівлю	
та	trust	(англ.	—	«довіра»)	—	фінанси	та	безпеку.

Концепція	 «Одеса	 5Т»	 спрямована	 на	
популяризацію	 міста	 як	 найсприятливішого		
для	 бізнесу	 в	 Україні	 та	 у	 світі.		
«Одеса	 5Т»	 покликана	 об’єднати	 зусилля	 і	
стати	 платформою	 для	 залучення	 інвестицій,	
розвитку	 міської	 інфраструктури,	 міжнародної	

взаємодії,	 бізнесу,	 просування	 інноваційного	 та	
технологічного	потенціалу	міста.	

Будь-який	 інвестор	 зацікавлений	 не	 лише	 у	
вигідному	 та	 ефективному	 	 вкладанні	 фінансового	
ресурсу,	 а	 й	 в	 тому,	 щоб	 капіталовкладення	
знаходилися	 у	 безпеці.	 Інвестор	 зацікавлений	 в	
прогнозованості	 розвитку	 території,	 де	 працюють	
його	 гроші,	 і	 це	 повинно	 бути	 довгострокове	
планування.	

Міська	 влада	 взяла	 курс	 на	 довгострокове	
планування.	Так,	у	2015	році	прийнятий	Генеральний	
план	 розвитку	 міста	 Одеси,	 який	 задає	 основні	
напрямки	фізичного	розвитку	міста.	

Актуалізована	 Стратегія	 дасть	 можливість	
активізувати	 весь	 наявний	 	 потенціал	 міста	 Одеси	
та	 відкрити	 нову	 сторінку	 в	 його	 розвитку	 на	
користь	 його	 мешканців,	 зацікавлених	 у	 створенні	
європейського	міста	та	у	відповідальному	управлінні	
його	розвитком.

ВСТУП
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Одеса	заснована	на	місці	поселень,	які	з	
античних	 часів	 використовувались	 як	 якірні	
стоянки	і	порти.	

Сучасний	 етап	 розвитку	 міста	 Одеси		
почався	при	закладенні	фундаментів	портових	
споруд,	перших	церков	та	міських	забудов.

Багато	 будівель	 і	 пам’ятників	 історичного	
центру,	 що	 добре	 збереглися	 і	 складають	
історичну	 та	 культурну	 спадщину	 Одеси,	
є	 унікальними	 пам’ятками	 містобудування	
та	 архітектури,	 монументального	
мистецтва	 національного	 та	 місцевого	
значення,	 які	 взяті	 під	 охорону	 держави	
та	 занесені	 до	 Державного	 реєстру	
нерухомих	 пам’яток	 України.	 	 Визначений	
також	 найвищий	 ступінь	 збереженості	
розпланування	історичного	центру	м.	Одеси.	

Архітектура	 Одеси	 вже	 на	 початку	
ХІХ	 ст.	 стала	 містобудівним	 явищем,	 яке	
зумовлювалося	 природними	 умовами,	
кліматом,	 місцевими	 будівельними	
матеріалами	 та	 національностями	
поселенців,	 їхнім	 побутом,	 художніми	
традиціями,	 віруванням.	 У	 цілому	
формування	 архітектурного	 образу	
міста	 наприкінці	 ХVIII	 -	 початку	 ХІХ	 ст.	

1.1. Заснування міста

1.2. Географічне розташування 
та природно-ресурсний 
потенціал

Місто	 розташовано	 на	 північно-західному	
узбережжі	Чорного	моря,	на	перетині	шляхів	
з	Північної	й	Центральної	Європи	на	Близький	
Схід	та	в	Азію.

Розвинена										мережа				автодоріг,		розташування	
міста	поблизу	річок	Дунай,	Дністер,	Південний	
Буг	 і	 Дніпро,	 а	 також	 великі	 морські	 порти:	
Одеси,	 Чорноморська	 	 та	 Южного	 —	
у	 сполученні	 з	 Міжнародним	 аеропортом	
«Одеса»,	 	 залізницею	 створюють	 сприятливі	
унікальні	 передумови	 для	 прийому,	 обробки,	
зберігання	 й	 транспортування	 вантажів,	 а	
також	обробки	потужних	пасажиропотоків.

Місто	 знаходиться	 у	 східноєвропейському	
часовому	 поясі.	 Площа	 міста	 становить		
162,42	км2.	Джерела	питної	води	на	території	
міста	 нині	 —	 це	 бюветні	 комплекси,	 а	 також	
централізоване	 постачання	 води	 до	 Одеси	
та	прилеглих	околиць,	що	здійснюється	з	річки	
Дністер	 40-кілометровим	 водогоном	 через	
водозабір	у	місті	Біляївка.

зумовлювали	 провідні	 стильові	 тенденції,	
які	 панували	 у	 всій	 європейській	 культурі.

Одеса	 —	 місто	 на	 півдні	 України,	 з	
населенням	 більше	 1	 млн.	 мешканців	 —	
адміністративний	центр	однойменної	області,	
і	 з	 містами-супутниками	 Чорноморським	 і	
Южним,	 формує	 важливий	 промисловий	 і	
торговельний	комплекс.

Одеський	 морський	 торговельний	 порт	
займає	лідируючії	позиції	з	перевезення	зерна,	
цукру,	 вугілля,	 нафтопродуктів,	 цементу,	
металу,	 деревини,	 продукції	 машинобудівної	
промисловості.	 Є	 великим	 залізничним	
центром.	 Основні	 галузі	 промисловості	 —	
машинобудування,	 металообробка,	
легка,	 харчова,	 деревообробна,	
сільськогосподарська	і	хімічна	промисловість.	

Одеса	з	перших	десятиліть	свого	існування	
задає	 тон	 у	 вітчизняній	 науці	 та	 культурі,	
особливістю	міста	є	неповторна	архітектура.	

Історичною	особливістю	Одеси	є	строкатий	
етнічний	склад	населення.	Формування	Одеси	
як	 багатонаціонального	 міста	 знайшло	 своє	
відображення	 у	 його	 плануванні,	 а	 також	
сформувало	 в	 місті	 своєрідний	 і	 неповторний	
культурний	фон.	

Поблизу	 міста	 знаходяться	 три	 великих	
лимани:	Куяльницький,	Хаджибейський	та	Сухий.	

Місто	 розташоване	 на	 відстані	 близько		
39	 кілометрів	 від	 кордону	 з	 Молдовою.	
Зокрема,	 саме	 така	 відстань	 між	 Одесою	 та	
пунктом	 пропуску	 через	 державний	 кордон	
України	«Маяки-Удобне».	Одеса	розташована	
у	Причорноморській	низовині.	Середня	висота	
міста	 над	 рівнем	 моря	 —	 50	 метрів.	 Найвища	
точка	Одеси	—	Жевахова	гора	(65	метрів	над	
рівнем	 моря),	 а	 найнижча	 —	 Куяльницький	
лиман	(2,2	метри	нижче	рівня	моря).

Рельєф	 території	 міста	 —	 це	 прибережне	
плато	з	незначним	нахилом	(до	4%)	у	бік	моря.	
До	 моря	 територія	 міста	 виходить	 східним	
та	 південно-східним	 краями	 зі	 ступінчатими	
обривами	та	піщаними	пересипами.	Берегова	
лінія	характеризується	великою	різноманітністю	
геолого-геоморфологічних	 характеристик	 —	
це	піщані	коси,	природні	піщані	пляжі,	морські	
схили,	захисні	дамби	та	захисні	сопруди.	

ДІАГНОСТИКА ПОЧАТКОВИХ УМОВ РОЗВИТКУ МІСТА
(ПРОФІЛЬ ГРОМАДИ)
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Геологічну	 структуру	 берегів	 території	
міста	 складають:	 	 неогенові	 	 	 піски,	 вапняки,	
алевроліти,	 пісковики,	 мергелі.	 Корінні	
породи	 перекриті	 антропогеновими	 червоно-
бурими	 глинами	 і	лесоподібними	утвореннями	
(суглинки,	 піщано-глинисто-мергелисті	
породи,	 піски).	 Останні	 використовуються	
для	 виробництва	 цегли,	 цементу,	 гончарних	
виробів.	Червоно-бурі	глини	слугують	основним	
водозатримувальним	шаром.	

Клімат	 міста	 помірно-континентальний		
з	 короткою	 малосніжною	 зимою	 та	 тривалим	
спекотним	 літом.	 Середньорічна	 температура	
повітря	 становить	 +9,8оС,	 абсолютний	
мінімум	 -28оС,	 абсолютний	 максимум	 +37оС.	
Опалювальний	 сезон	 триває	 165	 днів.	
Середньорічна	 кількість	 опадів	 становить		
374	мм.

Територія	 міста	 належить	 до	 категорії	
підвищеної	складності	інженерно-будівельного	
освоєння,	 що	 пов’язано,	 насамперед,	
розташуванням	 його	 на	 шарі	 посадочних,	
зсувних	 насипних	 ґрунтів	 та	 вапнякових	
відкладах.	 Під	 містом	 розташовані	 одеські	
катакомби,	 найзнаменитіші	 у	 світі	 не	 тільки	
за	 своїм	 хитросплетінням	 лабіринтів,	 але		
і	 за	 протяжністю,	 яка	 сягає	 трьох	 тисяч	
кілометрів.	 За	 сейсмічною	 шкалою	 Одеса	

належить	до	7-бальної	зони	небезпеки.
Підземні	 води	 в	 основному	 прісні,	

однак	 є	 й	 мінералізовані	 лікувальні,		
а	 саме:	 джерела	 хлоридно-натрієвої	
води	 «Куяльник»,	 розташовані	 в	 м.	 Одесі		
у	 районі	 курорту	 «Куяльник»	 (мінералізація		
2,2-14,6	 г/л);	 хлоридно-гідрокарбонатно-
сульфатна	 вода	 «Одеська»	 —	 надходить	
зі	 свердловин	 на	 території	 санаторіїв		
ім.	 М.	 Горького	 та	 ім.	 М.Е.	 Чувиріна;	 джерело	
хлоридно-натрієвої	 води	 типу	 «Нарзан»	
відкрито	 в	 Овідіопольському	 	 районі;		
у	 західній	 частині	 міста	 відкриті	 джерела	
води	 типу	 «Куяльник»,	 «Миргородська»,	
«Лужанська»;	 у	 районі	 Аркадіївського	 плато	
виявлена	 мінеральна	 вода,	 яка	 належить		
до	категорії	кальцієво-натрієвих	зі	складом	солей	
90-105	 г/дм3,	 містить	 підвищену	 кількість	
брому,	 термальна	 (35-41оС),	 слабокисла	
(рН	=	5,5-6,25).	

Запаси	 останнього	 джерела	 —		
173	 куб.м/добу.	 Термальні	 води	 можуть	
використовуватися	 для	 лікувальних	 ванн,	
лікування	 серцево-судинних	 захворювань,	
центральної	 й	 периферичної	 нервової	
системи,	 опорно-рухового	 апарату,	 шкірних	
захворювань,	гінекологічних	хвороб.		

ДІАГНОСТИКА ПОЧАТКОВИХ УМОВ РОЗВИТКУ МІСТА
(ПРОФІЛЬ ГРОМАДИ)
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1.3. Основні тенденції соціально-
економічного розвитку

Одеса	 —	 сучасний	 транспортно-логістичний	 вузол,	 промисловий,	
науковий,	 торговельний,	 туристичний	 і	 культурний	 центр	 Півдня	 України	
та	 всього	 Причорномор’я,	 а	 також	 великий	 центр	 рекреаційного	
господарства	 з	 населенням	 понад	 1	 млн.	 осіб.	 Приморське	 і	 прикордонне	
розміщення	 забезпечує	 місту	 і	 всьому	 регіону	 значні	 можливості	 для	
розвитку	 міжнародного	 співробітництва	 та	 зовнішньоекономічної	 діяльності.
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Порівняльну	характеристику	м.	Одеси	за	основними	соціально-економічними	показниками	

з	найбільшими	обласними	центрами	України	подано	в	діаграмах.

Основні показники соціально-економічного розвитку 
найбільших обласних центрів України

ДІАГНОСТИКА ПОЧАТКОВИХ УМОВ РОЗВИТКУ МІСТА
(ПРОФІЛЬ ГРОМАДИ)
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Темп росту капітальних інвестицій Одеської області, %

Темп росту капітальних інвестицій м. Одеси, %

Обсяг капітальних інвестицій в м. Одесі, млн. грн

5792,1

Основним джерелом фінансування
є власні кошти підприємств та організацій 
(близько 62,5%) на кошти державного 
та місцевих бюджетів припадає відповідно 
2,1% та 3,5% усіх інвестицій.

У розрізі інвестиційно привабливих видів економічної діяльності найбільшу зацікавленість 
іноземних інвесторів привертають підприємства:
-промисловості — 25,8% від загального обсягу прямих інвестицій (акціонерного капіталу) міста;
-транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності —	20,7%;
-операцій з нерухомим майном — 16,7%;
-будівництва —	10,0%;
-фінансової і страхової діяльності —	3,8%.
     Обсяг прямих іноземних інвестицій в місто на кінець 2015 року становив 1586,7 млн. дол. США.

У	2015	році	інвестиції	в	основний	капітал	становили	5792,1	млн.грн	або,	у	розрахунку	на	одну	
особу,	—	5815,3	грн	та	58,0	%	в	обласному	підсумку.	Динаміка	інвестицій	в	основний	капітал	
представлена	у	графіку	(до	попереднього	року,	%).

ДІАГНОСТИКА ПОЧАТКОВИХ УМОВ РОЗВИТКУ МІСТА
(ПРОФІЛЬ ГРОМАДИ)
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1.4. Особливості 
господарського 
комплексу міста

Місто Одеса — один з головних економічних центрів 
України, що об’єднує промисловий, морегосподарський, 
транспортний і курортно-рекреаційний комплекси, 
фінансову й соціальну інфраструктуру.

Промисловість	 відіграє	 значну	 роль	 у	
структурі	 економіки	 міста.	 У	 промисловому	
комплексі	 міста	 Одеси	 функціонують	 майже		
600	 підприємств,	 на	 яких	 працює	 більше		
30	тис.	осіб.	

Промисловий	 комплекс	 міста	 є	
неоднорідним	 за	 структурою:	 функціонують	
розвинені	виробництва	з	виходом	на	зовнішні	
ринки	і	такі,	що	не	мають	змоги	відновити	повну	
завантаженість	 виробничих	 потужностей,	
забезпечити	 стабільну	 діяльність.	 Різний	

економічний	 стан	 галузей	 пов’язаний	 з	
різними	умовами	функціонування	і	динамікою	
ринків,	на	які	виходить	продукція.

Пріоритетними	 галузями	 комплексу	 міста	
є:	харчова	промисловість,	машинобудування,	
металургійне	 виробництво,	 виробництво	
гумових	 і	 пластмасових	 виробів,	 хімічне	
виробництво,	 виготовлення	 виробів	 з	
деревини,	паперу	та	поліграфічна	діяльність,	
постачання	 електроенергії,	 газу	 та	
водопостачання.

Промисловість

У 2015 році промисловими підприємствами міста реалізовано продукції на суму 
16947,7 млн.грн, що на 38,2 % більше аналогічного періоду 2014 року.

- постачання електроенергії, газу та кондиційованого повітря;

- харчові продукти та напої;

- машинобудування;

- металеві вироби;

- гумові, пластмасові вироби, неметалева продукція;

- інші;

- водопостачання, каналізація та поводження з відходами;

- вироби з деревини, виробництво паперу, поліграфія;

- хімічна продукція

ДІАГНОСТИКА ПОЧАТКОВИХ УМОВ РОЗВИТКУ МІСТА
(ПРОФІЛЬ ГРОМАДИ)
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Слід	зазначити,	що	досвід	розвинених	країн	
свідчить,	 що	 інновації	 є	 найефективнішим	
каталізатором	 пожвавлення	 економіки;	
вони	 всебічно	 сприяють	 економічній	
реструктуризації	 	 та	 зростанню		
продуктивності,	 а	 отже	 є	 одним	 з	 головних	
джерел	економічного	зростання.

У	 2015	 році	 інноваційною	 діяльністю	
в	 м.	 Одесі	 займалось	 21	 промислове	
підприємство.	Їх	частка	у	загальній	кількості	
обстежених	 промислових	 підприємств	
обласного	центру	становить	22,8%.

У	 2015	 році	 реалізовано	 інноваційної	
продукції	на	суму	307,9	млн.грн,	що	складає	
1,8%	реалізованої	промислової	продукції.

Транспортний комплекс міста
Одеса	 займає	 вигідне	 географічне	

розташування	 не	 тільки	 в	 Україні,	 але	 і	 на	
Євразійському	 континенті	 в	 цілому,	 є	 одним	
з	 головних	 транспортних	 вузлів	 України.	
Одеса	 розташована	 на	 перетині	 основних	
міжнародних	шляхів	з	Європи	в	Азію.	

У	 місті	 розвинуті	 такі	 види	 транспорту:	
морський,	 повітряний,	 залізничний,	
автомобільний.	

ДІАГНОСТИКА ПОЧАТКОВИХ УМОВ РОЗВИТКУ МІСТА
(ПРОФІЛЬ ГРОМАДИ)
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Одеський	 морський	 торговельний		
порт	 —	 один	 з	 найбільших	 портів	
Чорноморсько-Азовського	 басейну,	
розташований	 в	 північно-західній	 частині	
Чорного	 моря	 на	 перехресті	 історично	
сформованих	торгових	шляхів	Сходу	і	Заходу.	
Порт	 є	 лідером	 за	 обсягами	 перевалки	
вантажів	 серед	 портів	 України	 і	 найбільшим	
пасажирським	 портом	 на	 Чорному	 морі.	
Сучасний	 пасажирський	 термінал,	 який	
розташований	 у	 центрі	 міста,	 спроможний	
обслуговувати	до	4	млн.	туристів	на	рік.	

Технічні	 можливості	 торговельного	 порту	
дозволяють	переробляти	понад	25	млн.	тонн		
сухих	 та	 25	 млн.	 тонн	 наливних	 вантажів	
щорічно.	 Порт	 має	 55	 причалів	 загальною	
довжиною	 понад	 10,2	 км	 і	 приймає	 судна	 з	
осадкою	до	14	метрів.	Активно	розвивається	
його	контейнеризація.	Контейнерні	термінали	
розраховані	 на	 обробку	 більше	 ніж		
900	тис.	TEU	на	рік.	

Протягом	 2015	 року	 обсяг	 переробки	
вантажів	 Одеською	 філією	 державного	
підприємства	«Адміністрація	морських	портів	
України»	 (далі	 —	 ДП	 «АМПУ»)	 	 становив									
25,6	 млн.	 тонн	 та	 збільшився	
порівняно	 з	 2014	 роком	 на		
1,0	млн.	тонн	або	на	6,0%.

У	2015	році	в	стадії	реалізації	Одеського	
морського	торговельного	порту	знаходилось	
5	 інвестиційних	 проектів,	 які	 дозволили	
збільшити	 пропускну	 спроможність	 порту	
та	 підвищити	 ефективність	 вантажно-
розвантажувальних	робіт.

Економіка	 міста	 та	 регіону	 тісно	
пов’язана	 з	 роботою	 порту	 як	 потужного	
торговельно-транспортного	 вузла,	 біля	
якого	 зосереджена	 велика	 кількість	
експедиторів,	автотранспортних	підприємств,	
морських	 агентств,	 підприємств	 оптової	
торгівлі,	 будівництва	 тощо.	 На	 території	
порту	 здійснюють	 свою	 діяльність	 понад		
400	компаній	малого	і	середнього	бізнесу.

Міжнародний	 аеропорт	 «Одеса»	
розташований	 у	 південно-західній	 частині	
міста	 і	 відноситься	 до	 групи	 найбільших	
аеропортів	України;	пов’язаний	повітряними	
лініями	з	багатьма	містами	України,	Західної	
Європи,	СНД,	Азії,	Африки.	Аеропорт	займає	
площу	570,3	га,	приймає	літаки	вітчизняних	та	

іноземних	авіакомпаній	 і	обслуговує	близько	
220	 регулярних	 рейсів	 на	 тиждень.	 Річний	
пасажиропотік	 аеропорту	 становить	 понад	
800	 тис.	 пасажирів.	 Пасажирський	 термінал	
призначений	для	обслуговування	міжнародних	
та	внутрішніх	рейсів,	має	загальну	пропускну	
здатність	400	пас./год.

Сьогодні	 в	 Міжнародному	 аеропорті	
«Одеса»	 здійснюється	 масштабний	 проект	
реконструкції,	 що	 включає	 будівництво	
нових	 термінального	 комплексу	 	 та	 злітно-
посадкової	 смуги.	 Загальна	 площа	 нового	
терміналу	становитиме	28	тис.м2.	Пропускна	
спроможність	 термінального	 комплексу	
складе	2,0	-	2,5	млн.	пасажирів	на	рік.	Новий	
термінал	 Міжнародного	 аеропорту	 «Одеса»	
стане	 майданчиком	 для	 успішного	 розвитку	
бізнесу,	 дозволить	 збільшити	 транзитні	
пасажиро-	 і	 вантажопотоки	 через	 одеські	
повітряні	ворота.

Одеська	 залізниця	 —	 головна	
транспортна	 мережа	 на	 півдні	 України,	 яка	
є	 найважливішою	 складовою	 залізничного	
транспорту	 держави.	 Залізниця	 пролягає	
територями	 шести	 областей:	 Одеської,	
Миколаївської,	 Херсонської,	 Черкаської,	
Кіровоградської	 і	 Вінницької.	 На	 її	 долю	
припадає	 майже	 20%	 вантажообігу,	 більше	
16%	пасажирообігу	залізниць	країни.

Головна	особливість	Одеської	залізниці	—		
її	приморське	і	прикордонне	розташування.	У	
регіоні	Одеської	залізниці	розташовані	великі	
морські	 та	 річкові	 порти,	 забезпечуються	
зовнішні	 транспортно-економічні	 зв’язки	 з	
більш	ніж	70	країнами	світу.	

За	 2015	 рік	 Одеською	
залізницею	 вивантажено	 експортних		
вантажів	 98,5	 млн.	 тонн,	 що	 на		
3,3	 млн.	 тонн	 більше	 аналогічного	
періоду	 2014	 року.	 Імпорту	 перевезено
13,3	 млн.	 тонн,	 що	 на	 1,5	 млн.	 тонн	 більше	
ніж	 	 у	 2014	 році.	 Перевезено	 в	 усіх	 видах	
сполучень	 172,1	 млн.	 тонн	 вантажів,	 що	 на	
3,9%	більше	аналогічного	періоду.

Таким	 	 чином,	 	 у	 місті	 Одесі	 досить	
розвинена	 транспортна	 мережа	 завдяки	
морському,	 залізничному,	 повітряному	 та	
автомобільному	 транспорту.	 Основними	
показниками	 транспортної	 галузі		
є	перевезення	вантажів	та	пасажирів.

ДІАГНОСТИКА ПОЧАТКОВИХ УМОВ РОЗВИТКУ МІСТА
(ПРОФІЛЬ ГРОМАДИ)
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 У місті існує розвинена система транспортного 
обслуговування, яка включає маршрути міського 
електротранспорту та автобусні маршрути загального 
користування, в т.ч. 24 трамвайних маршрути,  
12 тролейбусних маршрутів, 84 автобусні маршрути (з них 
7 літніх).

IT-сектор
Одеса	—	одне	з	найбільших	міст	і	центр	

міжнародного	бізнесу	України	в	 ІТ-галузі.	
У	місті	є	представники	різних	ІТ-напрямків:	
бізнес-інкубатор,	 успішні	 стартапи,	
великі	 ІТ-компанії,	 коворкінг	 та	 профільні	
навчальні	заклади.

Разом	 з	 Києвом,	 Харковом,	
Львовом	 і	 Дніпром	 Одеса	 формує	 	 топ		
5	 міст	 у	 списку	 IT-розвитку.	 Хоча,	
Південна	 Україна	 як	 регіон	 входить																																																												
у	 пятірку	 за	 кількістю	 IT-аутсорсингових	
компаній	 і	 R&D-центрів,	 регіон	
являє	 собою	 динамічно	 розвиваюче		
IT-товариство	 з	 більше	 ніж																																																															
8000	IT-професіоналами.

ДІАГНОСТИКА ПОЧАТКОВИХ УМОВ РОЗВИТКУ МІСТА
(ПРОФІЛЬ ГРОМАДИ)
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Кількість	перевезених	пасажирів	
міськім	громадським	транспортом,	

млн.	осіб
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Незважаючи	 на	 складну	 економічну	
ситуацію,	 ІТ-сектор	 в	 Одесі,	 який	 є	 головною	
передумовою	 для	 «Індустрії	 4.0»,	 продовжує	
впевнено	 зростати.	 Більше	 100	 великих	
глобальних	 високотехнологічних	 компаній	 та	
близько	 1	 тис.	 українських	 аутсорсингових	
компаній	обслуговують	клієнтів	у	всьому	світі.

Найбільші	 постачальники	 IT-аутсорсингу,	
такі	 як	 GeeksforLess,	 Provectus,	 Intersog,	
Envion	 Software	 and	 HYS	 Enterprise,	 Luxoft,	
DataArt,	 ISD,	 Global	 Logic,	 Ciklum,	 Logika	 і	
SigmaSoftware,	мають	офіси	в	Одесі.

У	регіоні	розміщені	23	R&D-центри	світових	
компаній	—	Comodo,	DIDWW,	LogNET,	Opera,	
Social	Quantum,	Teradek	та	інші.	Разом	з	іншими	
R&D-центрами	 вони	 розробляють	 інноваційні	
продукти	і	сервіси	у	сфері	безпеки,	е-комерції,	
телекомунікацій,	ігрових	і	відеоіндустріях.	

У	 південному	 регіоні	 розміщені	 такі	

всесвітньо	 відомі	 стартапи,	 як	 Augmented	
Pixels,	 Kwambio,	 Looksery	 (придбаний	
компанією	 Snapchat	 за	 150	 млн.	 дол.	 США	 у	
вересні	2015	року),	Readdle	і	Slice	(придбаний	
компанією	Rakuten).	

В	Одесі	працює	значна	кількість	колективних	
офісів,	 2	 інкубатори	 і	 ряд	 приватних	 IT-шкіл.	
Крім	 того,	 останнім	 часом	 найбільш	 активні	
місцеві	 IT-компанії	 об’єдналися	 в	 IT-кластер,	
який	 сприятиме	 інтересам	 IT-співтовариства	
на	 регіональному	 та	 національному	 рівнях.	
IT-зарплати	 в	 Одесі,	 принаймні	 на	 20%	
нижче,	 ніж	 в	 Києві,	 і	 на	 40%	 нижче,	 ніж	 у	
Миколаєві.		Ці	факти	у	поєднанні	з	активністю	
IT-співтовариства	 сприятимуть	 залученню	
ще	 більшої	 кількості	 національних	 та	
інтернаціональних	 технологічних	 компаній	 у	
майбутньому.

Туризм, культурна спадщина та рекреація

За	 своїм	 туристичним	 і	 рекреаційним	
потенціалом	 місто	 Одеса	 посідає	 одне	
з	 провідних	 місць	 в	 Україні.	 Туризм	
міста	стрімко	інтегрується	у	світову	туристичну	
індустрію,	набуває	все	відчутнішого	значення	
для	 місцевого	 господарства.	 Постановою	
Кабінету	 Міністрів	 України	 від	 26	 липня								
2001	року	№	878	«Про	затвердження	Списку	
історичних	 населених	 місць	 України»	 місто	
Одесу,	 з	 метою	 збереження	 традиційного	
характеру	 середовища,	 включено	 до	 Списку	
історичних	 місць	 України.	 У	 2009	 році	 на																			
33	 сесії	 Комітету	 всесвітньої	 спадщини	
ЮНЕСКО	(м.	Севілья,	Іспанія)	історичний	центр	
Одеси	було	включено	до	попереднього	списку	
Всесвітньої	спадщини	ЮНЕСКО.	Збереження	
цінної	історичної	забудови,	всесвітньо	відомих	
пам’яток,	 розташованих	 у	 ядрі	 історичного	
центру	 Одеси,	 який	 є	 своєрідною	 візитною	

карткою	 міста,	 підвищує	 інвестиційну	 та	
туристичну	привабливість	Одеси.

Статус	 «місто-курорт»	 Одеса	 отримала	 у	
грудні	1996	року	(постанова	Кабінету	Міністрів	
України	від	28	грудня	1996	року	№1576).

Щорічно	 Одеса	 приймає	 понад		
1	млн.	туристів.	Так,	лише	у	2015	році	туристів	—		
1,5	 млн.	 за	 різними	 оцінками.	 Для	
сприятливого	розвитку	туристичної	діяльності	в																																															
м.	 Одесі,	 підтримки	 малого	 і	 середнього	
бізнесу	 у	 сфері	 туристичної	 інфраструктури,	
розробки	та	просування	туристичних	продуктів	
на	внутрішньому	і	міжнародному	ринках	у	місті	
діє	 3	 філії	 КП	 «Туристичний	 інформаційний	
центр	міста	Одеси».	

У	 2015	 році	 в	 м.	 Одесі	 активно	
розвиваються	наступні	види	туризму:	подієвий,		
гастрономічний,	 культурно-пізнавальний,			
діловий.

Туристична	 галузь	 є	 стратегічним	
напрямком	розвитку	нашого	міста.	Об’єктивно	
м.	Одеса	має	всі	передумови	для	інтенсивного	
розвитку	внутрішнього	та	іноземного	туризму:	
особливості	 географічного	 розташування,	
сприятливий	 клімат,	 один	 з	 найбільших	
морських	 портів	 України,	 курортно-
рекреаційний	 комплекс,	 транспортна,	
фінансова	 та	 соціально-культурна	
інфраструктура	 у	 поєднанні	 з	 історико-
архітектурними	 пам’ятками	 та	 культурною	
аурою	 Одеси	 створюють	 сприятливі	
передумови	пріоритетного	розвитку	туризму.

ДІАГНОСТИКА ПОЧАТКОВИХ УМОВ РОЗВИТКУ МІСТА
(ПРОФІЛЬ ГРОМАДИ)
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Одеса – потужний навчальний  
та науковий центр 
Одеса	 має	 великий	 науково-технічний	

потенціал,	 який	 завдяки	 сформованій	 за										
довгий	 час	 інституційній	 структурі	 дозволяє	
обслуговувати	весь	інноваційний	ланцюжок	—	
від	обґрунтування	теоретичної	бази	інновації,	
до	її	реалізації	на	практиці.	

На	 території	 міста	 Одеси	 станом	 на		
2015-2016	 роки	 функціоную	 28	 вищих	
навчальних	закладів,	у	тому	числі	9	—	І-ІІ	рівнів	
акредитації	 (коледж,	 технікум,	 училище)	 та		
19	 ІІІ-ІV	 рівнів	 акредитації	 (університет,	

академія,	 інститут).	 Статус	 «національний»	
мають	 9	 вищих	 навчальних	 закладів.	 Серед	
науковців	 міста	 —	 913	 докторів	 наук	 та		
4790	кандидатів	наук.

У	м.	Одесі	 кількість	дошкільних	навчальних	
закладів	 складає	 159	 од.,	 в	 яких	 виховується	
30871	 дитина.	 Загальноосвітні	 навчальні	
заклади	 на	 початок	 2015-2016	 навчального	
року	налічують	169	одиниць,	в	яких	навчається	
95,7	тис.	учнів.	

Місто є значним торговельним центром  
в Україні та області 

На	території	міста	Одеси	діє	1510	магазинів	
роздрібної	 торгівлі,	 136	 супермаркетів	
загальнонаціональних	 торгових	 мереж,																											
12	торговельно-розважальних	центрів.

Оптовий	 товарообіг	 підприємств	 міста	
у	 2015	 році	 складав	 33,2	 млрд.грн,	 частка	
міста	в	обласному	підсумку	становить	76,2%.	
У	 структурі	 товарообігу	 продовольчі	 товари	
становлять	 7883,6	 млн.грн,	 	 непродовольчі	
товари	 —	 25322,8	 млн.грн.	 Роздрібний	
товарообіг	 становить	 25,9	 млрд.грн	 або	
26,6	тис.грн	у	розрахунку	на	одну	особу.	

Зовнішньоекономічна діяльність

Загальний	обсяг	експорту	товарів	міста	у	2015	році	становив		792,6	млн.	дол.	США,	що	менше	
рівня	 2014	 року	 на	 7,9%.	 Імпорт	 досяг	 рівня	 648,9	 млн.	 дол.	 США	 та	 зменшився	 порівняно	 з	
минулим	роком	на	62,2%.	Сальдо	зовнішньої	торгівлі	товарами	у	2015	році	позитивне	і	становить		
143,7	млн.	дол.	США.

Загальні	обсяги	експорту	послуг	становили	у	2015	році	508,3	млн.	дол.	США,	що	менше	від	
рівня	 2014	 року	 на	 12,8%,	 імпорту	 —	 97,2	 млн.	 дол.	 США,	 що	 на	 28,8%	 нижче	 від	 показника	
минулого	року.	Сальдо	зовнішньої	торгівлі	послугами	позитивне	і	становить	411,1	млн.	дол.	США.

ДІАГНОСТИКА ПОЧАТКОВИХ УМОВ РОЗВИТКУ МІСТА
(ПРОФІЛЬ ГРОМАДИ)
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1.5. Рівень життя та зайнятість 
населення

	 З	 часів	 заснування	 Одеси	 чисельність	 її	 жителів	 надзвичайно	 швидко	 зростала.	
У	 1975	 році	 Одеса	 перетнула	 рубіж	 в	 1	 млн.	 мешканців.	 Найбільша	 чисельність	
населення	 міста	 зафіксована	 у	 1989	 році	 —	 1115,4	 тис.	 осіб,	 надалі	 вона	 зменшувалася.	
Станом	 на	 01	 січня	 2016	 року	 чисельність	 населення	 міста	 становить	 1010,8	 тис.	 осіб.	
Зміна	 чисельності	 населення	 у	 динаміці	 2004-2015	 років	 представлена	 на	 малюнку.

Середньорічна	 чисельність	 постійного	
населення	 у	 працездатному	 віці	 у		
2015		році	становила	638,1	тис.	осіб.	На	кінець		
2015	року	статус	безробітного	мають	менше	
2,8	тис.	осіб.

На	 01	 січня	 2016	 року	 районними	
управліннями	 соціального	 захисту	
населення	 департаменту	 праці	 та	
соціальної	 політики	 Одеської	 міської	
ради	 на	 обліку	 зареєстровано		
16,3	 тис.	 внутрішньо	 переміщених	 сімей	
(24,7	 тис.	 осіб),	 у	 тому	 числі		
12,6	 тис.	 осіб	 працездатного	 віку,	 з	 них		
4,8	 тис.	 потребували	 працевлаштування,	
5,1	 тис.	 дітей,	 1,2	 тис.	 інвалідів,		
5,8	 тис.	 пенсіонерів.	 Адресну	 допомогу	
отримують	 20,9	 тис.	 осіб,	 у	 тому	 числі		
6,9	тис.	працездатних	громадян.	

Рівень	 зареєстрованого	 безробіття	
залишається	 майже	 незмінним	 протягом	
декількох	 років	 і	 знаходиться	 в	 межах															
0,4-0,6%	 населення	 працездатного	 віку	 і	 є	

одним	з	найнижчих	в	Україні.
Рівень	 зайнятості	 населення	 у	

працездатному	 віці	 на	 01	 січня	 2016	 року	
склав	 65,8%,	 що	 на	 1,8%	 вище	 середнього	
показника	по	Україні	(64,0%).

Головним	джерелом	доходу	та	підвищення	
добробуту	 населення	 є	 заробітна	 плата.	
Номінальна	 заробітна	 плата	 одного	
середньооблікового	 штатного	 працівника	
по	 місту	 за	 2015	 рік	 склала	 4089,0	 грн,	 що	
на	 4,9%	 більше,	 ніж	 в	 області,	 та	 на	 2,6%	
менше,	ніж	в	Україні.

Середньооблікова	 чисельність	 штатних	
працівників	 на	 підприємствах	 міста	 станом	
на	01	січня	2016	року	склала	248,8	тис.	осіб	
або	56,9%	від	середнього	рівня	по	області.

Особливе	місце	серед	напрямів	соціальної	
політики	 займає	 проблема	 реабілітації	
осіб	 з	 особливими	 потребами.	 Громадяни	 з	
інвалідністю	 є	 серед	 всіх	 верств	 населення	
будь-якого	суспільства.	
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1.6. Соціальна 
інфраструктура міста

На	 території	 міста	 Одеси	 працюють	
17	 лікарняних	 закладів	 комунальної	
власності	 територіальної	 громади		
м.	Одеси,	в	яких	загальна	кількість	лікарняних	
ліжок	 становить	 3465	 од.	 Забезпеченість	
населення	 лікарняними	 ліжками	 становить	
34,3	ліжка	на	10	тис.	населення.	Функціонує	
86	 амбулаторно-поліклінічних	 відділень	
лікувально-профілактичних	 установ,	
які	 можуть	 обслуговувати	 за	 зміну		
16,9	тис.	відвідувачів.	

У	 місті	 функціонують	 4	 територіальних	
центри	соціального	обслуговування	(надання	
соціальних	 послуг),	 6	 комунальних	 установ,	
центр	 соціальних	 служб	 для	 сім’ї,	 дітей	 та	
молоді.

У	 місті	 налічується	 50	 бібліотек	 з	
книжковим	 фондом	 8297,9	 тис.	 примірників.	
Забезпеченість	 населення	 книжковим	
фондом	бібліотек	складає	823	примірника	на		
100	осіб.

В	 Одесі	 діє	 10	 театрів,	 37	 музеїв,		
11	кінотеатрів,	8	творчих	спілок,	які	сприяють	
культурному	 і	 духовному	 вихованню	
населення	 міста.	 Видне	 місце	 в	 культурному	
житті	 міста	 займає	 Одеський	 національний	
академічний	 театр	 опери	 та	 балету.	 Він	
збудований	в	1884-1887	роках	і	є	унікальним	
архітектурним	пам’ятником.

Крім	 того,	 на	 території	 міста	 є	 чимало	
комерційних	закладів,	які	надають	населенню	
широкий	 спектр	 культурно-розважальних	
послуг.
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1.7. Житловий фонд. 
Система життєзабезпечення та 
благоустрою міста

Загальна	 площа	 житлового	 фонду	 міста	
Одеси	становить	17690	тис.м2.	

Житловий	 фонд	 міста	 має	 високий	
рівень	 зносу:	 658	 будинків	 (246,4	 тис.м2,	 де	
проживає	 13161	 особа)	 визнано	 ветхими;		
308	 будинків	 	 (94,0	 тис.м2,	 де	 проживають	
5533	особи)	визнані	аварійними.

Поряд	 з	 цим,	 є	 позитив	 —	 у	 2015	 році	
введено	в	експлуатацію	79	багатоквартирних	
будинків	загальною	площею	371,6		тис.м2.	

Для	 поліпшення	 комфорту	 мешканців	
міста	 та	 підвищення	 енергоефективності	
будинків	 з	 міського	 бюджету	 здійснюється	
компенсація	 на	 впровадження	 заходів	
з	 енергозбереження,	 реконструкції	 і	
модернізації	 багатоквартирних	 будинків	 та	
інших	житлових	приміщень.

Централізоване	 водопостачання	
міста	 з	 2004	 року	 забезпечує		
філія	«Інфоксводоканал»	ТОВ	«Інфокс».

Поверхневим	 джерелом	 водопостачання	
є	 річка	 Дністер	 (40	 км	 від	 міста	 Одеси).	
Очищення	поверхневої	води	проводиться	на	
єдиному	 водоочисному	 комплексі	 «Дністер»	
потужністю	 820	 тис.м3/добу	 з	 водозабором	
біля	м.	Біляївка	Одеської	області.

Загальна	 протяжність	 водовідводів	 і	
водопровідних	мереж	становить	1644,35	км.

Загальний	 обсяг	 резервуарів	 міста	 —	
233,1	тис.м3.

Висока	 зношеність	 магістральних	 і	
розподільних	 мереж	 —	 основна	 проблема	
водопостачання	міста.	

Водовідведення	стічних	вод	від	споживачів	
міста	Одеси	на	каналізаційні	очисні	споруди	
СБО	 «Північна»	 і	 СБО	 «Південна»	 здійснює	
міська	каналізація.

Потужність	 міських	 очисних	 споруд	 —			
219	 млн.м3,	 загальна	 протяжність	
каналізаційної	 мережі	 міста	 становить	
730,08	км.

Каналізаційні	 мережі	 прокладені	 на	
глибині	 2-13	 м,	 протяжність	 напірних	
колекторів	—		689,14	км.

Електропостачання	 в	 місті	
забезпечує	 ПАТ	 «Енергопостачальна	

компанія	 Одесаобленерго».	 Джерелами	
електропостачання	 є	 такі	 вузлові	 підстанції:	
ПС	 «Усатово»,	 ПС	 «Н.	 Одеська»,		
ПС	«Центроліт»,	Одеська	ТЕЦ.		

З	 метою	 забезпечення	 стабільного	
енергопостачання	 центральної	 частини		
міста	 згідно	 з	 Планом	 розвитку	
розподільних	 електричних	 мереж	 на	 період
2016-2025	 рр.	 в	 місті	 збудована	 нова	
електропідстанція	110	кВ	«Маразліївська».

Теплопостачання	 міста	 здійснюється	
комунальним	підприємством	«Теплопостачання	
міста	 Одеси»	 (далі	 —	 КП	 «ТмО»),	 яке	 надає	
послуги	 централізованого	 теплопостачання	
більше	95%	абонентів	міста.

Кількість	 котелень,	 які	 перебувають	 у	
повному	господарському	віданні	КП	«ТмО»,	—	
143	 од.	 з	 413	 котлами,	 в	 т.ч.	 7	 працюють	 на	
твердому	паливі,	решта	—	на	природному	газі.	

Загальна	 потужність	 теплогенеруючого	
обладнання	 КП	 «ТмО»	 –	 1792,4	 Гкал/год.	
Основний	обсяг	теплової	енергії	для	споживачів	
постачається	 від	 7-ми	 районних	 котелень	 та	
ПАТ	 «Одеська	 ТЕЦ».	 Для	 теплопостачання	
окремих	 будинків,	 житлових	 та	 промислових	
комплексів	використовуються	6	квартальних	та	
130	малих	котелень.

Протяжність	 теплових	 мереж	 —		
774,5	 км,	 у	 т.ч.	 магістральних	 мереж	 —		
158,1	км,	мереж	опалення	—	457,2	км,	мереж	
гарячого	водопостачання	—	166,2	км.

Газопостачання	 міста	 здійснює		
ПАТ	 «Одесагаз».	 Загальний	 обсяг	 газифікації	
міста	 по	 базі	 природного	 газу	 досягає	 94%.	
Три	 газорозподільних	 станції	 подають	 газ	
високого,	середнього	та	низького	тиску.	Обсяг	
газопостачання	 —	 668,6	 млн.м3,	 протяжність	
розподільних	 газопроводів	 —	 1307,36	 км,	 у	
т.ч.	газопроводів	високого	тиску	—	196,25	км,	
газопроводів	 середнього	 тиску	 —	 345,35	 км,	
газопроводів	низького	тиску	—	765,76	км.

Одним	 із	 головних	 завдань	 ефективного	
паливно-енергетичного	 комплексу	 міста	
є	 оптимізація	 схем	 	 енергопостачання,		
зменшення	 невиправданих	 витрат	
енергоносіїв.	
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У	рамках	Міської	програми	відшкодування	
частини	 кредитів,	 отриманих	 об’єднаннями	
співвласників	 багатоквартирних	 будинків,	
житлово-будівельними	 кооперативами,		
органами	 самоорганізації	 населення,	
фізичними	 особами	 на	 впровадження	

заходів	 з	 енергозбереження,	 реконструкції	
і	 модернізації	 багатоквартирних	 будинків,	
інших	 об’єктів	 житлового	 фонду	 у	 м.	 Одесі,	
на					2015-2016	роки	з	міського	бюджету	було	
виплачено	компенсацію	1-му	ОСББ,	2-м	ЖБК	
та	108-ми	фізичним	особам. Централізоване водопостачання 

міста з 2004 року забезпечує
філія «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс».

Поверхневим джерелом водопостачання 
є річка Дністер (40 км від міста Одеси). 
Очищення поверхневої води проводиться 
на єдиному водоочисному комплексі 

3«Дністер» потужністю 820 тис.м  на добу, 
з водозабором біля м. Біляївка 
Одеської області.

Загальна протяжність водовідводів і водопровідних 
мереж становить - 1644,4 км., загальний обсяг 

3резервуарів міста - 331,1 м . 
Висока зношеність магістральних і розподільних 
мереж - основна проблема водопостачання міста. 

стічних вод від споживачів міста Одеси 
на каналізаційні очисні споруди СБО «Північна» 
і СБО «Південна» здійснює міська каналізація.

Водовідведення 

Потужність міських очисних споруд 
3219 млн.м ,

загальна протяжність каналізаційної 
мережі міста становить 730,08 км
Каналізаційні мережі прокладені на глибині 2-13 м, 
протяжність напірних колекторів - 689,14 км,

217 690 тис.м  
Загальна площа житлового фонду міста Одеси 

становить 

Житловий фонд міста має високий рівень зносу: 

у 2015 році введено 
в експлуатацію 

багатоквартирних 
будинків 

658 будинків 
2площею 246,4 тис.м ,

де проживає 13161 особа, 

 визнані ветхими

308 будинків 
2площею 94,0 тис.м , 

де проживають 5533 особи,

визнані аварійними 

   Для поліпшення комфорту мешканців міста та підвищення 
енергоефективності будинків з міського бюджету здійснюється 
компенсація на впровадження заходів з енергозбереження, 
реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків 
та інших житлових приміщень. 
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Електропостачання
в місті забезпечує ПАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго». 
Джерелами електропостачання є такі вузлові підстанції:
ПС «Усатово»; ПС «Н. Одеська »; ПС «Центроліт»; Одеська ТЕЦ.

Джерела електропостачання м. Одеси

57,40%

23,56%

2,10%

16,94%

ПС «Усатово»

ПС «Н. Одеська »

ПС «Центроліт»

Одеська ТЕЦ

З метою забезпечення стабільного 
енергопостачання центральної частини міста 
згідно з Планом розвитку розподільних 
електричних мереж на період 2016-2025 рр. 
в місті збудована нова електропідстанція 110 кВ 
«Маразліївська».

міста здійснюється комунальним підприємством 
«Теплопостачання міста Одеси», 
яке надає послуги централізованого 
теплопостачання більше 95% абонентів міста.

   Кількість котелень, які перебувають у повному 
господарському віданні
КП «Теплопостачання міста Одеси», – 143 од. 
з 413 котлами, в т.ч. вугільних – 7 од., решта – газові. 

   Загальна потужність теплогенеруючого обладнання
КП «ТмО» – 1792,4 Гкал/год. Основний обсяг для
теплової енергії для споживачів постачається
від 7 районних котелень та ПАТ «Одеська ТЕЦ».
Для теплопостачання окремих будинків, житлових 
та промислових комплексів використовуються 
6 квартальних та 130 малих котелень.

Газопостачання
міста здійснює ПАТ «Одесагаз» 

Загальний обсяг газифікації міста по 
базі природного газу становить 94%. 
Три газорозподільні станції подають 
газ високого, середнього 
та низького тиску. 

Обсяг газопостачання –
протяжність розподільних газопроводів  1307,36 км, в т.ч. –

3668,6 млн.м, 
– – газопроводів високого тиску  196,25 км; 

газопроводів середнього  тиску 345,35 км; – –  
 газопроводів низького тиску  765,76 км.– –

Обсяг газопостачання –  
протяжність розподільних газопроводів – 1307,36 км, в т.ч.

3668,6 млн.м, 
– газопроводів високого тиску – 196,25 км;
– газопроводів середнього  тиску – 345,35 км; 
– газопроводів низького тиску – 765,76 км.

Протяжність теплових мереж  774,5 км, в т.ч.–
магістральних мереж  158,1 км, мереж опалення 457,2 км, – – 
мереж гарячого водопостачання  166,2 км.–

Централізоване водопостачання 
міста з 2004 року забезпечує

філія «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс».

Поверхневим джерелом водопостачання 
є річка Дністер (40 км від міста Одеси). 
Очищення поверхневої води проводиться 
на єдиному водоочисному комплексі 

3«Дністер» потужністю 820 тис.м на добу, 
з водозабором біля м. Біляївка 
Одеської області.

Загальна протяжність водовідводів і водопровідних 
мереж становить - 1644,4 км, загальний обсяг 3резервуарів міста - 233,1 м . 
Висока зношеність магістральних і розподільних 
мереж - основна проблема водопостачання міста. 

стічних вод від споживачів міста Одеси 
на каналізаційні очисні споруди СБО «Північна» 
і СБО «Південна» здійснює міська каналізація.

Водовідведення 

Потужність міських очисних споруд 
3219 млн.м,

загальна протяжність каналізаційної 
мережі міста становить 730,08 км
Каналізаційні мережі прокладені на глибині 2-13 м, 
протяжність напірних колекторів - 689,14 км,

217 690 тис.м 
Загальна площа житлового фонду міста Одеси 

становить 

Житловий фонд міста має високий рівень зносу: 

у 2015 році введено 
в експлуатацію 

багатоквартирних 
будинків 

658 будинків 
2площею 246,4 тис.м,

де проживає 13161 особа, 

 визнані ветхими

308 будинків 
2площею 94,0 тис.м, 

де проживають 5533 особи,

визнані аварійними 

   Для поліпшення комфорту мешканців міста та підвищення 
енергоефективності будинків з міського бюджету здійснюється 
компенсація на впровадження заходів з енергозбереження, 
реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків 
та інших житлових приміщень. 
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У 2016 році закладено та здійснюється будівництво близько
 50-ти багатоквартирних будинків

Електропостачання
в місті забезпечує ПАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго». 
Джерелами електропостачання є такі вузлові підстанції:
ПС «Усатово»; ПС «Н. Одеська »; ПС «Центроліт»; Одеська ТЕЦ.

Джерела електропостачання м. Одеси

57,40%

23,56%

2,10%

16,94%

ПС «Усатово»

ПС «Н. Одеська »

ПС «Центроліт»

Одеська ТЕЦ

З метою забезпечення стабільного 
енергопостачання центральної частини міста 
згідно з Планом розвитку розподільних 
електричних мереж на період 2016-2025 рр. 
в місті збудована нова електропідстанція 110 кВ 
«Маразліївська».

міста здійснюється комунальним підприємством 
«Теплопостачання міста Одеси», 
яке надає послуги централізованого 
теплопостачання більше 95% абонентів міста.

   Кількість котелень, які перебувають у повному 
господарському віданні
КП «Теплопостачання міста Одеси», – 143 од. 
з 413 котлами, в т.ч. вугільних – 7 од., решта – газові. 

   Загальна потужність теплогенеруючого обладнання
КП «ТмО» – 1792,4 Гкал/год. Основний обсяг для
теплової енергії для споживачів постачається
від 7 районних котелень та ПАТ «Одеська ТЕЦ».
Для теплопостачання окремих будинків, житлових 
та промислових комплексів використовуються 
6 квартальних та 130 малих котелень.

Газопостачання
міста здійснює ПАТ «Одесагаз» 

Загальний обсяг газифікації міста по 
базі природного газу становить 94%. 
Три газорозподільні станції подають 
газ високого, середнього 
та низького тиску. 

Обсяг газопостачання –
протяжність розподільних газопроводів  1307,36 км, в т.ч. –

3668,6 млн.м, 
– – газопроводів високого тиску  196,25 км; 

газопроводів середнього  тиску 345,35 км; – –  
 газопроводів низького тиску  765,76 км.– –

Обсяг газопостачання –  
протяжність розподільних газопроводів – 1307,36 км, в т.ч.

3668,6 млн.м, 
– газопроводів високого тиску – 196,25 км;
– газопроводів середнього  тиску – 345,35 км; 
– газопроводів низького тиску – 765,76 км.

Протяжність теплових мереж  774,5 км, в т.ч.–
магістральних мереж  158,1 км, мереж опалення 457,2 км, – – 
мереж гарячого водопостачання  166,2 км.–
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1.8. Екологічна ситуація 
на території міста

Одеса	—	місто-курорт,	великий	промисловий	
центр	 із	 розгалуженою	 транспортною	
розв’язкою:	 автомобільною,	 залізничною,	
морською.

Викиди	в	атмосферу	від	стаціонарних	джерел	
у	2015	році	становили	—	9,7	тис.т,	від	усіх	видів	
транспорту	 —	 43,3	 тис.т.	 Щільність	 викидів	
забруднюючих	речовин	в	атмосферне	повітря	від	
стаціонарних	та	пересувних	джерел	забруднення	
у	 розрахунку	 на	 1	 км2	 —	327,4	 т,	 на	 1	 особу	 —	
52,3	кг.

Основна	 частка	 викидів	 від	 стаціонарних	
джерел	 підприємств:	 ПАТ	 «Одесагаз»	 —	 25,1%	
до	 загального	 обсягу,	 філії	 «Інфоксводоканал»					
ТОВ	 «Інфокс»	 —	 4,5%	 та	 КП	 «Теплопостачання	
міста	Одеси»	—	2,7%.

Спостереження	 за	 станом	 атмосферного	
повітря	 здійснюється	 8	 стаціонарними	 постами,		
7	з		яких		розташовані		в		найбільш		забруднених	

районах	міста	(промислові	зони	і	транспортні	
розв’язки),	1	—	у	курортній	зоні	(Французький	
бульвар),	 де	 індекс	 забруднення	 становить		
4	одиниці,	що	у	два	рази	нижче	середнього	по	
Україні,	а	також	муніципальною	пересувною	
лабораторією.	

Високий	 рівень	 забруднення	 повітря	
основними	 і	 специфічними	 домішками	
відзначений	 в	 районі	 ПАТ	 «Одесагаз»,	
філії	 «Інфоксводоканал»	 ТОВ	 «Інфокс»,	
КП	«Теплопостачання	м.	Одеси».	

Інтенсивність	 забруднення	 атмосфери	
автомобільним	 транспортом	 зростає	
через	 збільшення	 кількості	 приватного	
автотранспорту.	Основні	причини	в	тому,	що	
викиди	 від	 всіх	 видів	 транспорту	 в	 5,4	 рази	
більше	 від	 промислових	 і	 складають	 82,6	 %	
від	сумарної	кількості	викидів.

Електропостачання
в місті забезпечує ПАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго». 
Джерелами електропостачання є такі вузлові підстанції:
ПС «Усатово»; ПС «Н. Одеська »; ПС «Центроліт»; Одеська ТЕЦ.

Джерела електропостачання м. Одеси

57,40%

23,56%

2,10%

16,94%

ПС «Усатово»

ПС «Н. Одеська »

ПС «Центроліт»

Одеська ТЕЦ

З метою забезпечення стабільного 
енергопостачання центральної частини міста 
згідно з Планом розвитку розподільних 
електричних мереж на період 2016-2025 рр. 
в місті збудована нова електропідстанція 110 кВ 
«Маразліївська».

міста здійснюється комунальним підприємством 
«Теплопостачання міста Одеси», 
яке надає послуги централізованого 
теплопостачання більше 95% абонентів міста.

   Кількість котелень, які перебувають у повному 
господарському віданні
КП «Теплопостачання міста Одеси», – 143 од. 
з 413 котлами, в т.ч. вугільних – 7 од., решта – газові. 

   Загальна потужність теплогенеруючого обладнання
КП «ТмО» – 1792,4 Гкал/год. Основний обсяг для
теплової енергії для споживачів постачається
від 7 районних котелень та ПАТ «Одеська ТЕЦ».
Для теплопостачання окремих будинків, житлових 
та промислових комплексів використовуються 
6 квартальних та 130 малих котелень.

Газопостачання
міста здійснює ПАТ «Одесагаз» 

Загальний обсяг газифікації міста по 
базі природного газу становить 94%. 
Три газорозподільні станції подають 
газ високого, середнього 
та низького тиску. 

Обсяг газопостачання –
протяжність розподільних газопроводів  1307,36 км, в т.ч. –

3668,6 млн.м, 
– – газопроводів високого тиску  196,25 км; 

газопроводів середнього  тиску 345,35 км; – –  
 газопроводів низького тиску  765,76 км.– –

Обсяг газопостачання –  
протяжність розподільних газопроводів – 1307,36 км, в т.ч.

3668,6 млн.м, 
– газопроводів високого тиску – 196,25 км;
– газопроводів середнього  тиску – 345,35 км; 
– газопроводів низького тиску – 765,76 км.

Протяжність теплових мереж  774,5 км, в т.ч.–
магістральних мереж  158,1 км, мереж опалення 457,2 км, – – 
мереж гарячого водопостачання  166,2 км.–
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1.9. Фінансово-бюджетна 
ситуація 

Бюджет	 міста	 Одеси	 є	 місцевим	
бюджетом	 та	 не	 містить	 поділу	 на	 бюджети	
районних	 рівнів.	 Організація	 бюджетного	
процесу	в	місті	Одесі	здійснюється	відповідно	
до	Конституції	України,	Бюджетного	кодексу	
України,	 законів	 України	 про	 Державні	
бюджети	України	на	відповідні	роки	та	інших	
законодавчих	актів.

На	 відміну	 від	 попередніх	 років,	
	у	2015	році	як		в	Україні,	так		в	Одесі	зокрема,	
застосовано	 новий	 підхід	 до	 формування	
доходної	 частини	 місцевого	 бюджету,	 що	
було	впроваджено	в	рамках	урядових	заходів	
з	децентралізації	бюджетних	відносин.	

Зокрема,	 місцевим	 територіальним	
громадам	 передбачена	 передача		

з	державного	бюджету	до	місцевих	бюджетів	
надходжень	 плати	 за	 надання	 інших	
адміністративних	 послуг	 та	 державного	
мита;	 розширено	 базу	 оподаткування	
податком	на	майно,	яка	додатково	включає	
податок	 на	 нерухоме	 майно,	 відмінне	
від	 земельної	 ділянки;	 плату	 за	 землю;	
транспортний	 податок.	 Також	 розширено	
базу	оподаткування	податку	на	нерухомість	
шляхом	 включення	 до	 оподаткування	 цим	
податком	 комерційного	 (нежитлового)	
майна.

Зазначені	 зміни	 дозволили	 місту	 Одесі	
суттєво	 збільшити	 обсяги	 надходжень	 до	
бюджету.
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в т.ч. бюджет розвитку 43,4%

в т.ч. податок на доходи 
фізичних осіб 50,5%,

плата за землю 13,4%,
єдиний податок 13,3%,
акцизний податок 9,4%.

Загальний фонд
49,8%

Міжбюджетні трансферти
43,6%

Спеціальний фонд
6,6%

Структура бюджету міста Одеси 
на 2015 рік

У 2015 році відбулись зміни в джерелах формування загального 
та спеціального фондів місцевих бюджетів. 

Зокрема, всі податки та збори, а також більша частина 
неподаткових надходжень зараховується до загального фонду 
бюджету. 

У	 2015	 році	 норматив	 відрахувань	 по	
податку	на	доходи	фізичних	осіб	до	бюджету	
м.	 Одеси	 зменшено	 з	 75%	 до	 60%.	 При	
цьому	 з	 Державного	 бюджету	 України	 на		

2015	рік	передбачено	надання	до	загального	
фонду	 бюджету	 міста	 Одеси	 медичної	 та	
освітньої	 субвенцій	 (680	 986,0	 тис.грн	 та																																	
	740	432,6		тис.грн	відповідно).

ВИДАТКИ
Протягом 2012-2015 рр. видаткова частина бюджету 

міста зберігала соціальну спрямованість: 71,4% видатків 
спрямовувалися на такі галузі, як «Соціальний захист і 
соціальне забезпечення», «Соціально-культурна сфера» 
(освіта, охорона здоров’я, культура та мистецтво, 
фізична культура та спорт).
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Новації	 у	 системі	 місцевого	 бюджетування	
дали	 змогу	 не	 тільки	 суттєво	 збільшити	
фінансовий	 ресурс	 бюджету	 міста,	 а	 і	 змінити	
структуру	видаткової	частини	бюджету.	

Так,	 у	 структурі	 видатків	 бюджету	 міста	
у	 2012-2014	 рр.	 питома	 вага	 капітальних	
вкладень	 бюджету	 розвитку	 складала	 у	
середньому	5,8%,	а	вже	у	2015	році	—	15,5	%.	
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Зростання	 надходжень	 до	 бюджету	 міста	 у	
2015	році	дозволило	 	забезпечити	реалізацію	
інфраструктурних	 проектів,	 пов’язаних	 з	
розвитком	 міста	 (будівництво,	 ремонт	 та	
реконструкція	 об’єктів	 соціально-культурної	
сфери,	 дорожнього	 та	 житлово-комунального	

господарства,	 транспортного	 комплексу	
тощо).	У	2015	році	капітальні	видатки	бюджету	
розвитку	міста	Одеси	склали	993,4	млн.	грн,	що	
майже	у	2	рази	більше,	ніж	загалом	за	останні	
3	роки.

Соціально-культурна
сфера

Інші видатки

Органи місцевого самоврядування

Соціально-культурна
сфера

Обслуговування боргу

Житлово-комунальне господарство

Соціальний захист

Будівництво

Інші видатки

Транспортне, дорожнє господарство

Органи місцевого самоврядування

Засоби масової інформації
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Одеською	 міською	 радою	 проводилась	
політика	 щодо	 ефективного	 управління	
місцевим	 боргом.	 Дострокове	 погашення	

боргових	 зобов’язань	 позитивно	 вплинуло	
на	 рівень	 кредитного	 рейтингу	 та	 рейтингу	
інвестиційної	привабливості	міста.		

Завдяки	 проведеним	 спільним	 заходам	
і	 реальним	 показникам,	 затвердженим	 у	
бюджеті	 міста	 Одеси	 останніми	 роками,	
вдалося	 стабілізувати	 стан	 справ	 по	 бюджетній	
заборгованості.

ðîê³â

993,4

На	 початок	 2012	 року	 кредиторська	
заборгованість	 бюджету	 міста	 (без	 урахування	
видатків	 за	 рахунок	 міжбюджетних	 трансфертів)	
становила	 225,0	 млн.грн,	 а	 починаючи	 з		
01	липня	2015	року	кредиторська	заборгованість	
по	бюджету	міста	відсутня.
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1.10. Розвиненість мережі та дієвість громадських організацій, 
органів самоорганізації населення, рівень співпраці влади 
з громадськими організаціями та приватними структурами 

В	Одесі	створені	умови	для	участі	населення	
у	 вирішенні	 питань	 місцевого	 значення.	 Статут	
територіальної	громади	м.	Одеси	регламентував	
використання	 норм	 прямої	 демократії	 (місцеві	
ініціативи,	 громадські	 слухання,	 зібрання	
мешканців),	 визначив	 робочі	 органи	 для	
проведення	консультацій	влади	 і	представників	
громадськості,	 механізми	 контролю	 влади,	 її	
регулярну	звітність.	

Підвищення	 якості	 життя	 мешканців,	
що	 проживають	 у	 мікрорайонах	 міста,	 на	
території	 яких	 здійснюють	 свою	 діяльність	
органи	 самоорганізації	 населення	 (СОН),	 та	
задоволення	соціальних,	культурних,	побутових	
та	інших	потреб	населення	здійснюється	шляхом	
сприяння	у	наданні	 їм	відповідних	послуг	через	
органи	СОН.	

Одеса	 є	 лідером	 у	 розвитку	 органів	
самоорганізації	населення.	У	2015	році	у	місті	
діяло	 42	 органи	 самоорганізації	 населення,	
зареєстровано	як	юридичні	особи	в	тому	числі		
36	 комітетів	 мікрорайонів,	 два	 квартальних	
комітети.
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Розподіл органів 
самоорганізації населення

 по районах м. Одеси



ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТА 
ОБМЕЖЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ МІСТА 

(SWOT-АНАЛІЗ) 
РОЗДІЛ 2

При здійсненні SWOT-аналізу проведено стратифікацію 
територіального простору, тобто розшарування простору за 
певними складовими.

СИЛЬНІ ТА СЛАБКІ СТОРОНИ 
РОЗВИТКУ М. ОДЕСИ

1. ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ ТА ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ 
ПОТЕНЦІАЛ

•	 Вигідне	географічне	розташування	на	перехресті	міжнародних	транспортних	
коридорів
•	 Приморське	та	прикордонне	розташування
•	 Практично	не	замерзаюча	гавань	порту
•	 Переважно	рівнинний	рельєф	місцевості,	на	якій	розташоване	місто
•	 Сформований	у	країнах	світу	імідж	міста;	світова	популярність	та	привабливість	
багатою	історією	та	архітектурою
•	 Розвинена	транспортна	мережа	(морський,	повітряний,	залізничний,	
автомобільний	транспорт)	
•	 Налагоджені	транспортні	зв’язки	міста	та	приміських	територій
•	 Регіональний	центр	
•	 Сприятливі	для	життєдіяльності	природно-кліматичні	умови	
•	 Наявний	оздоровчо-рекреаційний	потенціал	(море,	лікувальні	грязі,	мінеральні	
джерела,	ропа	лиманів)
•	 Сприятливі	умови	для	поєднання	різних	видів	туризму	та	оздоровлення

Сильні сторони (внутрішні переваги)

•	 Нетранзитний	характер	судноплавства	у	Чорному	морі	
•	 Значні	труднощі	із	розширенням	кордонів	міста
•	 Наявність	мережі	катакомб	
•	 Обмеженість	територій,	сприятливих	для	забудови
•	 Розтягнутість	міста	та	відповідно	інфраструктури	і	комунікацій	через	
розташування	міста	переважно	вздовж	моря	по	вісі	«Південь-Північ»
•	 Розташування	в	межах	міста	основних	об’єктів	транспортної	інфраструктури	–	
порту,	аеропорту,	товарних	залізничних	станцій

Слабкі сторони (внутрішні недоліки)

2. НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Сильні сторони (внутрішні переваги)

•	 Високий	освітній	рівень	населення
•	 Значний	трудовий	досвід	та	навички	місцевого	населення	у	відповідних	галузях	
спеціалізації
•	 Наявність	кваліфікованої	робочої	сили	
•	 Значний	інтелектуальний,	освітній,	науковий	та	науково-дослідницький	потенціал
•	 Науковий	та	практичний	досвід	оздоровлення	та	реабілітації	різних	категорій	
населення
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•	 Висока	щільність	населення
•	 Невисокий	середній	рівень	тривалості	життя	населення
•	 Зниження	добробуту	населення
•	 Перевищення	коефіцієнта	смертності	над	коефіцієнтом	народжуваності	населення
•	 Трудова	міграція	молоді	та	економічно	активного,	працездатного	населення
•	 Слабкі	можливості	працевлаштування
•	 Високий	рівень	захворюваності	на	туберкульоз,	ВІЛ-СНІД

Слабкі сторони (внутрішні недоліки)

3. ЕКОЛОГІЯ

•	 Наявність	об’єктів	природно-заповідного	фонду
•	 Безкоштовне	бюветне	водозабезпечення
•	 Використання	гуманного	методу	зниження	чисельності	безпритульних	тварин	
природним	шляхом
•	 Системний	моніторинг	атмосферного	повітря
•	 Активне	співробітництво	громадських	організацій	з	міською	владою	щодо	
вирішення	екологічних	проблем	та	підвищення	екологічної	культури	населення
•												Покращення	екологічного	стану	Чорного	моря	за	рахунок	введення	в	
дію	об’єкта	«Глибоководний	випуск»
•												Переведення	промислових	підприємств	на	застосування	екологічних	
стандартів

Сильні сторони (внутрішні переваги)

•	 Перевищення	гранично	допустимих	концентрацій	шкідливих	речовин	в	атмосферному																											
повітрі	у	промислових	зонах
•	 Високий	рівень	антропогенного	навантаження	на	повітряний	басейн	міста	
•	 Загроза	втрати	унікальної	екосистеми	Куяльницького	лиману
•	 Незадовільний	стан	інфраструктури	інженерно-технічного	та	цивільного	захисту	
населення
•	 Відсутність	сміттєпереробних	заводів	та	ефективної	системи	збору	і	утилізації	відходів

Слабкі сторони (внутрішні недоліки)
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4. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ

Сильні сторони (внутрішні переваги)

•	 Різноманітна	житлова	забудова
•	 Наявність	розгалуженої	мережі	соціальних	установ
•	 Розвиток	сучасних	засобів	зв’язку	
•	 Оновлення	електромереж	та	будівництво	нової	електропідстанції	в	
центральній	частині	міста
•	 Наявність	розгалуженої	мережі	електропостачання,	водопостачання,	
каналізації,	теплопостачання
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•	 Високий	рівень	морального	та	фізичного	зносу	житлового	фонду,	насамперед	
центральної	частини	міста	
•	 Низький	рівень	забезпеченості	житлом	порівняно	із	загальнодержавним	рівнем
•	 Низький	рівень	власного	енергозабезпечення
•	 Значний	знос	основних	фондів	і	висока	енергоємність	житлово-комунальної	сфери
•	 Висока	зношеність	інженерної	інфраструктури	міста	(магістральних	і	розподільних	
мереж	електро-,	тепло-,	водопостачання,	каналізації)
•	 Зростання	енергетичних	навантажень	на	міську	енергосистему	внаслідок	
структурних	змін	в	енергоспоживанні
•	 Висока	аварійність	на	комунальних	інженерних	комунікаціях
•	 Висока	зношеність,	неефективність	та	моральна	застарілість	ТЕЦ,	яка	вичерпала	
свій	ресурс	і	потребує	заміни

Слабкі сторони (внутрішні недоліки)

5. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

•	 Велика	кількість	пам’ятників	архітектури,	історії	й	культури
•	 Розгалужена	мережа	закладів	середньої	та	вищої	освіти
•	 Велика	кількість	санаторіїв	та	будинків	відпочинку	
•	 Розгалужена	мережа	культурно-розважальних	закладів
•												Наявність	значної	кількості	загальноосвітніх	та	спеціальних	навчальних	закладів	
усіх	рівнів	акредетації

Сильні сторони (внутрішні переваги)

Слабкі сторони (внутрішні недоліки)

•	 Низький	рівень	електронних	державних	та	соціальних	комунікацій
•	 Низький	рівень	конкурентоспроможності	курортних	та	туристичних	послуг,	їх	
невідповідність	світовим	стандартам	
•	 Недостатня	забезпеченість	дошкільними	закладами
•	 Приміщення	більшості	медичних	закладів	потребують	ремонту,	значна	частина	
обладнання	застаріла
•	 Значна	кількість	пам’ятників	архітектури,	історії	та	культури	потребує	реставрації

6. ТУРИЗМ

Сильні сторони (внутрішні переваги)

•	 Унікальні	природно-кліматичні	умови
•	 Впізнаваність	і	привабливість	образу	міста	в	Україні	та	світі
•	 Значна	кількість	культурно-історичних	визначних	пам’яток
•	 Всесвітньо	відомі	туристичні	бренди	(Одеський	національний	академічний	театр	опери	
та	балету,	Потьомкінські	сходи,	вул.	Дерибасівська,	катакомби	тощо)
•	 Проведення	щорічних	свят	«День	гумору»,	«День	міста»,	різноманітних	фестивалів
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•	 Труднощі	з	організацією	круїзного	туризму
•	 Критичне	зменшення	санаторно-курортної	бази	та	незадовільна	якість	обслуговування	
в	існуючій	за	рідкісним	винятком
•	 Невідповідність	ціни	та	якості	послуг,	які	надаються	підприємствами	індустрії	туризму
•	 Уповільнення	темпів	зростання	за	видами	подорожей

7. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

•	 Наявність	конкурентоспроможних	секторів	економіки
•	 Диверсифікована	промисловість
•	 Наявність	значного	економічного	потенціалу	(промисловий,	транспортний,	
рекреаційний	тощо)
•	 Наявність	умов	для	мультимодальних	перевезень	та	комбінування	різних	видів	
транспорту
•	 Значний	морегосподарський	потенціал
•	 Умови	для	створення	портово-промислових	комплексів	
•	 Активне	підприємницьке	середовище
•	 Активна	розробка	містобудівної	документації	на	місцевому	рівні	для	забезпечення	
інвестиційних	процесів
•	 Розвиток	системи	центрів	надання	адміністративних	послуг
•	 Значна	питома	вага	міста	в	економіці	регіону
•	 Розгалужена	мережа	фінансових	установ	(банки,	страхові	компанії	тощо)
•	 Наявність	концепції	інвестиційного	розвитку	«Одеса	5Т»

Сильні сторони (внутрішні переваги)

•	 Високий	рівень	фізичного	та	морального	зносу	виробничих	фондів	
•	 Залежність	експорту	від	російського	споживчого	ринку
•	 Недостатній	рівень	завантаження	виробничих	потужностей	підприємств
•	 Недостатній	рівень	наукоємних	та	інноваційних	виробництв
•	 Мала	частка	випуску	інноваційної	та	конкурентоздатної	новітньої	продукції
•	 Висока	енерго-	та	ресурсовитратність	виробництва
•	 Слабка	участь	банківського	сектору	у	кредитуванні	економіки	та	підприємницького	
сектору,	високі	ставки	кредитування
•	 Несприятливий	інвестиційний	клімат	у	державі
•	 Непрацюючі	та	збиткові	великі	промислові	підприємства
•	 Нестабільне	податкове	законодавство
•	 Недостатня	конкурентоспроможність	міста-курорту	на	вітчизняному	та	світовому	
ринках

Слабкі сторони (внутрішні недоліки)

РОЗДІЛ 2

Слабкі сторони (внутрішні недоліки)

•													Збільшення	кількості	засобів	розміщення	туристів	та	підприємств	ресторанного	
господарства
•														Наявність	значної	кількості	туристичних	компаній
•														Ділова	активність	місцевого	населення
•														Розвиток	усіх	видів	туризму	(культурно-розважальний,	гастро-	та	енотуризм,	подієвий,	
освітній,	діловий,	оздоровчий	тощо)
•													Кооперація	влади	—	бізнесу	—	громади
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МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ 
РОЗВИТКУ М. ОДЕСИ

1. ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ

•	 Створення	розгалуженої	системи	дошкільних	закладів
•	 Допомога	багатодітним	сім’ям
•	 Підвищення	рівня	соціальних	гарантій	для	сімей	з	дітьми

Можливості

•	 Зменшення	чисельності	населення
•	 Збільшення	частки	населення	пенсійного	віку	і,	як	наслідок,		демографічного	
навантаження
•	 Поширення	небезпечних	хвороб:	туберкульозу,	ВІЛ-СНІДу,	наркоманії
•	 Збільшення	кількості	іноземних	мігрантів	з	найбідніших	країн	та	близькосхідних	країн

Загрози

2. ЕКОНОМІКА

•	 Використання	європейських	структурних	фондів	для	фінансування	проектів,	
доступ	до	програм	ЄС
•	 Участь	міста	у	реалізації	проектів	ЄС,	міжнародних	фінансових	організацій,	а	
також	проектів,	передбачених	Стратегіями		розвитку	області	та	міста
•	 Розробка	програм	з	оздоровлення	великих	промислових	підприємств
•	 Покращення	інвестиційного	клімату	
•	 Зменшення	питомої	ваги	тіньової	економіки
•	 Спрощення	дозвільної	системи	у	бізнесі	та	земельних	відносинах

Можливості

•	 Негативні	наслідки	від	введення	зарубіжних	ембарго	і	економічних	санкцій
•	 Висока	залежність	від	російського	споживчого	ринку
•	 Труднощі	переходу	на	технічні	регламенти	ЄС
•	 Підвищення	рівня	тіньової	економіки
•	 Посилення	конкуренції	з	боку	інших	міст	України	та	світу	з	позицій	ціни,	дотримання	
стандартів	якості,	безпеки	споживання,	екологічності	товарів	та	послуг	тощо

Загрози
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•	 Зростання	обсягів	імпорту	товарів	побутового	призначення,	продуктів	харчування,	
продукції	машинобудування
•	 Високі	політичні	ризики	для	бізнесу	при		зміні	влади	
•	 Зростання	енергетичної	залежності	економіки	міста

Загрози

3. ТУРИЗМ

•	 Заморожування	кримських	туристичних	маршрутів
•	 Не	повністю	реалізований	туристичний	потенціал,	включаючи	культурно-історичну	
спадщину	(історія,	архітектура)
•	 Збільшення	кількості	відпочиваючих	та	туристів
•	 Включення	історичного	центру	міста	до	основного	списку	Всесвітньої	спадщини		
ЮНЕСКО	
•	 Збільшення	обсягів	внутрішнього	та	зовнішнього	туризму
•												Інвестиційна	привабливість	сфери	туризму
•												Модернізація	та	реконструкція	існуючої	матеріально-технічної	бази	туристичної	
інфаструктури
•												Впровадження	заходів	щодо	активнішого	розвитку	ділового	туризму
•												Вихід	на	нові	туристичні	ринки

Можливості

•	 Зростання	антропогенного,	екологічного	та	техногенного	навантаження
•	 Забруднення	твердими	побутовими	відходами	
•	 Забруднення	повітря
•	 Скорочення	пляжної	зони	загального	користування
•	 Недостатня	кількість	професійно	підготовлених	кадрів	в	індустрії	туризму
•												Зростаюча	конкуренція	серед	туристичних	регіонів	України
•												Зниження	платоспроможного	попиту	населення
•												Ризик	зниження	туристичного	потоку	при	погіршенні	криміногенної	ситуації	в	
місцях	дислокації	туристичних	об’єктів

Загрози

4. РЕГІОНАЛЬНІ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ КОНТАКТИ

•	 Співпраця	з	українськими	містами	та	містами	країн-сусідів
•	 Розширення	міжнародних	контактів
•	 Міжрегіональна	співпраця
•	 Проведення	постійних	культурних	заходів	національного	та	світового	рівня	
(кінофестивалі	тощо)
•	 Активна	участь	у	світових	та	європейських	конкурсах	з	проектів	розвитку

Можливості

•	 Конкуренція	з	боку	сильних	партнерів
•	 Недостатній	досвід	з	організації	впровадження	міжнародних	проектів	технічної	
допомоги

Загрози
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	 Вектори	розвитку	міста	узгоджувалися	з	регіональними	та	державними	пріоритетами	
розвитку	області	та	країни,	визначеними	в	урядових	та		регіональних	документах	стратегічного	
спрямування.

5. РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

•	 Посилення	партнерства	«влада	—	бізнес	—	громада»
•	 Децентралізація	влади	та	розвиток	місцевого	самоврядування
•	 Залучення	грантових	коштів	на	розвиток	громади
•	 Активне	співробітництво	громадських	організацій	та	органів	місцевого	
самоврядування	щодо	вирішення		проблем	міста	
•	 Удосконалення	системи	управління	містом,	запровадження	електронного	
урядування

Можливості

•	 Обмежена	фінансова	база	місцевого	самоврядування
•	 Високі	політичні	ризики	для	місцевої	влади	при	зміні	центральної	влади	
•	 Недосконалість		законодавства	щодо	розвитку	місцевого	самоврядування
•	 Обмеження	повноважень	місцевих	громад	щодо	розпорядження	землею	
комунальної	власності	та	майном

Загрози

РОЗДІЛ 2
ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТА 

ОБМЕЖЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ МІСТА 
(SWOT-АНАЛІЗ) 
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 Стратегічне бачення розвитку Одеси

 ОДЕСА —	 самобутнє місто з багатою історією 
та культурою; відкритий до співпраці культурний, 
туристичний, курортно-рекреаційний центр 
України з комфортним та безпечним життєвим 
середовищем,  високим   рівнем   соціально-духовного 
життя; сучасний транспортно-логістичний вузол, 
промисловий, науковий, торговий центр, зручний 
для бізнесу та привабливий для інвесторів; місто, 
в якому влада турбується про майбутнє його 
мешканців, а одесити довіряють міській владі. 

Місія 
Одеси: 
забезпечення	 добробуту	 та	 високої	 якості	
життя	теперішніх	та	майбутніх	поколінь	в	умовах	
розвитку	 інноваційної	 економіки	 на	 засадах	
збереження	 культурних	 традицій,	 активізації	
міжнародного	 співробітництва,	 залучення	
інвестицій	 в	 реальний	 сектор,	 забезпечення	
енергоефективності,	 стимулювання	 розвитку	

hi-tech	 виробництв	 та	 технологій	 як	 основи	
інноваційно	орієнтованого	сервісного	сектору	
економіки	міста.

Ефективна	 реалізація	 пріоритетних	
напрямків	 передбачає	 вирішення	 комплексу	
взаємопов’язаних	завдань.

«Одеса – місто, 
в якому хочеться 
жити»
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СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ДІЙРОЗДІЛ 4

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА 
ОДЕСА
1.	Сприяння	розвитку	підприємництва

1.1. Реалізація заходів з підтримки малого та 
середнього бізнесу (коворкінг-центр, надання 
фінансово-кредитної підтримки, семінари-тренінги).

1.2. Підвищення рівня обізнаності населення з питань 
організації та провадження підприємницької діяльності.

1.3. Нарощування виробництва та експорту 
високотехнологічних виробів за рахунок модернізації 
виробництва, освоєння виробництва інноваційної 
конкурентоздатної нової продукції, впровадження 
новітніх енергозберігаючих технологій та систем якості, 
активної маркетингової політики.

1.4. Створення ефективної інноваційної інфраструктури, 
яка забезпечить комерціалізацію розробок одеських 
вчених та сприятиме створенню малих інноваційних 
підприємств, розвитку високотехнологічних галузей.

2.	Створення	привабливого	інвестиційного	клімату,	
сприяння	інвестиційній	діяльності

2.1. Організація та проведення міжнародних 
інвестиційних бізнес-форумів на регулярній основі.

2.2. Створення індустріального парку, технопарку.

2.3. Створення Інвестиційної ради, Інвестиційного бюро 
у рамках концепції «Одеса 5Т».

2.4. Створення системи моніторингу стану реалізації 
інвестиційних проектів.



ІННОВАЦІЙНА
ОДЕСА
1.	Сприяння	розвитку	інноваційної	діяльності

1.1. Запровадження у навчальний процес загальнооствітніх 
закладів електронних інтерекативних підручників.

1.2. Проведення конкурсів інноваційних проектів молоді.

ПРИВАБЛИВА
ОДЕСА
1.	Міжнародний	діловий	центр

1.1. Створення виставкового центру міжнародного рівня з 
постійно діючими демонстраційними залами.

1.2. Сприяння формуванню іміджу міста зі сприятливим 
середовищем для ділової активності.

1.3. Стимулювання проведення в місті міжнародних, 
всеукраїнських ділових зустрічей: форумів, семінарів, 
конференцій.

1.4. Сприяння створенню нових бізнес-центрів, 
бізнес-інкубаторів.

2.	Створення	умов	для	розвитку	ІТ-індустрії

2.1. Створення умов для формування та динамічного 
розвитку суб’єктів та кластерів у сфері ІТ-індустрії.

2.2. Проведення форумів, конференцій, семінарів щодо 
розвитку ІТ-сектору.

2.3. Створення онлайн-школи.

2.4. Реалізація проекту «Літня школа (олімпійське 
програмування, ІТ-соціальне підприємництво, ІТ-інновації, 
стартапи)».
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РОЗУМНА ОДЕСА
1.	Спрощення	процедури	отримання	адміністративних	послуг

1.1. Створення єдиної комп’ютерної мережі, яка буде 
об’єднувати всі виконавчі органи Одеської міської ради, 
комунальні підприємства, установи, інші заклади.

1.2. Розробка стандартів надання адміністративних 
послуг.

1.3. Створення єдиного центру надання адміністративних 
послуг «Прозорий офіс».

1.4. Створення автоматизованої системи призначення 
субсидій.

1.5. Створення можливості онлайн-платежів  
за адміністративні послуги.

2.	Прозора	та	ефективна	робота	міської	влади

2.1. Перехід на електронний документообіг 
між органами міської влади.

2.2. Створення сайтів та онлайн-сервісів, які 
забезпечуватимуть діалог жителів, громадських 
об’єднань з міською владою.

2.3. Завершення розробки системи містобудівного 
кадастру.

2.4. Створення депутатського, інвестиційного порталів 
на сайті міста.

2.5. Створення земельно-кадастрової карти.

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ДІЙРОЗДІЛ 4

3.	Безпечне	проживання	мешканців	міста		
(безпека	на	вулицях,	захист	майна)

3.1. Реалізація проекту «Безпечне місто» зі 
встановленням мережі відеокамер.

3.2. Створення інтелектуальної системи управління 
дорожнім рухом.

3.3. Реалізація проектів «Контроль фонових концентрацій 
забруднюючих речовин на вулицях міста», «Зелена карта 
міста».



ТУРИСТИЧНА 
ОДЕСА
1.	Створення	комфортного	середовища	для	
туристів	у	м.	Одесі

1.1. Активний розвиток культурно-розважального, 
гастро- та енотуризму, подієвого, освітнього, ділового 
оздоровчого та інших видів туризму.

1.2. Підвищення рівня професійної підготовки фахівців  у 
галузі туризму з метою доведення якості обслуговування 
до світових стандартів.

1.3. Створення музеїв під відкритим небом, 
етнокультурних комплексів з метою збереження, 
раціонального використання, популяризації та розвитку 
етнокультурної спадщини міста.

1.4. Впровадження проекту «Туристична карта гостя          
м. Одеси».

1.5. Створення і впровадження проекту безкоштовної 
інформаційної допомоги туристам міста волонтерами 
«Інфо Груп».

2.	Розвиток	інформаційної	інфраструктури	щодо	
туристичних	послуг

2.1. Розвиток туристичного порталу та просування 
брендингу (туристична символіка) міста.

2.2. Створення розгалуженої інформаційно-сервісної 
мережі туристичних послуг та туристичного маркування 
(маршрути, визначні пам’ятки тощо). Впровадження 
системи QR-кодів та інформаційних стендів по об’єктах 
туристичних маршрутів міста.

2.3. Створення та впровадження екскурсійних маршрутів 
у форматі 3D.
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3.	Просування	та	позиціонування	міста	як	міжнародного	туристичного	
центру,	цікавого	для	відвідування	протягом	усього	року

3.1. Щорічне проведення в місті форумів, конгресів, 
конференцій та програм-презентацій, що сприятимуть 
розвитку туризму в Одесі.

3.2. Участь м. Одеси у міжнародних та національних 
туристичних виставках, салонах, ярмарках, семінарах, 
конференціях, конгресах, засіданнях тощо.

3.3. Проведення Днів Одеси в містах України та інших 
країнах світу.

3.4. Відновлення співробітництва виконавчих органів 
Одеської міської ради з міжнародними організаціями, 
зокрема з організацією «Eurocities» («Євроміста») та 
«League of Histоrical Cities» («Ліга історичних міст»).

3.5. Підготовка програм співробітництва з порідненими 
містами Одеси.

3.6. Підписання угоди про встановлення побратимських 
зв’язків з м. Батумі (Грузія).

ЗРУЧНА ОДЕСА
1.	Модернізація	транспортної	інфраструктури

1.1. Здійснення реконструкції шляхопроводів, мостів, 
будівництво дворівневих розв’язок, автомагістралей, 
у т.ч. «Об’їзд м. Одеси», «Північ-Південь».

1.2. Оптимізація транспортного забезпечення 
ж/м Котовського з центром та ж/м Таїрова (реалізація 
проекту «Магістральний трамвайний маршрут прямого 
сполучення «Північ-Південь», «Легке метро»).

1.3. Будівництво транспортних розв’язок – шляхопроводів 
через залізничні переїзди «Більшовик» та «Лузанівка».

1.4. Проведення заміни колії трамвайної лінії маршруту 
№ 20 вздовж вулиці Вапняної, Хаджибейської дороги та 
проведення реконструкції існуючих трамвайних зупинок.

1.5. Оновлення рухомого складу міського 
електротранспорту.

1.6.  Модернізація трамвайних колій та контактної мережі.
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2.1. Створення сучасних спеціалізованих 
високотехнологічних перевантажувальних терміналів, 
збільшення потужностей морського порту.

2.2. Збільшення пропускної здатності 
контейнерних терміналів (переобладнання та розширення 
причалів, пристосованих для розміщення великої 
кількості контейнерів).

2.3. Сприяння успішній реалізації проекту будівництва 
контейнерного терміналу на Карантинному молу.

2.4. Сприяння подальшому розвитку 
мультимодального логістичного центру «Сухий порт». 

2.5. Комплексна реконструкція та будівництво 
Міжнародного  аеропорту «Одеса» із сучасною злітно-
посадковою смугою.

2.	Транспортно-логістичний	центр	міжнародного	рівня

1.7. Оптимізація транспортної мережі та парковок.

1.8. Відкриття маршрутів руху електроавтобусів.

1.9. Розробка транспортної схеми міста.

1.10. Запровадження системи безготівкової оплати проїзду  
в міському електричному транспорті «Електронний квиток».

1.11. Розвиток пасажирських перевезень інвалідів війни І і 
ІІ груп, інвалідів І групи різних нозологій, а також інвалідів 
ІІ групи з порушенням зору і опорно-рухового апарату 
та дітей-інвалідів у вигляді спеціального транспортного 
обслуговування транспортом спеціального призначення 
(служба «Інватаксі»).

ПРЕКРАСНА
ОДЕСА
1.	Відродження	історичного	вигляду	центру	міста

1.1. Систематизація та впорядкування інформації про 
об’єкти нерухомості – пам’ятки архітектури (історичної 
та культурної спадщини), які розташовані в історичній 
частині міста.

46 I 

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ДІЙ РОЗДІЛ 4



I 47

2.	Збереження	культурної	самобутності	Одеси

2.1. Одеса – подієва столиця України.

2.2. Створення культурного «хабу» в місті Одесі для 
залучення, акумулювання і сприяння в реалізації 
всіляких культурних проектів. 

2.3. Відкриття нових музейних комплексів.

3.	Удосконалення	просторової	організації	міста

3.1. Розробка детальних планів територій відповідно до 
генерального плану міста Одеси.

3.2. Формування перспективного плану добровільного 
об’єднання територіальних громад.

3.3. Збільшення території м. Одеси відповідно до 
затвердженого Генерального плану м. Одеси за 
погодженням суміжних територіальних громад.

3.4. Будівництво нових об’єктів архітектури із 
залученням найкращих світових архітекторів.

3.5. Реконструкція парків, скверів міста та створення 
нових об’єктів природно-заповідного фонду.

3.6. Інвентаризація та впорядкування земель
рекреаційного, історико-культурного 
і природоохоронного призначення.
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1.2. Реставрація будівель-пам’ятників історії та 
архітектури, які розташовані в історичному центрі Одеси.

1.3. Розробка детальних планів території в межах 
ареалів історичного центру міста

1.4. Виготовлення номінаційного досьє (програмний 
продукт та база даних) каталогу фасадів ядра 
історичного центру м. Одеси з метою включення до 
основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.



2.	Модернізація	житлового	господарства	та	поліпшення	
якості	комунальних	послуг

2.1. Реалізація Програми благоустрою околиць Одеси.

2.2. Створення умов доступності для осіб з обмеженими 
фізичними можливостями на об’єктах соціального та 
громадського призначення.

2.3. Заміна і модернізація ліфтів, що відпрацювали 
граничні терміни експлуатації.

2.4. Встановлення лічильників обліку гарячої та 
холодної води, теплової енергії в будинках Одеси.

2.5. Модернізація зовнішнього освітлення у м. Одесі.

1.	Забезпечення	одеситів	житлом,	підвищення	якості	
житлового	фонду	міста	та	комфорту	проживання	громадян

КОМФОРТНА
ОДЕСА

 
1.1. Будівництво житла для осіб, які відповідно до 
діючого законодавства потребують поліпшення 
житлових умов (за рахунок бюджетів усіх рівнів).

1.2. Створення умов для скорочення незавершеного 
будівництва житла.

1.3. Розробка та реалізація концепції комплексної 
реконструкції району «Молдаванка».

1.4. Поліпшення (модернізація, реконструкція) житлового 
фонду, збудованого у 50-60-х роках ХХ ст.

1.5. Реновація (реконструкція) житлових будинків від 
Пересипського мосту до мікрорайону «Лузанівка», 
включно з будівництвом власної розвинутої 
інфраструктури.

1.6. Поліпшення стану житлового фонду за рахунок 
капітального ремонту та реконструкції.
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4.1. Реконструкція берегозахисного комплексу 
міста Одеси.

4.2. Будівництво нових берегозахисних споруд від 
мису «Великий Фонтан» до смт Чорноморка.

4.	Благоустрій	та	захист	узбережжя	міста	від	небезпечних	
інженерно-геологічних	процесів

3.1. Будівництво нових та реконструкція, модернізація 
аварійних ділянок мереж тепло-, водо-, газо-, 
енергопостачання.

3.2. Будівництво автономних міні-котелень та 
забезпечення якісного теплопостачання.

3.3. Реконструкція системи зливової каналізації в 
центральній частині міста.

3.4. Будівництво котельні потужністю 15 Гкал/год. 
мікрорайону «Лузанівка» та теплових мереж з ІТП.

3.5. Проектування та будівництво нових замінних 
джерел теплопостачання для мікрорайону «Лузанівка» з 
розподільними мережами теплопостачання.

3.6. Реконструкція 7 котелень із заміною 17 застрілих 
вугільних котлів на сучасні економічні котли потужністю 
від 50 до 200 кВт.

3.7. Реконструкція систем водопостачання та 
каналізування в центральній частині міста.

3.	Модернізація	систем	тепло-,	водо-,	газо-,	енергозабезпечення

2.6. Реалізація заходів, спрямованих на стимулювання 
створення об’єднань співвласників та управителів 
багатоквартирних житлових будинків у м. Одесі.



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА
ОДЕСА
1.	Підвищення	рівня	енергоефективності

1.1. Застосування альтернативних (відновлювальних) 
джерел енергії.

1.2. Зменшення фізичних обсягів споживання 
енергоносіїв об’єктами економіки, комунального 
господарства та у побуті.

1.3. Підтримка інвестиційних проектів з
 енергозаощадження.

1.4. Заміна (модернізація) обладнання та впровадження 
сучасних технологій виробництва енергії.

1.5. Підвищення енергоефективності соціальних об’єктів, 
що фінансуються з місцевого бюджету, зокрема шляхом 
зменшення питомих втрат у теплових, електричних та 
водопровідних мережах (застосування енергосервісних 
контрактів).

1.6. Встановлення лічильників теплової енергії у 
житловому фонді м. Одеси.

4.3. Облаштування та благоустрій сучасних набережних.

4.4. Реалізація проекту «Ліквідація наслідків 
підтоплення території міста».

4.5. Проектування та будівництво аварійного скиду 
паводкових вод Хаджибейського лиману у м. Одесі.

4.6. Благоустрій Траси здоров’я.
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1.1. Утилізація твердих побутових відходів шляхом 
будівництва сміттєпереробного заводу.

1.2. Рекультивація територій «полів фільтрації»,  
Лузанівських ставків.

1.3. Створення сучасної системи моніторингу стану 
довкілля.

1.4. Зменшення викидів шкідливих речовин у 
навколишнє середовище.

1.5. Відродження парків і скверів міста. 

1.6. Реалізація проектів реконструкції акумулюючих 
ставків колишньої Джутової фабрики 
та парку Савицького.

1.7. Реконструкція Одеського зоологічного парку
 загальнодержавного значення.

1.8. Будівництво біогазової електростанції на полігоні 
твердих побутових відходів.

1.9. Встановлення зарядних станцій для електромобілей 
в м. Одесі.

1.10. Глубоководний випуск у м. Одесі.

1.11. Розробка проекту каналізування Крижанівської 
балки та узбережжя від курортно–пляжного комплексу 
«Аркадія» до 16-ї ст. Великого Фонтану.

1.12. Проведення наукових досліджень, проектних і 
проектно-конструкторських розробок, спрямованих на 
природоохоронні заходи.

1.13. Реконструкція станції біологічного очищення (СБО) 
«Північна» у м. Одесі.

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ДІЙРОЗДІЛ 4

1.	Забезпечення	екологічно	сприятливих	умов	життя	населення	міста	
та	збільшення	зелених	насаджень

ЧИСТА ОДЕСА



1.	Створення	умов	для	повноцінного	розвитку	
дітей	та	підлітків

1.1. Будівництво нових, ремонт та реконструкція 
існуючих дитячих дошкільних закладів.

1.2. Будівництво нових, капітальний ремонт і 
реконструкція існуючих загальноосвітніх навчальних 
закладів із сучасною інфраструктурою.

1.3. Покращення матеріально-технічної бази 
навчальних закладів комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси.

1.4. Завершення формування єдиного інформаційного 
освітнього середовища. Впровадження у навчально-
виховний процес інноваційних та інформаційно-
комунікаційних технологій.

1.5. Розширення мережі дитячо-юнацьких клубів та 
інших доступних центрів дозвілля.

1.6. Розробка і реалізація комплексної програми 
соціальної підтримки одиноких матерів і багатодітних 
сімей. Розширення мережі психологічних центрів 
з метою надання допомоги сім’ям у вихованні дітей.

1.7. Сприяння створенню приватних дошкільних та 
загальноосвітніх навчальних закладів (дитячих садків 
та шкіл).

1.8. Збільшення кількості прийомних сімей, будинків 
сімейного типу.

ОСВІЧЕНА 
ОДЕСА

1.14. Розробка проекту системи водовідведення 
зливових стоків Чорноморської (Люстдорфської) 
балки.

1.15. Реновація дамби Хаджибейського лиману у 
м. Одесі.

1.16. Запобігання розповсюдженню та боротьба з 
карантинними рослинами, зменшення активності 
рослин-алергенів.
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2.	Забезпечення	прозорості	та	рівного	доступу	до	
якісної	освіти

2.1. Підтримка автоматизованої системи реєстрації дітей 
дошкільного віку та модернізація web-сайтів дитячих 
дошкільних установ.

2.2. Забезпечення закладів освіти єдиним пакетом 
ліцензованих програмних продуктів, налагодження 
централізованого контролю за дотриманням стандартів 
якості безпеки, екологічності навчальних методик, 
обладнання, технічних засобів навчання.

2.3. Розробка та реалізація програми розвитку освіти 
міста Одеси.

2.4. Всебічне сприяння отриманню випускниками 
навчальних закладів міжнародних сертифікатів з 
володіння іноземними мовами.

ТУРБОТЛИВА
ОДЕСА
1.	Забезпечення	умов	повноцінного	життя	для	всіх	мешканців	міста

1.1. Забезпечення надання соціальних послуг та інших 
видів допомоги незахищеним верствам населення.

1.2. Соціальний захист та соціальне обслуговування 
населення, у т.ч. тимчасово переміщених осіб.

1.3. Сприяння працевлаштуванню, підвищенню 
професійних здібностей одеситів.

1.4. Забезпечення діяльності Одеського міського центру 
реінтеграції бездомних осіб.



1.5. Розробка спрощеного механізму надання адресної 
матеріальної допомоги.

1.6. Запровадження комплексного соціального проекту 
з організації безоплатного харчування та побутового 
обслуговування малозабезпечених мешканців м. Одеси.

1.7. Сприяння реабілітації асоціальних елементів 
суспільства (наркомани, алкоголіки).

1.8. Створення муніципального соціально-побутового 
комплексу на базі КУ «Територіальний центр 
соціального обслуговування Малиновського району 
міста Одеси».

2.	Підвищення	якості	та	доступності	медичних	послуг

2.1. Розвиток мережі амбулаторій загальної практики – 
сімейної медицини, оснащення центрів первинної  
медико-санітарної допомоги.

2.2. Розроблення і реалізація Програми розвитку системи 
ургентної невідкладної медичної допомоги.

2.3. Дооснащення міського перинатального центру.

2.4. Розроблення та впровадження єдиної інформаційної 
системи електронної реєстрації і електронного 
медичного документообігу в пологових будинках, дитячих 
поліклініках та дитячих лікарнях Одеси.

2.5. Будівництво нових, капітальний ремонт та 
реконструкція існуючих дитячих комунальних медичних 
установ.
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3.	Поліпшення	здоров’я	дітей

3.1. Створення системи постійного моніторингу здоров’я 
дітей та якості медичних послуг, що їм надаються.

3.2. Реконструкція та модернізація стадіонів, спортивних 
майданчиків, харчоблоків та медичних кабінетів 
дошкільних та загальношкільних закладів навчальних 
закладів.

3.3. Проведення просвітницької роботи з пропагування 
здорового способу життя.

4.	Популяризація	здорового	способу	життя

4.1. Створення розвиненої інфраструктури для занять 
спортом і активного відпочинку для всіх груп населення.

4.2. Проведення спортивних змагань різних рівнів, 
залучення до занять фізичною культурою та спортом 
різних верств населення.

4.3. Реалізація програми будівництва велосипедних 
доріжок та парковок.

4.4. Розробка та реалізація програми профілактики 
шкідливих звичок серед дітей та підлітків.

4.5. Будівництво дитячих і спортивних майданчиків на 
прибудинкових територіях.

5.	Створення	умов	для	соціальної	адаптації	людей	похилого	
віку	та	з	обмеженими	можливостями

5.1. Створення служби супроводу осіб з обмеженими 
можливостями по зору та опорно-рухового апарату.

5.2. Розвиток фізкультурно-спортивної реабілітації 
інвалідів та спорту серед інвалідів.

5.3. Створення Служби миттєвого реагування на сигнал 
допомоги в екстрених випадках для осіб похилого віку, 
з обмеженими можливостями та інших маломобільних 
груп населення.



ПРОЗОРА ОДЕСА
1.	Реальна	участь	міської	громади	в	управлінні	та	
життєзабезпеченні	міста

1.1. Перехід виконавчих органів, комунальних установ та 
організацій на електронну систему закупівель.

1.2. Реалізація проекту «Відкритий бюджет міста».

1.3. Розвиток волонтерського руху.

1.4. Збільшення кількості органів самоорганізації 
населення та впровадження нових методів їхньої роботи – 
бригад з благоустрою. 

1.5. Розширення застосування механізму соціального 
замовлення для вирішення соціальних проблем міста.

1.6. Створення центру соціальних послуг у форматі 
«Прозорий офіс».

1.7. Фінансова та матеріальна підтримка громадських 
об’єднань.
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•    Міська програма реалізації завдань державної політики у сфері забезпечення молоді 
житлом у 2014-2017 роках
•   Міська програма «Електронне відкрите місто» м. Одеси на 2015-2017 роки
•   Міська цільова програма «Здоров’я» на 2015-2017 роки
•   Міська цільова програма «Розвиток фізичної культури та спорту в м. Одесі»  
на 2015-2019 роки
•   Міська цільова програма надання соціальних послуг та інших видів допомоги 
незахищеним верствам населення міста Одеси на 2016-2017 роки
•   Програма розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2016-2019 роки
•   Міська програма «Рівність» на 2016-2019 роки
•   Програма розвитку туризму в м. Одесі на 2016-2020 роки
•   Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних 
тварин у м. Одесі на 2016-2021 роки
•   Міська цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста 
Одеси «Я – одесит» на 2016-2020 роки
•   Програма підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси  
на 2016-2018 роки
•   Програма розвитку малого і середнього підприємництва у місті Одесі на 2016-2018 роки
•   Міська цільова програма із стимулювання створення та діяльності об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків у м. Одесі на 2016-2018 роки
•    Міська цільова програма заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі  
на 2016-2020 роки
•    Міська цільова програма благоустрою околиць міста Одеса на 2016-2020 року
•    Міська цільова програма «Номінування історичного надбання Одеси до Списку 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО» на 2016-2018 роки
•    Міська цільова програма модернізації зовнішнього освітлення м. Одеси  
на 2016-2020 роки
•    Міська цільова програма розвитку електротранспорту м. Одеси на 2016-2018 роки
•    Міська цільова програма відшкодування частини кредитів, отриманих об’єднаннями 
співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, 
органами самоорганізації населення, фізичними особами на впровадження заходів 
з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, інших 
об’єктів житлового фонду у м. Одесі на 2017-2018 роки
•   Комплексна програма будівництва і розвитку соціальної та інженерної інфраструктури 
міста Одеси на  2017-2019 роки
•   Міська цільова програма розвитку та збереження зелених насаджень  
м. Одеси на 2017-2020 роки
•   проект Програми розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру
на 2017-2020 роки
•   проект Міської цільової програми модернізації системи теплозабезпечення м. Одеси 
на 2016-2020 роки  

Перелік міських цільових програм як інструментів 
реалізації Стратегії економічного та соціального         

розвитку м. Одеси до 2022 року (станом на 07.12.2016)



Організаційний	 механізм	 реалізації	
Стратегії	 —	 це	 діяльність	 виконавчих	 органів	
Одеської	міської	ради	з	підготовки	та	реалізації	
документів,	 що	 мають	 бути	 розроблені	 на	
підставі	 Стратегії	 та	 Генерального	 плану										
м.	Одеси.	

Основні	інструменти	механізму:
•	 участь	 у	 реалізації	 державних	 та	

регіональних	 стратегій,	 концепцій,	 програм,	
проектів;

•	 розробка	 прогнозів	 економічного	 та	
соціального	розвитку	міста;	

•	 розробка	 та	 реалізація	 програм	
економічного	 та	 соціального	 розвитку	 міста	
та	міських	цільових	програм;	

•	 розробка	 та	 реалізація	 щорічних	
планів	дій	з	реалізації	Стратегії;

•	 відбір,	 муніципальна	 підтримка	 та	
реалізація	соціально	та	економічно	значимих	
проектів	та	заходів.

Базовою	 одиницею	 реалізації	 Стратегії	
виступають	 проекти.	 Затверджені	 проекти	
формують	портфель	проектів	Стратегії.

Проекти	 можуть	 бути	 включені	 до	 міських	
цільових	програм.	

Організаційний	 зв’язок	 документів	 	 має	
забезпечуватися	 єдністю	 цілей	 та	 шляхів	
вирішення	економічних	та	соціальних	завдань	
у	межах	Стратегії.

Основні елементи механізму реалізації Стратегії
Успіх	 реалізації	 Стратегії	 залежить	 від	 того,	 наскільки	 стратегічне	 бачення	 буде	

реалізовано	 в	 управлінських	 діях	 виконавчих	 органів	 Одеської	 міської	 ради,	 наскільки	
дієвим	 виявиться	 механізм,	 що	 забезпечує	 «баланс	 інтересів»	 та	 скоординовані	 дії	
учасників,	які	представляють	різні	сфери:	владу,	освіту	та	науку,	бізнес	та	некомерційний	
сектор,	населення.

Для	реалізації	Стратегії	мають	використовуватися	такі	механізми:	
-	організаційний;
-	нормативно-правовий;
-	фінансовий.

Нормативно-правовий	 механізм	 реалізації		
Стратегії	 —	 правове	 забезпечення	
інноваційних	 змін	 економічної	 діяльності	 та	
суспільного	життя.

Фінансовий	 механізм	 реалізації	 Стратегії	 —		
концентрація	 фінансових	 ресурсів	 на	
пріоритетних	напрямках	розвитку	міста.

Основні	 фінансові	 інструменти	 реалізації	
Стратегії:

•	 бюджет	 міста	 (внутрішній	 ресурс	
підвищення	 ефективності	 економічного	 та	
соціального	розвитку	міста);

•	 цільове	 фінансування	 за	 рахунок	
коштів	 державного	 та	 обласного	 бюджетів	 на	
умовах	 співфінансування	 з	 бюджету	 міста	 в	
реалізації	 пріоритетних	 національних	 проектів,	
регіональних	 цільових	 програм,	 адресних	
інвестиційних	програм;

•	 кошти	 інвесторів,	 суб’єктів	
господарювання,	об’єднань;

•	 кошти	міжнародних	фінансових	установ;
•	 міжнародна	технічна	допомога	тощо.

Основні	інструменти	механізму:
•	 розробка	 нових	 нормативно-правових	

актів	 територіальної	 громади,	 спрямованих	
на	 реалізацію	 Стратегії	 за	 всіма	 напрямками	
діяльності;

•	 підготовка	 пропозицій	 щодо	
вдосконалення	 документів	 Одеської	 обласної	
ради	 та	 Одеської	 обласної	 державної	
адміністрації;

•	 підготовка	 пропозицій	 органам	
державної	влади	та	управління	з	удосконалення	
національного	законодавства.
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Моніторинг реалізації Стратегії
Важливим	 для	 реалізації	 Стратегії	 є	

створення	 дієвої	 системи	 моніторингу	 —	
відстеження	 (контроль)	 процесів,	 що	
відбуваються	 в	 економіці	 та	 соціальній	 сфері	
міста.	

Моніторинг	 дозволяє	 отримати	 достовірну			
та	 об’єктивну	 інформацію	 про	 соціально-
економічні	процеси,	 які	проходитимуть	у	місті,	
оцінити	 та	 	 проаналізувати	 тенденції,	 що	
матимуть	 місце	 у	 різних	 сферах	 економіки,	
визначити	ступінь	досягнення	місії	стратегічного	
розвитку,	 на	 базі	 отриманої	 інформації	
підготувати	 рекомендації,	 спрямовані	 на	
подолання	негативних	та	підтримку	позитивних	
тенденцій,	 тобто	 скоригувати	 Стратегію	
відповідно	до	виявлених	тенденцій.

Основними	завданнями	моніторингу	є:
-	 контроль	 за	 дотриманням	 графіку	

виконання	проектів;
-	 аналіз	динаміки	цільових	індикаторів;
-	 аналіз	 причин	 невиконання	 окремих	

проектів,	 підготовка	 рекомендацій	 з	 метою	
усунення	недоліків;

-	 аналіз	 змін	 зовнішнього	 оточення	 —	

законодавства,	 конкуренції,	 економічного	
стану;

-	 аналіз	внутрішніх	змін	у	громаді;
-	 аналіз	 змін	 у	 громаді	 внаслідок	

виконання	 стратегічного	 плану,	 оцінювання	
ефективності	 та	 реалістичності	 окремих	 його	
складових.

Важливим	при	розробці	моделі	моніторингу	
є	 вибір	 критично	 важливих	 елементів	
стратегічного	 плану,	 що	 визначають	 рух	
у	 потрібному	 напрямку.	 У	 Стратегії	 таким	
елементом	(«головною	ланкою»)	є	формування	
комфортного	 середовища	 —	 «МІСТО,																									
В	 ЯКОМУ	 ХОЧЕТЬСЯ	 ЖИТИ».	 Це	 гасло	 є	
комплексним	 завданням,	 що	 включає	 не	
лише	 закріплення	 сформованого	 статусу	
міста,	 але	 й	 розширення	 можливостей	 його	
використання,	створення	комфортних	умов	для	
життя,	відпочинку,	бізнесу.

Основним	 елементом	 моніторингу	
реалізації	Стратегії	виступає	річний	звіт	про	хід	
її	 виконання,	 який	 заслуховуватиметься	 один	
раз	 на	 рік	 на	 засіданні	 виконавчого	 комітету	
Одеської	міської	ради.

МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ  РЕАЛІЗАЦІЇ 
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Масштабність	 і	 складність	 цілей	 і	
завдань,	 які	 необхідно	 вирішити	 у	 процесі	
реалізації	 Стратегії,	 зумовлюють	 поетапне	
їх	 вирішення.	 Встановлені	 часові	 межі	 на	
реалізацію	 Стратегії	 формують	 і	 можливі	
сценарії	 майбутнього	 розвитку	 міста.	
Виходячи	 з	 цих	 основоположних	 умов	 для	
досягнення	 планованих	 завдань,	 необхідно	
пройти	такі	етапи:
					–		 1	етап	—		2013-2016	роки;
					–		 2	етап	—		2017-2018	роки;
					–		 3	етап	—		2019-2022	роки.

Відповідно	 до	 цих	 етапів	 прогнозується	
послідовне	 досягнення	 поставлених	 цілей	 і	
запланованих	рівнів	індикативних	показників.

1	ЕТАП
Стабілізація	 економічного	 і	 соціального	

стану	 (етап	 накопичення	 ресурсів	 для	
майбутнього	 розвитку	 міста)	 «Збережемо	 і	
примножимо».

У	 рамках	 цього	 етапу	 створюються	
необхідні	умови	для	ефективного	використання	
вже	 наявних	 конкурентних	 переваг	 і	
створення	нових.	На	цьому	етапі	здійснюється	
накопичення	 ресурсів	 для	 майбутнього	
розвитку	 міста.	 Побудова	 такої	 системи	
неможлива	 без	 політичної,	 соціальної	 та	
економічної	стабільності	в	місті.

На	першому	етапі	передбачається:
-	 визначити	 завдання	 консолідації	

громади	 та	 міської	 влади	 для	 реалізації	
Стратегії;

-	 визначити	 структурні	 проблеми,	
що	 можуть	 негативно	 вплинути	 на	
конкурентоспроможність	 і	 потенціал	
економічного	 зростання,	 розробити	 заходи	
щодо	їх	розв’язання;

-	 удосконалити	 механізм	 стратегічного	
планування	міського	розвитку;

-	 проводити	 моніторинг	 основних	
показників	розвитку	міста;

-	 формувати	 механізм	 залучення	
інвестицій	у	пріоритетні	міські	проекти;

-	 здійснювати	 постійний	 моніторинг	
проектів	міського	розвитку.

Тривалість	етапу	—	2013-2016	роки.

	 2	ЕТАП
	 Мобілізаційний
(етап	активного	впровадження	 і	реалізації	
міських	проектів	розвитку)	«Примножуємо	і	
впроваджуємо».

Після	 економічної	 та	 соціальної	
стабілізації	 починається	 етап	 активної	
реалізації	 пріоритетних	 проектів	 розвитку	
міста.	 У	 цей	 період	 активно	 мобілізуються	
сформовані	і	накопичені	ресурси.	На	цьому	
етапі	 приватні	 інвестиції	 та	 інвестиції	 з	
міського	бюджету	«в	місто,	в	якому	хочеться	
жити»	 стають	 основою	 для	 якісної	 зміни	
вигляду	 міста	 і	 створення	 середовища	 з	
високою	якістю	життя.

На	другому	етапі	передбачається:
-	 активне	впровадження	інвестиційних	

проектів	в	економіку	міста;
-	 активне	 включення	 в	 обласні	 та	

державні	програми	розвитку;
-	 спрямування	 інвестицій	 на	

розбудову	 соціально-економічної	
інфраструктури	міста;

-	 формування	 нових	 фінансово-
економічних	 основ	 розвитку	 матеріально-
технічної	 бази	 та	 інфраструктури	
рекреаційно-туристичної	сфери;

-	 концентрація	інвестиційних	ресурсів	
на	реалізація	проектів	у	рамках	“Одеса5Т”;

-	 впровадження	 сучасних	 технологій	
управління	містом;

-	 залучення	 значного	 обсягу	
внутрішніх	 та	 зовнішніх	 інвестицій	 для	
концентрації	 на	 пріоритетних	 напрямках	
структурної	модернізації	економіки	міста.

Тривалість	етапу	—	2017-2018	роки.

3	ЕТАП
Активні	перетворення
(перехід	до	інноваційного	шляху	розвитку)
«Прискорене	 зростання	 якості	 життя	

мешканців	міста».
Етап	 визначається	 переходом	 від	

мобілізаційного	шляху	розвитку	міста	до	його	
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інноваційного	 сценарію.	 Реалізація	 міських	
проектів	 і	 мобілізація	 накопичених	 ресурсів	
дасть	 можливість	 перейти	 до	 впровадження	
нових	конкурентних	технологій	в	економіці	 та	
соціальній	сфері	міста.	Використання	інновацій	
допоможе	 Одесі	 стати	 одним	 з	 найбільш	
конкурентоспроможних	міст	України.

На	третьому	етапі	передбачається:
-	 активне	 проникнення	 на	 європейські,	

зростаючі	 середньоазійські	 (країни	 СНД)	
ринки;

-	 інтенсивний	 розвиток	 інноваційних	
видів	 економічної	 діяльності,	 комплексна	
модернізація	 основних	 фондів	 інноваційно	
орієнтованих	підприємств	і	поступовий	перехід	
виробництва	на	новий	технологічний	рівень;

-	 розвиток	 партнерства	 бізнесу	 з	
науковими	 уста	 новами	 міста	 і	 регіону,	
поліпшення	стратегічного	планування	міського	
господарства	 та	 соціальної	 інфраструктури,	

впровадження	 високих	 технологій	 у	
промисловість,	 інфраструктуру	 міста,		
у	 довгостроковій	 перспективі	 —	 створення	
інноваційних	кластерів;

-	 створення	 нових	 робочих	 місць,	 в	
основному	 для	 інноваційно	 орієнтованої	
молоді,	досягнення	ефективного	використання	
інтелектуального	потенціалу	і	нейтралізації	дії	
чинників,	що	викликають	еміграцію	молоді;

-		 підвищення	 рівня	 оплати	 праці,	
поліпшення	основних	параметрів	якості	життя	
за	рахунок	розвитку	систем	охорони	здоров’я,	
освіти,	культури,	поліпшення	екології	міста;

-	 зростання	 	 потенціалу	 міста	 як	
великого	туристичного	центру,	центру	ділових	
комунікацій	 за	 рахунок	 розвитку	 відповідної	
інфраструктури:	 виставкові,	 офісні,	 готельні,	
культурно-розважальні	 комплекси	 і	 конгрес-
центри.

Тривалість	етапу	—	2019-2022	роки	і	надалі.



Цільові індикатори  
економічного та соціального розвитку міста
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