УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
Про внесення змін до рішення обласної ради від 28 жовтня
2011 року 270-VI «Про затвердження Регіональної програми
збереження та відновлення водних ресурсів у басейні
Куяльницького лиману на 2012-2018 роки»

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення обласної ради від 28 жовтня 2011 року
№ 270-VI «Про затвердження Регіональної програми збереження та
відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману на 2012-2018
роки», виклавши додатки 1 – 3 у новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
обласної ради з питань екології, природокористування, надзвичайних
ситуацій та ліквідації їх наслідків.

Голова обласної ради
14 березня 2018 року
№ 662-VII

А.І. Урбанський

Додаток 1
до рішення обласної ради
від 14 березня 2018 року
№ 662-VII
«Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Регіональної програми збереження та відновлення водних ресурсів у
басейні Куяльницького лиману на 2012-2018 роки
1.

Ініціатор розроблення програми Департамент екології та природних
ресурсів Одеської обласної державної
адміністрації

2.

Розробник програми

Департамент екології та природних
ресурсів Одеської обласної державної
адміністрації

3.

Співрозробники програми
(у разі наявності)

Одеське обласне управління водних
ресурсів, Одеський державний
екологічний університет

4.

Відповідальний виконавець
програми

Департамент екології та природних
ресурсів Одеської обласної державної
адміністрації

5.

Учасники (співвиконавці)
програми

Басейнова Рада річки Великий Куяльник
та Куяльницького лиману, Одеський
державний екологічний університет,
Одеське обласне управління водних
ресурсів, Державна екологічна інспекція в
Одеській області, районні державні
адміністрації та органи місцевого
самоврядування, Департамент «Агентство
з питань інвестицій та розвитку»
облдержадміністрації, Департамент
капітального будівництва Одеської
державної обласної адміністрації,
Департамент освіти і науки Одеської
державної обласної адміністрації,
підприємства та організації, що мають
ліцензії на проведення робіт, Фізикохімічний інститут захисту навколишнього
середовища та людини НАН України,
Одеська філія інституту біології
південних морів НАН України,
Український науково-дослідний інститут
реабілітації та курортології МОЗ України,

Інститут проблем ринку та економікоекологічних досліджень НАН України,
Головне управління Держземагентства в
Одеській області, ДП «Одеський науководослідний та проектний інститут
землеустрою, громадські та наукові
організації»
6.

Термін реалізації програми

6.1. Етапи виконання програми (для
довгострокових програм)

2012-2018 роки
1. етап – 2012-2014 роки;
2. етап – 2015 -2016 роки;
3. етап – 2017-2018 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які Державний, обласний, районні, міські
беруть участь у виконанні
бюджети, бюджети сіл, селищ, міст
програми
районного підпорядкування

8.

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми, всього,

134863,672тис. грн.

у тому числі:
8.1. коштів державного бюджету

79000,0 тис. грн.

8.2. коштів обласного бюджету

54583,672 тис. грн.

8.3 коштів районних, міських міст
обласного підпорядкування

430,0 тис. грн.

8.4. коштів сіл, селищ, міст
районного підпорядкування

30,00 тис. грн.

8.5. коштів інших джерел

820,0 тис. грн.»

Додаток 2
до рішення обласної ради
від 14 березня 2018 року
№ 662-VII
Додаток 2
до Програми

Ресурсне забезпечення Регіональної програми збереження та відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману на
2012-2018 роки
тис. гривень
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання
програми

Етапи виконання програми
II

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Усього
витрат на
виконання
програми

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:
державний бюджет
обласний бюджет
районні, міські (міст обласного підпорядкування)
бюджети
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування

275
0
275

345,76
0
345,76

35356,9
0
35356,9

717,162
0
717,162

4828,75
0
4828,75

44460
39000
5180

48880,1
40000
7880,1

134863,672
79000
54 583,672

0

0

0

0

0

245

185

0

0

0

0

0

25

5

Інші джерела

0

0

0

0

0

10

810

I

III

430
30
820

Додаток 3
до рішення обласної ради
від 14 березня 2018 року
№ 662-VII

«Додаток 3
до Програми

Напрями діяльності та заходи Регіональної програми збереження та відновлення водних ресурсів в басейні Куяльницького
лиману на 2012-2018 роки
№
з/п
1.

2.

Перелік заходів
Створення системи
інтегрованого
природокористування в
басейні річки Великий
Куяльник та
Куяльницького лиману як
частини комплексу.
Організаційні, правові,
екологоекономічні та інші
заходи щодо зупинення
процесу деградації
екосистеми
Куяльницького лиману та
забезпечення охорони,
раціонального
використання, збереження
та відновлення її
природних ресурсів.
Підготовка матеріалів
щодо створення об’єкта
природно-заповідного
фонду та оформлення
правового статусу
Куяльницького лиману у
відповідності до Закону
України «Про курорти»
як курорту державного
значення. Розробка,
узгодження,
затвердження
документації та
винесення в натуру меж
парку.

Строк
виконання
(роки)
2017

Виконавці
Басейнова Рада річки
Великий Куяльник та
Куяльницького лиману;

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.
2012 рік

2013 рік

2014рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Обласний
бюджет

150,000

-

-

-

-

-

150,000

-

Здійснення
інтегрованого
управління природними
ресурсами в басейні
Куяльницького лиману,
як частини комплексу
лиманів і малих річок
Одещини для
забезпечення охорони,
раціонального
використання,
збереження та
відновлення його
природних ресурсів

Обласний
бюджет

60,000

-

-

20,000

20,000

20,000

-

-

Затвердження
документації щодо
створення курорту та
об’єкта природнозаповідного фонду.
Створення сприятливого
гідроекологічного
режиму Куяльницького
лиману, збереження та
відновлення його
природних ресурсів,
попередження їх
забруднення, засмічення
і вичерпання

Департамент екології та
природних ресурсів
Одеської обласної
державної адміністрації

2014-2016

Департамент екології та
природних ресурсів Одеської
обласної державної
адміністрації;
Басейнова Рада річки
Великий Куяльник та
Куяльницького лиману;
Одеська міська рада;
Біляївська
райдержадміністрація;
Іванівська
райдержадміністрація;
Комінтернівська
райдержадміністрація

Очікуваний
результат

Всього

№
з/п
3.

4.

Перелік заходів
Винесення в натуру меж
округу та зон санітарної
охорони курорту
Куяльник відповідно до
постанови Ради
Міністрів УРСР від
07.03.1985 № 102.
Винесення в натуру меж
округу та зон санітарної
охорони курорту
Куяльник із
позначенням їх на
місцевості
пронумерованими
пізнавальними знаками
(стовпами) з
інформацією про режим.
Аналіз
водокористування,
основних джерел
забруднення,
паспортизація водних
об’єктів та створення
реєстру гідротехнічних
споруд та їх власників у
басейні Куяльницького
лиману. Перелік
водокористувачів,
паспорти річок і
гідротехнічних споруд.

Строк
Виконавці
виконання
(роки)
2016-2018
Підприємства та організації,
що мають ліцензії на
проведення робіт;

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.

2017-2018

Департамент екології та
природних ресурсів
Одеської обласної
державної адміністрації;
Державна екологічна
інспекція в Одеській
області;
Одеське обласне
управління водних
ресурсів;
Районні державні
адміністрації та органи
місцевого самоврядування;

5.1. Збір
ретроспективних даних
про стан Куяльницького
лиману та морської води
в Одеській затоці.

2018

5.2. Створення
електронного
програмного
забезпечення для бази
даних про стан
Куяльницького лиману
та морської води в
Одеській затоці.

2018

Наукові організації
Департамент екології та
природних ресурсів
Одеської обласної
державної адміністрації
Департамент екології та
природних ресурсів
Одеської обласної
державної адміністрації

Очікуваний
результат

Всього

2012 рік

2013 рік

2014рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Обласний
бюджет

900,000

-

-

-

-

200,000

300,000

400,000

Охорона курорту
Куяльник від
забруднення, засмічення
та вичерпання, створення
сприятливого
гідроекологічного режиму
Куяльницького лиману та
річок його басейну

Обласний
бюджет

500,000

-

-

-

-

-

310,000

190,000

Районні, міські
(міст обласного
підпорядкування)
бюджети

85,000

-

-

-

-

-

80,000

5,000

Створення сприятливого
гідроекологічного
режиму Куяльницького
лиману, збереження та
відновлення його
природних ресурсів,
попередження їх
забруднення, засмічення
і вичерпання

Бюджети сіл,
селищ, міст
районного
підпорядкування

15,000

-

-

-

-

-

10,000

5,000

Обласний
бюджет

0,000

-

-

-

-

-

-

-

Інші джерела

600,000

-

-

-

-

-

-

600,000

Обласний
бюджет

0,000

-

-

-

-

-

-

-

Управління туризму,
рекреації та курортів
Одеської обласної державної
адміністрації

Підприємства та
організації, що мають
ліцензії на проведення
паспортизації;
5.

Джерела
фінансування

Звіт, який містить
ретроспективні дані про
стан природних ресурсів
в басейні Куяльницького
лиману та Одеської
затоки
Електронне програмне
забезпечення

№
з/п

6.

7.

8.

9.

Перелік заходів
5.3. Ведення (нові дані
та обслуговування)
електронної бази даних
про стан Куяльницького
лиману та морської води
в Одеській затоці.
Проведення інвентаризації
сміттєзвалищ в басейні
Куяльницького лиману та
ліквідація стихійних
звалищ і тих, що
знаходяться в межах
охоронних зон. Перелік
сміттєзвалищ в басейні
Куяльницького лиману та
ліквідація стихійних
звалищ і тих, що
знаходяться в межах
охоронних зон.

Строк
Виконавці
виконання
(роки)
2016-2018
Департамент екології та
природних ресурсів
Одеської обласної
державної адміністрації

2017

Департамент екології та
природних ресурсів
Одеської обласної
державної адміністрації;
Державна екологічна
інспекція в Одеській
області;
Районні державні
адміністрації та органи
місцевого самоврядування

Винесення в натуру
прибережних захисних
смуг річки Великий
Куяльник, балок Довбока,
Кубанка, Гільдендорфська
та Корсунцівська.
Розробка землевпорядної
документації та винесення
в натуру прибережних
захисних смуг малих
річок.

2017-2018

Розробка проектів
водоохоронних зон річок
Великий Куяльник, балок
Довбока, Кубанка,
Гільдендорфська та
Корсунцівська. Розробка
землевпорядної
документації та
встановлення
водоохоронних зон малих
річок.
Облаштування
прибережних захисних
смуг. Відновлення
природних ландшафтних
комплексів, створення
місць відпочинку,
установка водоохоронних
знаків.

2017-2018

2017-2018

Підприємства та
організації, що мають
ліцензії на проведення
робіт

Підприємства та
організації, що мають
ліцензії на проведення
робіт

Підприємства та
організації, що мають
ліцензії на проведення
робіт

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.

Очікуваний
результат

Всього

2012 рік

2013 рік

2014рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Обласний
бюджет

170,000

-

-

-

-

50,000

60,000

60,000

Електронна база даних
про стан природних
ресурсів в басейні
Куяльницького лиману
та Одеській затоці

Обласний
бюджет

170,000

-

-

-

-

-

170,000

-

Районні, міські
(міст обласного
підпорядкування)
бюджети

25,000

-

-

-

-

-

25,000

-

Створення сприятливого
гідроекологічного
режиму Куяльницького
лиману, попередження
забруднення та
засмічення його
природних ресурсів

Бюджети сіл,
селищ, міст
районного
підпорядкування
Обласний
бюджет

5,000

-

-

-

-

-

5,000

-

1 110,000

-

-

-

-

-

1 110,000

-

Районні, міські
(міст обласного
підпорядкування)
бюджети

230,000

-

-

-

-

-

130,000

100,000

Бюджети сіл,
селищ, міст
районного
підпорядкування
Обласний
бюджет

10,000

-

-

-

-

-

10,000

-

1 250,000

-

-

-

-

-

1 250,000

-

Районні, міські
(міст обласного
підпорядкування)
бюджети

80,000

-

-

-

-

-

-

80,000

Обласний
бюджет
Районні, міські
(міст обласного
підпорядкування)
бюджети
Інші джерела

80,000

-

-

-

-

-

80,000

-

10,000

-

-

-

-

-

10,000

20,000

-

-

-

-

-

10,000

10,000

Охорона поверхневих
водних об’єктів від
забруднення і
засмічення та
збереження їх водності

Створення сприятливого
режиму водних об’єктів,
попередження їх
забруднення, засмічення
і вичерпання

Створення сприятливого
режиму водних об’єктів,
попередження їх
забруднення, засмічення
і вичерпання

№
з/п
10.

Перелік заходів
10.1. Стан
гідрографічної мережі
річки Великий Куяльник
в умовах
водогосподарських
перетворень на її
водозбірному басейні.

Строк
Виконавці
виконання
(роки)
2012
Одеський державний
екологічний університет

10.2. Дослідження
гідрогеологічних умов в
басейні Куяльницького
лиману та оцінка їх
впливу на водносольовий режим
гідроекосистеми
водойми.

2013-2015

10.3. Оцінка можливих
змін гідроекологічного
режиму Куяльницького
лиману під впливом
глобальних кліматичних
змін.

2012-2013

10.4. Оцінка можливого
альтернативного
наповнення
Куяльницького лиману
водами Чорного моря,
річки Дністер та інших
лиманів і водних
об'єктів.

2012-2013

10.5. Проведення
гідроекологічної оцінки
та водно - сольового
режиму Куяльницького
лиману і водойм його
басейну після розчистки
русел річок.

2014-2015

10.6. Науково - дослідна
робота щодо впливу
запуску морської води з
Одеської затоки до
Куяльницького лиману у
2015 році на стан його
природних ресурсів за
даними гідрохімічних та
гідробіологічних
показників.

2015

Наукові організації та
Одеський державний
екологічний університет;

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.
Всього

2012 рік

2013 рік

2014рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Обласний
бюджет

75,000

75,000

-

-

-

-

-

-

Обласний
бюджет

299,500

-

99,500

100,000

100,000

-

-

-

Обласний
бюджет

129,000

100,000

29,000

-

-

-

-

-

Обласний
бюджет

317,260

100,000

217,260

-

-

-

-

-

Обласний
бюджет

150,000

-

-

50,000

100,000

-

-

-

Обласний
бюджет

199,500

-

-

-

199,500

-

-

-

Підприємства та
організації, що мають
ліцензії на проведення
робіт
Наукові організації;
Одеський державний
екологічний університет;
Підприємства та
організації, що мають
ліцензії на проведення
робіт
Наукові організації;
Одеський державний
екологічний університет;
Підприємства та
організації, що мають
ліцензії на проведення
робіт
Одеський державний
екологічний університет

Департамент екології та
природних ресурсів
Одеської обласної
державної адміністрації

Очікуваний
результат
Оцінка стану гідрографічної
мережі басейну річки
Великий Куяльник для
розробки заходів щодо
покращання водносольового режиму в умовах
водогосподарських
перетворень на водозборі
Створення сприятливого
гідроекологічного
режиму Куяльницького
лиману, збереження та
відновлення його
природних ресурсів,
попередження їх
забруднення, засмічення
і вичерпання
Створення сприятливого
гідроекологічного
режиму Куяльницького
лиману, збереження та
відновлення його
природних ресурсів,
попередження їх
забруднення, засмічення
і вичерпання
Створення сприятливого
гідроекологічного
режиму Куяльницького
лиману, збереження та
відновлення його
природних ресурсів,
попередження їх
забруднення, засмічення
і вичерпання
Оцінка
гідроекологічного
режиму та стану
природних ресурсів
Куяльницького лиману і
водойм його басейну
після розчистки русел
річок
Звіт про науководослідну роботу з
обґрунтованими
пропозиціями щодо
продовження запуску
морської води до
Куяльницького лиману в
осінньо-зимовий період

№
з/п

Перелік заходів
10.7. Науково-дослідні
роботи з обстеження
русла річки Великий
Куяльник.

11.

12

Строк
Виконавці
виконання
(роки)
2016-2018
Департамент екології та
природних ресурсів
Одеської обласної
державної адміністрації

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.
Всього

2012 рік

2013 рік

2014рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Обласний
бюджет

850,100

-

-

-

-

450,000

-

400,100

4 440,000

Очікуваний
результат
Звіт про науководослідну роботу з
аналізом
гідроекологічного стану
річки Великий
Куяльник, науковообґрунтованими
рекомендаціями щодо
переліку заходів з
відновлення і
підтримання
сприятливого
гідрологічного режиму
річки Великий Куяльник
Звіти про науководослідну роботу з
результатами
гідрологічного,
гідрохімічного,
гідробіологічного та
медико-біологічного
обстеження природних
ресурсів в басейні
Куяльницького лиману
та Одеської затоки
Проектно-кошторисна
документація

10.8. Науково - дослідні
роботи з гідрологічного,
гідрохімічного,
гідробіологічного та
медикобіологічного
обстеження стану
Куяльницького лиману
та морської води з
Одеської затоки.

2016-2018

Департамент екології та
природних ресурсів
Одеської обласної
державної адміністрації

Обласний
бюджет

7 440,000

-

-

-

-

2 000,000

1 000,000

Заходи щодо
оптимізації водного
балансу та
гідроекологічного
навантаження басейну р.
Великий Куяльник.
11.1. Розробка робочого
проекту розчистки русла
річки Великий
Куяльник.
11.2. Виконання робіт з
відновлення і
підтримання
сприятливого
гідрологічного режиму
та санітарного стану
річки Великий
Куяльник.

2018

Департамент екології та
природних ресурсів
Одеської обласної
державної адміністрації;

Обласний
бюджет

2 300,000

-

-

-

-

1 000,000

-

Державний
бюджет

79 000,000

-

-

-

-

-

39 000,000

40 000,000

Відновлення
сприятливого
гідрологічного та
гідроекологічного
режиму річки Великий
Куяльник

Обласний
бюджет

500,000

-

-

-

-

-

500,000

-

Збереження та
відновлення
біорізноманіття
Причорномор’я,
рекреація і туризм

Створення на пересипу
Куяльницького лиману
парку водно-болотних
угідь - "Ветландпарк".
Проведення
семінарів,"круглих
столів".

1 300,000

Підприємства та
організації, що мають
ліцензії на проведення
робіт
2017-2018

2017

Департамент екології та
природних ресурсів
Одеської обласної
державної адміністрації;
Підприємства та
організації, що мають
ліцензії на проведення
робіт
Департамент освіти і науки
Одеської обласної державної
адміністрації;
Районні державні
адміністрації;
Одеське обласне управління
водних ресурсів;
Громадські організації;
Одеський державний
екологічний університет

№
з/п
13

Перелік заходів
13.1. Розповсюдження
екологічних знань серед
широких верств
населення. Проведення
семінарів, "круглих
столів"

Строк
Виконавці
виконання
(роки)
2016-2018
Департамент освіти і
науки Одеської обласної
державної адміністрації;

Джерела
фінансування
Обласний
бюджет

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.
Всього
300,000

2012 рік
-

2013 рік
-

2014рік
-

2015 рік
-

2016 рік
100,000

2017 рік
100,000

2018 рік
100,000

840,000

-

-

-

-

-

-

840,000

Районні державні
адміністрації;
Одеське обласне
управління водних
ресурсів;

Очікуваний
результат
Пропаганда екологічних
знань, екологічне
виховання населення.
Створення переліку
особливо небезпечних
об’єктів басейну
Куяльницького лиману,
розробка плану дій щодо
мінімізації нанесених
збитків

Громадські організації;
Одеський державний
екологічний університет;
Департамент екології та
природних ресурсів
Одеської обласної
державної адміністрації;
Басейнова Рада річки
Великий Куяльник та
Куяльницького лиману;

13.2.Видання науковопопулярної літератури
(Енциклопедія
Куяльницького лиману).

2018

Одеський державний
екологічний університет
Департамент екології та
природних ресурсів
Одеської обласної
державної адміністрації;

Обласний
бюджет

Систематизація існуючої
інформації щодо
Куяльницького лиману

Фізико - хімічний інститут
захисту природного
середовища та людини
Міністерства освіти та
науки України
та Національної академії
наук України;

14.

Інвентаризація джерел
забруднення та
екологічний аудит в
межах водоохоронних
зон басейну
Куяльницького лиману.
Розробка, затвердження
узгодженого плану дій
щодо мінімізації
нанесених збитків.
Розроблення проектнокошторисної
документації.

2016-2018

Одеський державний
екологічний університет
Департамент екології та
природних ресурсів
Одеської обласної
державної адміністрації;
Басейнова Рада річки
Великий Куяльник та
Куяльницького лиману;
Інститут проблем ринку та
економіко-екологічних
досліджень НАН України;
Одеський державний
екологічний університет

Пропаганда екологічних
знань, екологічне
виховання населення.

Обласний
бюджет

450,000

-

-

-

-

150,000

150,000

150,000

Створення переліку
особливо небезпечних
об’єктів басейну
Куяльницького лиману,
розробка плану дій щодо
мінімізації нанесеного
збитку

№
з/п
15.

16

17.

18.

Перелік заходів
Будівництво
гідротехнічної споруди
зі з’єднання
Куяльницького лиману
та Одеської затоки.
Розроблення проектнокошторисної
документації. Виконання
робіт з будівництва
Виконання робіт з
будівництва.

Складання плановокартографічного
матеріалу для створення
курорту державного
значення «Куяльник» на
території Одеської
області. Розроблення
проектно-кошторисної
документації

Підготовка
обґрунтування щодо
надання статусу курорту
державного значення
природній території
курорту «Куяльник».
Розроблення проектнокошторисної
документації.

Складання плановокартографічного для
створення національного
природного парку
«Куяльницький» на
території Одеської
області. Виготовлення
планово-картографічного
плану для створення
національного
природного парку
«Куяльницький» на
території Одеської
області.

Строк
Виконавці
виконання
(роки)
2014-2015
Департамент екології та
природних ресурсів
Одеської обласної
державної адміністрації

Джерела
фінансування
Обласний
бюджет

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.
Всього
947,762

2012 рік
-

2013 рік
-

2014рік
848,900

2015 рік
98,862

2016 рік
-

2017 рік
-

2018 рік
-

-

Очікуваний
результат
Проектно-кошторисна
документація та її
державна експертиза

2014

Департамент екології та
природних ресурсів
Одеської обласної
державної адміністрації

Обласний
бюджет

34 338,000

-

-

34 338,00

-

-

-

2016-2018

Департамент екології та
природних ресурсів
Одеської обласної
державної адміністрації;

Обласний
бюджет

90,000

-

-

-

-

90,000

-

-

Обласний
бюджет

58,370

-

-

-

-

58,370

-

-

Проектні (вишукувальні)
роботи по складанню
плановокартографічного
матеріалу для створення
курорту державного
значення
«Куяльницький» на
території Одеської
області

Обласний
бюджет

90,180

-

-

-

-

90,180

-

-

Проектні (вишукувальні)
роботи по складанню
плановокартографічного
матеріалу для створення
національного
природного парку
«Куяльницький» на
території Одеської
області

Управління туризму,
рекреації та курортів
обласної державної
адміністрації;

2016-2018

Український науководослідний інститут
реабілітації та курортології
МОЗ України
Департамент екології та
природних ресурсів
Одеської обласної
державної адміністрації;
Управління туризму,
рекреації та курортів
обласної державної
адміністрації;

2016-2018

Підприємства та
організації, що мають
ліцензії на проведення
робіт
Департамент екології та
природних ресурсів
Одеської обласної
державної адміністрації;
Управління туризму,
рекреації та курортів
обласної державної
адміністрації;
Підприємства та
організації, що мають
ліцензії на проведення
робіт

Створення сприятливого
гідроекологічного
режиму водного об’єкта,
попередження його
вичерпання
Проектні (вишукувальні)
роботи зі складання
плановокартографічного
матеріалу для створення
курорту державного
значення

№
з/п
19.

Перелік заходів
Створення оздоровчорекреаційного
комплексу «Новий
Куяльник» в Одеській
області
19.1. Аналіз технічного
та інженерного розвитку
території, маркетингу,
вивчення конкурентоспроможності, аналізу
забезпечення
інженерними мережами
території на
Куяльницькому лимані з
метою вивчення
подальшої доцільності
розміщення оздоровчорекреаційного
комплексу
19.2.Розробка концепції
проекту розміщення на
території Куяльницького
лиману оздоровчорекреаційного
комплексу та оцінки
економічної діяльності
розвитку запропонованої
концепції проекту.

19.3.Замовлення проекту
землеустрою та
землевідводу, проекту
детального плану
території, що
знаходиться в
Лиманському районі
Одеської області.

Строк
Виконавці
виконання
(роки)
2015
Департамент фінансів
Одеської обласної
державної адміністрації;
Підприємства та
організації, що мають
ліцензії на проведення
робіт

2016-2018

Департамент фінансів
Одеської обласної
державної адміністрації;

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.

Очікуваний
результат

Всього
198,800

2012 рік
-

2013 рік
-

2014рік
-

2015 рік
198,800

2016 рік
-

2017 рік
-

2018 рік
-

Обласний
бюджет

160,200

-

-

-

-

160,200

-

-

Туристичний та
санаторно-курортний
розвиток Причорномор’я

Обласний
бюджет

460,000

-

-

-

-

460,000

-

-

Туристичний та
санаторно-курортний
розвиток Причорномор’я

Обласний
бюджет

Туристичний та
санаторно-курортний
розвиток Причорномор’я

Управління туризму,
рекреації та курортів
Одеської обласної
державної адміністрації;

2016-2018

Підприємства та
організації, що мають
ліцензії на проведення
робіт
Управління туризму,
рекреації та курортів
Одеської обласної
державної адміністрації;
Підприємства та
організації, що мають
ліцензії на проведення
робіт;
Департамент «Агентство з
питань інвестицій та
розвитку»
облдержадміністрації

№
з/п
20.

Перелік заходів
Протидія незаконному
видобуванню корисних
копалин в басейні
Куяльницького лиману.
Організаційні, правові та
оперативні заходи з
припинення, протидії та
упередження видобутку
піску та піщано-галечної
суміші у пониззі річок,
що впадають у
Куяльницький лиман, та
вздовж берегової лінії
лиману.

Строк
Виконавці
виконання
(роки)
2017-2018
Департамент екології та
природних ресурсів
Одеської обласної
державної адміністрації;

Джерела
фінансування
Не потребує
фінансування з
обласного
бюджету

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.
Всього
0,000

2012 рік
-

2013 рік
-

2014рік
-

2015 рік
-

2016 рік
-

134 863,672

275,000

345,760

35 356,900

717,162

4 828,750

Управління туризму,
рекреації та курортів
обласної державної
адміністрації;
Прокуратура Одеської
області;
Головне управління
Національної поліції в
Одеській області;
Управління Служби
безпеки України в
Одеській області
ВСЬОГО

Очікуваний

результат
2017 рік
2018 рік
Не потребує Не потребує
Припинення
фінансуванн фінансування
незаконного
яз
з обласного видобування корисних
обласного
бюджету
копалин в басейні
бюджету
Куяльницького лиману

44 460,000 48 880,100

