
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

30.12.2021 № 1440/од-2021 

 

 Про затвердження орієнтовного плану 

проведення консультацій з громадськістю 

Одеської обласної державної адміністрації на 

2022 рік 

 

 

Відповідно до статей 6, 13, 37 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», пункту 6 Порядку проведення консультацій з громадськістю з 

питань формування та реалізації державної політики, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 

«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики», з метою залучення громадян до участі в управлінні державними 

справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про 

діяльність обласної державної адміністрації, а також забезпечення гласності, 

відкритості та прозорості діяльності структурних підрозділів обласної 

державної адміністрації, враховуючи пропозиції громадської ради при 

Одеській обласній державній адміністрації та результати проведення 

попередніх консультацій з громадськістю: 

 

1. Затвердити орієнтовний план проведення консультацій з 

громадськістю Одеської обласної державної адміністрації на 2022 рік 

(додається). 

 

2. Управлінню комунікацій та інформаційної політики Одеської 

обласної державної адміністрації оприлюднити на вебпорталі обласної 

державної адміністрації орієнтовний план проведення Одеською обласною 

державною адміністрацією консультацій з громадськістю на 2022 рік. 

 

 

 

Голова  Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ 

 

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

обласної державної адміністрації  

30 грудня 2021 року № 1440/од-2021 

 

 ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю Одеської обласної державної 

адміністрації на 2022 рік 

 

 
№з/

п 

Питання (проєкт рішення), 

яке планується винести на 

обговорення 

Форма 

консультацій з 

громадськістю 

(публічні 

заходи) 

Орієнтовні 

дати 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи 

населення та 

заінтересовані 

сторони, на які 

поширюватиметься 

дія рішення, що буде 

прийняте за 

результатами 

консультацій 

Контактні дані особи/структурного 

підрозділу, відповідального за 

проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

1. Покращення взаємодії 

громадськості з 

Департаментом екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації у сфері 

охорони довкілля 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Січень Представники 

інститутів 

громадянського 

суспільства (далі – 

ІГС) 

Департамент екології та природних 

ресурсів обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

ecolog@odessa.gov.ua 

(048) 728-35-52 

(048) 728-35-05 

 

2. Обговорення порядку 

проведення та тематику 

заходів молодіжно-

просвітницького проєкту «12 

зустрічей до 90 – річчя 

Одещини» відповідно до 

Електронні 

консультації з 

громадськістю, 

публічне 

громадське 

обговорення 

Січень Молодь Одеської 

області, представники 

ІГС 

Департамент освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

osvita@osvita.od.ua 

Дмитрук З.А. 

(048) 722-52-54 



Закону України «Про основні 

засади молодіжної політики» 

3. Обговорення проєкту 

розпорядження голови 

Одеської обласної державної 

адміністрації «Про 

підготовку та проведення 

Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») в Одеській області 

у 2021/2022 навчальному 

році»  

Електронні 

консультації з 

громадськістю, 

публічне 

громадське 

обговорення 

Січень Молодь Одеської 

області, представники 

ІГС 

Департамент освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

osvita@osvita.od.ua 

Дмитрук З.А. 

(048) 722-52-54 

4. Стан виконання обласної 

програми розвитку освіти 

Одещини 2019-2021 роки  

Публічне 

громадське 

обговорення 

(громадське 

слухання) 

січень Представники ІГС, 

органів виконавчої 

влади та місцевого 

самоврядування 

Департамент освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

osvita@osvita.od.ua 

(048) 722 87 80 

5. Проєкт регіонального плану 

заходів до 2023 року з 

виконання Стратегії 

сприяння реалізації прав і 

можливостей осіб, які 

належать до ромської 

національної меншини, в 

українському суспільстві на 

період до 2030 року, 

схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України 

від 28.07.2021 №866-р  

Публічне 

громадське 

обговорення 

(засідання за 

круглим 

столом) 

Січень – 

лютий 

Представники ІГС, 

представники органів 

виконавчої влади та 

місцевого 

самоврядування 

Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини 

обласної державної адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

cultura_region@odessa.gov.ua 

Різникова Я.О. 

(048) 728-38-23 

6. Проєкт плану заходів з 

підготовки та проведення в 

області курортно-

Електронні 

консультації з 

громадськістю  

Січень-лютий Представники 

туристичної галузі 

області, суб’єкти 

Департамент інвестиційної та 

зовнішньоекономічної діяльності, 

міжнародного співробітництва і 



туристичного сезону 2022 

року 

господарської та 

підприємницької 

діяльності - учасники 

ринку туристичних 

послуг, представники 

ІГС 

туризму обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, пр-т Шевченка, 4 

odtravel@odessa.gov.ua  

(048) 718 93 31 

7. Відзначення Всесвітнього 

дня водно-болотних угідь 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Лютий Представники ІГС Департамент екології та природних 

ресурсів обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

ecolog@odessa.gov.ua 

(048) 728-35-52 

(048) 728-35-05 

8. Положення про інклюзивно-

ресурсний центр: особливості 

організації інклюзивного 

навчання (постанова 

Кабінету Міністрів України 

від 12.07.2017 №545) 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(засідання за 

круглим 

столом) 

Лютий Представники ІГС, 

керівники інклюзивно-

ресурсних центрів 

Департамент освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

osvita@osvita.od.ua 

(048) 722 87 80 

9. Розширення ринків збуту 

продукції місцевих 

товаровиробників 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Публічне 

громадське 

обговорення 

Лютий Сільгоспвиробники, 

фермери, широкі 

верстви населення 

Департамент аграрної політики, 

продовольства та земельних 

відносин обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

agropolitika@odessa.gov.ua 

(048) 728-33-20 

 

10. Реалізація завдань і заходів 

Програми сприяння розвитку 

міжнародної та інвестиційної 

діяльності Одеської області 

на 2021-2023 роки  

Електронні 

консультації 

Лютий Громадськість, 

суб’єкти 

господарювання, які 

проваджують 

інвестиційну та 

зовнішньоекономічну 

Департамент економічної політики 

та стратегічного планування 

обласної державної адміністрації  

м. Одеса, просп. Шевченка, 4  

eko@odessa.gov.ua 

(048) 718 94 66 



діяльність у регіоні, 

реципієнти грантової 

допомоги 

міжнародних 

фінансових і 

донорських 

організацій 

Департамент інвестиційної та 

зовнішньоекономічної діяльності, 

міжнародного співробітництва і 

туризму обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, пр-т Шевченка 

dmv@odessa.gov.ua  

(048) 718 93 31 

11. Проєкт регіонального плану 

заходів із забезпечення 

всебічного розвитку і 

функціонування української 

мови як державної в усіх 

сферах суспільного життя до 

2030 року 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(засідання за 

круглим 

столом) 

Лютий – 

березень 

Представники ІГС, 

органів виконавчої 

влади та місцевого 

самоврядування 

Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини 

обласної державної адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

cultura_region@odessa.gov.ua 

Різникова Я.О. 

(048) 728-38-23 

12. Проєкт звіту про виконання 

Програми соціально-

економічного та культурного 

розвитку Одеської області за 

2021 рік 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Лютий-

березень 

Представники ІГС, 

органів виконавчої 

влади та місцевого 

самоврядування 

Департамент економічної політики 

та стратегічного планування 

обласної державної адміністрації  

м. Одеса, просп. Шевченка, 4  

kfadieieva@odessa.gov.ua  

Фадєєва К.В. 

(048) 718-95-74 

13. Регіональні програми 

охорони навколишнього 

природного середовища в 

контексті збалансованого 

розвитку області 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Березень Представники ІГС Департамент екології та природних 

ресурсів обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

ecolog@odessa.gov.ua 

(048) 728-35-52 

(048) 728-35-05 

14. Підсумки виконання 

обласного бюджету Одеської 

області за 2021 рік 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Березень Представники ІГС Департамент фінансів обласної 

державної адміністрації 

м. Одеса, просп. Шевченка, 4 



ogfu@odessa.gov.ua 

Дзіховська О.А. 

(048) 718-95-54 

Мурзановський Г.М. 

(048) 718-92-52 

15. Надання шефської допомоги 

підрозділам Збройних сил 

України, Національної 

гвардії України, Державної 

прикордонної служби 

України та іншим військовим 

формуванням 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(засідання за 

«круглим 

столом»; 

засідання 

Координаційної 

ради щодо 

організації 

шефства над 

військовими 

частинами 

Збройних сил 

України, 

Національної 

гвардії 

України, 

Державної 

прикордонної 

служби 

України, що 

дислокуються 

на території 

Одеської 

області) 

Березень Представники ІГС, 

військовослужбовці 

Департамент з питань цивільного 

захисту, оборонної роботи та 

взаємодії з правоохоронними 

органами обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, просп. Шевченка, 4 

upr_chs@ukr.net 

upr_chs@odessa.gov.ua 

(048) 718 93 65 

(048) 718 95 86 

(048) 718 92 04 

(0482) 32 33 48 

16. Запровадження 

автоматизованої системи 

Електронні 

консультації 

Березень Представники ІГС, 

автоперевізники 

Департамент морегосподарського 

комплексу, транспортної 



обліку оплати проїзду в 

автобусних маршрутах 

загального користування 

області 

 інфраструктури та зв’язку обласної 

державної адміністрації 

м. Одеса, просп. Шевченка, 4 

vtmk@odessa.gov.ua 

(048) 718 92 48 

17. Організація та проведення 

заходів до Дня довкілля – 

2022 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Квітень Представники ІГС Департамент екології та природних 

ресурсів обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

ecolog@odessa.gov.ua 

(048) 728-35-52 

(048) 728-35-05 

18. Формування регіонального 

замовлення у сфері 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

Публічне 

громадське 

обговорення 

Квітень Громадськість, 

представники 

громадських 

об’єднань, які 

опікуються сферою 

освіти, керівники 

закладів професійної 

(професійно-технічної) 

освіти, освітяни 

Департамент освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

osvita@osvita.od.ua 

(048) 722 87 80 

 

19. Стан водних ресурсів в 

Одеському регіоні 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Травень Представники ІГС Департамент екології та природних 

ресурсів обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

ecolog@odessa.gov.ua 

(048) 728-35-52 

(048) 728-35-05 

20. Організація виконання 

повноважень та функцій у 

сфері забезпечення прав 

дітей на рівні територіальних 

громад 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Травень Представники ІГС, 

органів виконавчої 

влади та місцевого 

самоврядування 

Служба у справах дітей обласної 

державної адміністрації  

м. Одеса, просп. Шевченка, 4 

15ssd@ukr.net 

(048) 728-35-44 



21. Реалізація обласної цільової 

комплексної програми 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 

2021-2025 роки, затвердженої 

рішенням Одеської обласної 

ради від 19.02.2021 №67-VIII 

Публічне 

громадське 

обговорення: 

(засідання 

Координаційної 

ради з питань 

національно-

патріотичного 

виховання 

дітей та молоді 

при Одеській 

обласній 

державній 

адміністрації) 

Травень Громадськість, 

представники 

громадських 

об’єднань, які 

опікуються сферою 

освіти, місцеві органи 

управління освітою 

Департамент освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

osvita@osvita.od.ua 

(048) 722 87 80 

 

22. Організація та проведення 

Всесвітнього дня охорони 

навколишнього середовища 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Червень Представники ІГС Департамент екології та природних 

ресурсів обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

ecolog@odessa.gov.ua 

(048) 728-35-52 

(048) 728-35-05 

23. Доступність медичних 

послуг для осіб з 

інвалідністю в закладах 

охорони здоров’я області  

Публічне 

громадське 

обговорення: 

засідання 

обласного 

комітету 

забезпечення 

доступності 

осіб з 

інвалідністю та 

інших 

маломобільних 

Червень Представники 

громадських об’єднань 

осіб з інвалідністю, 

структурні підрозділи 

обласної державної 

адміністрації, особи з 

інвалідністю 

Департамент охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

zdravdelo@gmail.com 

(048) 725-48-10 

(048) 725-47-30 

 



груп населення 

до об’єктів 

соціальної та 

інженерно-

транспортної 

інфраструктури 

24. Заходи щодо визначення Дня 

працівника природно-

заповідної справи 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Липень Представники ІГС Департамент екології та природних 

ресурсів обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

ecolog@odessa.gov.ua 

(048) 728-35-52 

(048) 728-35-05 

25. Організація здорового 

харчування в закладах освіти 

Вивчення 

громадської 

думки 

Липень Громадськість, 

представники 

громадських 

об’єднань, які 

опікуються сферою 

освіти, батьківські 

комітети, вчителі 

Департамент освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

osvita@osvita.od.ua 

(048) 722 87 80 

26. Залучення та реалізація 

проєктів міжнародної 

технічної допомоги в 

агропромисловому комплексі 

Одещини 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(засідання за 

«круглим 

столом») 

Липень Асоціації об’єднань 

сільгоспвиробників, 

фермери 

Департамент аграрної політики, 

продовольства та земельних 

відносин обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

agropolitika@odessa.gov.ua 

(048) 728-33-20 

27. Стан атмосферного повітря в 

Одеській області 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Серпень Представники ІГС Департамент екології та природних 

ресурсів обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

ecolog@odessa.gov.ua 

(048) 728-35-52 



(048) 728-35-05 

28. Підсумки виконання 

обласного бюджету Одеської 

області за I півріччя 2022 

року 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Серпень Представники ІГС Департамент фінансів обласної 

державної адміністрації 

м. Одеса, просп. Шевченка, 4 

ogfu@odessa.gov.ua 

Дзіховська О.А. 

(048) 718-95-54 

Мурзановський Г.М. 

(048) 718-92-52 

29. Пріоритетні напрями 

діяльності закладів освіти на 

2022/2023 навчальний рік 

Публічне 

громадське 

обговорення: 

конференція 

Серпень Громадськість, 

представники 

громадських 

об’єднань, які 

опікуються сферою 

освіти, місцеві органи 

управління освітою, 

педагоги 

Департамент освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

osvita@osvita.od.ua 

(048) 722 87 80 

 

30. Проєкт звіту про виконання 

Програми соціально-

економічного та культурного 

розвитку Одеської області за  

I півріччя 2022 року 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Серпень – 

вересень 

Представники ІГС, 

представники органів 

виконавчої влади та 

місцевого 

самоврядування 

Департамент економічної політики 

та стратегічного планування 

обласної державної адміністрації  

м. Одеса, просп. Шевченка, 4  

kfadieieva@odessa.gov.ua  

Фадєєва К.В. 

(048) 718-95-74 

31. Взаємодія та спільна праця 

громадськості з 

Департаментом екології та 

природних ресурсів обласної 

державної адміністрації у 

сфері охорони довкілля 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Вересень Представники ІГС Департамент екології та природних 

ресурсів обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

ecolog@odessa.gov.ua 

(048) 728-35-52 

(048) 728-35-05 

32. Інноваційно-інвестиційна 

діяльність в 

Публічне 

громадське 

Вересень Представники ІГС, 

сільгоспвиробники, 

Департамент аграрної політики, 

продовольства та земельних 



агропромисловому комплексі обговорення 

(засідання за 

«круглим 

столом») 

фермери відносин обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

agropolitika@odessa.gov.ua 

(048) 728-33-20 

33. Звіт про виконання у І 

півріччі 2022 року Програми 

розвитку 

конкурентноспроможності 

малого та середнього 

підприємництва в Одеській 

області на 2021-2023 роки 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(засідання за 

«круглим 

столом») 

Вересень Представники ІГС, 

бізнесу 

Департамент аграрної політики, 

продовольства та земельних 

відносин обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

agropolitika@odessa.gov.ua 

(048) 728-33-20 

34. Заходи щодо проведення 

Міжнародного дня Чорного 

моря 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Жовтень Представники ІГС Департамент екології та природних 

ресурсів обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

ecolog@odessa.gov.ua 

(048) 728-35-52 

(048) 728-35-05 

35. Розвиток харчової та 

переробної промисловості 

області; стан впровадження 

сучасних систем безпечності 

харчової продукції 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(засідання за 

«круглим 

столом») 

Жовтень Виробники харчової та 

переробної 

промисловості, 

підприємці 

Департамент аграрної політики, 

продовольства та земельних 

відносин 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

agropolitika@odessa.gov.ua 

(048) 728-33-20 

36. Стан поводження з 

непридатними до 

використання хімічними 

засобами захисту рослин 

(ХЗЗР) на території Одеської 

області 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Листопад Представники ІГС Департамент екології та природних 

ресурсів обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

ecolog@odessa.gov.ua 

(048) 728-35-52 

(048) 728-35-05 

37. Формування проєкту Електронні Жовтень – Представники ІГС Департамент фінансів обласної 



обласного бюджету Одеської 

області на 2023 рік 

консультації з 

громадськістю 

листопад державної адміністрації 

м. Одеса, просп. Шевченка, 4 

ogfu@odessa.gov.ua 

Дзіховська О.А. 

(048) 718-95-54 

Мурзановський Г.М. 

(048) 718-92-52 

38. Проєкт Програми соціально-

економічного та культурного 

розвитку Одеської області на 

2023 рік 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Листопад – 

грудень 

Представники ІГС, 

представники органів 

виконавчої влади та 

місцевого 

самоврядування 

Департамент економічної політики 

та стратегічного планування 

обласної державної адміністрації  

м. Одеса, просп. Шевченка, 4  

kfadieieva@odessa.gov.ua  

Фадєєва К.В. 

(048) 718-95-74 

39. Заходи щодо проведення Дня 

прав тварин 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Грудень Представники ІГС Департамент екології та природних 

ресурсів обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

ecolog@odessa.gov.ua 

(048) 728-35-52 

(048) 728-35-05 

40. Проєкт орієнтовного плану 

проведення консультацій 

Одеською обласною 

державною адміністрацією з 

громадськістю у 2023 році 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Грудень Представники ІГС Управління комунікацій та 

інформаційної політики обласної 

державної адміністрації 

м. Одеса, просп. Шевченка, 4 

commun@odessa.gov.ua 

Налівана Т.Ю. 

(048) 718-94-33 

41. Порядок проведення 

психологічної реабілітації 

постраждалих учасників 

Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Протягом 

року 

Учасники бойових дій, 

особи з інвалідністю 

внаслідок війни, 

постраждалі учасники 

Революції Гідності 

Департамент соціальної та сімейної 

політики обласної державної 

адміністрації  

м. Одеса, вул. Канатна, 83  

dssp-pilgi@odessa.gov.ua 



та осіб, які здійснювали 

заходи із забезпечення 

національної безпеки і 

оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії 

Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській 

областях, членів їх сімей та 

членів сімей загиблих 

(померлих) таких осіб 

(постанови Кабінету 

Міністрів України від 

27.12.2017 № 1057 та від 

12.07.2017 № 497) 

Борзенкова А. Ю.  

(048) 722-08-11 

42. Порядок організації 

соціальної та професійної 

адаптації учасників 

антитерористичної операції 

(постанова Кабінету 

Міністрів України від 

21.06.2017 № 432) 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Протягом 

року 

Учасники бойових дій, 

особи з інвалідністю 

внаслідок війни, 

постраждалі учасники 

Революції Гідності 

Департамент соціальної та сімейної 

політики обласної державної 

адміністрації  

м. Одеса, вул. Канатна, 83  

dssp-pilgi@odessa.gov.ua 

Борзенкова А. Ю.  

(048) 722-08-11 

 

43. Порядок видачі посвідчень 

ветеранам війни, особам, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, 

та іншим категоріям 

громадян (постанови 

Кабінету Міністрів України 

від 12.05.1994 № 302 та від 

11.07.2018 № 551) 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Протягом 

року 

Ветерани війни, 

громадяни, 

постраждалі внаслідок 

аварії на ЧАЕС та інші 

категорії громадян, 

представники ІГС 

Департамент соціальної та сімейної 

політики обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

dssp-pilgi@odessa.gov.ua 

Бубелич Я. І. 

(048) 722-29-49 

44. Порядок виплати грошової 

компенсації за належні для 

Електронні 

консультації з 

Протягом 

року 

Ветерани війни та 

члени їх сімей, діти-

Департамент соціальної та сімейної 

політики обласної державної 



отримання жилі приміщення 

для членів сімей загиблих, 

осіб з інвалідністю I-II групи, 

яка настала внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва 

або захворювання, 

одержаних під час 

безпосередньої участі в 

антитерористичній операції 

та з числа учасників бойових 

дій на території інших 

держав, учасників бойових 

дій АТО із числа внутрішньо 

переміщених осіб, дітям-

сиротам, дітям, позбавленим 

батьківського піклування, та 

особам з їх числа 

 

громадськістю сироти, діти, 

позбавлені 

батьківського 

піклування, та особи з 

їх числа, представники 

ІГС 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

dssp-pilgi@odessa.gov.ua 

Філіппова О.М. 

(048) 722-29-49 

45. Надання пільг окремим 

категоріям громадян 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(зустріч 

(нарада) з 

громадськістю) 

 

Протягом 

року 

Пільгові категорії 

населення, 

представники ІГС, 

організації-надавачі 

послуг, Акціонерне 

товариство 

«Укрпошта», 

уповноважені банки 

Департамент соціальної та сімейної 

політики обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

dssp-pilgi@odessa.gov.ua 

Філіппова О.М. 

(048) 722-29-49 

46. Впровадження системи 

надання послуг раннього 

втручання 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

 

Протягом 

року 

Діти з інвалідністю та 

діти, які перебувають у 

зоні ризику 

інвалідизації 

Департамент соціальної та сімейної 

політики обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 



Публічне 

громадське 

обговорення 

(зустріч 

(нарада) з 

громадськістю) 

dssp-inv@odessa.gov.ua 

Ільїна Н.В. 

(048) 722-29-49 

47. Порядок надання окремим 

категоріям осіб послуг із 

комплексної реабілітації 

(постанова Кабінету 

Міністрів України від 

31.01.2007 №80) 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(зустріч 

(нарада) з 

громадськістю) 

Протягом 

року 

Особи з інвалідністю, 

діти з інвалідністю та 

інші окремі категорії 

населення 

Департамент соціальної та сімейної 

політики обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

dssp-inv@odessa.gov.ua 

Богатенко О.В. 

(048) 722-08-11 

48. Порядок забезпечення осіб з 

інвалідністю автомобілями 

(постанова Кабінету 

Міністрів України від 

19.07.2006 №999) 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(зустріч 

(нарада) з 

громадськістю) 

Протягом 

року 

Особи з інвалідністю, 

діти з інвалідністю та 

інші окремі категорії 

населення 

Департамент соціальної та сімейної 

політики обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

dssp-inv@odessa.gov.ua 

Зубінська Ю.Ю. 

(048) 722-08-11 

49. Присвоєння почесного 

звання України «Мати-

героїня» 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Протягом 

року 

Різні верстви 

населення, сім’ї, в яких 

виховуються діти 

Департамент соціальної та сімейної 

політики обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

dssp@odessa.gov.ua 

Яценко А.С. 

yatsenko@odessa.gov.ua 



(048) 725-06-35 

50. Санаторно-курортне 

лікування осіб пільгових 

категорій за кошти 

державного та обласного 

бюджетів 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Протягом 

року 

Різні верстви 

населення, які 

перебувають на обліку 

або мають намір стати 

на облік для 

отримання санаторно-

курортного лікування 

Департамент соціальної та сімейної 

політики обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

dssp@odessa.gov.ua 

Яценко А.С. 

yatsenko@odessa.gov.ua 

(048) 725-06-35 

Захаренко В. В. 

vzakharenko@odessa.gov.ua 

(048) 725-06-35 

51. Оздоровлення та відпочинок 

дітей пільгових категорій за 

рахунок коштів державного 

бюджету 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Протягом 

року 

Різні верстви 

населення, сім’ї, в яких 

виховуються діти 

Департамент соціальної та сімейної 

політики обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

dssp@odessa.gov.ua 

Яценко А.С. 

yatsenko@odessa.gov.ua 

(048) 725-06-35 

Боцко Н.М. 

nbotsko@odessa.gov.ua 

(048) 725-06-35 

52. Попередження ризиків 

потрапляння у рабство 

Публічне 

громадське 

обговорення, 

електронні 

консультації з 

громадськістю 

Протягом 

року 

Широкі верстви 

населення всіх вікових 

груп та соціальних 

категорій 

Департамент соціальної та сімейної 

політики обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

dssp@odessa.gov.ua 

Каштель В.В. 

vkashtel@odessa.gov.ua 

(048) 725-06-53 

Воднева Т.Ю. 

tvodneva@odessa.gov.ua 



(048) 725-06-53 

53. Послідовність дій у разі 

потрапляння в ситуацію 

домашнього або гендерно 

зумовленого насильства 

Публічне 

громадське 

обговорення, 

електронні 

консультації з 

громадськістю 

Протягом 

року 

Різні верстви 

населення, які 

потрапили в ситуацію 

домашнього або 

гендерно зумовленого 

насильства 

Департамент соціальної та сімейної 

політики обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

dssp@odessa.gov.ua 

Каштель В.В. 

vkashtel@odessa.gov.ua 

(048) 725-06-53 

54. Порядок встановлення 

статусу особі, яка 

постраждала від торгівлі 

людьми 

Публічне 

громадське 

обговорення, 

електронні 

консультації з 

громадськістю 

Протягом 

року 

Особи, які вважають 

себе постраждалими 

від торгівлі людьми 

Департамент соціальної та сімейної 

політики обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

dssp@odessa.gov.ua 

Каштель В.В. 

vkashtel@odessa.gov.ua 

(048) 725-06-53 

Воднева Т.Ю. 

tvodneva@odessa.gov.ua 

(048) 725-06-53 

55. Реалізація Програми 

житлових субсидій з 

урахуванням затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

22.07.2020 № 632 «Деякі 

питання виплати державної 

соціальної допомоги» нового 

порядку обчислення 

середньомісячного сукупного 

доходу сім’ї 

(домогосподарства) для усіх 

видів державної соціальної 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(зустріч 

(нарада) з 

громадськістю) 

Протягом 

року 

Представники ІГС, 

особи, які перебувають 

у складних життєвих 

обставинах 

Департамент соціальної та сімейної 

політики обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

dssp@odessa.gov.ua 

Синюк Т.Т. 

dssp-dopomoga@odessa.gov.ua 

(048) 722-30-04 



допомоги 

56. Забезпечення державними 

соціальними гарантіями 

окремих категорій громадян 

відповідно до Закону України 

«Про внесення змін до 

деяких законів України щодо 

підвищення соціальних 

гарантій для окремих 

категорій осіб» 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Протягом 

року 

Представники ІГС, 

особи, які перебувають 

у складних життєвих 

обставинах 

Департамент соціальної та сімейної 

політики обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

dssp@odessa.gov.ua 

Синюк Т.Т. 

dssp-dopomoga@odessa.gov.ua 

(048) 722-30-04 

57. Деякі аспекти 

застосування/реалізації 

Закону України «Про 

соціальні послуги» 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(зустріч 

(нарада) з 

громадськістю) 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Протягом 

року 

Голови територіальних 

громад (далі – ТГ), 

представники ІГС 

Департамент соціальної та сімейної 

політики обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

dssp@odessa.gov.ua 

Михайлова Н.В. 

dssp-trud@odessa.gov.ua 

(048) 722-23-66 

58. Про організацію надання 

соціальних послуг (постанова 

Кабінету Міністрів України 

від 01.06.2020 №587) 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(зустріч 

(нарада) з 

громадськістю) 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Протягом 

року 

Голови ТГ, 

представники ІГС 

Департамент соціальної та сімейної 

політики обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

dssp@odessa.gov.ua 

Михайлова Н.В. 

dssp-trud@odessa.gov.ua 

(048) 722-23-66 

59. Деякі питання, пов’язані з 

реформуванням систем 

інституційного догляду та 

виховання дітей (постанова 

Кабінету Міністрів України 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(зустріч 

(нарада) з 

Протягом 

року 

Голови ТГ, 

представники ІГС 

Департамент соціальної та сімейної 

політики обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

dssp@odessa.gov.ua 



від 02.09.2020 №853) громадськістю) 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Агаєва С.В. 

dssp-internat@odessa.gov.ua 

(048) 725-06-29 

60. Порядок надання соціальних 

послуг громадянам 

комунальними установами, 

які підпорядковані 

Департаменту соціальної та 

сімейної політики обласної 

державної адміністрації 

Публічне 

громадське 

обговорення 

(зустріч 

(нарада) з 

громадськістю) 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Протягом 

року 

Голови ТГ, 

представники ІГС 

Департамент соціальної та сімейної 

політики обласної державної 

адміністрації 

м. Одеса, вул. Канатна, 83 

dssp@odessa.gov.ua 

Агаєва С.В. 

dssp-internat@odessa.gov.ua 

(048) 725-06-29 

_________________________ 


