
 
 

 ОСНОВНІ ЗАХОДИ  

за участю структурних підрозділів Одеської обласної державної 

адміністрації 

на лютий 2022 року 

 

Зміст заходу Місце проведення 

1-15 лютого 

Проведення перевірки рішень місцевих рад 

про бюджети територіальних громад та 

районні бюджети на 2022 рік щодо 

дотримання бюджетного законодавства 
(Відповідальна: Зінченко М.А.) 

м. Одеса 

3 лютого 

Школа для керівників закладів освіти 

«Проактивний керівник – якісна освіта» 

 

(Відповідальний: Лончак О.А.) 

м. Одеса, 

пл. Михайлівська, 17, 

КЗВО «ОАНОООР» 

(онлайн-режим) 

3-5 лютого 

Відкритий Всеукраїнський турнір пам’яті 

Толмачова І.Г. (U-17, U-15) з греко-римської 

боротьби  
(Відповідальна: Кольчак В.А.) 

м. Одеса, 

вул. Семінарська 12а 

4 лютого 

Всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями 

Міжнародний день людського братерства 

6 лютого 

Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать 

жіночі статеві органи 

8 лютого 

День безпеки в Інтернеті 

10-11 лютого 

Чемпіонат Одеської області з гімнастики 

художньої 
(Відповідальна: Кольчак В.А.) 

м. Одеса, 

вул. Новоберегова, 94 

11 лютого 

Міжнародний день жінок і дівчаток в науці 

Урочистий прийом керівництвом обласної 

державної адміністрації та обласної ради 

учасників бойових дій на території інших 

держав   
(Відповідальні: Олійник О.В., Коваленко Л.В.) 

м. Одеса 

пров. Санаторний, 2, 

Будинок представництв  

Одеської обласної ради  

13 лютого 

Всесвітній день радіо 

https://bf.in.ua/calendar/mizhnarodnyj-den-neterpymoho-stavlennia-do-operatsij-iaki-kalichat-zhinochi-statevi-orhany/
https://bf.in.ua/calendar/mizhnarodnyj-den-neterpymoho-stavlennia-do-operatsij-iaki-kalichat-zhinochi-statevi-orhany/
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14-17 лютого 

Чемпіонат Одеської області  з  боксу    серед 

юніорів та юніорок 
(Відповідальна: Кольчак В.А.) 

м. Одеса,  

пр-т Небесної Сотні, 4/7 

15 лютого 

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

Міжнародний день дітей, хворих на рак 

Урочисті заходи з нагоди відзначення в 

Одеській області Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав 
(Відповідальні: Олійник О.В., Дементьєва Т.М.) 

Адмінбудинок № 1 

Проведення наради з директорами 

інклюзивно-ресурсних центрів з актуальних 

питань за основними напрямками діяльності 

та подання звітності за 2020 рік в АС «ІРЦ» 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Адмінбудинок № 2 

16 лютого 

Проведення перевірки технічного стану 

регіональної системи централізованого 

оповіщення цивільного захисту Одеської 

області 
(Відповідальний: Готко С.М.) 

Адмінбудинок № 1 

17 лютого 

Проведення заходу  з питань  розвитку та 

підтримки дітей з ДЦП в інклюзивному 

освітньому середовищі 

 (Відповідальний: Лончак О.А.) 

м. Одеса, 

вул. Ясиновського, 3-А, 

КЗВО «ОАНОООР» 

(онлайн-режим) 

Проведення наради з керівниками закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Адмінбудинок № 2 

18 лютого 

Методичний семінар «Формування 

ключових та предметних компетентностей 

«Технологічної» та «Інформатичної» 

освітніх галузей в контексті НУШ 

(Відповідальний: Лончак О.А.) 

м. Одеса, 

пров. Нахімова, 8, 

КЗВО «ОАНОООР» 

(онлайн-режим) 

19 лютого 

30 років із дня затвердження Верховною Радою України малого 

Державного Герба України - тризуба, який є знаком Княжої Держави 

Володимира Великого (19.02.1992) 

Про Державний герб України 

20 лютого 

Всесвітній день соціальної справедливості 

День Героїв Небесної Сотні 

День соціальної справедливості 
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Проведення заходу «Вшанування пам’яті 

Героїв Небесної Сотні» 

 
(Відповідальні: Олійник О.В., Дудченко Ю.В.) 

Адмінбудинок № 1,  

пам’ятний знак на місці 

майбутнього пам’ятника 

Героїв Небесної Сотні 

20-27 лютого 

Заходи з відзначення дня рідної мови в 

національно-культурних товариствах області 
(Відповідальна: Олійник О.В.) 

Одеська область 

21 лютого 

Міжнародний день рідної мови 

22 лютого 

Міжнародний день підтримки жертв злочинів 

Семінар-тренінг «Вектор змін  діяльності 

керівника сучасного закладу освіти» 

 

(Відповідальний: Лончак О.А.) 

м. Одеса, 

пл. Михайлівська, 17, 

КЗВО «ОАНОООР» 

(онлайн-режим) 

Засідання Ради молодих вчених при 

Одеський обласній державній адміністрації 

(Відповідальний: Лончак О.А.) 
Адмінбудинок № 1 

24 лютого 

Відкриття Навчально-практичного центру 

сучасних технологій зварювання на базі 

Відокремленого структурного підрозділу 

«Березівське вище професійне училище 

Державного університету «Одеська 

політехніка» 

 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Одеська область,  

м. Березівка,  

вул.Перемоги,21 

«Школа молодого методиста» (для 

вихователів-методистів закладів дошкільної 

освіти, які працюють менше  двох років                                                                                              

(Відповідальний: Лончак О.А.) 

м. Одеса, 

пл. Михайлівська, 17, 

КЗВО «ОАНОООР» 

(онлайн-режим) 

Засідання територіальної атестаційної 

комісії при управління фізичної культури та 

спорту обласної державної адміністрації 
(Відповідальна: Кольчак В.А.) 

Адмінбудинок № 1 

25 лютого 

Урочистості та святковий концерт до 90-

річчя з дня утворення Одеської області 
(Відповідальна: Олійник О.В.) 

Одеський національний 

академічний театр опери та 

балету 

Освітньо-громадський форум «Літопис 

освіти Одещини: крізь роки у майбутнє» 

 

(Відповідальний: Лончак О.А.) 

м. Одеса, 

пл. Михайлівська, 17, 

КЗВО «ОАНОООР» 

(онлайн-режим) 
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26 лютого 

День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя 

27 лютого 

Всесвітній день неурядових організацій 

 90 річниця утворення Одеської області 

Щотижня 

Апаратні наради Одеської обласної 

державної адміністрації 
(Відповідальна: Новіцька Н.В.) 

Адмінбудинок № 1 

Селекторні наради з головами районних 

державних адміністрацій, міськими 

головами міст обласного значення та 

головами об’єднаних територіальних громад 
(Відповідальна: Новіцька Н.В.) 

Адмінбудинок № 1, 

к. 632 

Засідання атестаційної комісії лікарів за 

участю директора Департаменту охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації 
(Відповідальна: Одарій-Захар’єва Н.В.)  

Адмінбудинок № 2 

Протягом місяця 

Засідання архітектурно-містобудівної ради 

при управлінні з питань містобудування і 

архітектури обласної державної 

адміністрації  
(Відповідальна: Бєлєнко Н.В.) 

Адмінбудинок № 1 

 

Проведення тематичної перевірки роботи 

служби діловодства, архівної справи 

Державної служби з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками в Одеській області 

та Архівного відділу виконавчого комітету 

Чорноморської міської ради    
(Відповідальний: Лук’янчук П.Х.) 

м. Одеса, 

 проспект Гагаріна,  8,  

м. Чорноморськ, 

просп. Миру, буд. 33,  

Брифінги голови обласної державної 

адміністрації, його заступників з питань, що 

розглядались на апаратній нараді обласної 

державної адміністрації 
(Відповідальна: Легеза А.Р.) 

Адмінбудинок № 1, 

приймальна громадян 

Брифінги керівників структурних 

підрозділів облдержадміністрації (за 

окремими дорученнями голови обласної 

державної адміністрації) 
(Відповідальна: Легеза А.Р.) 

Адмінбудинок № 1, 

приймальна громадян 

Засідання координаційної ради з питань 

сприяння розвитку громадянського 

суспільства при голові Одеської обласної 

державної адміністрації 
(Відповідальна: Легеза А.Р.) 

Адмінбудинок № 1 
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Засідання громадської ради при Одеській 

обласній державній адміністрації 
(Відповідальна: Легеза А.Р.) 

Адмінбудинок № 2 

Фінальні змагання з шахів та шашок серед 

команд І, ІІ, та  ІІІ групи в рамках обласної 

Спартакіади учнів ЗЗСО 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

м.Одеса, 

 проспект Шевченка, 31-А  

 

Фінальні змагання з баскетболу 3х3 серед 

команд юнаків та дівчат І, ІІ та ІІІ групи в 

рамках обласної Спартакіади учнів ЗЗСО 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

м.Одеса, 

 проспект Шевченка, 31-А  

 

Фінальні змагання з тенісу настільного серед 

команд І групи в рамках обласної 

Спартакіади учнів ЗЗСО 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

м.Одеса, 

 проспект Шевченка, 31-А 

Обласний етап Кубку України серед юнаків 

та юніорів з пішохідного туризму в закритих 

приміщеннях 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

м. Одеса, 

вул. Тіниста, 2 

Обласна краєзнавча конференція учнівської 

молоді «Скарбнички мого краю – Одещини» 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

м. Одеса, 

вул. Тіниста, 2 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

аматорського документального кіно 

«Українська революція: ретроспективний 

погляд через 100 років» 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

м. Одеса, 

вул. Тіниста, 2 

ІV етап  ХІІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка 

для учнів 5-11 класів, учнів ПТНЗ, студентів   

закладів вищої освіти 

 (Відповідальний: Лончак О.А.) 

м. Одеса, 

вул. Тіниста, 2 

(онлайн-режим) 

Організація та проведення заходу пам’яті 

Кузьми Скрябіна (Одеська обласна 

універсальна наукова бібліотека ім. 

М.Грушевського)  
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

м. Одеса, 

ООНУБ ім. М.Грушевського 

Організація та проведення заходів щодо 

вшанування пам’яті Героїв «Небесної Сотні» 

у Одеській обласній універсальній науковій 

бібліотеці ім. М. Грушевського та 

навчальних закладах Одеси та області 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

м. Одеса, 

ООНУБ ім. М.Грушевського 

Організація заходів до Дня Рідної Мови і 

Дня народження Лесі Українки – «Лесині 

читання» (дистанційний формат) 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

м. Одеса, 

ООНУБ ім. М.Грушевського 
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Туристсько-краєзнавчий челендж «Моїй 

Одещині – 90!» 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

м. Одеса, 

вул. Тіниста, 2 

Організація підготовки делегації закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

області до участі у Міжнародній виставці 

«Сучасні заклади освіти – 2021» 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Адмінбудинок № 2 

Проведення чемпіонату Одеської області з 

легкої атлетики серед юнаків 2009-2010 р.н. 

та молодше в рамках проведення спортивно-

масових заходів Одеської обласної федерації 

легкої атлетики 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

м. Одеса,  

просп. Шевченка, 31а, 

(за призначенням) 

Засідання колегії Департаменту соціальної 

та сімейної політики облдержадміністрації 

«Про підсумки роботи органів соціального 

захисту населення області за 2020 рік та 

пріоритетні завдання діяльності на 2021 рік» 
(Відповідальна: Дементьєва Т.М.) 

Адмінбудинок № 2 

Онлайн-семінар з питань організації надання 

соціальних послуг в громаді 
(Відповідальна: Дементьєва Т.М.) 

Адмінбудинок № 2 

Засідання обласної комісії з визначення 

даних про заробітну плату працівників за 

роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках 
(Відповідальна: Дементьєва Т.М.) 

Адмінбудинок № 2 

Засідання обласної комісії щодо 

опрацювання документів, наданих для 

отримання посвідчень особам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 
(Відповідальна: Дементьєва Т.М.) 

Адмінбудинок № 2 

Відео-нарада з керівниками структурних 

підрозділів соціального захисту районних 

державних адміністрацій та виконавчих 

комітетів міських рад Одеської області 
(Відповідальна: Дементьєва Т.М.) 

Адмінбудинок № 2 

Підготовка та проведення збору керівного 

складу цивільного захисту області щодо 

підведення підсумків роботи територіальної 

підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Одеської області у 2021 

році та визначення основних завдань на 2022 

рік 

 
(Відповідальний: Готко С.М.) 

Адмінбудинок № 1 
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Засідання комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій обласної державної адміністрації  
(Відповідальний: Готко С.М.) 

Адмінбудинок № 1 

Проведення штабного тренування органів 

управління територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного  

захисту Одеської області щодо готовності до 

дій під час проходження льодоходу, повені 

та паводків у 2022 році 
(Відповідальний: Готко С.М.) 

Одеська область 

Засідання фокус-групи «Наукова практика» 

Туристичної ради при Одеській обласній 

державній адміністрації 
(Відповідальний: Григоришин Р.М.) 

Адмінбудинок № 1 

Проведення організаційних заходів для 

участі Одеської області на весняній 

туристичній виставці UITT-2022 
(Відповідальний: Григоришин Р.М.) 

Адмінбудинок № 1 

Залучення підприємців області до участі у 

програмі Erasmus for Young Entrepreneurs,  

яка реалізується ТПП України   для обміну 

досвідом та стажування у Болгарії, Албанії, 

Литві, Румунії, Молдові, Словакії та Польщі 
(Відповідальний: Григоришин Р.М.) 

Адмінбудинок № 1 

Дипломатичний прийом з нагоди 

відзначення 90-річчя утворення Одеської 

області 
(Відповідальний: Григоришин Р.М.) 

Адмінбудинок № 1 

Презентація 1-4 томів Енциклопедії 

Куяльницького лиману  

(Відповідальний: Буланович П.Г.) 

м. Одеса, 

вул. Троїцька, 49/51 

Робота комунікативного центру при 

обласній координаційній групі з питань 

реалізації на території Одеської області 

програми Президента України «Велике 

будівництво» 
(Відповідальна: Зінченко М.А.) 

м. Одеса 

Засідання обласного конкурсного комітету з 

визначення перевізників на приміських та 

міжміських внутрішньообласних автобусних 

маршрутах загального користування   
(Відповідальний: Гайдук О.В.) 

м. Одеса 

Перевірки виконання договірних 

зобов’язань перевізниками, на приміських та 

міжміських внутрішньообласних автобусних 

маршрутах загального користування 
(Відповідальний: Гайдук О.В.) 

Одеська область 
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Засідання комісії з питань дотримання 

законодавства про працю щодо легалізації 

зайнятості населення та забезпечення 

виплати заробітної плати 
(Відповідальний: Радулов Д.Д.) 

Адмінбудинок № 1 

Засідання регіональної робочої групи «Про 

передачу до комунальної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст 

Одеської області об’єктів житлового фонду, 

захисних споруд цивільного захисту, 

об’єктів інженерної інфраструктури, які у 

процесі приватизації не ввійшли до 

статутного капіталу господарських 

товариств» 
(Відповідальний: Радулов Д.Д.) 

Адмінбудинок № 1 

Проведення робочих нарад, зустрічей щодо 

проблемних питань розвитку промислових 

підприємств області, оперативне вирішення 

проблемних питань їх функціонування 
(Відповідальний: Радулов Д.Д.) 

Адмінбудинок № 1 

Засідання робочої групи з підготовки 

матеріалів для видання Атласу Одеської 

області 
(Відповідальний: Радулов Д.Д.) 

Адмінбудинок № 1 

Зустріч з народними депутатами України від 

Одеської області з метою розгляду 

законодавчих ініціатив, прийняття яких має 

вагоме значення для соціально-економічного 

розвитку регіону 
(Відповідальний: Радулов Д.Д.) 

Адмінбудинок № 1 

Засідання Конкурсної комісії з визначення 

суб’єкта господарювання для організації та 

проведення демонтажу рекламних засобів 

поза межами населених пунктів в Одеській 

області, розміщених з порушенням Типових 

правил  
(Відповідальний: Радулов Д.Д.) 

Адмінбудинок № 1 
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