
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

23.12.2021 № 1352/од-2021 

 

 Про затвердження плану роботи Одеської 

обласної державної адміністрації на І квартал 

2022 року 

 

 

Відповідно до статей 6, 45 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», пункту 2.1. розділу 2 Регламенту Одеської обласної державної 

адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної 

державної адміністрації від 28 квітня 2017 року № 360/А-2017 (зі змінами): 

 

1. Затвердити план роботи Одеської обласної державної адміністрації 

на І квартал 2022 року (додається). 

 

2. Керівникам структурних підрозділів Одеської обласної державної 

адміністрації та її апарату забезпечити виконання плану роботи Одеської 

обласної державної адміністрації на І квартал 2022 року з урахуванням 

обмежень, пов’язаних з недопущенням поширення COVID-19, та надати 

управлінню організаційної роботи апарату Одеської обласної державної 

адміністрації звіт про його виконання до 8 квітня 2022 року. 

 

3. Управлінню організаційної роботи апарату Одеської обласної 

державної адміністрації до 25 квітня 2022 року поінформувати обласну 

державну адміністрацію про виконання плану роботи Одеської обласної 

державної адміністрації за І квартал 2022 року. 

 

 

 

Голова  Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

обласної державної адміністрації  

23 грудня 2021 року № 1352/од-2021 

 

 ПЛАН РОБОТИ 

Одеської обласної державної адміністрації на І квартал 2022 року 

 

 
№ 

з/п 

Зміст заходу Обґрунтування необхідності здійснення 

заходу 

 

Строк виконання Відповідальні виконавці 

1 Питання для розгляду на засіданнях колегій обласної державної адміністрації 

 

1.1. Про стан та перспективні 

питання подальшого розвитку 

агропромислового комплексу 

області  

Положення про Департамент аграрної 

політики, продовольства та земельних 

відносин Одеської облдержадміністрації, 

затверджене розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 13.01.2021 

№14/од-2021 

Січень Департамент аграрної політики, 

продовольства та земельних 

відносин облдержадміністрації 

1.2. Про результати виконання 

Програми Президента України 

«Велике будівництво» у 2021 

році 

Програма Президента України «Велике 

будівництво», Указ Президента України від 

23.06. 2020 № 246/2020 

Положення про Департамент капітального 

будівництва та дорожнього господарства 

Одеської облдержадміністрації, 

затверджене розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 08.04.2021 № 

351/од-2021 

Рішення Одеської обласної ради від 

24.12.2020 № 43-VIII «Про обласний 

бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі 

змінами та доповненнями) 

Січень Департамент капітального 

будівництва та дорожнього 

господарства 

облдержадміністрації 

1.3. Про погашення заборгованості 

з виплати заробітної плати на 

підприємствах області 

Розпорядження голови Одеської 

облдержадміністрації від 27.04.2017 № 

357/А-2017 (із змінами) «Про утворення 

Лютий Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування 



комісії з питань дотримання законодавства 

про працю щодо легалізації зайнятості 

населення та забезпечення виплати 

заробітної плати» 

облдержадміністрації 

1.4. Про стан підвищення рівня 

заробітної плати та легалізації 

зайнятості населення у 

територіальних громадах 

області 

Розпорядження голови Одеської 

облдержадміністрації від 06.02.2019 № 

139/А-2019 «Про заходи щодо легалізації 

трудових відносин, забезпечення 

мінімальних гарантій з оплати праці, 

підвищення рівня заробітної плати» (зі 

змінами) 

Лютий Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування 

облдержадміністрації 

1.5. Про підготовку звіту обласної 

державної адміністрації про 

виконання Програми 

соціально-економічного та 

культурного розвитку Одеської 

області за 2021 рік для 

подальшого розгляду на 

черговій сесії обласної ради 

Закони України від 09.04.1999 

№ 586-XIV «Про місцеві державні 

адміністрації» (зі змінами), від 23.03.2000 

№ 1602-III «Про державне прогнозування 

та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України» (зі змінами) 

Березень Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування 

облдержадміністрації 

1.6. Про підсумки виконання 

обласного бюджету та місцевих 

бюджетів Одеської області за 

2021 рік 

Стаття 80 Бюджетного кодексу України Березень Департамент фінансів 

облдержадміністрації 

1.7. Про запровадження 

регіонального плану 

управління відходами в 

Одеській області до 2030 року 

Закон України від 05.03.1998 № 187/98-ВР 

«Про відходи» (зі змінами) 

Березень Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації 

2 Питання для розгляду на апаратних нарадах обласної державної адміністрації 

 

2.1. Про розроблення комплексного 

плану просторового розвитку 

території на прикладі 

спроможної територіальної 

громади  

Протокол апаратної наради Одеської 

облдержадміністрації від 23.11.2021 №32 

Протягом кварталу Управління з питань 

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування 

облдержадміністрації 



Департамент фінансів 

облдержадміністрації 

Департамент аграрної політики, 

продовольства та земельних 

відносин облдержадміністрації 

Одеська районна державна 

адміністрація 

2.2. Про стан готовності закладів 

охорони здоров’я області до 

контрактування з 

Національною службою 

здоров’я України  

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 03.11.2021 № 1394-р «Питання 

забезпечення реалізації програми 

державних гарантій медичного 

обслуговування населення у 2022 році» 

Січень Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

Південний міжрегіональний 

департамент Національної 

служби здоров’я України 

2.3. Про хід впровадження системи 

документообігу «АСКОД» в 

апараті Одеської обласної 

державної адміністрації та її 

структурних підрозділах 

Положення про управління цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій і 

цифровізації Одеської 

облдержадміністрації, затверджене 

розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 26.04.2021 

№428/од-2021  

Січень Управління цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і 

цифровізації 

облдержадміністрації 

2.4. Про забезпечення житлом за 

рахунок субвенцій з 

державного бюджету деяких 

категорій громадян у 2021 році  

Положення про Департамент соціальної та 

сімейної політики Одеської 

облдержадміністрації, затверджене 

розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 06.02.2017 № 

74/А -2017 

Січень Департамент соціальної та 

сімейної політики 

облдержадміністрації 

2.5. Про стан використання коштів 

комунальними установами, 

закладами, підприємствами, 

координацію діяльності яких 

покладено на структурні 

підрозділи обласної державної 

адміністрації  

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 13.01.2021 № 

13/од-2021 «Про ефективне використання 

коштів комунальними установами, 

закладами, підприємствами, координацію 

діяльності яких покладено на структурні 

підрозділи обласної державної 

адміністрації» (зі змінами) 

Протокол апаратної наради Одеської 

обласної державної адміністрації від 

20.07.2021 № 21 

Лютий Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування 

облдержадміністрації 

 

Департамент фінансів 

облдержадміністрації 



2.6. Про стан забезпечення 

реалізації Програми 

Президента України «Велике 

будівництво» на території 

Одеської області та 

координацію дій замовників 

будівництва у 2022 році 

Програма Президента України «Велике 

будівництво», Указ Президента України від 

23.06. 2020 № 246/2020 

Положення про Департамент капітального 

будівництва та дорожнього господарства 

Одеської облдержадміністрації, 

затверджене розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 08.04.2021 № 

351/од-2021 

Рішення Одеської обласної ради від 

24.12.2020 № 43-VIII «Про обласний 

бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі 

змінами та доповненнями) 

Лютий Департамент капітального 

будівництва та дорожнього 

господарства 

облдержадміністрації 

2.7. Про стан виконання Закону 

України від 16.07.2021 № 1702-

IX «Про основи національного 

спротиву»  

Положення про Департамент з питань 

цивільного захисту, оборонної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами 

Одеської облдержадміністрації, 

затверджене розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 08.02.2017 

№86/А-2017 

Лютий Департамент з питань 

цивільного захисту, оборонної 

роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації 

2.8. Про державні програми і 

заходи, можливі для реалізації 

в Одеській області, та стан 

підготовки і затвердження 

обласних цільових програм 

соціально-економічного та 

культурного розвитку регіону 

Стаття 78 Бюджетного кодексу України Лютий Департамент фінансів 

облдержадміністрації 

2.9. Про стан проходження 

опалювального сезону 2021-

2022 років у населених пунктах 

Одеської області 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 12.10.2021 № 

1027/од-2021 «Питання опалювального 

сезону 2021-2022 років у населених 

пунктах Одеської області» 

Лютий Департамент систем 

життєзабезпечення та 

енергоефективності 

облдержадміністрації 

2.10. Про стан поводження з 

непридатними хімічними 

засобами захисту рослин на 

території Одеської області 

Закони України від 05.03.1998 № 187/98-ВР 

«Про відходи» (зі змінами), від 02.03.1995  

№ 86/95-ВР «Про пестициди і 

агрохімікати»  

Лютий Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації 



2.11. Про діяльність Агенції 

регіонального розвитку 

Одеської області за 2021 рік 

Положення про Департамент інвестиційної 

та зовнішньоекономічної діяльності, 

міжнародного співробітництва і туризму 

Одеської облдержадміністрації, 

затверджене розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 14.04.2021 

№389/од-2021  

Лютий Департамент інвестиційної та 

зовнішньоекономічної 

діяльності, міжнародного 

співробітництва і туризму 

облдержадміністрації 

2.12. Про організацію підготовки 

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 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 10.02.2021 

№117/од-2021 «Про затвердження 

регіонального Плану основних заходів 

цивільного захисту на 2021 рік» 

Лютий Департамент з питань 

цивільного захисту, оборонної 

роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації 

2.13. Про стан будівництва, ремонту 

та утримання автомобільних 

доріг загального користування 

державного та місцевого 

значення на території області у 

2021 році та планові показники 

на 2022 рік  

Положення про Департамент капітального 

будівництва та дорожнього господарства 

Одеської облдержадміністрації, 

затверджене розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 08.04.2021 № 

351/од-2021 

Березень Департамент капітального 

будівництва та дорожнього 

господарства 

облдержадміністрації 

2.14. Про організацію та проведення 

зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2022 році 

Закони України від 09.04.1999 

№ 586-XIV «Про місцеві державні 

адміністрації» (зі змінами), від 01.07.2014 

№ 1556-VII «Про вищу освіту» (зі 

змінами), від 05.09.2017 № 2145-VIII «Про 

освіту» (зі змінами), від 16.01.2020 № 463-

IX «Про повну загальну середню освіту» (зі 

змінами) 

Березень Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 

2.15. Про роботу щодо підготовки 

участі України (м. Одеса) у 

відборі країни -кандидата на 

проведення Всесвітньої 

виставки «Експо – 2030» 

Положення про Департамент інвестиційної 

та зовнішньоекономічної діяльності, 

міжнародного співробітництва і туризму 

Одеської облдержадміністрації, 

затверджене розпорядженням голови 

Березень Департамент інвестиційної та 

зовнішньоекономічної 

діяльності, міжнародного 

співробітництва і туризму 

облдержадміністрації 



облдержадміністрації від 14.04.2021 

№389/од-2021 

2.16. Про стан підготовки та 

проведення комплексу 

весняно-польових робіт у 2022 

році 

Положення про Департамент аграрної 

політики, продовольства та земельних 

відносин Одеської облдержадміністрації, 

затверджене розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 13.01.2021 

№14/од-2021 

Березень Департамент аграрної політики, 

продовольства та земельних 

відносин облдержадміністрації 

2.17. Про результати роботи 

управління фізичної культури і 

спорту обласної державної 

адміністрації у 2021 році 

Положення про управління фізичної 

культури і спорту Одеської 

облдержадміністрації, затверджене 

розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 23.11.2017 

№1097/А-2017  

Березень Управління фізичної культури та 

спорту облдержадміністрації 

2.18. Про підсумки роботи служби у 

справах дітей 

облдержадміністрації за 2021 

рік 

Положення про службу у справах дітей 

Одеської облдержадміністрації, 

затверджене розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 03.12.2015 № 

822/А-2015  

Березень Служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

2.19. Про стан роботи із залучення 

коштів державного бюджету 

для реалізації завдань і заходів 

капіталізованих програм в 

Одеській області та виділення 

коштів субвенцій з державного 

бюджету місцевим бюджетам у 

2022 році  

пункт 9 доручення Кабінету міністрів 

України від 20.12.2019 № 4700/0/1-19 

Березень Департамент фінансів 

облдержадміністрації 

3 Питання для розгляду на селекторних нарадах обласної державної адміністрації 

 

3.1. Про пропозиції щодо виділення 

та перерозподіл коштів на 

об’єкти інфраструктури 

Одеської області у рамках 

Програми Президента України 

«Велике будівництво»  

Програма Президента України «Велике 

будівництво» на 2022 рік, Указ Президента 

України від 23.06.2020 №246/2020 

Положення про Департамент капітального 

будівництва та дорожнього господарства 

Одеської облдержадміністрації, 

затверджене розпорядженням голови 

Протягом кварталу Департамент капітального 

будівництва та дорожнього 

господарства 

облдержадміністрації 



облдержадміністрації від 08.04.2021 № 

351/од-2021 

3.2. Про готовність закладів 

охорони здоров’я, визначених 

для госпіталізації пацієнтів з 

гострою респіраторною 

хворобою Covid-19, 

спричиненою короновірусом 

SARS-CoV-2, до протидії 

спалаху гострої респіраторної 

хвороби Covid-19 (у тому числі 

забезпечення централізованим 

киснем) 

Указ Президента України від 13.03.2020 № 

87/2020 «Про рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 13.03.2020 

«Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення національної безпеки в 

умовах спалаху гострої респіраторної 

хвороби Covid-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2» 

Протягом кварталу Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

3.3. Про стан використання 

освітньої субвенції та залишків 

освітньої субвенції 

Закон України від 02.12.2021 № 1928-ІХ 

«Про Державний бюджет України на 2022 

рік»  

Січень Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 

3.4. Про стан виконання рішення 

РНБО від 30.07.2021 «Про 

окремі питання реалізації 

державної політики у сфері 

захисту державного кордону» 

Положення про Департамент з питань 

цивільного захисту, оборонної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами 

Одеської облдержадміністрації, 

затверджене розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 08.02.2017 

№86/А-2017 

Січень Департамент з питань 

цивільного захисту, оборонної 

роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації 

3.5. Про стан запобігання 

розповсюдженню інфекційних 

хвороб 

Регіональний план заходів щодо 

імунопрофілактики та захисту населення 

від інфекційних захворювань, яким можна 

запобігти шляхом проведення 

імунопрофілактики, на період до 2022 

року, затверджений розпорядженням 

голови облдержадміністрації від 19.08.2020 

№ 559/од-2020 

Лютий Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

3.6. Про стан затвердження 

місцевих бюджетів на 2022 рік 

за підсумками перевірки 

рішень місцевих рад про 

бюджети територіальних 

Стаття 115, 122 Бюджетного кодексу 

України 

Лютий Департамент фінансів 

облдержадміністрації 



громад, районні бюджети на 

відповідність бюджетному 

законодавству 

3.7. Про формування базової 

мережі закладів культури в 

Одеській області  

Положення про Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини 

облдержадміністрації, затверджене 

розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 27.05.2019 № 

647/А-2019 

Лютий Департамент культури, 

національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини облдержадміністрації 

3.8. Про стан підготовки та 

затвердження стратегічних 

документів у територіальних 

громадах Одеської області 

Положення про Департамент економічної 

політики та стратегічного планування 

Одеської облдержадміністрації, 

затверджене розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 27.12.2017 

№1295/А-2017  

Лист Мінрегіону від 05.01.2021 

№7/36.1/114-21  

Лютий Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування 

облдержадміністрації 

3.9. Про утворення в 

територіальних громадах сімей 

патронатних вихователів 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

20.08.2021 № 893 «Деякі питання захисту 

прав дитини та надання послуги патронату 

над дитиною» 

Березень Служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

3.10. Про стан виконання Закону 

України від 16.07.2021 № 1702-

IX «Про основи національного 

спротиву» 

Положення про Департамент з питань 

цивільного захисту, оборонної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами 

Одеської облдержадміністрації, 

затверджене розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 08.02.2017 

№86/А-2017 (зі змінами) 

Березень Департамент з питань 

цивільного захисту, оборонної 

роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації 

3.11. Про стан роботи із залучення 

коштів державного бюджету 

для реалізації завдань і заходів 

капіталізованих програм в 

Одеській області та виділення 

коштів субвенцій з державного 

бюджету місцевим бюджетам у 

Пункт 9 доручення Кабінету Міністрів 

України від 20.12.2019 № 47005/0/1-19 

Положення про Департамент фінансів 

Одеської облдержадміністрації, 

затверджене розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 17.05.2018 

№503/А-2018 (зі змінами) 

Березень Департамент фінансів 

облдержадміністрації 



2022 році 

3.12. Про стан забезпечення участі 

громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики у 

районних державних 

адміністраціях Одеської 

області 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики» 

Березень Управління комунікацій та 

інформаційної політики 

облдержадміністрації 

3.13. Про результати проведення 

моніторингу діяльності 

сільських, селищних, міських 

голів територіальних громад 

області за І квартал 2022 року 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 05.03.2021 

№210/од-2021 «Про впорядкування 

окремих питань організації діяльності 

органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в умовах 

адміністративно-територіальної реформи»  

Березень Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування 

облдержадміністрації 

3.14. Про утворення профільних 

структурних підрозділів з 

цифрової трансформації та 

сприяння введення посади 

CDTO в органах місцевого 

самоврядування 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

03.03.2020 № 194 «Деякі питання 

діяльності підрозділів з питань цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій і 

цифровізації центральних та місцевих 

органів виконавчої влади та заступників 

керівників центральних органів виконавчої 

влади, обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних 

адміністрацій з питань цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій і 

цифровізації» 

Рішення обласної ради від 19.02.2021 № 

63-VIII «Про затвердження регіональної 

програми цифрової трансформації Одеської 

області на 2021-2023 роки»  

Березень Управління цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і 

цифровізації 

облдержадміністрації 

4 Питання для розгляду в обласній державній адміністрації на рівні заступників голови та підготовки обґрунтувань щодо 

доцільності видання розпоряджень 

4.1. Про видачу дозволів на 

розміщення зовнішньої 

реклами поза межами 

населених пунктів в Одеській 

Розпорядження виконуючого обов’язки 

голови Одеської облдержадміністрації від 

05.09.2013 № 775/А-2013 «Про 

затвердження Порядку видачі дозволів на 

Протягом кварталу 

у разі надходження 

заяв 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування обласної державної 

адміністрації 



області або обгрунтованих 

відмов щодо видачі дозволів 

розміщення зовнішньої реклами поза 

межами населених пунктів в Одеській 

області» (зі змінами) 

4.2. Про виділення коштів з 

резервного фонду 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

29.03.2002 №415 «Про затвердження 

Порядку використання коштів резервного 

фонду бюджету» (із змінами), 

розпорядження голови 

облдержадміністрації від 16.04.2017 

№383/А-2018 «Деякі питання підготовки 

документів щодо виділення коштів з 

резервного фонду обласного бюджету» 

Протягом кварталу Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування обласної державної 

адміністрації 

4.3. Про погодження видатків 

обласного бюджету, що 

спрямовуються на здійснення 

програм та заходів, 

передбачених обласним 

бюджетом на 2022 рік 

Стаття 78 Бюджетного кодексу України Протягом кварталу Департамент фінансів 

облдержадміністрації 

4.4. Аналіз мережі, фінансової 

діяльності та штатних розписів 

комунальних підприємств та 

установ, які фінансуються за 

рахунок коштів обласного 

бюджету 

Доручення голови обласної державної 

адміністрації, дане на селекторній нараді з 

головами районних державних 

адміністрацій, районних рад, міськими, 

селищними та сільськими головами 

21.09.2021 

Протягом кварталу Департамент фінансів 

облдержадміністрації 

4.5. Про видачу ліцензій на 

провадження господарської 

діяльності з централізованого 

водопостачання, 

водовідведення та 

теплопостачання 

Закони України від 05.04.2007  

№ 877-V «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» (зі змінами), від 02.03.2015 № 

222-VIII «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» (зі змінами), п. 

26 переліку органів ліцензування, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 05.09.2015 № 609 

Протягом кварталу Департамент систем 

життєзабезпечення та 

енергоефективності 

облдержадміністрації 

4.6. Підготовка проєктів 

розпоряджень голови 

облдержадміністрації на 

Рішення Одеської обласної ради від 

31.12.2020 38-VIII «Про затвердження 

обласної комплексної програми соціальної 

Протягом кварталу Департамент соціальної та 

сімейної політики 

облдержадміністрації 



виконання обласної 

комплексної програми 

соціальної підтримки 

населення на 2021-2023 роки 

«Соціальний захист населення 

в Одеській області» 

підтримки населення на 2021-2023 роки 

«Соціальний захист населення в Одеській 

області»  

4.7. Про затвердження Порядку 

планування і фінансування 

природоохоронних заходів з 

обласного фонду охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 27.09.2017 № 

856/А-2017 «Про перегляд нормативно-

правових актів Одеської обласної 

державної адміністрації» 

Протягом кварталу Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації 

4.8. Про затвердження Порядку 

організації роботи із проєктами 

міжнародної технічної 

допомоги, в яких обласна 

державна адміністрація 

виступає бенефіціаром 

Положення про Департамент інвестиційної 

та зовнішньоекономічної діяльності, 

міжнародного співробітництва і туризму 

обласної державної адміністрації, 

затверджене розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 14.04.2021 № 

389/од-2021 

Протягом кварталу Департамент інвестиційної та 

зовнішньоекономічної 

діяльності, міжнародного 

співробітництва і туризму 

4.9. Про реєстрацію статутів 

релігійних громад Одеської 

області 

Закон України від 23.04.1991 № 987-ХІ 

«Про свободу совісті та релігійні 

організації» (зі змінами) 

Протягом кварталу Департамент культури, 

національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини облдержадміністрації 

4.10. Про удосконалення роботи з 

наповнення офіційного 

вебпорталу обласної державної 

адміністрації, вебсайтів 

районних державних 

адміністрацій 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

22.09.2021 № 997 «Про внесення змін до 

постанов Кабінету Міністрів України від 

04.01.2002 №3 та від 18.09. 2019 № 856» 

Протягом кварталу Управління комунікацій та 

інформаційної політики 

облдержадміністрації 

4.11. Про цифровий бренд - 

інструмент цифрової 

трансформації та промоуції 

регіону 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 03.12.2021 

№1229/од-2021 «Про відзначення 90-річчя 

утворення Одеської області» 

Протягом кварталу Управління цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і 

цифровізації 

облдержадміністрації 

4.12. Про нагородження Почесною 

грамотою Одеської обласної 

державної адміністрації з 

Положення про Почесну грамоту Одеської 

облдержадміністрації, затверджене 

розпорядженням голови 

Щомісячно Сектор державних нагород 

апарату облдержадміністрації 



нагоди професійних свят та 

ювілейних дат 

облдержадміністрації від 19.02.2003 

№110/А-2003, Указ Президента України від 

30.12.2011 № 1209/2011 «Про відзначення в 

Україні деяких пам'ятних дат та 

професійних свят» 

4.13. Про відзначення в Одеській 

області Дня вшанування 

учасників бойових дій на 

території інших держав і 33-ї 

річниці виведення військ з 

Афганістану 

Закон України від 09.04.1999 № 586-XIV 

«Про місцеві державні адміністрації» (зі 

змінами) 

Січень Департамент соціальної та 

сімейної політики 

облдержадміністрації 

4.14. Про підготовку та проведення 

зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої 

освіти у 2022 році 

Закони України від 09.04.1999 

№ 586-XIV «Про місцеві державні 

адміністрації» (зі змінами), від 01.07.2014 

№ 1556-VII «Про вищу освіту» (зі 

змінами), від 05.09.2017 №2145-VIII «Про 

освіту» (зі змінами), від 16.01.2020 № 463-

IX «Про повну загальну середню освіту» (зі 

змінами) 

Березень Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 

5 Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання актів законодавства, розпоряджень голови обласної державної 

адміністрації 

 

5.1. Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання законів України 

 

5.1.1. Підготовка соціально-

економічного паспорту 

Одеської області 

Закон України від 09.04.1999 № 586-XIV 

«Про місцеві державні адміністрації» (зі 

змінами) 

Протягом кварталу Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування 

облдержадміністрації 

5.1.2. Моніторинг та аналіз 

виконання місцевих бюджетів 

та обласного бюджету Одеської 

області 

Стаття 78 Бюджетного кодексу України Щотижня кожної 

п’ятниці 

Департамент фінансів 

облдержадміністрації 

5.1.3. Контроль за виконанням 

Регіональної програми «Питна 

вода Одещини» на 2021-2024 

роки 

Закон України від 10.01.2002 № 2918-III 9 

«Про питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення» (зі змінами)  

Протягом кварталу Департамент систем 

життєзабезпечення та 

енергоефективності 

облдержадміністрації 



5.1.4. Опрацювання для погодження 

пропозицій користувачів 

мисливських угідь щодо 

встановлення лімітів на 

мисливський сезон 

Закон України від 22.02.2000 № 1478-III 

«Про мисливське господарство та 

полювання»  

Протягом кварталу Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації 

5.1.5. Здійснення аналізу стану сфер 

благоустрою населених 

пунктів, поводження з 

побутовими відходами, галузі 

поховання 

Закони України від 06.09.2005  

№ 2807-IV «Про благоустрій населених 

пунктів» (зі змінами), від 05.03.1998 № 

187/98-ВР «Про відходи» (зі змінами) 

Протягом кварталу Департамент систем 

життєзабезпечення та 

енергоефективності 

облдержадміністрації 

5.1.6. Перевірка стану дотримання 

законодавства щодо 

соціального захисту ветеранів 

війни  

Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» (зі змінами) 

Протягом кварталу Департамент соціальної та 

сімейної політики 

облдержадміністрації 

5.1.7. Перевірка стану дотримання 

законодавства щодо 

соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян 

похилого віку 

Закон України від 16.12.1993 № 3721-XII 

«Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні»  

Протягом кварталу Департамент соціальної та 

сімейної політики 

облдержадміністрації 

5.1.8. Перевірка стану дотримання 

законодавства щодо 

реабілітації осіб з інвалідністю 

Закон України від 06.10.2005  

№ 2961-IV «Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні»  

Протягом кварталу Департамент соціальної та 

сімейної політики 

облдержадміністрації 

5.1.9. Перевірка стану дотримання 

законодавства щодо 

соціального захисту громадян, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи  

Закон України від 28.02.1991 № 796-XII 

«Про статус та соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи»  

Протягом кварталу Департамент соціальної та 

сімейної політики 

облдержадміністрації 

5.1.10. Реалізація повноважень у сфері 

стратегічної екологічної оцінки 

документів державного 

планування 

Закон України від 20.03.2018  

№ 2354-VIII «Про Стратегічну екологічну 

оцінку»  

Протягом кварталу Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації 

5.1.11. Погодження лімітів на 

використання природних 

ресурсів у межах територій та 

об’єктів природно-заповідного 

фонду загальнодержавного 

Закон України від 16.06.1992  

№ 2456-XII «Про природно-заповідний 

фонд України» (зі змінами), постанова 

Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 

№ 459 «Про порядок видачі дозволів на 

Протягом кварталу Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації 



значення спеціальне використання природних 

ресурсів у межах територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду і 

встановлення лімітів використання 

ресурсів загальнодержавного значення» (зі 

змінами) 

5.1.12. Видача дозволів на спеціальне 

використання природних 

ресурсів у межах територій та 

об’єктів природно-заповідного 

фонду загальнодержавного 

значення 

Закон України від 16.06.1992  

№ 2456-XII «Про природно-заповідний 

фонд України» (зі змінами), постанова 

Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 

№ 459 «Про порядок видачі дозволів на 

спеціальне  

використання природних ресурсів у межах 

територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду і встановлення лімітів використання 

ресурсів загальнодержавного значення» (зі 

змінами) 

Протягом кварталу Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації 

5.1.13. Забезпечення доступу до 

містобудівної документації та 

інформаційних ресурсів 

містобудівного кадастру 

шляхом їх оприлюднення на 

Геопорталі містобудівного 

кадастру управління з питань 

містобудування та архітектури 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI 

«Про регулювання містобудівної 

діяльності» (зі змінами), постанова 

Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 

№ 559 «Про містобудівний кадастр» 

Постійно протягом 

кварталу 

Управління з питань 

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

5.1.14. Комплексні перевірки роботи 

служб діловодства, експертних 

комісій та архівних підрозділів: 

-Державна служба з лікарських 

засобів та контролю за 

наркотиками в Одеській 

області  

-Архівний відділ виконавчого 

комітету Чорноморської 

Закон України від 24.12.1993 № 3814-XII 

«Про Національний архівний фонд і архівні 

установи», Положення про Державний 

архів Одеської області, затверджене 

розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 18.07.2018 

№760/А-2018 

Протягом кварталу Державний архів області 



міської ради  

-Одеське районне управління 

Головного управління ДСНС 

України в Одеській області  

-Березівський районний 

архівний відділ Березівської 

районної державної 

адміністрації 

5.1.15. Моніторинг виконання 

індивідуальних програм 

реабілітації дітей з 

інвалідністю, здобувачів освіти 

закладів освіти спеціального 

спрямування обласної 

комунальної власності 

Закон України від 06.10.2005 № 2961-IV 

«Про реабілітацію інвалідів в Україні» (зі 

змінами) 

Січень Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 

5.1.16. Проведення перевірки подання 

декларацій осіб перед та після 

звільнення, уповноважених на 

виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування 

посадовими особами 

структурних підрозділів 

обласної державної 

адміністрації. Повідомлення 

про виявлені факти неподання 

чи несвоєчасного подання 

щорічних, у тому числі після 

звільнення, декларацій осіб, 

уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого 

самоврядування до 

Національного агентства з 

питань запобігання корупції 

Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII 

«Про запобігання корупції» (зі змінами), 

Положення про сектор запобігання та 

виявлення корупції Одеської 

облдержадміністрації, затверджене 

розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 12.08.2021 

№840/од-2021 

Протягом кварталу Сектор запобігання та виявлення 

корупції облдержадміністрації 

5.1.17. Надання, у разі виявлення, 

нових ризиків Комісії з оцінки 

корупційних ризиків в 

Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII 

«Про запобігання корупції» (зі змінами),  

Положення про сектор запобігання та 

Протягом кварталу Сектор запобігання та виявлення 

корупції облдержадміністрації 



діяльності 

облдержадміністрації для 

розгляду, затвердження та 

внесення змін до 

Антикорупційної програми 

виявлення корупції Одеської 

облдержадміністрації, затверджене 

розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 12.08.2021 

№840/од-2021 

5.1.18. Моніторинг виконання: 

- постанови Кабінету Міністрів 

України від 18.07.2007 № 943 

«Деякі питання утворення 

органів (відділів) ведення та 

регіональних органів (відділів) 

адміністрування Державного 

реєстру виборців» із змінами та 

доповненнями; 

- доручення Кабінету Міністрів 

України від 21.03.2008 № 

16451/1/1-08; 

- актів Центральної виборчої 

комісії 

Закони України від 09.04.1999 № 586-XIV 

«Про місцеві державні адміністрації» (зі 

змінами), від 22.02.2007 № 698-V «Про 

Державний реєстр виборців» (із змінами та 

доповненнями) 

Положення про відділ адміністрування 

Державного реєстру виборців апарату 

Одеської облдержадміністрації, 

затверджене розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 25.04.2018 № 

423/А-2018 

Протягом кварталу Відділ адміністрування 

Державного реєстру виборців 

апарату облдержадміністрації 

5.2. Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання  

указів, доручень, розпоряджень Президента України 

 

5.2.1. Про виконання рішення Ради 

національної безпеки та 

оборони України від 15.04.2021 

«Про заходи державної 

регіональної політики на 

підтримку децентралізації 

влади» 

Указ Президента України від 29.04.2021 № 

180/2021 «Про рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 15.04.2021 

«Про заходи державної регіональної 

політики на підтримку децентралізації 

влади» 

Щомісячно, 

протягом кварталу 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування 

облдержадміністрації 

 

5.2.2. Стан організації харчування у 

закладах загальної середньої 

освіти області, виконання 

регіонального плану заходів 

щодо створення належних умов 

для безпечного та якісного 

харчування в закладах освіти 

Указ Президента України від 25.05.2020 № 

195 «Про Національну стратегію розбудови 

безпечного і здорового освітнього 

середовища в НУШ», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 

№ 1008-р «Про затвердження плану заходів 

з реформування системи шкільного 

Протягом кварталу Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 



Одеської області на 2021-2023 

роки 

харчування», розпорядження голови 

Одеської обласної державної адміністрації 

від 13.04.2021 №371/од-2021 «Про 

затвердження регіонального плану заходів 

щодо створення належних умов для 

безпечного та якісного харчування дітей у 

закладах освіти Одеської області на 2021-

2023 роки» 

5.2.3. Перевірка виконання Указу 

Президента України від 

10.05.2006 № 359/2006 «Про 

основні напрями 

вдосконалення системи 

соціальних виплат» 

Указ Президента України від 10.05.2006 № 

359/2006 «Про основні напрями 

вдосконалення системи соціальних виплат»  

Протягом кварталу Департамент соціальної та 

сімейної політики 

облдержадміністрації 

5.2.4. Про хід виконання Указу 

Президента України від 

26.02.2016 № 68/2016 «Про 

сприяння розвитку 

громадянського суспільства в 

Україні» 

Указ Президента України від 26.02.2016 № 

68/2016 «Про сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні»  

Протягом кварталу Управління комунікацій та 

інформаційної політики 

облдержадміністрації 

5.2.5. Моніторинг спортивних 

заходів та заходів щодо 

фізкультурно-спортивної 

реабілітації інвалідів та 

підтримки паралімпійського та 

дефлімпійського руху в 

Одеській області 

 

Указ Президента України від 06.04.2006 № 

290/2006 «Про заходи щодо фізкультурно-

спортивної реабілітації інвалідів та 

підтримки паралімпійського та 

дефлімпійського руху в Україні»  

Протягом кварталу Управління фізичної культури і 

спорту облдержадміністрації 

5.3. Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання розпоряджень, постанов та доручень Кабінету Міністрів 

України 

 

5.3.1. Підготовка Міністерству 

розвитку громад та територій 

України аналітичних 

матеріалів щодо соціально-

економічного розвитку 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

21.10.2015 №856 «Про затвердження 

Порядку та Методики проведення 

моніторингу та оцінки результативності 

реалізації державної регіональної політки»  

Протягом кварталу Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування 

облдержадміністрації 



Одеської області за напрямами 

та показниками щоквартальної 

оцінки 

5.3.2. Формування звіту щодо 

виконання Плану заходів із 

реалізації у 2021-2023 роках 

Стратегії розвитку Одеської 

області на період 2021-2027 

років 

Наказ Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 

31.03.2016 № 79 «Про затвердження 

Методики розроблення, проведення 

моніторингу та оцінки результативності 

реалізації регіональних стратегій розвитку 

та планів заходів з їх реалізації»  

Протягом кварталу Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування 

облдержадміністрації 

5.3.3. Перевірка виконання 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 21.10.1995 № 848 

«Про спрощення Порядку 

надання населенню субсидій 

для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання скрапленого 

газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива» 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

21.10.1995 № 848 «Про спрощення 

Порядку надання населенню субсидій для 

відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива»  

Протягом кварталу Департамент соціальної та 

сімейної політики 

облдержадміністрації 

5.3.4. Перевірка виконання 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 31.03.2015 № 200 

«Про затвердження Порядку 

використання коштів, 

передбачених у державному 

бюджеті на забезпечення 

постраждалих учасників 

Революції Гідності та 

учасників антитерористичної 

операції санаторно-курортним 

лікуванням» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

31.03.2015 № 200 «Про затвердження 

Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті на 

забезпечення постраждалих учасників 

Революції Гідності та учасників 

антитерористичної операції санаторно-

курортним лікуванням»  

Протягом кварталу Департамент соціальної та 

сімейної політики 

облдержадміністрації 

5.3.5. Погодження заходів з 

поліпшення санітарного стану 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

27.07.1995 № 555 «Про затвердження 

Протягом кварталу Департамент екології та 

природних ресурсів 



лісів у межах територій та 

об’єктів природно-заповідного 

фонду 

Санітарних правил в лісах України»  облдержадміністрації 

5.3.6. Забезпечення виконання плану 

заходів на 2021 і 2022 роки з 

реалізації Національної 

стратегії із створення 

безбар’єрного простору в 

Україні на період до 2030 

року» 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 04.09.2021 № 883-р «Про затвердження 

плану заходів на 2021 і 2022 роки з 

реалізації Національної стратегії із 

створення безбар’єрного простору в 

Україні на період до 2030 року» 

Щоквартально до 

10 числа 

наступного місяця 

Управління з питань 

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

5.3.7. Про хід виконання постанови 

Кабінету Міністрів України від 

03.11.2010 № 996 «Про 

забезпечення участі 

громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики» 

Протягом кварталу Управління комунікацій та 

інформаційної політики 

облдержадміністрації 

5.3.8. Реалізація соціального проєкту 

«Активні парки - локації 

здорової України» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

07.04.2021 № 326 «Про затвердження 

Положення про соціальний проект 

«Активні парки - локації здорової України»  

Протягом кварталу Управління фізичної культури та 

спорту облдержадміністрації 

5.3.9. Надання методичної допомоги 

з питань заповнення декларацій 

особам, уповноваженим на 

виконання функцій держави 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

27.05.2021 №277/21 «Про затвердження 

типового положення про уповноважений 

підрозділ (особу) запобігання та виявлення 

корупції»  

Положення про сектор запобігання та 

виявлення корупції Одеської 

облдержадміністрації, затверджене 

розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 12.08.2021 № 

840/од-2021 

Протягом кварталу Сектор запобігання та виявлення 

корупції облдержадміністрації 

5.3.10. Надання методичної допомоги 

та проведення дистанційних 

занять з питань застосування 

антикорупційного 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

27.05.2021 №277/21 «Про затвердження 

типового положення про уповноважений 

підрозділ (особу) запобігання та виявлення 

Протягом кварталу Сектор запобігання та виявлення 

корупції облдержадміністрації 



законодавства корупції»;  

Положення про сектор запобігання та 

виявлення корупції Одеської 

облдержадміністрації, затверджене 

розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 12.08.2021 № 

840/од-2021 

5.3.11. Про надання актуалізованої 

інформації щодо укладених 

міжрегіональних угод та стану 

їх виконання  

Доручення заступника Міністра розвитку 

громад та територій України від 01.06.2020 

№ 7/36/9087-20 

Доручення Кабінету Міністрів України до 

листів Мінекономіки від 06.01.21 №4312-

01/623-01, від 27.05.2021 №1/12/1987-21, та 

до листів Керівника Офісу Президента 

України від 05.02.21 № 02-01/289, від 

30.09.21 № 02-01/2150  

Положення про Департамент інвестиційної 

та зовнішньоекономічної діяльності, 

міжнародного співробітництва і туризму 

облдержадміністрації, затверджене 

розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 14.04.2021 № 

389/од-2021 

Січень Департамент інвестиційної та 

зовнішньоекономічної 

діяльності, міжнародного 

співробітництва і туризму 

облдержадміністрації 

5.3.12. Проведення засідання 

обласного конкурсного 

комітету з визначення 

перевізників на приміських та 

міжміських 

внутрішньообласних 

автобусних маршрутах 

загального користування  

Постанова Кабінету Міністрів України від 

03.12.2008 №1081 «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування»  

Протягом кварталу Департамент 

морегосподарського комплексу, 

транспортної інфраструктури та 

зв’язку облдержадміністрації 

5.3.13. Перевірка виконання стану 

забезпечення санаторно-

курортними путівками деяких 

категорій громадян та 

громадян, які постраждали 

Постанови Кабінету Міністрів України від 

22.02.2006 № 187 «Про затвердження 

Порядку забезпечення санаторно-

курортними путівками деяких категорій 

громадян структурними підрозділами з 

Протягом кварталу Департамент соціальної та 

сімейної політики 

облдержадміністрації 



внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

питань соціального захисту населення 

районних, районних у м. Києві та 

Севастополі держадміністрацій, 

виконавчими органами міських рад», від 

23.11.2016 № 854 «Деякі питання 

санаторно-курортного лікування та 

відпочинку громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

  

5.4. Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання  

розпоряджень голови обласної державної адміністрації 

 

5.4.1. Виконання Плану заходів з 

відзначення 90-річчя утворення 

Одеської області 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 03.12.2021 № 

1229/од-2021 «Про відзначення 90-річчя 

утворення Одеської області»  

Протягом 

кварталу 

Структурні підрозділи 

облдержадміністрації та її 

апарату 

5.4.2. Впровадження системи 

електронного документообігу 

«АСКОД» з використанням 

електронного підпису в апараті 

Одеської обласної державної 

адміністрації, її структурних 

підрозділах та районних 

державних адміністраціях 

Розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 29.09.2021 № 977/од-2021 

«Про впровадження системи електронного 

документообігу «АСКОД» з 

використанням електронного підпису в 

апараті Одеської облдержадміністрації, її 

структурних підрозділах та 

райдержадміністраціях» 

Протягом кварталу Управління цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і 

цифровізації 

облдержадміністрації 

5.4.3. Розроблення плану проведення 

перевірок структурних 

підрозділів обласної державної 

адміністрації щодо виконання 

Антикорупційної програми на 

2021-2023 роки та дотримання 

вимог антикорупційного 

законодавства 

Положення про сектор запобігання та 

виявлення корупції Одеської 

облдержадміністрації, затверджене 

розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 12.08.2021 

№840/од-2021 

Протягом 

кварталу 

Сектор запобігання та виявлення 

корупції облдержадміністрації 

5.4.4. Забезпечення виконання 

завдань, передбачених Планом 

заходів з реалізації у 2021 і 

2022 роках в Одеській області 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 29.10.2021 № 

1089/од-2021 «Про затвердження Плану 

заходів з реалізації у 2021 і 2022 роках в 

Щоквартально до 

10 числа місяця, що 

настає за звітним 

періодом 

Управління з питань 

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 



Національної стратегії із 

створення безбар'єрного 

простору в Україні на період до 

2030 року 

Одеській області Національної стратегії із 

створення безбар'єрного простору в 

Україні на період до 2030 року» 

5.4.5. Виконання Плану заходів щодо 

популяризації інвестиційного 

потенціалу України у світі на 

період до 2025 року 

Положення про Департамент інвестиційної 

та зовнішньоекономічної діяльності, 

міжнародного співробітництва і туризму, 

затверджене розпорядження голови 

облдержадміністрації від 14.04.2021 № 

389/од-2021  

Січень Департамент інвестиційної та 

зовнішньоекономічної 

діяльності, міжнародного 

співробітництва і туризму 

облдержадміністрації 

5.4.6. Проведення моніторингу та 

оцінки ефективності діяльності 

обласної державної 

адміністрації по визначених 

показниках за IV квартал 2021 

року 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

18.11.2020 №1169 «Про внесення змін до 

Порядку реалізації експериментального 

проекту щодо проведення щокварталу 

моніторингу та оцінки ефективності 

діяльності голів обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних 

адміністрацій»  

Протягом кварталу Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування 

облдержадміністрації 

5.4.7. Аналіз показників 

ефективності діяльності 

сільських, селищних, міських 

голів територіальних громад за 

показниками освіти 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 05.03.2021 

№210/од-2021 «Про впорядкування 

окремих питань організації діяльності 

органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в умовах 

адміністративно-територіальної реформи» 

  

Березень Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 

6 Організаційні заходи 

 

6.1. Відзначення 90 - річчя 

утворення Одеської області 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 03.12.2021 № 

1229/од-2021 «Про відзначення 90-річчя 

утворення Одеської області»  

Лютий Структурні підрозділи 

облдержадміністрації та її 

апарату 

6.2. Проведення засідання комісії з 

питань дотримання 

законодавства про працю щодо 

легалізації зайнятості 

Закон України від 01.08.2021 № 586 XIV 

«Про місцеві державні адміністрації», 

розпорядження голови Одеської 

облдержадміністрації від 19.02.2021 

Щомісячно Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування 

облдержадміністрації 



населення та забезпечення 

виплати заробітної плати  

№145/од-2021 «Про утворення комісії з 

питань дотримання законодавства про 

працю» (зі змінами) 

6.3. Проведення засідання обласної 

науково-експертної ради 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 16.08.2021 

№849/од-2021 «Про внесення змін до 

розпорядження голови Одеської 

облдержадміністрації від 26.05.2021 № 

557/од-2021 «Про утворення обласної 

науково-експертної ради»»  

Протягом кварталу Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування 

облдержадміністрації 

6.4. Проведення засідання обласної 

тристоронньої соціально-

економічної ради 

Закон України від 01.01.2011 № 2862-VI 

«Про соціальний діалог в Україні»  

Протягом кварталу Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування 

облдержадміністрації 

6.5. Проведення засідань обласної 

комісії з питань інвентаризації 

об’єктів державної власності та 

упорядкування обліку 

юридичних осіб 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 30.11.2005 №1121 «Про 

затвердження Методики проведення 

інвентаризації об’єктів державної 

власності», розпорядження голови 

облдержадміністрації від 15.05.2017 № 

492/А-2017 «Про інвентаризацію 

об’єктів державної власності та 

упорядкування обліку юридичних осіб, 

які перебувають в управлінні обласної та 

районних державних адміністрацій»  

Протягом кварталу (у 

разі потреби) 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування 

облдержадміністрації 

6.6. Проведення засідань обласної 

комісії з розгляду питання 

стосовно списання об’єктів 

державної власності 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 08.11.2017 №1314 «Про 

затвердження Порядку списання 

об’єктів державної власності», 

розпорядження голови 

облдержадміністрації від 11.03.2008 

№123/А-2008 «Про утворення комісії з 

розгляду питання стосовно списання 

об’єктів державної власності»  

Протягом кварталу (у 

разі потреби) 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування 

облдержадміністрації 

6.7. Проведення засідання обласної 

міжвідомчої комісії з питань 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 23.03.2018 

Протягом кварталу Департамент економічної 

політики та стратегічного 



захисту прав інвесторів, 

протидії незаконному 

поглинанню та захопленню 

підприємств 

 

№270/А-2018 «Про утворення обласної 

міжвідомчої комісії з питань захисту 

прав інвесторів, протидії незаконному 

поглинанню та захопленню 

підприємств» (зі змінами) 

планування 

облдержадміністрації 

6.8. Підготовка та проведення 

«круглого столу» з розгляду 

проблемних питань 

виноградарсько-виноробної 

галузі 

Розпорядження голови 

облдержадмііністрації від 12.08.2021 

№843/од-2021 «Про утворення робочої 

групи з вирішення проблемних питань 

виноградарсько-виноробної галузі 

Одеської області»  

Протягом кварталу Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування 

облдержадміністрації 

6.9. Публічне представлення 

інформації про виконання 

обласного бюджету Одеської 

області за 2021 рік 

Стаття 28 Бюджетного кодексу України До 20 березня Департамент фінансів 

облдержадіністрації 

6.10. Організація та проведення 

заходів щодо відзначення 

Шевченківських днів 

Стратегія національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, затверджена 

Указом Президента України від 

18.05.2019 № 286/2019 

Положення про Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини 

облдержадміністрації, затверджене 

розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 27.05.2019 № 

647/А-2019 

Березень Департамент освіти і науки 

облдержадіністрації 

Департамент культури, 

національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини облдержадміністрації 

6.11. Забезпечення роботи 

комунікативного центру при 

обласній координаційній групі 

з питань реалізації на території 

Одеської області програми 

Президента України «Велике 

будівництво»  

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 10.06.2020 № 

369/А-2020 «Про утворення 

координаційної групи з питань реалізації 

на території Одеської області програми 

Президента України «Велике 

будівництво»  

Протягом кварталу Департамент фінансів 

облдержадіністрації 

6.12. Електронні консультації з 

громадськістю про підсумки 

виконання обласного бюджету 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення 

участі громадськості у формуванні та 

Березень Департамент фінансів 

облдержадіністрації 



Одеської області за 2021 рік реалізації державної політики»  

6.13. Урочисті заходи з нагоди 

відзначення в Одеській області 

Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших 

держав 

Положення про Департамент соціальної 

та сімейної політики Одеської 

облдержадміністрації, затверджене 

розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 06.02.2017 № 

74/А -2017 (зі змінами)  

15 лютого Департамент соціальної та 

сімейної політики 

облдержадіністрації 

6.14. Проведення засідання колегії 

Департаменту соціальної та 

сімейної політики 

облдержадміністрації «Про 

підсумки роботи органів 

соціального захисту населення 

області за 2021 рік та 

пріоритетні завдання 

діяльності органів соціального 

захисту населення області на 

2022 рік» 

Положення про Департамент соціальної 

та сімейної політики Одеської 

облдержадміністрації, затверджене 

розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 06.02.2017 № 

74/А -2017 (зі змінами) 

Лютий Департамент соціальної та 

сімейної політики 

облдержадіністрації 

6.15. Засідання регіональної 

консультативної ради з питань 

реалізації пілотного проєкту 

«Створення системи надання 

послуг раннього втручання» 

для забезпечення розвитку 

дитини, збереження її здоров’я 

та життя в Одеській області» 

Розпорядження голови Одеської 

облдержадміністрації від 02.01.2018 № 

18/А-2018 «Про затвердження плану з 

реалізації у 2018-2020 роках пілотного 

проєкту «Створення системи надання 

послуг раннього втручання для 

забезпечення розвитку дитини, 

збереження її здоров’я та життя в 

Одеській області»  

Березень Департамент соціальної та 

сімейної політики 

облдержадіністрації 

6.16. Засідання координаційної ради 

з питань сім’ї, гендерної 

рівності, демографічного 

розвитку, запобігання та 

протидії домашньому 

насильству та насильству за 

ознакою статі, торгівлі людьми 

Розпорядження голови Одеської 

облдержадміністрації від 15.12.2017 № 

1206/А-2017 «Про утворення Одеської 

обласної координаційної ради з питань 

сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству 

за ознакою статі, торгівлі людьми»  

Березень Департамент соціальної та 

сімейної політики 

облдержадіністрації 

6.17. Засідання обласної комісії з Розпорядження голови Одеської Щомісячно Департамент соціальної та 



визначення даних про 

заробітну плату працівників за 

роботу в зоні відчуження в 

1986-1990 роках 

 

облдержадміністрації від 13.11.2012 № 

1223/А-2012 «Про обласну комісію з 

визначення даних про заробітну плату 

працівників за роботу в зоні відчуження 

в 1986-1990 роках»  

сімейної політики 

облдержадіністрації 

6.18. Засідання обласної комісії 

щодо опрацювання документів, 

наданих для отримання 

посвідчень особам, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

Розпорядження голови Одеської 

облдержадміністрації від 15.11.2018 № 

1312/А-2018 «Про обласну комісію з 

визначення статусу осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи»  

Щомісячно Департамент соціальної та 

сімейної політики 

облдержадіністрації 

6.19. Засідання обласної 

координаційної ради з питань 

соціальної підтримки 

населення 

Розпорядження голови Одеської 

облдержадміністрації від 25.04.2017 № 

330/А-2017 «Про обласну координаційну 

раду з питань соціальної підтримки 

населення»  

Протягом кварталу (у 

разі потреби) 

Департамент соціальної та 

сімейної політики 

облдержадіністрації 

6.20. Засідання обласної робочої 

групи з питань гуманітарної 

допомоги 

 

Розпорядження голови Одеської 

облдержадміністрації від 11.08.2016 № 

552/А-2016 «Про утворення обласної 

робочої групи з питань гуманітарної 

допомоги»  

Протягом кварталу (у 

разі потреби) 

Департамент соціальної та 

сімейної політики 

облдержадіністрації 

6.21. Засідання обласної комісії для 

розгляду питань, пов’язаних із 

встановленням статусу 

учасника війни відповідно до 

Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

Розпорядження голови Одеської 

облдержадміністрації від 28.11.2017 № 

1120/А-2017 «Про обласну комісію для 

розгляду питань, пов’язаних із 

встановленням статусу учасника війни», 

Закон України від 22.10.1993 № 3551 ХІІ 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»  

Протягом кварталу (у 

разі потреби) 

Департамент соціальної та 

сімейної політики 

облдержадіністрації 

6.22. Засідання регіонального 

оперативного штабу з 

координації організації та 

проведення оздоровлення та 

відпочинку дітей 

Розпорядження голови Одеської 

облдержадміністрації від 27.05.2019 № 

643/А-2019 «Про утворення 

регіонального оперативного штабу з 

координації організації та проведення 

оздоровлення та відпочинку дітей»  

 

Протягом кварталу (у 

разі потреби) 

Департамент соціальної та 

сімейної політики 

облдержадіністрації 



6.23. Підготовка дозволів на викиди 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами 

суб’єктам господарювання, 

об’єкти яких належать до 

другої та третьої груп 

Положення про Департамент екології та 

природних ресурсів облдержадіністрації, 

затверджене розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 25.01.2018 

№78/А-2018 (зі змінами) 

Протягом кварталу Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадіністрації 

6.24. Складання і ведення реєстру 

місць видалення відходів  

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 03.08.1998 № 1216 «Про 

затвердження Порядку ведення реєстру 

місць видалення відходів»  

Протягом кварталу Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадіністрації 

6.25. Складання і ведення реєстру 

об’єктів утворення, оброблення 

та утилізації відходів 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 31.08.1998 № 1360 «Про 

затвердження порядку ведення реєстру 

об’єктів утворення, оброблення та 

утилізації відходів»  

Протягом кварталу Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадіністрації 

6.26. Проведення екологічної акції 

«Всесвітній день водно-

болотних угідь» 

Рамсарська конвенція, прийнята 2 

лютого 1971 року в м. Рамсар (Іран) 

Лютий Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадіністрації 

6.27. Проведення екологічної акції 

«Всесвітній день водних 

ресурсів» 

Положення про Департамент екології та 

природних ресурсів облдержадіністрації, 

затверджене розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 25.01.2018 

№78/А-2018 (зі змінами) 

Березень Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадіністрації 

6.28. Чемпіонати Одеської області з 

різноманітних видів спорту  

Наказ Департаменту освіти і науки 

облдержадіністрації від 06.09.2021 

№140/ОД «Про проведення обласної 

Спартакіади учнів закладів загальної 

середньої освіти у 2021 - 2022 н.р.»  

Протягом кварталу Департамент освіти і науки 

облдержадіністрації 

6.29. Організація та проведення 

Всеукраїнської акції «Ланцюг 

єднання» до Дня Соборності 

України  

Відповідно до Стратегії національно – 

патріотичного виховання дітей та 

молоді, затвердженої Указом 

Президента України від 18.05.2019 № 

286/2019 

Січень Департамент освіти і науки 

облдержадіністрації 

6.30. Організація заходів щодо 

відзначення Дня Героїв Крут 

Указ Президента України від 15.01.2007 

№ 15/2007 «Про вшанування пам’яті 

Січень Департаменти 

облдержадміністрації: культури, 



(29 січня)  Героїв Крут»  національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини та освіти і науки 

6.31. Проведення І етапу 

(відбіркового) Всеукраїнського 

конкурсу юних дослідників 

«Кристали» імені Євгена 

Гладишевського 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 15.12.2021 № 1379 «Про 

затвердження Плану Всеукраїнських і 

міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю 

на 2022 рік»  

Січень Департамент освіти і науки 

облдержадіністрації 

6.32. Проведення організаційно-

масового заходу «День юного 

дослідника» в рамках ХІІІ 

Всеукраїнського фестивалю 

науки 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 15.12.2021 № 1379 «Про 

затвердження Плану Всеукраїнських і 

міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю 

на 2022 рік» 

Січень Департамент освіти і науки 

облдержадіністрації 

6.33. Проведення І туру 

Всеукраїнського конкурсу 

екскурсоводів музеїв 

навчальних закладів «Край, в 

якому я живу» (ІІ етап – очний) 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 15.12.2021 № 1379 «Про 

затвердження Плану Всеукраїнських і 

міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю 

на 2022 рік»  

Січень Департамент освіти і науки 

облдержадіністрації 

6.34. Проведення ХХІ 

Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості для учнів 

5-11 класів «Об'єднаймося ж, 

брати мої!» (ІІІ етап) 

Указ Президента України від 22.03.2002 

№284 «Про Всеукраїнський конкурс 

учнівської творчості», постанова 

Кабінету Міністрів України від 09.11.21 

№ 1/19299-21 «Про затвердження 

Положення про  

Міжнародний мовно-літературний 

конкурс учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка» 

Січень Департамент освіти і науки 

облдержадіністрації 

6.35. ІV етап ХХІІ Міжнародного 

конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика для учнів 3-

11 класів, учнів професійно-

технічних навчальних закладів, 

студентів закладів вищої освіти 

Укази Президента України від 

09.11.2007 № 1078 «Про Міжнародний 

конкурс з української мови імені Петра 

Яцика», від 28.11.2007 № 1155 «Про 

деякі заходи щодо піднесення ролі 

української мови», Положення про 

Січень Департамент освіти і науки 

облдержадіністрації 



Міжнародний конкурс з української 

мови імені Петра Яцика, затверджене 

наказом Міністерства освіти і науки 

України від 13.03.2008 № 168 

6.36. Науково-методичний, 

організаційно-інформаційний 

супровід та проведення 

першого туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року - 

2022» 

Указ Президента України від 29.06.1995 

№489 «Про всеукраїнський конкурс 

«Учитель року», наказ Департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації від 

22.10.2021 №184/ОД «Про організацію 

проведення першого туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року 

– 2022»  

Протягом кварталу Департамент освіти і науки 

облдержадіністрації 

6.37. Туристсько-краєзнавчий 

челендж «Одещина – мереживо 

казкове!», присвячений 90-

річчю утворення Одеської 

області 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 15.12.2020 № 1379 «Про 

затвердження Плану Всеукраїнських і 

міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю 

на 2022 рік»  

Січень –лютий Департамент освіти і науки 

облдержадіністрації 

6.38. Інформування громадськості з 

питань підготовки та 

проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання -2022 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 25.08.2004 №1095 «Про деякі 

питання запровадження зовнішнього 

незалежного оцінювання та моніторингу 

якості освіти» (зі змінами) 

Лютий Департамент освіти і науки 

облдержадіністрації 

6.39. Організація заходів до Дня 

рідної мови і дня народження 

Лесі Українки – «Лесині 

читання» 

Указ Президента України від 18.05.2019 

№ 286/2019 «Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання»  

Лютий Департамент освіти і науки 

облдержадіністрації 

6.40. Проведення обласної 

краєзнавчої конференції 

учнівської молоді «Скарбнички 

мого краю – Одещини» 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 15.12.2020 № 1379 «Про 

затвердження Плану Всеукраїнських і 

міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю 

на 2022 рік» 

Лютий Департамент освіти і науки 

облдержадіністрації 

6.41. Проведення обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

аматорського документального 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 15.12.2020 № 1379 «Про 

затвердження Плану Всеукраїнських і 

Лютий Департамент освіти і науки 

облдержадіністрації 



кіно «Українська революція: 

ретроспективний погляд через 

100 років» 

міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю 

на 2022 рік» 

6.42. Проведення ІV етапу ХІІ 

Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка 

для учнів 5-11 класів, учнів 

ПТНЗ, студентів закладів 

вищої освіти 

Указ Президента України від 30.09.2010 

№928 «Про Міжнародний мовно-

літературний конкурс учнівської та 

студентської молоді імені Тараса 

Шевченка», постанова Кабінету 

Міністрів України від 01.06.2011 №571 

«Про Положення про Міжнародний 

мовно-літературний конкурс учнівської 

та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка для учнів 5-11 класів, учнів 

професійно-технічної освіти, студентів І-

ІV рівнів акредитації» 

Лютий Департамент освіти і науки 

облдержадіністрації 

6.43. Проведення засідання Ради 

молодих вчених при Одеській 

обласній державній 

адміністрації 

Розпорядження голови Одеської 

облдержадміністрації від 22.04.2021 № 

408/од-2021 «Про затвердження 

Положення про раду молодих вчених 

при Одеській обласній державній 

адміністрації»  

Лютий Департамент освіти і науки 

облдержадіністрації 

6.44. Туристсько-краєзнавчий 

челендж «Моїй Одещині – 90!» 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 15.12.2020 № 1379 «Про 

затвердження Плану Всеукраїнських і 

міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю 

на 2022 рік»  

Протягом кварталу Департамент освіти і науки 

облдержадіністрації 

6.45. Організація та проведення 

читань, присвячених дню 

народження Ліни Костенко 

Стратегія національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, затверджена 

Указом Президента України від 

18.05.2019 № 286/2019 

Березень Департамент освіти і науки 

облдержадіністрації 

6.46. Тематичний огляд музеїв 

історичного профілю закладів 

освіти, присвячений 90-річчю 

утворення Одеської області 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 15.12.2020 № 1379 «Про 

затвердження Плану Всеукраїнських і 

міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю 

Березень Департамент освіти і науки 

облдержадіністрації 



на 2022 рік»  

6.47. Проведення засідання 

регіональної ради професійної 

(професійно-технічної) освіти в 

Одеській області 

 

Розпорядження голови Одеської 

облдержадміністрації від 27.03.2020 № 

207/од-2020 «Про утворення 

регіональної ради професійної 

(професійно-технічної) освіти в 

Одеській області»  

Березень Департамент освіти і науки 

облдержадіністрації 

6.48. Соціокультурний проєкт 

«Skovorodafest», присвячений 

300-річчю з дня народження 

Г.С. Сковороди 

Постанова Верховної Ради України від 

4.11.2020 № 973-ІХ «Про відзначення 

300-річчя з дня народження Григорія 

Сковороди»  

Протягом кварталу Департамент освіти і науки 

облдержадіністрації 

6.49. Історичний проєкт «Одещина 

дивокрай» до 90 - річчя 

утворення Одеської області 

Стратегія національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, затверджена 

Указом Президента України від 

18.05.2019 № 286/2019 

Протягом кварталу Департамент освіти і науки 

облдержадіністрації 

6.50. Організація та проведення 

онлайн - підписання 

Меморандуму про 

взаєморозуміння між Одеською 

обласною державною 

адміністрацією України та 

Урядом провінції Хайнань 

Китайської Народної 

Республіки 

Положення про Департамент 

інвестиційної та зовнішньоекономічної 

діяльності, міжнародного 

співробітництва і туризму 

облдержадміністрації, затверджене 

розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 14.04.2021 № 

389/од-2021  

Протягом кварталу Департамент інвестиційної та 

зовнішньоекономічної 

діяльності, міжнародного 

співробітництва і туризму 

облдержадміністрації 

6.51. Участь у туристичній виставці 

у м. Київ «27-й Міжнародний 

туристичний салон «Україна» - 

UITT’2022» 

Рішення обласної ради від 19.02.2021 № 

69-VIII «Про затвердження Програми 

розвитку туризму та курортів в Одеській 

області на 2021-2023 роки»  

Березень Департамент інвестиційної та 

зовнішньоекономічної 

діяльності, міжнародного 

співробітництва і туризму 

облдержадміністрації 

6.52. Організація будівництва, 

введення в експлуатацію та 

передача на баланс органам 

місцевого самоврядування 

завершених об’єктів 

будівництва за програмами 

Президента України «Велике 

Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI 

«Про регулювання містобудівної 

діяльності», постанова Кабінету 

Міністрів України від 13.04.2011 №461 

«Про питання прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів», 

накази Міністерства фінансів України 

Протягом кварталу Департамент капітального 

будівництва та дорожнього 

господарства 

облдержадміністрації 



зрошення», «Велике 

будівництво», «Велика 

реставрація» 

від 13.09.2016 №818 «Про затвердження 

типових форм з обліку та списання 

засобів суб’єктами державного сектору 

та порядку їх складання», від 12.10.2010 

№1202 «Про затвердження національних 

положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку в державному секторі»  

6.53. Перевірка автопідприємств 

щодо виконання договірних 

зобов’язань 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 03.12.2008 №1081 «Про 

затвердження Порядку проведення 

конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального 

користування»  

Протягом  

кварталу 

Департамент 

морегосподарського комплексу, 

транспортної інфраструктури та 

зв’язку облдержадміністрації 

6.54. Взаємодія з АТ «Укрзалізниця» 

з питань облаштування нових 

залізничних переїздів на 

території Одеської області 

Закон України від 17.05.2001 № 586-XIV 

«Про місцеві державні адміністрації»  

Протягом  

кварталу 

Департамент 

морегосподарського комплексу, 

транспортної інфраструктури та 

зв’язку облдержадміністрації 

6.55. Співбесіди з керівниками 

підприємств харчової та 

переробної галузі з питань 

підсумків роботи за 2021 рік та 

перспектив розвитку на 2022 

рік 

Положення про Департамент аграрної 

політики, продовольства та земельних 

відносин Одеської облдержадміністрації, 

затверджене розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 13.01.2021 

№14/од-2021 

Протягом  

кварталу 

Департамент аграрної політики, 

продовольства та земельних 

відносин облдержадміністрації 

6.56. Обласний семінар з підготовки 

та проведення комплексу 

весняно-польових робіт у 2022 

році 

Положення про Департамент аграрної 

політики, продовольства та земельних 

відносин Одеської облдержадміністрації, 

затверджене розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 13.01.2021 

№14/од-2021 

Березень Департамент аграрної політики, 

продовольства та земельних 

відносин облдержадміністрації 

6.57. Відзначення Дня пам’яті Героїв 

Небесної Сотні  

Указ Президента України від 11.02. 2015 

№ 69/2015 «Про вшанування подвигу 

учасників Революції Гідності та 

увічнення пам’яті Героїв Небесної 

Сотні»  

Лютий Департамент культури, 

національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини облдержадміністрації 

6.58. Організація та проведення 

Міжнародного фестивалю 

Положення про Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони 

Березень Департамент культури, 

національностей, релігій та 



клоунів та мімів «Комедіада» об’єктів культурної спадщини Одеської 

облдержадміністрації, затверджене 

розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 27.05.2019 № 

647/А-2019  

охорони об’єктів культурної 

спадщини облдержадміністрації 

6.59. Проведення засідання 

Консультативної ради з питань 

охорони культурної спадщини 

Одеської області 

Закон України від 08.06.2000 № 1805-ІІІ 

«Про охорону культурної спадщини»  

Березень Департамент культури, 

національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини облдержадміністрації 

6.60. Відзначення Міжнародного дня 

театру 

Положення про Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини Одеської 

облдержадміністрації, затверджене 

розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 27.05.2019 № 

647/А-2019 

27 березня Департамент культури, 

національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини облдержадміністрації 

6.61. Засідання народної академії 

творчості на встановлення 

обласної премії народних 

майстрів імені Ростислава 

Палецького 

Закон України від 17.05.2001 № 586-XIV 

«Про місцеві державні адміністрації»  

Березень Департамент культури, 

національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини облдержадміністрації 

6.62. Проведення засідання Ради 

представників національно-

культурних товариств Одеської 

області 

Положення про Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини Одеської 

облдержадміністрації, затверджене 

розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 27.05.2019 № 

647/А-2019 

Протягом кварталу, 

Щомісячно 

Департамент культури, 

національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини облдержадміністрації 

6.63. Підготовка та проведення 

збору керівного складу 

цивільного захисту області 

щодо підбиття підсумків 

роботи територіальної 

підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту 

Одеської області у 2021 році та 

Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 28.12.2020 № 1659-р «Про 

затвердження Плану основних заходів 

цивільного захисту на 2021 рік»  

Лютий Департамент з питань 

цивільного захисту, оборонної 

роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації 



визначення основних завдань 

на 2022 рік 

6.64. Проведення засідань комісії з 

питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних 

ситуацій облдержадміністрації 

Відповідно до плану роботи комісії на 

2022 рік 

Протягом кварталу Департамент з питань 

цивільного захисту, оборонної 

роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації 

6.65. Проведення засідань 

архітектурно - містобудівної 

ради при управлінні з питань 

містобудування та архітектури 

обласної державної 

адміністрації 

 

Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI 

«Про регулювання містобудівної 

діяльності», розпорядження голови 

облдержадміністрації від 27.03.2017 № 

219/А-2017 «Про утворення 

архітектурно - містобудівної ради при 

управлінні з питань містобудування та 

архітектури Одеської 

облдержадміністрації»  

Протягом кварталу Управління з питань 

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

6.66. Забезпечення проведення 

засідання громадської ради при 

Одеській обласній державній 

адміністрації 

Положення про управління комунікацій 

та інформаційної політики Одеської 

обласної державної адміністрації, 

затверджене розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 13.02.2017 

№90/А-2017 

Протягом кварталу Управління комунікацій та 

інформаційної політики 

облдержадміністрації 

6.67. Забезпечення проведення 

засідання координаційної ради 

з питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства 

при голові Одеської обласної 

державної адміністрації 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 27.10.2021 № 

1086/од-2021 «Про утворення 

Регіональної координаційної ради з 

питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства при голові 

Одеської обласної державної 

адміністрації»  

Протягом кварталу Управління комунікацій та 

інформаційної політики 

облдержадміністрації 

6.68. Забезпечення проведення 

регіональної Консультативної 

ради у справах ветеранів війни, 

сімей загиблих (померлих) 

захисників України 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 09.06.2021 № 

604/од-2021 «Про утворення 

регіональної Консультативної ради у 

справах ветеранів війни, сімей загиблих 

(померлих) захисників України»  

Протягом кварталу Управління комунікацій та 

інформаційної політики 

облдержадміністрації 



6.69. Про стан розвитку 

електронного документообігу 

(Шерігн/валідація е-документів 

в Дії) 

Закон України «Про внесення змін до 

Закону України від 30.03.2021 № 1368-

ІХ «Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний 

статус», останова Кабінету Міністрів 

України від 15.04.2021 №278 «Про 

реалізацію експериментального проєкту 

щодо застосування відображення в 

електронному вигляді інформації, що 

міститься у паспорті громадянина 

України у формі картки, та 

відображення в електронному вигляді 

інформації, що міститься у паспорті 

громадянина України для виїзду за 

кордон»  

Протягом кварталу Управління цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і 

цифровізації 

облдержадміністрації 

6.70. Майстер-класи з кібербезпеки, 

уроки цифрової грамотності, 

презентація цифрового бренду 

у рамках «IT-week the 90th» 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 03.12.2021 

№1229/од-2021 «Про відзначення 90-

річчя утворення Одеської області»  

Протягом кварталу Управління цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і 

цифровізації 

облдержадміністрації 

6.71. Забезпечення: 

- контролю за виявленням та 

обліком дітей, які перебувають 

у складних життєвих 

обставинах, дітей, залишених 

без батьківського піклування, 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

якістю та своєчасністю 

внесення відомостей в ЕОК 

дітей в ЄІАС «ДІТИ»; 

- організацію профілактичних 

рейдів та операцій у районах, 

містах та територіальних 

громадах області 

Закон України від 13.01.2005 № 2342-IV 

«Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», постанова 

Кабінету Міністрів України від 

01.06.2020 № 585 «Про внесення змін до 

Порядку забезпечення соціального 

захисту дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, у тому 

числі дітей, які постраждали від 

жорстокого поводження» 

Протягом кварталу Служба у справах дітей 

облдержадміністрації 



6.72. Організація проведення 

онлайн-навчань зі службами у 

справах дітей районних 

державних адміністрацій, 

сільських, селищних та міських 

рад на тему: 

- аналіз здійснення роботи 

щодо дітей, які опинились у 

складних життєвих обставинах, 

підстав зняття з обліку; 

- взаємодія органів влади та 

інститутів громадянського 

суспільства у сфері захисту 

прав дітей 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 01.06.2020 № 585 «Про внесення змін 

до Порядку забезпечення соціального 

захисту дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, у тому 

числі дітей, які постраждали від 

жорстокого поводження»  

Протягом кварталу Служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

6.73. Організація виставки архівних 

документів до 90-річчя 

утворення Одеської області 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 03.12.2021 

№1229/од-2021 «Про відзначення 90-

річчя утворення Одеської області»  

Лютий Державний архів Одеської 

області 

6.74. Надання методичної допомоги 

та проведення дистанційних 

занять з питань застосування 

антикорупційного 

законодавства 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 27.05.2021 № 277/21 «Про 

затвердження типового положення про 

уповноважений підрозділ (особу) 

запобігання та виявлення корупції», 

Положення про сектор запобігання та 

виявлення корупції Одеської 

облдержадміністрації, затверджене 

розпорядженням голови 

облдержадміністрації, від 12.08.2021 

№840/од-2021 

Протягом кварталу Сектор запобігання та виявлення 

корупції облдержадміністрації 

6.75. Розроблення плану проведення 

перевірок структурних 

підрозділів обласної державної 

адміністрації щодо виконання 

Антикорупційної програми на 

2021-2023 роки та дотримання 

вимог антикорупційного 

Положення про сектор запобігання та 

виявлення корупції Одеської 

облдержадміністрації, затверджене 

розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 12.08.2021 

№840/од-2021 

Протягом кварталу Сектор запобігання та виявлення 

корупції облдержадміністрації 



законодавства 

6.76. Організація церемонії вручення 

нагород з нагоди: 

- Дня Соборності України;  

- Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших 

держав;  

- Дня українського 

добровольця;  

- Міжнародного дня театру;  

-Дня працівника житлово-

комунального господарства та 

побутового обслуговування 

населення 

Укази Президента України від 

18.08.2005 № 1177 «Про вдосконалення 

нагородної справи в Україні», від 

19.03.2003 №138/2003 «Про порядок 

представлення до нагородження та 

вручення державних нагород України», 

від 30.12.2011 № 1209/2011 «Про 

відзначення в Україні деяких пам`ятних 

дат та професійних свят»  

Протягом кварталу Сектор нагород апарату 

облдержадміністрації 

6.77. Вручення посвідчень та 

нагрудних знаків до почесного 

звання України «Мати – 

героїня» багатодітним матерям 

Одеської області 

Указ Президента України від 30.12.2011 

№ 1209/2011 «Про відзначення в Україні 

деяких пам`ятних дат та професійних 

свят» 

Січень Сектор нагород апарату 

облдержадміністрації 

6.78. Здійснення організаційних 

заходів щодо своєчасного 

подання державними 

службовцями апарату, 

керівниками структурних 

підрозділів обласної державної 

адміністрації електронних 

декларацій осіб, 

уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого 

самоврядування, за 2021 рік до 

Єдиного державного реєстру 

декларацій осіб, 

уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого 

самоврядування 

 

Закони України від 10.12.2015 №889-

VIII «Про державну службу», від 

14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання 

корупції», Положення про управління з 

питань персоналу апарату 

облдержадміністрації, затверджене 

розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 16.04.2018 № 

366/А-2018 (зі змінами) 

Протягом кварталу Управління з питань персоналу 

апарату облдержадміністрації 



6.79. Заходи з питань підвищення 

рівня професійної 

компетентності державних 

службовців обласної та 

районних державних 

адміністрацій у І кварталі 2022 

року  

Закон України від 10.12.2015 №889-VIII 

«Про державну службу», постанова 

Кабінету Міністрів України від 

06.02.2019 №106 «Про затвердження 

Положення про систему професійного 

навчання державних службовців, голів 

місцевих державних адміністрацій, їх 

перших заступників та заступників, 

посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів місцевих 

рад»  

Протягом кварталу Управління з питань персоналу 

апарату облдержадміністрації 

6.80. Засідання конкурсних комісій 

на зайняття вакантних посад 

державної служби в Одеській 

обласній державній 

адміністрації (у разі 

припинення карантину) 

Закон України від 10.12.2015 №889-VIII 

«Про державну службу», постанова 

Кабінету Міністрів України від 

25.03.2016 № 246 «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу на 

зайняття посад державної служби», 

Положення про управління з питань 

персоналу апарату 

облдержадміністрації, затверджене 

розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 16.04.2018 № 

366/А-2018 (зі змінами) 

Протягом кварталу Управління з питань персоналу 

апарату облдержадміністрації 

_______________________ 


