
 
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

31.03.2022 № 152/А-2022 

 
 Про затвердження плану роботи Одеської 

обласної державної адміністрації (Одеської 

обласної військової адміністрації) на ІІ квартал 

2022 року 

 

 

Відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента 

України «Про введення воєнного стану в Україні», статті 15 Закону України «Про 

правовий режим воєнного стану», статей 6, 45 Закону України «Про місцеві 

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

державної адміністрації (Одеської обласної військової адміністрації), 

затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації 

(Одеської обласної військової адміністрації) від 28 квітня 2017 року № 360/А-2017: 

 

1. Затвердити план роботи Одеської обласної державної адміністрації 

(Одеської обласної військової адміністрації) на ІІ квартал 2022 року (додається). 

 

2. Керівникам структурних підрозділів Одеської обласної державної 

адміністрації (Одеської обласної військової адміністрації) та її апарату забезпечити 

виконання плану роботи на ІІ квартал 2022 року в умовах правового режиму 

воєнного стану та надати управлінню організаційної роботи апарату Одеської 

обласної державної адміністрації (Одеської обласної військової адміністрації) звіт 

про його виконання до 7 липня 2022 року. 

 

3. Управлінню організаційної роботи апарату Одеської обласної державної 

адміністрації (Одеської обласної військової адміністрації) до 21 липня 2022 року 

поінформувати обласну державну та військову адміністрацію про виконання плану 

роботи Одеської обласної державної адміністрації (Одеської обласної військової 

адміністрації) за ІІ квартал 2022 року. 

 

 

 

Голова 

Начальник 

 

Максим МАРЧЕНКО 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження  

голови обласної державної адміністрації, 

начальника обласної військової адміністрації  

31 березня 2022 року № 152/А-2022 

 

 ПЛАН 

роботи Одеської обласної державної адміністрації (Одеської обласної військової 

адміністрації) на ІІ квартал 2022 року 

 

 
№з/п Зміст заходу Обґрунтування необхідності здійснення 

заходу 

 

Строк 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1. Питання для розгляду на засіданні колегії 

 

1.1 Про підсумки виконання обласного 

бюджету та місцевих бюджетів Одеської 

області за I квартал 2022 року 

Стаття 80 Бюджетного кодексу України Остання декада 

квітня 

Департамент фінансів 

1.2 Про доходи населення в умовах воєнного 

стану, у тому числі про рівень заробітної 

плати на підприємствах області у І кварталі 

2022 року 

Розпорядження голови облдержадміністрації 

від 27.04.2017 №357/А-2017 (зі змінами) «Про 

утворення комісії з питань дотримання 

законодавства про працю щодо легалізації 

зайнятості населення та забезпечення виплати 

заробітної плати» 

07 червня Департамент 

економічної політики 

та стратегічного 

планування 

1.3 Про забезпечення реалізації вимог Закону 

України «Про внутрішній водний 

транспорт» на території Одеської області  

Контроль за забезпеченням вимог чинного 

законодавства під час роботи водного 

транспорту на внутрішніх водних шляхах 

Червень Департамент 

морегосподарського 

комплексу, 

транспортної 

інфраструктури та 

зв’язку 

1.4 Про стан поводження з непридатними 

хімічними засобами захисту рослин на 

території Одеської області 

 

Закон України «Про відходи», Закон України 

«Про пестициди і агрохімікати» 

Червень Департамент екології 

та природних ресурсів 



1.5 Про підготовку до комплексу робіт із 

збирання ранніх зернових культур в умовах 

воєнного стану 

Положення про Департамент аграрної 

політики, продовольства, земельних відносин 

Одеської обласної державної адміністрації, 

затверджене розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 13.01.2021 року № 

14/од-2021 

 

Протягом 

кварталу 

Департамент аграрної 

політики, 

продовольства та 

земельних відносин 

2. Питання для розгляду на апаратних нарадах 

 

2.1. Про державні програми та заходи, можливі 

для реалізації в Одеській області з 

урахуванням змін внесених до Закону 

України «Про державний бюджет на 2022 

рік» в умовах воєнного стану 

Стаття 78 Бюджетного кодексу України 19 квітня Департамент фінансів 

2.2 Про підсумки 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» 

Квітень Департамент систем 

життєзабезпечення та 

енергоефективності 

2.3 Про стан готовності закладів охорони 

здоров’я Одеської області з надання 

медичної допомоги в умовах воєнного 

стану в Україні 

Указ Президента України від 24 лютого 2022 

№64/2022 «Про введення воєнного стану в 

Україні», Закони України «Про правовий 

режим воєнного стану», «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні»  

Червень Департамент охорони 

здоров’я 

2.4 Про результати роботи запровадженого 

алгоритму дій щодо ліквідації 

несанкціонованих сміттєзвалищ на 

території Одеської області  

Закон України «Про відходи» Травень Департамент екології 

та природних ресурсів 

2.5 Про розробку та реалізацію плану заходів з 

фізкультурно-спортивної реабілітації 

ветеранів війни 

Положення про управління фізичної культури 

і спорту Одеської обласної державної 

адміністрації, затверджене розпорядженням 

голови облдержадміністрації від 23.11.2017  

№ 1097/А-2017 

Травень Управління фізичної 

культури і спорту 

2.6 Про стан базових галузей економіки 

Одеської області та перспективи їх 

розвитку 

Положення про Департамент економічної 

політики та стратегічного планування 

Одеської обласної державної адміністрації, 

Травень-червень Департамент 

економічної політики 

та стратегічного 



затверджене розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 27.12.2017  

№1295/А-2017 

планування 

 

2.7 Про підготовку закладів освіти області до 

нового 2022 -2023 навчального року 

Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації», «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту» 

Червень Департамент освіти і 

науки 

2.8 Про стан запобігання розповсюдженню 

інфекційних хвороб  

Регіональний план заходів щодо 

імунопрофілактики та захисту населення від 

інфекційних захворювань, яким можна 

запобігти шляхом проведення 

імунопрофілатики, на період до 2022 року, 

затверджений розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 19.08.2020 №559/од-

2020 

Червень Департамент охорони 

здоров’я 

2.9 Про стан виконання комплексу весняно-

польових робіт в 2022 році в умовах 

воєнного стану 

Положення про Департамент аграрної 

політики, продовольства, земельних відносин 

Одеської обласної державної адміністрації, 

затверджене розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 13.01.2021 року        

№ 14\од-2021 

Червень Департамент аграрної 

політики, 

продовольства та 

земельних відносин 

2.10 Про соціальний захист населення в умовах 

війни 

Законодавство України з питань соціальної 

підтримки населення 

Квітень 

Травень 

Департамент 

соціальної та сімейної 

політики 

2.11 Про звіт робочої групи з контролю за 

ціновою ситуацією в Одеській області 

Розпорядження начальника обласної 

військової адміністрації від 15.03.2022 

№102/А-2022 

Протягом 

кварталу 

Департамент 

економічної політики 

та стратегічного 

планування 

3 Питання для розгляду на селекторних нарадах обласної державної адміністрації 

 

3.1 Про зміни в податковому та земельному 

законодавстві України 

Положення про Департамент аграрної 

політики, продовольства, земельних відносин 

Одеської обласної державної адміністрації, 

затверджене розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 13.01.2021 року  

№ 14/од-2021 

 

Квітень Департамент аграрної 

політики, 

продовольства та 

земельних відносин 



3.2 Про завершення 2021-2022 навчального 

року та проведення заходів з нагоди 

випуску учнів із закладів освіти   

Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації», «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту» 

Травень  Департамент освіти і 

науки 

3.3 Про виконання місцевих бюджетів та 

виплату заробітної плати 

Доручення начальника обласної військової 

адміністрації 

Травень, 

червень 

Департамент фінансів 

3.4 Про виділення та перерозподіл коштів для 

фінансування об’єктів інфраструктури 

Одеської області та інших об’єктів 

державної та комунальної форми власності 

Реалізація державних програм з питань 

будівництва 

Протягом 

кварталу 

Департамент 

капітального 

будівництва та 

дорожнього 

господарства 

4. Питання для розгляду на рівні заступників голови та підготовки  

обґрунтувань щодо доцільності видання розпоряджень 

4.1 Про виділення коштів Департаменту 

культури, національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної спадщини 

Одеської обласної державної адміністрації 

для проведення І засідання Народної 

академії творчості та вручення обласної 

премії імені Палецького майстрам 

декоративно – ужиткового мистецтва 

Положення про Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одеської обласної 

державної адміністрації затверджене 

розпорядженням голови облдержадміністрації 

від 27.05.2019 №647/А-2019  

Квітень Департамент 

культури, 

національностей, 

релігій та охорони 

об’єктів культурної 

спадщини 

4.2 Про підготовку закладів освіти області до 

нового навчального 2022-2023 року 

Закони України «Про місцеві державні 

адміністрації», «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту» 

Травень, червень Департамент освіти і 

науки 

4.3 Про затвердження обсягу регіонального 

замовлення на підготовку фахівців у 

закладах фахової передвищої освіти та 

фахівців у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти Одеської 

області в 2022 році  

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 10 червня 2020 р. № 656-р 

Червень Департамент освіти і 

науки 

4.4 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 

4.5 Аналіз мережі та штатних розписів 

відповідно до штатної завантаженості 

комунальних установ, які фінансуються за 

Доручення голови облдержадміністрації 

(протокол селекторної наради від 21.09.2021 

№32-ОН) 

Протягом 

кварталу 

Департамент фінансів 



рахунок коштів обласного бюджету 

4.6 Аналіз фінансової діяльності та штатних 

розписів, які фінансуються за рахунок 

коштів обласного бюджету 

Доручення голови облдержадміністрації 

(протокол селекторної наради від 21.09.2021 

№32-ОН) 

Протягом 

кварталу 

Департамент фінансів 

4.7 Про виділення коштів з резервного фонду Постанова Кабінету Міністрів України від 

01.03.2022 №175 «Тимчасовий порядок 

виділення та використання коштів з 

резервного фонду бюджету в умовах воєнного 

стану» 

Протягом 

кварталу 

(у разі потреби) 

Департамент 

економічної політики 

та стратегічного 

планування 

4.8 Про виконання обласної комплексної 

програми соціальної підтримки населення 

на 2021-2023 роки «Соціальний захист 

населення в Одеській області» 

Рішення Одеської обласної ради Про 

затвердження обласної комплексної програми 

соціальної підтримки населення на 2021-2023 

роки «Соціальний захист населення в Одеській 

області» 

У разі потреби Департамент 

соціальної та сімейної 

політики 

4.9 Про видачу ліцензій на провадження 

господарської діяльності з централізованого 

водопостачання, водовідведення та 

теплопостачання 

 Закони України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності», «Про ліцензування 

видів господарської діяльності», постанова 

Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 

року № 609, Положення про Департамент 

систем життєзабезпечення та 

енергоефективності, затверджене 

розпорядженням голови облдержадміністрації 

від 22.04.2020 №263/од-2020р. 

Протягом 

кварталу 

Департамент систем 

життєзабезпечення та 

енергоефективності 

4.10 Про підготовку об’єктів житлово-

комунального, паливно-енергетичного 

господарства та соціально-культурної 

сфери області до роботи в осінньо-зимовий 

період 2022-2023 років 

Забезпечення якісними послугами 

теплопостачання споживачів області та сталої 

роботи підприємств теплокомуненергетики у 

осінньо-зимовий період 

Протягом 

кварталу 

Департамент систем 

життєзабезпечення та 

енергоефективності 

4.11 Про виділення коштів управлінню фізичної 

культури і спорту обласної військової 

адміністрації 

Обласна комплексна програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 2022-2024 роки 

Протягом 

кварталу 

Управління фізичної 

культури і спорту 

4.12 Про забезпечення обороноздатності м. 

Одеси та Одеської області 

Указ Президента України від 24 лютого 2022 

№64/2022 «Про введення воєнного стану в 

Україні» Закони України «Про правовий 

режим воєнного стану», «Про затвердження 

Протягом дії 

воєнного стану 

Департамент 

капітального 

будівництва та 

дорожнього 



Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» 

господарства 

5. Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання актів законодавства,  

розпоряджень голови обласної державної адміністрації начальника обласної військової адміністрації 
 

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

 

5.1.1 Моніторинг та аналіз виконання місцевих 

бюджетів та обласного бюджету Одеської 

області 

Стаття 78 Бюджетного кодексу України Щотижня кожної 

п’ятниці 

Департамент фінансів 

5.1.2 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 

5.1.3 Перевірка стану діловодства, архівної 

справи, упорядкування документів за 

окремим графіком 

Закон України «Про Національний  

архівний фонд та архівні установи», 

Положення про Державний архів Одеської 

області, затверджене розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 18.07.2018  

№760/А-2018 

Квітень-травень Державний архів 

Одеської області 

5.1.4 Моніторинг призначення управителів 

багатоквартирного житлового фонду 

Закон України «Про особливості здійснення 

права власності у багатоквартирному 

будинку» 

Протягом 

кварталу 

Департамент систем 

життєзабезпечення та 

енергоефективності 

5.1.5 Моніторинг передачі гуртожитків до 

комунальної власності з подальшою 

приватизацією приміщень мешканцями 

Закон України «Про реалізацію житлових прав 

мешканців гуртожитків» 

Протягом 

кварталу 

Департамент систем 

життєзабезпечення та 

енергоефективності 

5.1.6 Моніторинг якості питної води 

централізованих систем водопостачання в 

області 

Закон України «Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення» 

Протягом 

кварталу 

Департамент систем 

життєзабезпечення та 

енергоефективності 

5.1.7 Підготовка інформації до Національної 

доповіді про якість питної води та стан 

питного водопостачання в Україні 

Закон України «Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення», Порядок 

підготовки та оприлюднення Національної 

доповіді про якість питної води та стан 

питного водопостачання в Україні, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 29.04.2004 № 576 

 

Протягом 

кварталу 

Департамент систем 

життєзабезпечення та 

енергоефективності 



5.2. Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання  

указів, доручень, розпоряджень Президента України 

5.2.1 Проведення заходів з нагоди відзначення 

Дня Європи в Одеській області у 2022 році 

Указ Президента України від 19 квітня 2003 

року №339/2003 «Про День Європи» 

Травень Департамент 

інвестиційної та 

зовнішньоекономічної 

діяльності, 

міжнародного 

співробітництва і 

туризму 

5.2.2 Моніторинг спортивних заходів та заходів 

щодо фізкультурно-спортивної реабілітації 

осіб з інвалідністю 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 

5.3. Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання 

 розпоряджень, постанов та доручень Кабінету Міністрів України 

5.3.1 Формування та надання звіту щодо захисту 

прав дітей в умовах надзвичайного стану 

Лист Міністерства соціальної політики 

України від 06.03.2022 №2658/0/2-22/57 «Про 

захист прав дітей в умовах надзвичайного 

стану» 

Протягом 

кварталу 

Служба у справах 

дітей 

5.3.2 Надання методичної допомоги та 

забезпечення організаційних заходів для 

виїзду дітей за межі України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

12.03.2022 №264 «Про внесення змін до 

Правил перетину державного кордону 

України» 

Протягом 

кварталу 

Служба у справах 

дітей 

5.3.3 Надання Мінрегіону України інформації 

щодо зміни тарифів на житлово-комунальні 

послуги 

Лист Мінрегіону України від 04.11.2021 № 

7/10.2/16753-21 

Щочетверга Департамент систем 

життєзабезпечення та 

енергоефективності 

5.3.4 Заходи з питань реалізації державної 

політики в сфері фізичної культури і спорту 

за участю представників фізкультурно-

спортивних товариств, спортивних 

федерацій, спортивної громадськості 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

03.11.2010 р. № 996 «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики» 

Постійно Управління фізичної 

культури і спорту 

обласної 

5.4 Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання розпоряджень голови  

обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації 

5.4.1 Про виконання плану заходів на 2022-2025 

роки щодо реалізації в Одеській області 

Розпорядження голови облдержадміністрації 

від 15.02.2022 №104/од-2022 «Питання 

Протягом 

кварталу 

Управління 

комунікацій та 



Стратегії комунікації з питань 

євроатлантичної інтеграції України на 

період до 2025 року 

реалізації в Одеській області Стратегії 

комунікації з питань євроатлантичної 

інтеграції України на період до 2025 року» 

інформаційної 

політики 

5.4.2 Здійснення комунікаційної стратегії з 

реалізації Національної стратегії із 

створення безбар’єрного простору в Україні 

на період до 2030 року 

Розпорядження голови облдержадміністрації 

від 29.10.2021 №1089/од-2021 «Про 

затвердження Плану заходів з реалізації у 

2021-2022 роках в Одеській області 

Національної стратегії із створення 

безбар’єрного простору в Україні на період до 

2030 року» 

Протягом 

кварталу 

Служба у справах 

дітей 

5.4.3 Забезпечення здійснення на території 

Одеської області габаритно-вагового 

контролю 

Недопущення руху перевантажених 

великогабаритних транспортних засобів та 

руйнування автомобільних доріг загального 

користування Одеської області  

Протягом 

кварталу 

Департамент 

морегосподарського 

комплексу, 

транспортної 

інфраструктури та 

зв’язку 

5.4.4 Забезпечення моніторингу функціонування 

прийомних сімей, дитячих будинків 

сімейного типу, встановлення опіки та 

піклування над дітьми- сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування 

Розпорядження голови облдержадміністрації 

№105/А-2015 від 20.07.2021 «Про розвиток 

сімейних форм виховання» 

Щоквартально до 

10 числа місяця, 

що настає за 

звітним періодом 

Служба у справах 

дітей 

5.4.5 Підготовка та проведення робочих нарад 

для вирішення проблем, які можуть 

виникнути на об’єктах житлово-

комунального господарства 

Положення про Департамент систем 

життєзабезпечення та енергоефективності, 

затверджене розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 22.04.2020 №263/од-

2020 

за необхідністю Департамент систем 

життєзабезпечення та 

енергоефективності 

6 Організаційні заходи 

 

6.1 Меморіальний захід щодо вшанування 

пам’яті жертв Чорнобильської трагедії, 

покладання квітів біля пам’ятника жертвам 

Чорнобильської трагедії 

Положення про Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одеської обласної 

державної адміністрації, затверджене 

розпорядженням голови облдержадміністрації 

від 27.05.2019 №647/А-2019  

Квітень Департамент 

культури, 

національностей, 

релігій та охорони 

об’єктів культурної 

спадщини 

6.2 І засідання Народної Академії творчості на 

вручення обласної премії народних 

Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації» 

Квітень Департамент 

культури, 



майстрів імені Ростислава Палецького національностей, 

релігій та охорони 

об’єктів культурної 

спадщини 

6.3 Організація і проведення ІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Нове 

покоління вчителів для української школи: 

виклики і досягнення», підготовка та 

публікація тез доповідей 

Наказ МОН України від 03.04.2018 №314 «Про 

проведення експерименту всеукраїнського 

рівня за темою «Навчально-методичне 

забезпечення підготовки вчителів в умовах 

реформування освітньої галузі у 2017-2022 

роках» 

12 квітня Департамент освіти і 

науки 

6.4 Проведення засідань атестаційної комісії 

Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації щодо атестації 

педагогічних працівників закладів освіти 

обласного підпорядкування приватних 

закладів, закладів професійної та вищої 

освіти, методистів на вищу категорію та 

присвоєння педагогічних звань (онлайн) 

Типове положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 

06.10.2010 № 930, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за 

№1255/18550 (зі змінами) 

Квітень Департамент освіти і 

науки 

6.5 Дискусійна платформа «Нове покоління 

вчителів: майбутнє освіти регіону» (до 90-

річчя Одеської області) 

Розпорядження голови облдержадміністрації 

від 18.10.2021 №1036/од-2021 «Про утворення 

організаційного комітету з підготовки до 

відзначення 90-річчя утворення Одеської 

області» 

13 квітня Департамент освіти і 

науки 

6.6 II Всеукраїнська онлайн – толока «Сучасні 

тенденції розвитку психологічної служби 

системи освіти»  

Закон України «Про освіту», наказ МОН 

України від 22.05.2018 № 509, «Про 

затвердження положення про психологічну 

службу у системі освіти України» 

14-15 квітня Департамент освіти і 

науки 

6.7 Проведення конкурсів на укладання угод 

про відпрацювання не менше трьох років у 

сільській місцевості або селищі міського 

типу серед претендентів на першочергове 

зарахування до закладів вищої медичної і 

педагогічної освіти за державним 

(регіональним) замовленням 

Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації», постанова Кабінету Міністрів 

України від 30 травня 2018 року №417 «Деякі 

питання реалізації права осіб на першочергове 

зарахування до закладів вищої медичної і 

педагогічної освіти за державним 

(регіональним) замовленням» 

Квітень Департамент освіти і 

науки 

6.8 Онлайн нарада з водокористувачами щодо 

відновлення робіт із запуску зрошуваних 

Положення про Департамент аграрної 

політики, продовольства, земельних відносин 

01 квітня 2022 Департамент аграрної 

політики, 



систем Одещини Одеської обласної державної адміністрації, 

затверджене розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 13.01.2021 року № 

14\од-2021 

продовольства та 

земельних відносин 

6.9 Онлайн нарада з 

сільгосптоваровиробниками щодо змін в 

податковому та земельному законодавстві 

України 

Положення про Департамент аграрної 

політики, продовольства, земельних відносин 

Одеської обласної державної адміністрації, 

затверджене розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 13.01.2021 року № 

14\од-2021 

Квітень Департамент аграрної 

політики, 

продовольства та 

земельних відносин 

6.10 Онлайн нарада з 

сільгосптоваровиробниками щодо 

підготовки до комплексу робіт із збирання 

ранніх зернових культур в умовах воєнного 

стану 

Положення про Департамент аграрної 

політики, продовольства, земельних відносин 

Одеської обласної державної адміністрації, 

затверджене розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 13.01.2021 року № 

14\од-2021 

26 травня Департамент аграрної 

політики, 

продовольства та 

земельних відносин 

6.11 Тематичні заходи до Дня жертв політичних 

репресій, покладання квітів біля пам’ятника 

Жертвам політичних репресій 

Положення про Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одеської обласної 

державної адміністрації, затверджене 

розпорядженням голови облдержадміністрації 

від 27.05.2019 № 647/А-2019 

Травень Департамент 

культури, 

національностей, 

релігій та охорони 

об’єктів культурної 

спадщини 

6.12 Тематичні заходи до Дня пам’яті жертв 

геноциду Кримськотатарського народу 

Положення про Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одеської обласної 

державної адміністрації, затверджене 

розпорядженням голови облдержадміністрації 

від 27.05.2019 № 647/А-2019  

Травень Департамент 

культури, 

національностей, 

релігій та охорони 

об’єктів культурної 

спадщини 

6.13 Співорганізатори всеукраїнського заходу 

«Мегамарш у вишиванках» 

Обласна цільова комплексна програма 

національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2021-2025 роки 

Травень Департамент освіти і 

науки 

6.14 Організація та проведення заходу 

«Шевченкові читання» 

Стратегія національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, затвердженої 

Указом Президента України від 18.05.2019 

№286/2019 

 

Травень Департамент освіти і 

науки 



6.15 Відзначення Дня науки в Одеській області Указ Президента України від 14.02.1997 року 

№145/97 

Травень Департамент освіти і 

науки 

6.16 Тематичні заходи до Дня пам’яті і 

примирення 

 Положення про Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одеської обласної 

державної адміністрації, затверджене 

розпорядженням голови облдержадміністрації 

від 27.05.2019 №647/А-2019 

Травень Департамент 

культури, 

національностей, 

релігій та охорони 

об’єктів культурної 

спадщини 

6.17 Організація виставки архівних документів 

за темою «Українсько-фінські відносини: 

офіційна та культурна дипломатія» 

Наказ Державної архівної служби України від 

14.12.2021 № 155 

Травень Державний архів 

Одеської області 

6.18 Тематичні заходи з нагоди відзначення Дня 

Європи в Україні 

Положення про Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одеської обласної 

державної адміністрації, затверджене 

розпорядженням голови облдержадміністрації 

від 27.05.2019 №647/А-2019  

Травень Департамент 

культури, 

національностей, 

релігій та охорони 

об’єктів культурної 

спадщини 

6.19 Тематичні заходи до Дня пам’яті і 

примирення 

Положення про Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одеської обласної 

державної адміністрації, затверджене 

розпорядженням голови облдержадміністрації 

від 27.05.2019 №647/А-2019  

Травень Департамент 

культури, 

національностей, 

релігій та охорони 

об’єктів культурної 

спадщини 

6.20 Організація та проведення засідання 

міжвідомчої робочої групи з реформування 

системи інституційного догляду та 

виховання дітей в Одеській області 

Розпорядження голови облдержадміністрації 

від 14.05.2018 №486/А-2018 «Про утворення 

міжвідомчої робочої групи з реформування 

системи інституційного догляду та виховання 

дітей в Одеській області» 

Травень Служба у справах 

дітей 

6.21 Організація та проведення заходів щодо 

відзначення Дня захисту дітей 

В рамках заходів обласної комплексної 

програми соціальної підтримки населення на 

2021-2023 роки «Соціальний захист населення 

в Одеській області» 

Червень Служба у справах 

дітей 

6.22 Підготовка звіту до ДСНС України про 

виконання регіонального Плану основних 

заходів цивільного захисту на 2022 рік за 

перше півріччя 2022 року та підготовка 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 28.12.2021 №1742-р «Про затвердження 

Плану основних заходів цивільного захисту на 

2022 рік» 

Червень Департамент з питань 

цивільного захисту, 

оборонної роботи та 

взаємодії з 



пропозицій до Плану основних заходів 

цивільного захисту України на 2023 рік 

правоохоронними 

органами, ГУ ДСНС 

України в Одеській 

області, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети 

сільських, селищних, 

міських рад 

6.23 Порядок організації інклюзивного навчання 

в закладах освіти: чинні норми та зміни 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

10.04. 2019 № 530 «Про затвердження Порядку 

організації діяльності інклюзивних груп у 

закладах дошкільної освіти», Постанова 

Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 

№957 «Про затвердження Порядку організації 

інклюзивного навчання у закладах загальної 

середньої освіти» 

09 червня Департамент освіти і 

науки 

6.24 Відзначання у закладах освіти обласної 

комунальної власності та ІРЦ Дня захисту 

дітей 

Конвенції ООН про права дитини Червень Департамент освіти і 

науки 

6.25 Організація заходів щодо відзначення Дня 

Конституції України 

Відповідно до Стратегії національно-

патріотичного виховання дітей та молоді, 

затвердженої Указом Президента України від 

18.05.2019 № 286/2019 

Червень Департамент освіти і 

науки 

6.26 Нарада з керівниками органів управління 

освітою, закладів освіти «Про підготовку до 

організованого завершення 2021/2022 

навчального року та проведення заходів із 

нагоди випуску учнів із закладів освіти» 

Закон України «Про освіту» Червень Департамент освіти і 

науки 

6.27 Проведення Міжнародного дитячого 

фестивалю мистецтв «Дунай - ріка дружби» 

Положення про Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одеської обласної 

державної адміністрації, затверджене 

розпорядженням голови облдержадміністрації 

від 27.05.2019 №647/А-2019  

Червень Департамент 

культури, 

національностей, 

релігій та охорони 

об’єктів культурної 

спадщини 

6.28 Тематичні заходи до Дня Конституції 

України 

Положення про Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів 

Червень Департамент 

культури, 



культурної спадщини Одеської обласної 

державної адміністрації, затверджене 

розпорядження голови облдержадміністрації 

від 27.05.2019 № 647/А-2019  

національностей, 

релігій та охорони 

об’єктів культурної 

спадщини 

6.29 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 облдержадміністрації 

від 02.01.2018 № 18/А-2018 «Про 

затвердження плану з реалізації у 2018-2020 

роках пілотного проекту «Створення системи 

надання послуг раннього втручання для 

забезпечення розвитку дитини, збереження її 

здоров’я та життя в Одеській області» 

Червень Департамент 

соціальної та сімейної 

політики 

6.30 Засідання обласної координаційної ради з 

питань соціальної підтримки населення 

Розпорядження голови облдержадміністрації 

від 25.04.2017 № 330/А-2017 «Про обласну 

координаційну раду з питань соціальної 

підтримки населення» 

У разі потреби 

(можливе в 

онлайн- режимі) 

Департамент 

соціальної та сімейної 

політики 

6.31 Підготовка розпоряджень Одеської 

обласної військової адміністрації «Про 

внесення змін до рішення обласної ради 

«Про обласний бюджет Одеської області на 

2022 рік» 

Пункт 22 Перехідних положень Бюджетного 

кодексу України, Постанова КМ України від 

11.03.2022 № 252 

Протягом 

кварталу 

Департамент фінансів 

6.32 Внесення змін до розпису обласного 

бюджету на 2022 рік за пропозиціями 

головних розпорядників коштів 

Пункт 3 статті 78 Бюджетного кодексу 

України 

Протягом 

кварталу 

Департамент фінансів 

6.33 Погодження паспортів бюджетних програм 

головних розпорядників коштів, 

приведення їх у відповідність до змін, 

внесених до розпису обласного бюджету 

Пункт 8 статті 20 Бюджетного кодексу 

України 

Протягом 

кварталу 

Департамент фінансів 

6.34 Підготовка розпоряджень про виділення 

коштів обласного бюджету згідно із 

заявками головних розпорядників коштів та 

відповідальних виконавців 

Регламент облдержадміністрації Протягом 

кварталу 

Департамент фінансів 

6.35 Проведення в онлайн форматі засідань 

фокус-груп Туристичної ради при Одеській 

обласній державній адміністрації для 

обговорення роботи у воєнний та 

післявоєнний час 

Розпорядження голови облдержадміністрації 

від 28.02.2020 № 130/од-2020 «Про утворення 

Туристичної ради при Одеській обласній 

державній адміністрації» 

Протягом 

кварталу 

Департамент 

інвестиційної та 

зовнішньоекономічної 

діяльності, 

міжнародного 



співробітництва і 

туризму 

6.36 Опрацювання можливості отримання 

гуманітарної допомоги для Одеської 

області від міжнародних та 

міжрегіональних партнерів. 

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 

6.37 Популяризація Одещини як туристичної 

дестинації України серед міжнародної 

туристичної спільноти 

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 

6.38 Забезпечення доставки гуманітарних 

вантажів на територію Одеської області, 

забезпечення взаємодії з АТ 

«Укрзалізниця» з питань організації 

евакуації населення з м. Одеси та Одеської 

області, забезпечення належного 

функціонування об’єктів 

морегосподарського комплексу, транспорту 

та зв’язку в період дії воєнного стану 

Указ Президента України від 24 лютого 2022 

№64/2022 «Про введення воєнного стану в 

Україні», Закони України «Про правовий 

режим воєнного стану», «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» 

Протягом 

кварталу 

Департамент 

морегосподарського 

комплексу, 

транспортної 

інфраструктури та 

зв’язку 

6.39 Підготовка робочих нарад, зустрічей щодо 

забезпечення продовольчої безпеки на 

території Одеської області в умовах 

воєнного стану 

Положення про Департамент економічної 

політики та стратегічного планування 

облдержадміністрації, затверджене 

розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 27.12.2017 

№1295/А-2017 

На час дії 

воєнного стану 

Департамент 

економічної політики 

та стратегічного 

планування 

6.40 Забезпечення діяльності робочої групи з 

контролю за ціновою ситуацією в Одеській 

області 

Розпорядження начальника обласної 

військової адміністрації від 15.03.2022 

№102/А-2022 

На час дії 

воєнного стану 

Департамент 

економічної політики 

та стратегічного 

планування 

 



6.41 Узгодження структурними підрозділами 

облдержадміністрації технічного завдання 

(специфікації) та очікуваної вартості перед 

оголошенням процедур закупівель 

Розпорядження голови облдержадміністрації 

від 28 квітня 2017 року № 360/А-2017 (зі 

змінами) 

Протягом 

кварталу 

Департамент 

економічної політики 

та стратегічного 

планування 

6.42 Узгодження технічного завдання 

(специфікації) та очікуваної вартості перед 

оголошенням процедур закупівель 

Розпорядження голови облдержадміністрації 

від 13 січня 2021 року № 13/од-2021 «Про 

ефективне використання коштів 

комунальними установами, закладами, 

підприємствами, координацію діяльності яких 

покладено на структурні підрозділи обласної 

державної адміністрації» 

Протягом 

кварталу 

Департамент 

економічної політики 

та стратегічного 

планування 

6.43 Проведення закупівель Постанова Кабінету Міністрів України від 

02.03.2022 № 185 «Деякі питання здійснення 

публічних закупівель товарів, робіт і послуг 

для задоволення нагальних потреб 

функціонування держави в умовах воєнного 

стану» та розпорядження начальника обласної 

військової адміністрації від 08 березня  

2022 року № 76/А-2022 «Про визначення 

уповноважених осіб» 

На час дії 

воєнного стану 

Департамент 

економічної політики 

та стратегічного 

планування 

6.44 Проведення роботи зі суб’єктами 

господарювання регіону, щодо необхідності 

відновлення діяльності в умовах воєнного 

стану, де дозволяє безпекова ситуація 

Протокольне рішення за результатами наради 

з головами військових адміністрацій  

від 22 березня 2022 року 

Протягом 

кварталу 

Департамент 

економічної політики 

та стратегічного 

планування 

6.45 Вжиття заходів щодо передачі в 

експлуатацію та на баланс органам 

місцевого самоврядування новозбудованих 

амбулаторій загальної практики сімейної 

медицини у таких населених пунктах:  

- с.Старі Маяки, Ширяївського району  

-с.Молодіжне, Овідіопольського району  

- с.Серби, Кодимського району 

- с. Нові Трояни, Болградського району 

- с.Першотравневе Великомихайлівського 

району, 

а також спортивного майданчику для міні 

Програма Президента України «Велике 

будівництво», 

Закон України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. 

№3038-VI ст. 39; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 

квітня 2011 року №461 «Питання прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом 

об’єктів», 

Наказ Міністерства фінансів України від 

13.09.2016 №818 «Про затвердження типових 

форм з обліку та списання засобів суб’єктами 

Протягом 

кварталу 

Департамент 

капітального 

будівництва та 

дорожнього 

господарства 



футболу (розміром 42*22м) смт Тарутине 

Тарутинського району  

- Палацу культури, с.Петровірівка, 

Ширяївського району 

державного сектору та порядку їх складання» 

6.46 Забезпечення взаємодії обласної державної 

адміністрації з інститутами громадянського 

суспільства 

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 

6.47 Організація інформаційно-комунікативних 

заходів обласної державної адміністрації за 

участю представників інститутів 

громадянського суспільства 

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 

6.48 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 

6.49 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 

6.50 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 

6.51 Підготовка матеріалів для засобів масової 

інформації щодо діяльності голови обласної 

державної адміністрації та його заступників 

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 



6.52 Участь у здійсненні першочергових заходів 

щодо зниження рівня води у 

Хаджибейському лимані Одеської області 

Положення про Департамент екології та 

природних ресурсів затверджене 

розпорядженням голови облдержадміністрації 

від 25.01.2018 № 78/А-2017 (зі змінами) 

Протягом 

кварталу 

Департамент екології 

та природних ресурсів 

6.53 Визначення місць розташування 

потенційно-небезпечних об’єктів, що 

можуть заподіяти шкоду для життя і 

здоров’я людей та здійснення заходів щодо 

мінімізації можливої шкоди для мешканців 

області 

Положення про Департамент екології та 

природних ресурсів затверджене 

розпорядженням голови облдержадміністрації 

від 25.01.2018 № 78/А-2017, Протокол 

чергового засідання комісії ТЕБ та НС від 

30.12.2021 №17 

Протягом 

кварталу 

Департамент екології 

та природних ресурсів 

6.54 Забезпечення проведення моніторингу 

погодних умов на території Одеської 

області та акваторії Одеського заливу 

Чорного моря, шляхом взаємодії з 

Державною службою з надзвичайних 

ситуацій України в Одеській області 

Положення про Департамент екології та 

природних ресурсів затверджене 

розпорядженням голови облдержадміністрації 

від 25.01.2018 №78/А-2017 

Протягом 

кварталу 

Департамент екології 

та природних ресурсів 

6.55 Взаємодія з Державною екологічною 

інспекцією України щодо наповнення 

інформацією єдиного реєстру збитків 

заподіяних довкіллю внаслідок вторгнення 

російської федерації на територію України 

Положення про Департамент екології та 

природних ресурсів затверджене 

розпорядженням голови облдержадміністрації 

від 25.01.2018 № 78/А-2017, лист Державної 

екологічної інспекції України від 23.03.2022 

№2078/1.13/5-22 

Протягом 

кварталу 

Департамент екології 

та природних ресурсів 

6.56 Виконання спільно з органами місцевого 

самоврядування, районними державними 

адміністраціями та територіальними 

громадами Одеської області завдань по 

забезпеченню потреб Збройних Сил 

України та Територіальної оборони України 

в м. Одеса та Одеській області 

Положення про Департамент екології та 

природних ресурсів затверджене 

розпорядженням голови облдержадміністрації 

від 25.01.2018 № 78/А-2017 

Протягом 

кварталу 

Департамент екології 

та природних ресурсів 

6.57 Здійснення постійного контролю за 

показниками постів моніторингу 

Департаменту екології та природних 

ресурсів Одеської обласної військової 

адміністрації для визначення стану 

атмосферного повітря на території 

Одеського району Одеської області 

Положення про Департамент екології та 

природних ресурсів затверджене 

розпорядженням голови облдержадміністрації 

від 25.01.2018 № 78/А-2017, постанова 

Кабінету Міністрів України від 14 серпня  

2019 року №827 «Деякі питання здійснення 

державного моніторингу в галузі охорони 

Протягом 

кварталу 

Департамент екології 

та природних ресурсів 



атмосферного повітря» 

6.58 Контроль за роботою регіональної системи 

централізованого оповіщення цивільного 

захисту.  

Організація оповіщення керівного складу 

Одеської області та населення при 

надходженні сигналів: «Повітряна 

тривога», «Відбій повітряної тривоги» 

Кодекс цивільного захисту України, 

розпорядження голови облдержадміністрації 

від 04.02.2022 №80/од-2022 «Про 

затвердження регіонального Плану основних 

заходів цивільного захисту на 2022 рік» 

Протягом 

кварталу 

Департамент з питань 

цивільного захисту, 

оборонної роботи та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

6.59 Здійснення комплексу заходів із 

запобігання виникненню пожеж у 

природних екосистемах, на торфовищах, 

сільськогосподарських угіддях, у лісових 

масивах, на територіях і об’єктах природно-

заповідного фонду та інших відкритих 

ділянках місцевості протягом 

пожежонебезпечного періоду 

Розпорядження голови облдержадміністрації 

від 04.02.2022 №80/од-2022 «Про 

затвердження регіонального Плану основних 

заходів цивільного захисту на 2022 рік» 

Протягом 

кварталу 

Департамент з питань 

цивільного захисту, 

оборонної роботи та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами 

_______________________ 


