
 
 

 ОСНОВНІ ЗАХОДИ  

за участю структурних підрозділів Одеської обласної державної 

адміністрації 

на травень 2022 року 

 

Зміст заходу Місце проведення 

1 травня 

День праці 

3 травня 

Всесвітній день свободи преси 

День Сонця 

5 травня 

Міжнародний день боротьби за права інвалідів 

8 травня 

Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової 

війни 

День матері 

Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 

Проведення тематичних заходів до Дня 

пам’яті та примирення та до Дня матері в 

Україні 

 
(Відповідальна:Олійник О.В.) 

За уточненням 

9 травня 

День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні  

12 травня 

Україна стала членом ЮНЕСКО (1954) 

Всесвітній день медсестер 

14 травня 

День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни 

Проведення тематичних заходів до Дня 

пам’яті українців, які рятували євреїв під 

час Другої світової війни 

 
(Відповідальна:Олійник О.В.) 

За уточненням 

15 травня 

Міжнародний день захисту клімату 

Міжнародний день сім’ї 

День пам`яті жертв політичних репресій  

День науки 

Проведення тематичних заходів до Дня 

жертв політичних репресій, покладання 

квітів біля пам’ятника Жертвам політичних 

репресій 

За уточненням 
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(Відповідальна:Олійник О.В.) 

16 травня 

Всесвітній День пам’яті жертв СНІДу 

Міжнародний день мирного співіснування 

Міжнародний день світла 

17 травня 

Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства 

Міжнародний день боротьби з гомофобією, біфобією та трансфобією 

18 травня 

Міжнародний день музеїв 

День боротьби за права кримськотатарського народу 

День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу 

День резервіста України 

Заходи до Міжнародного дня музеїв 

 

 
(Відповідальна:Олійник О.В.) 

Обласні музеї 

19 травня 

День вишиванки 

Всесвітній день боротьби з гепатитом 

Заходи до Дня вишиванки 
 

 

(Відповідальна:Олійник О.В.) 

 

За уточненням 

 

20 травня 

Всесвітній день метрології 

День банківських працівників 

21 травня 

День Європи 

Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку 

Тематичні заходи з нагоди відзначення Дня 

Європи в Україні 

 
(Відповідальна:Олійник О.В.) 

 

За уточненням 

 

22 травня 

Міжнародний день біологічного різноманіття 

День перепоховання (1861) праху Тараса Григоровича Шевченка, 

українського поета, художника, мислителя на Чернечій горі, поблизу 

Канева 

23 травня 

День морської піхоти України 

24 травня 

Європейський день Парків 

День слов’янської писемності і культури 
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Проведення багатожанрового фестивалю 

родинної творчості "Міцна родина славна 

Україна" 

 
(Відповідальна:Олійник О.В.) 

Обласний центр української 

культури 

25 травня 

День зниклих безвісти дітей 

26 травня 

Проведення обласного онлайн-семінару 

«Бібліотека і книга: читання під час війни» 

 
(Відповідальна:Олійник О.В.) 

Обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. М.Грушевського 

29 травня 

Міжнародний день миротворців ООН 

День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження 

30 травня 

День хіміка 

31 травня 

Всесвітній день боротьби із соціальною нерівністю 

Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням 

Протягом місяця 

Здійснення аналізу діяльності підприємств 

реального сектору економіки з підготовкою 

довідок по окремих підприємствах 

 
 (Відповідальний: Радулов Д.Д.) 

Адмінбудинок № 1 

Забезпечення діяльності робочої групи з 

контролю за ціновою ситуацією в Одеській 

області. Проведення моніторингу цінової 

ситуації на основні продовольчі товари на 

споживчому ринку області (за потребою) 

 
(Відповідальний: Радулов Д.Д.) 

Адмінбудинок № 1 

Забезпечення логістики та поповнення 

продовольчих запасів Координаційного 

гуманітарного штабу при Одеській 

обласній військовій адміністрації для 

ефективного виконання завдань проєкту 

«Сусіди» 

 
(Відповідальний: Радулов Д.Д.) 

Адмінбудинок № 1 

Проведення засідання робочої групи з 

підготовки матеріалів для видання Атласу 

Одеської області (за необхідності) 
(Відповідальний: Радулов Д.Д.) 

Адмінбудинок № 1 

Проведення засідання обласної науково- Адмінбудинок № 1 
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експертної ради (за необхідності) 

 
(Відповідальний: Радулов Д.Д.) 

Моніторинг провідних регіональних 

друкованих ЗМІ та Інтернет-видань, 

підготовка інформаційних дайджестів 

новин 

 
(Відповідальна: Легеза А.Р.)  

Адмінбудинок № 1 

Проведення засідання громадської ради 

при Одеській обласній державній 

адміністрації 

 
(Відповідальна: Легеза А.Р.) 

Адмінбудинок № 1 

Забезпечення проведення всеукраїнської 

акції з благоустрою «За чисте довкілля» та 

Дня благоустрою територій населених 

пунктів на територіях, де відсутні бойові дії 

 
(Відповідальний: Шалигайло А.І.) 

Населені пункти області 

Проведення моніторингу результатів участі 

спортсменів Одеської області з 

олімпійських, неолімпійських, 

паралімпійських, дефлімпійських видів 

спорту у чемпіонатах України, Європи та 

світу 

 
(Відповідальна:Кольчак  В.А.) 

За уточненням 

Комплексні перевірки роботи служб 

діловодства, експертних комісій та 

архівних підрозділів: Головне управління 

Національної соціальної сервісної служби в 

Одеській області (комплексна); 

Департамент архівної справи та 

діловодства Одеської міської ради 

(контрольна) 

 
(Відповідальний:Лук`янчук П. Х.) 

м. Одеса, 

 вул. Жуковського, 11; 

вул. Стовбова, 17 

Організація виставки архівних документів 

за темою «Українсько-фінські відносини: 

офіційна та культурна дипломатія» 

 
(Відповідальний:Лук`янчук П. Х.) 

сайт Держархіву 

  

Альбіна ПАВЗЮК 7189-336 

  


