
 
 

 ОСНОВНІ ЗАХОДИ  

за участю структурних підрозділів Одеської обласної державної 

(військової) адміністрації 

на червень 2022 року 

 

Зміст заходу Місце проведення 

1 червня 

Всесвітній день батьків 

Міжнародний день захисту дітей 

Відзначення у закладах освіти обласної 

комунальної власності та в ІРЦ  Дня захисту 

дітей (онлайн-режим) 

 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Заклади (установи) 

 освіти області  

Участь у міжнародному фестивалі дитячої 

творчості «ДУНАЙ – РІКА ДРУЖБИ» до 

Міжнародного Дня захисту дітей 

 
(Відповідальна: Олійник О.В.) 

Одеська область,  

м. Ізмаїл, 

Обласний Центр естетичного 

виховання 

4 червня 

 Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії 

5 червня 

Всесвітній день охорони навколишнього середовища 

Міжнародний день боротьби з незаконним, непідзвітним та 

нерегульованим рибним промислом 

День працівників водного господарства 

День працівників місцевої промисловості 

6 червня 

День журналіста 

7 червня 

Всесвітній день безпеки харчових продуктів 

8 червня 

Всесвітній день океанів 

12 червня 

День святої Трійці 

 Всесвітній день боротьби з дитячою працею 

День працівника фондового ринку 

День працівників легкої промисловості 

13 червня  

Міжнародний день поширення інформації про альбінізм 

14 червня 

Всесвітній день донора 
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15 червня  

Всесвітній день поширення інформації щодо зловживань стосовно літніх 

людей 

17 червня  

Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухами 

19 червня  

Всесвітній день дитячого футболу 

Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах 

конфлікту 

День батька 

День медичного працівника 

День фермера 

20 червня 

Всесвітній день біженців 

22 червня  

День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 

Меморіальні заходи до Дня скорботи і 

вшанування пам’яті  жертв війни в Україні 

 

(Відповідальна: Олійник О.В.) 

м. Одеса, 

Біля пам’ятників загиблим у 

Другій світовій війні 

23 червня 

День державної служби 

День державної служби ООН 

Міжнародний день вдів 

Міжнародний Олімпійський день 

25 червня  

Міжнародний день моряка 

День митника України 

26 червня 

Міжнародний день боротьби зі зловживаннями наркотиками та їх 

незаконним розповсюдженням 

Міжнародний день на підтримку жертв катувань 

День молодіжних та дитячих громадських організацій 

28 червня  

День ухвалення Верховною Радою України Конституції України 

(28.06.1996) 

День Конституції України 

Проведення тематичних заходів до Дня 

Конституції України: музейне свято "Етно-

Дворик" 
(Відповідальна: Олійник О.В.) 

м.Одеса,  

вул.Гаванна, 4, 

Одеський історико-

краєзнавчий музей  

Відзначення Дня Конституції України  

 
(Відповідальні: голови районних державних(військових) 

адміністрацій) 

Одеська область 
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Відзначення Дня Конституції України  

 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Заклади освіти області 

 

29 червня  

Міжнародний день Дунаю 

30 червня  

Засідання територіальної атестаційної 

комісії з присвоєння кваліфікаційних 

категорії тренерам  викладачам (онлайн-

режим)  
(Відповідальна:Кольчак В.А.) 

Адмінбудинок № 1 

Щотижня 

Моніторинг та аналізу виконання місцевих 

бюджетів та обласного бюджету Одеської 

області, підготовка аналітичних матеріалів 
(Відповідальна:Зінченко М.А.) 

м. Одеса 

Координація діяльності територіальних 

органів управління освітою щодо організації 

літньої оздоровчої кампанії 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Заклади освіти області 

Протягом місяця 

Щоденний супровід та надання всебічної 

допомоги, у тому числі і розміщення 

внутрішньо переміщених осіб, які 

прибувають на територію Одеської області  
(Відповідальна:Дементьєва Т.М.) 

м. Одеса,  

Привокзальна площа, 2 

Залізничний вокзал 

 ст. Одеса-Головна 

Забезпечення функціонування цілодобової 

«гарячої лінії» обласної військової 

адміністрації «Ми на зв’язку/Мы на связи/ 

We are in touch» з питань: 

розміщення внутрішньо переміщених осіб; 

для скарг військовослужбовців в Одеській 

області та з інших питань 
(Відповідальна:Дементьєва Т.М.) 

Сall-центр 

Затвердження робочих навчальних планів 

закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти 

 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

м. Одеса,  

пл. Михайлівська,17, 

КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської 

обласної ради» 

Підготовка та проведення Всеукраїнських 

конкурсів: заочного конкурсу робіт юних 

фотоаматорів «Моя Україно!»; 

дослідницько-експериментальних робіт з 

природознавства «Юний дослідник» (9-11 

років); винахідницьких і 

м. Одеса 

вул. Тіниста, 2, 

Одеський обласний 

гуманітарний центр 

позашкільної освіти та 

виховання 
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раціоналізаторських проектів еколого -

натуралістичного напряму (12-15 років); 

проведення етапу Всеукраїнського зльоту 

виробничих бригад, трудових аграрних 

об’єднань, учнівських лісництв закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Обласна івент-естафета «90 добрих справ 

тобі, Одещино!» 

 

 

 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

м. Одеса, 

вул. Тіниста, 2,  

Одеський обласний 

гуманітарний центр 

позашкільної освіти та 

виховання, (ЕНП) 

Туристсько-краєзнавчий челендж «Моїй 

Одещині – 90!», присвячений 90-річчю 

утворення Одеської області 

 

 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

м. Одеса, 

вул. Тіниста, 2,  

Одеський обласний 

гуманітарний центр 

позашкільної освіти та 

виховання, (ТКП) 

Упровадження онлайн-платформи 

«Казковий час» обласним ресурсним 

центром інклюзивної освіти КЗВО 

«ОАНОООР» спільно з інклюзивно-

ресурсними центрами області 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Онлайн-режим 

Моніторинг стану дотримання прав 

здобувачів освіти закладів освіти обласної 

комунальної власності, що евакуйовані за 

межі України у зв’язку із введенням в 

Україні воєнного стану, надання підтримки 

та супроводу (онлайн – режим) 

 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Заклади освіти 

Моніторинг діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів, дотримання вимог 

Положення про інклюзивно-ресурсних 

центрів, організація проведення повторних 

комплексних оцінок розвитку дитини у разі 

незгоди батьків з результатами проведеної 

діагностики (у разі звернення) 

 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

м. Одеса, 

провулок Нахімова, 8, 

Інклюзивно-ресурсні центри 

області, обласний ресурсний 

центр інклюзивної освіти 

КЗВО «ОАНОООР» 

Засідання регіональної консультативної ради 

з питань реалізації пілотного проекту 

«Створення системи надання послуг 

раннього втручання» для забезпечення 

Онлайн-режим 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXFdMWLvPfY19VtFqmSLzRRVdhFVNe_7IbcdpEL9aAHjJmAGtZ1Wvj1syjfZ9fp6gOXPrNTSyEU9u2E6Ql8uFUDzRkGDZFKLt9aFdvCUyj86wtI24P8EuZ6jczToOxqNBoNzxyyRAQDuYJ-MxEDuiIwUpR5PMSF-mKjYOFY6glIWg&__tn__=*NK-y-R
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розвитку дитини, збереження її здоров’я та 

життя в Одеській області» 
(Відповідальна:Дементьєва Т.М.) 

Засідання обласної координаційної ради з 

питань соціальної підтримки населення (у 

разі потреби) 
(Відповідальна:Дементьєва Т.М.) 

Онлайн-режим 

Моніторинг цінової ситуації на основні 

продовольчі товари на споживчому ринку 

області 
(Відповідальний:Фролов В.С.) 

Адмінбудинок № 1 

Забезпечення діяльності робочої групи з 

контролю за ціновою ситуацією в Одеській 

області 
(Відповідальний:Фролов В.С.) 

Адмінбудинок № 1 

Моніторинг діяльності Координаційного 

гуманітарного штабу при Одеській обласній 

військовій адміністрації з метою 

оперативного та ефективного вирішення 

проблемних питань 
(Відповідальний:Фролов В.С.) 

Адмінбудинок № 1 

Забезпечення логістики та поповнення 

продовольчих запасів Координаційного 

гуманітарного штабу при Одеській обласній 

військовій адміністрації для ефективного 

виконання завдань проєкту «Сусіди» 
(Відповідальний:Фролов В.С.) 

Адмінбудинок № 1 

Реалізація заходів правового режиму воєнного 

стану у межах повноважень, визначених 

Законом України «Про правовий режим 

воєнного стану», з метою задоволення потреб 

Збройних Сил України та інших військових 

формувань для відсічі збройної агресії проти 

України 
(Відповідальний:Фролов В.С.) 

Адмінбудинок № 1 

Засідання робочої групи з розроблення 

проєкту Стратегії (стратегічного плану) 

відновлення економіки Одеської області у 

повоєнний час 
(Відповідальний:Фролов В.С.) 

Адмінбудинок № 1 

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 

 

Адмінбудинок № 1 
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ділянках місцевості протягом 

пожежонебезпечного періоду 
(Відповідальний: Готко С.М.) 

Спостереження за радіаційним фоном та 

можливим хімічним забрудненням на 

території Одеської області 
(Відповідальний: Готко С.М.) 

Адмінбудинок № 1 

Проведення засідань та консультацій фокус-

груп Туристичної ради при Одеській 

обласній державній адміністрації для 

обговорення роботи туристичної сфери у 

воєнний та післявоєнний час 
(Відповідальний:Григоришин Р.М.) 

Онлайн-режим 

Участь у онлайн-заході: Антикризова 

платформа “РАЗОМ ДО ВІДНОВЛЕННЯ” 
(Відповідальний:Григоришин Р.М.) 

Онлайн-режим 

Моніторинг результатів участі спортсменів 

Одеської області з олімпійських, 

неолімпійських, паралімпійських, 

дефлімпійських видів спорту у міжнародних 

змаганнях 
(Відповідальна:Кольчак В.А.) 

Адмінбудинок № 1 

Своєчасне фінансування підвідомчих 

управлінню організацій 

 
(Відповідальна:Кольчак В.А.) 

Адмінбудинок № 1 

Альбіна  ПАВЗЮК 066-247-38-52 

  


