
 
 

 ОСНОВНІ ЗАХОДИ  

за участю структурних підрозділів Одеської обласної державної 

(військової) адміністрації 

на липень 2022 року 

1 липня  

День архітектури 

2 липня  

Міжнародний день кооперативів 

Міжнародний день спортивного журналіста 

День податківця України 

4-5 липня 

Участь Департаменту інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, 

міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної 

(військової) адміністрації у Міжнародній конференції з питань відновлення 

України 

 
(Відповідальний:Григоришин Р.М.) 

3 липня  

День Військово-Морських Сил Збройних Сил України  

День працівників морського та річкового флоту 

4 липня 

День Національної поліції України 

День судового експерта 

5 липня 

7 липня  

День працівника природно-заповідної справи 

8 липня 

 День родини 

10 липня 

День рибалки 

11 липня  

Всесвітній день народонаселення  

15 липня  

День українських миротворців 

Підведення підсумків обласного етапу Всеукраїнської військово-

патріотичної дитячо-юнацької гри «Сокіл» («Джура») на Одещині, Одеський 

обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання 

 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

16 липня  

День бухгалтера та аудитора 

17 липня  

День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості 
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18 липня  

Міжнародний день Нельсона Мандели  

19-28 липня  

Цикл лекцій присвячених Дню Української Державності в Одеській обласній 

універсальній науковій бібліотеці ім. М. Грушевського та в онлайн форматі 

 
(Відповідальний Лончак О.А.) 

20 липня  

Всесвітній день шахів  

День шахів в Україні 

21 липня 

Проведення молодіжного проекту: «12 мотиваційних молодіжних зустрічей», 

присвячених 90-річчю утворення Одеської області, КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради» 

 
(Відповідальний Лончак О.А.) 

27 липня  

Хакатон національної єдності «Українська державність: крапка відліку»: 

онлайн-марафон (display crossing) тематичних книжкових виставок в 

публічних бібліотеках Одещини «Українська держава – бібліотека – книга», 

цикл лекцій за участю науковців Національної академії наук України, 

Південного міжрегіонального відділення Українського інституту 

національної пам'яті; Одеського національного університету імені І.І. 

Мечникова; духовенства Православної церкви України, Одеська обласна 

універсальна наукова бібліотека ім. М.С. Грушевського 

 
(Відповідальна:Олійник О.В.) 

27 -28 липня  

Цикл лекцій та тематичних заходів присвячених борцям за незалежність 

України, біля пам`ятної дошки Івану та Юрію Липам; лекція на тему: 

«Збройні сили України - ознака державності і гарант суверенітету» для 

курсантів навчальних закладів Збройних сил України, інформаційний захід 

«День Державності», майстер клас «Червона калина з декоративно-

ужиткового мистецтва», Одеський історико-краєзнавчий музей  

 
(Відповідальна:Олійник О.В.) 

28 липня  

День Української Державності 

День хрещення Київської Русі – України 

Всесвітній день боротьби з гепатитом 

Відзначення Дня Української Державності  

 
(Відповідальні : Олійник О.В., Лончак О.А.. Легеза А.Р.) 

29 липня 

 День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України 



3 

30 липня  

Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми  

Міжнародний день дружби 

31 липня  

День працівників торгівлі 

Щотижня 

Підготовка та надання Мінекономіки інформації щодо стану діяльності 

державних та приватних суб’єктів господарювання регіону в умовах 

російської агресії 

 
(Відповідальний:Фролов В.С.) 

Моніторинг стану надання кредитної підтримки сільськогосподарським 

товаровиробникам регіону 
 

(Відповідальний:Фролов В.С.) 

Моніторинг та аналіз виконання місцевих бюджетів та обласного бюджету 

Одеської області 

 
(Відповідальна:Зінченко М.А.) 

Моніторинг пропозицій головних розпорядників коштів відповідно до 

розпорядження від 7 квітня 2022 року № 169/А-2022 на виділення коштів з 

цільового фонду «Оборона Одещини» 

 
(Відповідальна:Зінченко М.А.) 

Протягом місяця 

Підготовка документів і матеріалів до тематичної виставки: «Про День 

Української Державності» 

 
(Відповідальний: Лук`янчук П. Ф.) 

Проведення спільних з Головним управлінням ДПС в Одеській області 

виїзних робочих зустрічей з головами районних державних (військових) 

адміністрацій та територіальних громад щодо вирішення проблемних питань 

наповнення місцевих бюджетів 

 
(Відповідальний:Фролов В.С.) 

Підготовка аналітичних матеріалів щодо стану розвитку підприємництва в 

області та моніторингу діяльності в умовах воєнного стану 

 
(Відповідальний:Фролов В.С.) 

Аналіз діяльності підприємств реального сектору економіки з підготовкою 

довідок по окремих підприємствах 

 
(Відповідальний:Фролов В.С.) 

Забезпечення діяльності робочої групи з контролю за ціновою ситуацією в 

Одеській області. Проведення моніторингу цінової ситуації на основні 

продовольчі товари на споживчому ринку області 
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(Відповідальний:Фролов В.С.) 

Засідання робочої групи з розроблення проєкту Стратегії (стратегічного 

плану) відновлення економіки Одеської області у повоєнний час 

 
(Відповідальний:Фролов В.С.) 

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.) 

Моніторинг наявності паливо-мастильних матеріалів на автозаправних 

комплексах області та оперативне вжиття заходів з вирішення проблемних 

питань їх поповнення 
(Відповідальний:Фролов В.С.) 

Моніторинг стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати 

 
(Відповідальний:Фролов В.С.) 

Засідання обласної комісії з визначення даних про заробітну плату 

працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках (онлайн-режим) 
 

(Відповідальна:Дементьєва Т.М.) 

Засідання обласної комісії з визначення статусу осіб, які постраждали 

внаслідок  Чорнобильської катастрофи, та з питань видачі посвідчень 

окремим категоріям громадян (онлайн-режим) 

 
(Відповідальна:Дементьєва Т.М.) 

Засідання робочої групи з вирішення потреб мешканців Одеської області, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та 

випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї (за потреби 

в онлайн-режимі) 

 
(Відповідальна:Дементьєва Т.М.) 

Засідання обласної координаційної ради з питань соціальної підтримки 

населення (за потреби в онлайн-режимі) 

 
(Відповідальна:Дементьєва Т.М.) 

Щоденне чергування для зустрічі, супроводу та надання всебічної допомоги, 

у тому числі і розміщення внутрішньо переміщених осіб 
 

(Відповідальна:Дементьєва Т.М.) 

Забезпечення 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; з інших питань, call-центр 
(Відповідальна:Дементьєва Т.М.) 
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Внесення змін до розпису обласного бюджету на 2022 рік за пропозиціями 

головних розпорядників коштів 
 

(Відповідальна:Зінченко М.А.) 

Погодження паспортів бюджетних програм головних розпорядників коштів, 

приведення їх у відповідність до змін, внесених до розпису обласного 

бюджету (онлайн-режим) 
 

(Відповідальна:Зінченко М.А.) 

Участь Департаменту інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, 

міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної 

(військової) адміністрації в заходах, організованих Торгово-промисловою 

палатою України щодо пріоритетів інвестування у післявоєнний період 

(онлайн-режим) 
 

(Відповідальний:Григоришин Р.М.) 

Моніторингова перевірка щодо забезпечення потреб дітей і умовах війни в 

будинках дитини  

 
(Відповідальна:Утюпіна Н.М.) 

Проведення онлайн-наради зі службами у справах дітей Одеської області з 

питань покращення стану забезпечення потреб дітей, які перебувають в 

будинках дитини 
 

(Відповідальна:Утюпіна Н.М.) 

Організація ротації супроводжуючих осіб дітей, яких евакуювали за межі 

України 

 
(Відповідальна:Утюпіна Н.М.) 

Моніторинг вступної кампанії до закладів професійної (професійно-

технічної) освіти та фахової передвищої освіти, моніторинг результатів 

планових заходів державного контролю в сфері пожежної і техногенної 

безпеки у закладах освіти та моніторинг стану укриття учасників освітнього 

процесу у фонді захисних споруд цивільного захисту закладів професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, КЗВО «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 

 
(Відповідальний Лончак О.А.) 

Участь закладів освіти обласної комунальної власності у проєкті ЮНІСЕФ 

«Моніторинг потреб та підтримка дітей в умовах війни» щодо моніторингу 

потреб дітей, які здобувають освіту в закладах загальної середньої освіти, у 

структурі яких є пансіон, а також у дитячих будинках сфери управління 

МОН, КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 

 
(Відповідальний Лончак О.А.) 
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Проведення наради з керівниками закладів освіти обласної комунальної 

власності щодо підготовки  навчального року в умовах воєнного стану та 

нарада з керівниками інклюзивно - ресурсних центрів з питань діяльності в 

умовах воєнного стану після завершення навчального року, КЗВО «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 

 
(Відповідальний Лончак О.А.) 
  

Альбіна ПАВЗЮК 066-247-38-52 

  


