
 
 

 ОСНОВНІ ЗАХОДИ  

за участю структурних підрозділів Одеської обласної державної 

(військової) адміністрації 

на серпень 2022 року 

5серпня 

Початок героїчної оборони Одеси (1941р.) 

6  серпня 

Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї 

День Хіросіми  

Міжнародний день «Лікарі світу за мир» 

7 серпня 

День Повітряних Сил Збройних Сил України 

8 серпня 

День військ зв’язку 

9 серпня 

Міжнародний день корінних народів світу 

10-23 серпня 

Моніторинг стану готовності закладів освіти області до нового 2022-2023 

навчального року щодо стану укриття закладів освіти та учасників освітнього 

процесу у них, КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної 

ради» 

(Відповідальний Лончак О.А.) 

12 серпня 

Міжнародний День молоді 

13 серпня 

Міжнародний день шульги 

Моніторинг стану готовності закладів освіти області до нового 2022-2023 

навчального року, КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» 

(Відповідальний Лончак О.А.) 

14серпня 

День будівельника 

День працівників ветеринарної медицини 

15 серпня 

День археолога 

19 серпня 

Всесвітній день гуманітарної допомоги 

День пасічника 

 

21 серпня 

Міжнародний день пам’яті та поминання жертв тероризму 

30 років із часу проведення у Києві I Всесвітнього форуму українців 
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23 серпня 

День Державного Прапора України 

Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму 

Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації 

Тематичні заходи до Дня Державного Прапору України 
(Відповідальна: Олійник О.В.) 

Проведення заочного конкурсу флешмобів до Дня Незалежності України 

«Україна назавжди», Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної 

освіти та виховання 
(Відповідальний Лончак О.А.) 

24 серпня 

День ухвалення Верховною Радою України Акта проголошення 

незалежності України 

День Незалежності України (1991) 

Тематичні заходи до Дня Незалежності України 
(Відповідальна: Олійник О.В.) 

Онлайн вистава до Дня Незалежності України, сайт Держархіву 
(Відповідальний: Лук`янчук  П.Х.) 

Організація та проведення заходів щодо відзначення Дня Незалежності 

України, Одеський обласний центр патріотичного виховання та організації 

дозвілля дітей та молоді 
(Відповідальний Лончак О.А.) 

26 серпня 

Серпнева конференція педагогічних працівників 
(Відповідальний Лончак О.А.) 

27 серпня 

День авіації  

28 серпня 

День шахтаря 

29 серпня 

День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України 

Міжнародний день дій проти ядерних випробувань 

Тематичні заходи до Дня пам`яті захисників України 
(Відповідальна: Олійник О.В.) 

30 серпня 

Міжнародний день жертв насильницьких зникнень 

Щотижня 

Підготовка та надання щотижневої інформації Мінекономіки інформації 

щодо стану діяльності державних та приватних суб’єктів господарювання 

регіону в умовах російської агресії 
(Відповідальний: Фролов В.С.) 

Протягом місяця 

Проведення низки заходів з реалізації «Національної стратегії і створення 

безбар`єрного простору в Україні на період до 2030 року» 
(Відповідальна: Бєлєнко Н.В.) 
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Забезпечення взаємодії з інститутами громадського суспільства 
(Відповідальна: Легеза А.Р.) 

Сприяння висвітленню у засобах масової інформації інформаційних 

матеріалів з актуальних питань діяльності облдержадміністрації 
(Відповідальна: Легеза А.Р.) 

Сприяння оприлюдненню тематичної соціальної реклами 
(Відповідальна: Легеза А.Р.) 

Моніторинг провідних регіональних друкованих ЗМІ та Інтернет-видань, 

підготовка інформаційних дайджестів новин 
(Відповідальна: Легеза А.Р.) 

Супровід переміщених за межі області та України  здобувачів освіти закладів 

освіти з пансіонами Одеської області, КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» 

(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Наради з керівниками:  закладів освіти комунальної власності, інклюзивно-

ресурсних центрів, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 

закладів фахової перед вищої освіти щодо підготовки до нового навчального 

року в умовах воєнного стану, КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» 
((Відповідальний: Лончак О.А.) 

Організація та проведення Всеукраїнського навчання за програмою 

патріотичного виховання молоді козацького спрямування, Одеський 

обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Проведення онлайн нарад, презентацій, зустрічей з питань впровадження 

курсів духовно-морального спрямування у психолого-педагогічну діяльність, 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Молодіжний проєкт «12 мотиваційних молодіжних зустрічей», присвячених 

90-річчю утворення Одеської області на тему, присвячену актуальним 

питанням діяльності профспілкових організацій та консультативно-дорадчих 

молодіжних органів, КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Координація діяльності «СпівДія хаб Одещина», участь у заходах 

психологічної служби хабу та просвітницьких заходах, з презентацією 

проєкту «Єдині» - навчай українською», Одеський обласний гуманітарний 

центр позашкільної освіти та виховання 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

І етап ІХ Всеукраїнської науково-технічної виставки молодіжних інновацій 

проєктів «Майбутнє України» (обласний етап), Одеський обласний 

гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Фізкультурно-оздоровчий проєкт на підтримку ЗСУ (цільова аудиторія – 

молодь Одещини»), Одеська обласна спортивна школа олімпійського резерву 
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(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Проведення обласного етапу та участь у Всеукраїнському бліц-конкурсі 

ескізів муралів «Все буде Україна!», Одеський обласний гуманітарний центр 

позашкільної освіти та виховання 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Організація робочих нарад, зустрічей щодо діяльності та розвитку промислових 

підприємств області, малого та середнього підприємництва та оперативне 

вирішення проблемних питань їх функціонування в умовах воєнного стану 
(Відповідальний: Фролов В.С.) 

Підготовка матеріалів про поточний стан розвитку економіки області, 

тенденції та перспективи 
(Відповідальний: Фролов В.С.) 

Засідання регіональної робочої групи з питань передачі до комунальної 

власності територіальних громад об’єктів житлового фонду, захисних споруд 

цивільного захисту, об’єктів інженерної інфраструктури, які у процесі 

приватизації не ввійшли до статутного капіталу господарських товариств 
(Відповідальний: Фролов В.С.) 

Підготовка аналітичних матеріалів щодо стану розвитку підприємництва в 

області та моніторингу діяльності в умовах воєнного стану 
(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 
(Відповідальний: Фролов В.С.) 

Підготовка узагальненої інформації щодо стану надання кредитної підтримки 

сільськогосподарським товаровиробникам регіону 
(Відповідальний: Фролов В.С.) 

Проведення засідання комісії з питань дотримання законодавства про працю 
(Відповідальний: Фролов В.С.) 

Розгляд питання на селекторній нараді з начальниками  районних військових 

адміністрацій, головами територіальних громад, районних рад та міськими 

головами міст обласного значення «Про виконання місцевих бюджетів та 

стан проведення першочергових заходів в умовах воєнного стану», «Про 

підготовку формування місцевих бюджетів на 2023 рік відповідно до 

показників проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 

2023 рік» 
(Відповідальна : Зінченко М.А.) 

Підготовка зведеного бюджетного запиту/бюджетної пропозиції за КПКВ ДБ 

7851010 «Здійснення виконавчої влади в Одеській області»: Опрацювання 

розрахунків та обґрунтувань, інформації, наданої місцевими державними 

адміністраціями обласної та районної ланки 
(Відповідальна : Зінченко М.А.) 

Опрацювання показників базового контингенту (штатної/фактичної 

чисельності тощо) по кожній галузі, згідно з якими будуть обраховані 

показники бюджету на 2023 рік 
(Відповідальна : Зінченко М.А.) 

Погодження видатків обласного бюджету, що спрямовуються на здійснення 
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програм та заходів, передбачених обласним бюджетом на 2022 рік 
(Відповідальна : Зінченко М.А.) 

Аналіз мережі та штатних розписів відповідно до штатної завантаженості КУ 

та КП, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету 
(Відповідальна : Зінченко М.А.) 

Моніторинг та аналіз виконання місцевих бюджетів та обласного бюджету 

Одеської області 
(Відповідальна : Зінченко М.А.) 

Моніторинг пропозицій головних розпорядників коштів на виділення коштів 

з цільового фонду «Оборона Одещини» 
(Відповідальна : Зінченко М.А.) 

Аналіз і контроль економічного та раціонального використання наявних 

фінансових ресурсів на оплату праці 
(Відповідальна : Зінченко М.А.) 

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 
(Відповідальна : Зінченко М.А.) 

Підготовка розпоряджень про виділення коштів обласного бюджету згідно із 

заявками головних розпорядників коштів та відповідальних виконавців 
(Відповідальна : Зінченко М.А.) 

Здійснення заходів для проведення капітальних ремонтів низки об’єктів 

соціальної інфраструктури відповідно затверджених проектів фінансування в 

Березівському, Білгород-Дністровському, Роздільнянському, Одеському та 

Ізмаїльському районі Одеської області 
(Відповідальний : Лунгул В.В.) 

Підготовка інформації щодо перерозподілу фінансування об`єктів, які 

фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету на фінансове 

забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значень, вулиць і 

доріг комунальної власності у населених пунктах у 2022 році 
(Відповідальний : Лунгул В.В.) 

Проведення наради з сільгосптоваровиробниками щодо змін в податковому 

законодавстві України, онлайн-режим 
(Відповідальна : Стоянова А.А.) 

Організація та здійснення контролю щодо приведення заходів освіти 

Одеської області у готовність до використання за призначенням колективних 

засобів захисту 
(Відповідальний : Готко С. М.) 

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 
(Відповідальний : Готко С. М.) 
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Інформування населення через регіональну систему централізованого 

оповіщення цивільного захисту Одеської області інформації щодо дій у 

надзвичайній ситуації воєнного характеру, в умовах збройного конфлікту та 

при отриманні сигналу «Повітряна тривога», «відбій повітряної тривоги» 
(Відповідальний : Готко С. М.) 

Проведення засідань обласної комісії з визначення даних про заробітну плату 

працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, визначення 

статусу осіб, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи, та з 

питань видачі посвідчень окремим категоріям громадян 
(Відповідальна : Дементьєва Т.М.) 

Проведення засідань робочої групи з вирішення потреб мешканців Одеської 

області, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших 

ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної 

зброї та засідання обласної координаційної ради з питань соціальної 

підтримки населення 
(Відповідальна : Дементьєва Т.М.) 

Щоденне чергування з метою 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», call-центр  
(Відповідальна : Дементьєва Т.М.) 

Розробка в електронному форматі путівників (гідів) для експортів по семи 

перспективним закордонним ринкам збуту продукції товарів місцевих 

виробників 
(Відповідальний :Григоришин Р.М.) 

Моніторинг надання послуги патронату над дитиною в умовах воєнного 

стану 
(Відповідальна : Шевельова З.А.) 

Здійснення заходів щодо забезпечення переміщення (евакуації) на безпечну 

територію дітей, які проживають або зараховані на цілодобове перебування у 

заклади різних типів, форм власності та підпорядкування, що продовжують 

функціонувати в області 
(Відповідальна : Шевельова З.А.) 

Моніторинг функціонування прийомних сімей, дитячих будинків сімейного 

типу, встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування  
(Відповідальна : Шевельова З.А.) 
Альбіна Павзюк  066-247-38-52 

  


