
 
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

30.06.2022 № 374/А-2022 

 

 Про затвердження плану роботи Одеської 

обласної державної (військової) адміністрації 

на ІІІ 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, затвердженого розпорядженням голови 

Одеської обласної державної адміністрації від 28 квітня 2017 року  

№ 360/А-2017 (зі змінами): 

 

1. Затвердити план роботи Одеської обласної державної (військової) 

адміністрації на ІІІ квартал 2022 року (додається). 

 

2. Керівникам структурних підрозділів Одеської обласної державної 

(військової) адміністрації та її апарату забезпечити виконання плану роботи 

на ІІІ квартал 2022 року в умовах правового режиму воєнного стану та 

надати управлінню організаційної роботи апарату Одеської обласної 

державної (військової) адміністрації звіт про його виконання до 07 жовтня 

2022 року. 

 

3. Управлінню організаційної роботи апарату Одеської обласної 

державної (військової) адміністрації до 21 жовтня 2022 року поінформувати 

обласну державну (військову) адміністрацію про виконання плану роботи за 

ІІІ квартал 2022 року. 

 

 

Голова  

Начальник 

 

Максим МАРЧЕНКО 



 
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження  

голови обласної державної адміністрації, 

начальника обласної військової адміністрації  

30 червня 2022 року № 374/А-2022 

 

 ПЛАН 

роботи Одеської обласної державної ( військової) адміністрації на ІІІ 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 готовність до посіву озимих 

зернових та ріпаку під урожай 2023 

року в умовах правового режиму 

воєнного стану 

Положення про Департамент аграрної політики, 

продовольства, земельних відносин Одеської 

обласної державної адміністрації, затверджене 

розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 13.01.2021 року №14/од-2021 

Серпень  Департамент аграрної політики, 

продовольства та земельних 

відносин 

1.2 Про підсумки виконання обласного 

бюджету та місцевих бюджетів 

Одеської області за ІІ квартал 2022 

року 

Доручення голови обласної державної 

адміністрації, начальника обласної військової 

адміністрації 

 

Липень-

серпень 

Департамент фінансів 

2. Питання для розгляду на апаратних нарадах 

2.1. Про виплату заробітної плати та 

відпускних працівникам структурних 

підрозділів Одеської обласної 

державної/військової адміністрації в 

умовах правового режиму воєнного 

стану 

Доручення голови обласної державної 

адміністрації, начальника обласної військової 

адміністрації  

Липень Департамент фінансів 

2.2 Підготовка об’єктів житлово-

комунального, паливно-енергетичного 

господарства та соціально-культурної 

сфери області до роботи в осінньо-

зимовий період 2022-2023 років 

Розпорядження голови обласної державної 

адміністрації, начальника обласної військової 

адміністрації від 28.04.2022 №237/А-2022 «Про 

підготовку об’єктів житлово-комунального, 

паливно-енергетичного господарства та соціально-

культурної сфери області до роботи в осінньо-

Липень Департамент систем 

життєзабезпечення та 

енергоефективності 



зимовий період 2021-2022 років» 

2.3 Про забезпечення якісною медичною 

допомогою внутрішньо переміщених 

осіб Одеської області в умовах 

правового режиму воєнного  стану 

Стратегія інтеграції внутрішньо переміщених осіб 

та впровадження середньострокових рішень щодо 

внутрішнього переміщення на період до 2024 року, 

схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 28.10.2021  №1364-р  

Липень Департамент охорони здоров’я 

2.4 Про стан охоплення рутинними 

щепленнями населення Одеської 

області відповідно до плану заходів 

щодо реалізації Стратегії розвитку 

національної програми 

імунопрофілактики та захисту 

населення від вакцинокерованих 

інфекцій до 2022 року в умовах 

правового режиму воєнного стану 

Стратегія розвитку національної програми 

імунопрофілактики та захисту населення від 

вакцинокерованих інфекцій до 2022 року, схвалена  

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

27.12.2019 №1402-р,  Регіональний план заходів 

щодо імунопрофілактики та захисту населення від 

інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом 

проведення імунопрофілактики на період до 2022 

року, затверджений розпорядженням голови 

Одеської обласної державної адміністрації від 

19.08.2020 №559/од-2020 

Серпень Департамент охорони здоров’я 

2.5 Про забезпечення габаритно-вагового 

контролю та впорядкування руху 

вантажного транспорту на території 

Одеської області 

Положення про Департамент морегосподарського 

комплексу, транспортної інфраструктури  та 

зв’язку затверджене розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації від 19.10.2021 

року №1040/од-2021 

Серпень Департамент 

морегосподарського комплексу, 

транспортної інфраструктури та 

зв’язку 

2.6 Про готовність закладів охорони 

здоров’я Одеської області, визначених 

для госпіталізації пацієнтів з гострою 

респіраторною хворобою Covid-19, 

спричиненою короновірусом SARS-

CoV-2 для надання медичної допомоги 

в умовах правового режиму воєнного 

стану 

Наказ МОЗ України від 04.02.2022 №230 "Про 

внесення змін до Стандартів медичної допомоги 

«Коронавірусна хвороба  

(COVID-19)» 

Вересень Департамент охорони здоров’я 

2.7 Про забезпечення комплексу 

протипаводкового захисту від 

шкідливої дії вод та екологічного 

оздоровлення басейну української 

частини нижнього Дунаю в Одеській 

області 

Положення про Департамент екології та природних 

ресурсів затверджене розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації від 25.01.2018 

№78/А-2017 

Вересень Департамент екології та 

природних ресурсів 

https://www.apteka.ua/article/529477
https://www.apteka.ua/article/529477


2.8 Про стан використання коштів 

комунальними установами, закладами, 

підприємствами, координацію 

діяльності яких покладено на 

структурні підрозділи обласної 

державної адміністрації та погодження 

очікуваної вартості  

Розпорядження голови обласної державної 

адміністрації «Про ефективне використання коштів 

комунальними установами, закладами, 

підприємствами, координацію діяльності яких 

покладено на структурні підрозділи обласної 

державної адміністрації» від 13.01.2021                         

№13/од-2021 

Протягом 

кварталу 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування 

2.9 Про звіт робочої групи з контролю за 

ціновою ситуацією в Одеській області 

Розпорядження голови обласної державної 

адміністрації, начальника обласної військової 

адміністрації від 15.03.2022 №102/А-2022 

Протягом 

кварталу 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування 

2.10 Про соціальний захист населення в 

умовах правового режиму воєнного 

стану 

Положення про Департамент соціальної та сімейної 

політики Одеської обласної державної адміністрації 

затверджене розпорядженням голови обласної 

державної аміністрації від 06.02.2017 №74/А-2017 

(у редакції розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 12.03.2021  

№237/од-2021) 

Протягом 

кварталу 

Департамент соціальної та 

сімейної політики 

3. Питання для розгляду на селекторних нарадах обласної державної адміністрації 

3.1 Про виконання місцевих бюджетів та 

виплати заробітної плати у період 

воєнного стану 

Доручення голови обласної державної 

адміністрації, начальника обласної військової  

адміністрації 

13 липня, 

10 серпня, 

14 вересня 

Департамент фінансів 

3.2 Про підготовку до формування 

місцевих бюджетів на 2023 рік 

відповідно до показників проєкту 

Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2023 рік» 

Доручення голови обласної державної 

адміністрації, начальника обласної військової  

адміністрації 

Липень-

серпень 

Департамент фінансів 

3.3 Про стан функціонування основних 

бюджетоутворюючих підприємств 

області в умовах воєнного стану 

Положення про Департамент економічної політики 

та стратегічного планування Одеської обласної 

державної адміністрації затверджене 

розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 27.12.2017 №1295/А-2017 

Липень-

серпень 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування 

3.4 Про стан готовності закладів освіти 

області до нового навчального 2022-

2023 навчального року 

Закони України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту» 

Серпень Департаменту освіти і науки 

3.5 Підведення підсумків збирання ранніх 

зернових, зернобобових культур та 

Положення про Департамент аграрної політики, 

продовольства, земельних відносин Одеської 

Серпень Департамент аграрної політики, 

продовольства та земельних 



ріпаку обласної державної адміністрації, затверджене 

розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 13.01.2021 №14/од-2021 

відносин 

3.6 Про стан роботи з моніторингу та 

розрахунку завданої шкоди 

навколишньому природному 

середовищу Одеської області 

внаслідок російської агресії  

Положення про Департамент екології та природних 

ресурсів затверджене розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації від 25.01.2018 

№78/А-2017 

Серпень Департамент екології та 

природних ресурсів 

3.7 Проблемні питання перевезення 

пасажирів під час воєнного стану 

Положення про Департамент морегосподарського 

комплексу, транспортної інфраструктури  та 

зв’язку затверджене розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації від 19.10.2021 

року №1040/од-2021 

Вересень Департамент 

морегосподарського комплексу, 

транспортної інфраструктури  та 

зв’язку 

3.8 Про підготовку територіальними 

громадами області інвестиційних 

пропозицій на період повоєнного 

відновлення економіки для включення 

до актуалізованого Інвестиційного 

паспорту Одеської області 

Положення про Департамент інвестиційної та 

зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного 

співробітництва і туризму Одеської обласної 

державної адміністрації затверджене 

розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 14.04.2021                            

№389/од-2021  

Протягом 

кварталу 

Департамент інвестиційної та 

зовнішньоекономічної 

діяльності, міжнародного 

співробітництва і туризму 

4. Питання для розгляду на рівні заступників голови та підготовки обґрунтувань щодо доцільності видання розпоряджень 

4.1 Підготовка проєкту розпорядження 

«Про  підготовку закладів освіти 

області до нового навчального 2022-

2023 року» 

Закони України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту» 

Липень Департамент освіти і науки 

4.2 Підготовка проєкту розпорядження 

«Про організацію та проведення у 

2022 році національного 

мультипредметного тесту в Одеській 

області» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 

12.05.2022 №434 «Про організацію та проведення у 

2022 році національного мультипредметного тесту» 

Липень Департамент освіти і науки 

4.3 Підготовка проєкту розпорядження 

голови обласної державної 

адміністрації, начальника обласної 

військової адміністрації «Про 

затвердження заходів по відзначенню 

в області Дня ветерана та 

Положення про Департамент соціальної та сімейної 

політики Одеської обласної державної адміністрації 

затверджене розпорядженням голови обласної 

державної аміністрації від 06.02.2017 №74/А-2017 

(у редакції розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 12.03.2021  

До 10 вересня Департамент соціальної та 

сімейної політики 



Міжнародного дня громадян похилого 

віку» 

№237/од-2021) 

4.4 Підготовка проєктів розпоряджень 

щодо передачі виконаних робіт до 

комунальної власності територіальних 

громад 

Положення про Департамент капітального 

будівництва та дорожнього господарства Одеської 

обласної державної адміністрації, затверджене 

розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 08.04.2021 №351/од-2021 

Протягом 

кварталу 

Департамент капітального 

будівництва та дорожнього 

господарства 

4.5 Підготовка проєктів розпоряджень 

щодо погодження проєктних  

документацій на будівництво за 

робочими проєктами 

Положення про Департамент капітального 

будівництва та дорожнього господарства Одеської 

обласної державної адміністрації, затверджене 

розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 08.04.2021 №351/од-2021  

Протягом 

кварталу 

Департамент капітального 

будівництва та дорожнього 

господарства 

4.6 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 

4.7 Аналіз мережі та штатних розписів 

відповідно до штатної завантаженості 

КУ, які фінансуються за рахунок 

коштів обласного бюджету 

Доручення голови обласної державної адміністрації 

(протокол селекторної наради від 21.09.2021  

№32-ОН) 

Протягом 

кварталу 

Департамент фінансів 

4.8 Аналіз фінансової діяльності та 

штатних розписів КП, які 

фінансуються за рахунок коштів 

обласного бюджету 

Доручення голови обласної державної адміністрації 

(протокол селекторної наради від 21.09.2021  

№32-ОН) 

Протягом 

кварталу 

Департамент фінансів 

4.9 Підготовка проєктів розпоряджень 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», Перелік органів ліцензування, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 05.08.2015  № 609, Положення про 

Департамент систем життєзабезпечення та 

енергоефективності Одеської обласної державної 

адміністрації  затверджене розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації від 22.04.2020                         

№263/од-2020 

Протягом 

кварталу 

Департамент систем 

життєзабезпечення та 

енергоефективності 



4.10 Засідання регіонального оперативного 

штабу з підготовки об’єктів житлово-

комунального, паливно-енергетичного 

господарства та соціально-культурної 

сфери до роботи в осінньо-зимовий 

період 2022-2023 років 

Положення про Департамент систем 

життєзабезпечення та енергоефективності Одеської 

обласної державної адміністрації  затверджене 

розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 22.04.2020 №263/од-2020 

Протягом 

кварталу  

Департамент систем 

життєзабезпечення та 

енергоефективності 

4.11 Підготовка проєктів розпоряджень 

голови обласної державної 

(військової) адміністрації щодо 

виділення коштів з резервного фонду 

Тимчасовий порядок виділення та використання 

коштів з резервного фонду бюджету в умовах 

правового режиму воєнного стану затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 

01.03.2022 №175  

Протягом 

кварталу  

(у разі потреби) 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування 

4.12 Підготовка проєкту розпорядження 

голови обласної державної 

адміністрації, начальника обласної 

військової адміністрації «Про 

виділення коштів управлінню фізичної 

культури і спорту обласної державної 

(військової) адміністрації» 

Обласна комплексна програма розвитку фізичної 

культури і спорту на 2022-2024 роки, затверджена 

рішенням Одеської обласної ради від 17.12.2021 

№340-VІІІ 

Протягом 

кварталу 

Управління фізичної культури і 

спорту 

4.13 Підготовка проєктів розпоряджень 

голови обласної державної 

адміністрації, начальника обласної 

військової адміністрації для 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»   від 24.12.2020 №38-VIII 

У разі потреби Департамент соціальної та 

сімейної політики 

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 Аналіз підготовки  закладів освіти до 

нового навчального року та осінньо-

зимового періоду. 

Закон України «Про освіту», доручення Прем’єр-

міністра України від 10.06.2022 №14529/0/1-22 за 

результатами наради 07 червня 2022 року щодо 

підготовки закладів освіти до 2022/2023 

Серпень Департамент освіти і науки 



навчального року, осінньо-зимового періоду 

5.1.3 Комплексні перевірки роботи служб 

діловодства, експертних комісій та 

архівних підрозділів за окремим 

графіком  

Закон України «Про Національний архівний фонд 

та архівні установи», Положення про Державний 

архів Одеської області, затверджене 

розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 18.07.2018 №760/А-2018 

Протягом 

кварталу 

Державний архів Одеської 

області 

5.1.4 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 

5.1.5 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 

5.1.6 Моніторинг призначення управителів 

багатоквартирного житлового фонду 

Закон України «Про особливості здійснення права 

власності у багатоквартирному будинку» 

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 Про сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні 

на 2021-2026 роки 

Указ Президента України від 27.09.2021 №487/2021 

«Про сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2021-2026 роки» 

Протягом 

кварталу 

Управління комунікацій та 

інформаційної політики 

5.2.2 Про хід виконання Плану реалізації 

Стратегії кібербезпеки України 

План організації виконання рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від  

30 грудня 2021 року «Про План реалізації Стратегії 

кібербезпеки України» реалізації Стратегії 

кібербезпеки України 

Протягом 

кварталу 

Управління цифрового 

розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації 

5.2.3 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 Моніторинг проєктів (програм) 

міжнародної технічної допомоги 

Постанови КМУ від 15.02.2002 №153 «Про 

створення єдиної системи залучення, використання 

та моніторингу міжнародної технічної допомоги» 

та від 11.07.2018 №554 «Про запровадження 

Липень Департамент інвестиційної та 

зовнішньоекономічної 

діяльності, міжнародного 

співробітництва і туризму 



національної системи управління та контролю за 

виконанням спільних операційних програм 

прикордонного співробітництва Європейського 

інструменту сусідства 2014 - 2020» 

5.3.2 Про хід виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 03.11.2010 

№996 «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

03.11.2010 №996 «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» 

Протягом 

кварталу 

Управління комунікацій та 

інформаційної політики 

5.3.3 Надання Мінрегіону України 

інформації щодо зміни тарифів на 

житлово-комунальні послуги 

Лист Мінрегіону України від 09.11.2021 

№7/10.2/16753-21 

Щочетверга Департамент систем 

життєзабезпеченнята 

енергоефективності 

5.3.4 Моніторинг стану об’єктів культурної 

спадщини з метою фіксування 

пошкодження та руйнування вчинених 

російськими окупаційними військами 

на території Одеської області 

Лист Міністерства культури та інформаційної 

політики від 15.03.2022 №2159/18/22 

Протягом 

кварталу 

Департамент культури, 

національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини 

5.3.5 Провадження органами опіки та 

піклування діяльності із соціального 

захисту дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, у тому 

числі забезпечення їх права на 

виховання у сім’ї, надання статусу 

дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування, дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій і 

збройних конфліктів, влаштування 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки 

та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» 

Протягом 

кварталу 

Служба у справах дітей 

5.3.6 Моніторинг надання послуги 

патронату над дитиною в умовах 

воєнного стану 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

10.05.2022 №581 «Про надання послуги патронату 

над дитиною в умовах воєнного стану» 

Протягом 

кварталу 

Служба у справах дітей 

5.3.7 Здійснення заходів щодо забезпечення 

переміщення (евакуації) на безпечну 

територію дітей, які проживають або 

зараховані на цілодобове перебування 

Доручення Кабінету Міністрів України від 

10.05.2022 (Протокол №74) 

Протягом 

кварталу 

Служба у справах дітей 



у заклади різних типів, форм власності 

та підпорядкування, що продовжують 

функціонувати в області 

5.3.8 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). 

Постанова  Кабінету Міністрів України від 

27.03.2022 №385 «Про затвердження Порядку 

тимчасового переміщення (евакуації) та 

забезпечення 

умов для перебування на території України, де не 

ведуться бойові дії, або за межами України дітей та 

осіб, які проживають або зараховані до закладів 

різних типів, форм власності та підпорядкування на 

цілодобове перебування» 

Протягом 

кварталу 

Департаменту освіти і науки 

5.3.9 Збір інформації щодо створення 

безбар’єрного простору в Україні на 

період до 2030 року та надання 

звітності Міністерству розвитку 

громад та територій України 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

04.08.2021 №883-р «Про затвердження плану 

заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації 

національної стратегії із створення безбар’єрного 

простору в Україні на період до 2030 року», 

розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 29.10.2021 №1089/од-2021 «Про 

затвердження Плану заходів з реалізації у 2021 і 

2022 роках в Одеській області національної 

стратегії із створення безбар’єрного простору в 

Україні на період до 2030 року» 

Протягом 

кварталу 

Управління з питань 

містобудування та архітектури 

5.4 Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання розпоряджень голови обласної державної адміністрації, начальника 

обласної військової адміністрації 

5.4.1 Підготовка інформації щодо стану 

реалізації проєктів міжнародної 

технічної допомоги  

Розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 25.06.2020 №407/од-2020, від 

07.12.2020 №915/од-2020, від 28.12.2020 

№1031/од-2020, від 22.12.2021 №1345/од-2021 та 

розпорядження виконуючого обов’язки голови 

обласної державної адміністрації від 09.10.2020 

№703/од-2020 

Липень Департамент екології та 

природних ресурсів 

5.4.2 Про виконання плану заходів на 2022-

2025 роки щодо реалізації в Одеській 

області Стратегії комунікації з питань 

євроатлантичної інтеграції України на 

Розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 15.02.2022 №104/од-2022 

«Питання реалізації в Одеській області Стратегії 

комунікації з питань євроатлантичної інтеграції 

Протягом 

кварталу 

Управління комунікацій та 

інформаційної політики 



період до 2025 року України на період до 2025 року» 

5.4.3 Моніторинг діяльності закладів 

культури обласного підпорядкування, 

закладів культури в громадах області 

Положення про Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одеської обласної державної 

адміністрації затверджене розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації від 27.05.2019 

№647/А-2019 

Протягом 

кварталу 

Департамент культури, 

національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини 

5.4.4 Надання методичної та практичної 

допомоги закладам культури щодо 

участі у грантових проєктах ЄС для 

діджиталізації, захисту чи евакуації 

культурної спадщини 

Положення про Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одеської обласної державної 

адміністрації затверджене розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації від 27.05.2019 

№647/А-2019 

Протягом 

кварталу 

Департамент культури, 

національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини 

5.4.5 Контроль за якісним та своєчасним 

виконанням актів і доручень 

Президента України та Кабінету 

Міністрів України 

Положення про Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одеської обласної державної 

адміністрації затверджене розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації від 27.05.2019 

№647/А-2019  

Протягом 

кварталу 

Департамент культури, 

національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини 

5.4.6 Підготовка аналітичної інформації 

щодо стану зовнішньої торгівлі 

Одеської області за січень-травень 2022 

року 

Положення про Департамент інвестиційної та 

зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного 

співробітництва і туризму Одеської обласної 

державної адміністрації» затверджене 

розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 14.04.2021 №389/од-2021  

Протягом 

кварталу 

Департамент інвестиційної та 

зовнішньоекономічної 

діяльності, міжнародного 

співробітництва і туризму 

5.4.7 Моніторинг функціонування 

прийомних сімей, дитячих будинків 

сімейного типу, встановлення опіки та 

піклування над дітьми- сиротами та 

дітьми, позбавленими батьківського 

піклування 

Розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 20.07.2021 №105/А-2015 «Про 

розвиток сімейних форм виховання» 

Щоквартально  Служба у справах дітей 

5.4.8 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 Одеської 

обласної державної адміністрації від 22.04.2020 

№263/од-2020 

За 

необхідністю 

Департамент систем 

життєзабезпеченнята 

енергоефективності 



6 Організаційні заходи 

6.1 Підготовка тематичної виставки: «Про 

День Української Державності» 

Наказ Державної архівної служби України від 

14.12.2021 №155 

Липень Державний архів Одеської 

області 

6.2 Підготовка звіту до ДСНС України про 

виконання регіонального Плану 

основних заходів цивільного захисту на 

2022 рік за перше півріччя 2022 року та 

підготовка пропозицій до Плану 

основних заходів цивільного захисту 

України на 2023 рік 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

28.12.2021 №1742-р «Про затвердження Плану 

основних заходів цивільного захисту на 2022 рік» 

Липень Департамент з питань 

цивільного захисту, оборонної 

роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами, ГУ 

ДСНС України в Одеській 

області, райдержадміністрації, 

виконавчі комітети сільських, 

селищних, міських рад 

6.3 Тематичні заходи до Дня Української 

Державності 

Положення про Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одеської обласної державної 

адміністрації затверджене розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації від 27.05.2019 

№647/А-2019  

Липень Департамент культури, 

національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини 

6.4 Укладання меморандуму про 

організацію взаємодії у сфері 

кібербезпеки та кіберзахисту між 

Одеською обласною державною 

(військовою) адміністрацією та 

Державним центром кіберзахисту 

Державної служби спеціального зв’язку 

та захисту інформації України 

Положення про управління цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і цифровізації Одеської 

обласної державної адміністрації затверджене 

розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 26.04.2021 №428/од-2021 

Липень Управління цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і 

цифровізації 

6.5 Укладання меморандуму про 

співпрацю між Одеською обласною 

державною (військовою)  

адміністрацією та Громадською 

організацією «Українське місто» 

Положення про управління цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і цифровізації Одеської 

обласної державної адміністрації затверджене 

розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 26.04.2021 №428/од-2021 

Липень Управління цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і 

цифровізації 

6.6 Серпнева конференція педагогічних 

працівників 

Закон України «Про освіту» 26 серпня 2022 

року 

Департаменту освіти і науки 

6.7 Участь у Міжнародній конференції з 

питань відновлення України 

Положення про Департамент інвестиційної та 

зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного 

співробітництва і туризму Одеської обласної 

державної адміністрації» затверджене 

Липень Департамент інвестиційної та 

зовнішньоекономічної 

діяльності, міжнародного 

співробітництва і туризму 



розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 14.04.2021 №389/од-2021  

6.8 Підготовка  тематичної онлайн 

виставки: «До Дня Незалежності 

України» 

Наказ Державної архівної служби України від 

14.12.2021 №155 

Серпень Державний архів Одеської 

області 

6.9 Тематичні заходи до Дня Державного 

Прапора України  

Дня незалежності України  

Дня пам’яті захисників України 

Положення про Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одеської обласної державної 

адміністрації затверджене розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації від 27.05.2019 

№647/А-2019  

Серпень Департамент культури, 

національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини 

6.10 Онлайн-нарада з 

сільгосптоваровиробниками щодо змін 

в податковому законодавстві України 

Положення про Департамент аграрної політики, 

продовольства, земельних відносин Одеської 

обласної державної адміністрації, затверджене 

розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 13.01.2021 року №14/од-2021 

Серпень Департамент аграрної політики, 

продовольства та земельних 

відносин 

6.11 Відкриття навчально-практичних 

центрів галузевого спрямування на базі 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

Закон України «Про професійну (професійно-

технічну) освіту» 

Серпень-

вересень 

Департамент освіти і науки 

6.12 Відзначення Дня знань у закладах 

освіти області 

Закон України «Про освіту» 1 вересня Департамент освіти і науки 

6.13 Організація та проведення святкових 

заходів з нагоди відзначення 

Всеукраїнського Дня дошкілля 

Закон України «Про дошкільну освіту» 19-27 вересня Департамент освіти і науки 

6.14 Тематичні заходи до Всеукраїнського 

Дня бібліотек 

Положення про Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одеської обласної державної 

адміністрації затверджене розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації від 27.05.2019 

№647/А-2019  

Вересень Департамент культури, 

національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини 

6.15 Проведення ХXVI-го обласного 

фестивалю української книги пам’яті 

Михайла Грушевського 

Положення про Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одеської обласної державної 

адміністрації затверджене розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації від 27.05.2019 

Вересень Департамент культури, 

національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини 



№647/А-2019  

6.16 Впровадження молодіжного проєкту 

«12 мотиваційних молодіжних 

зустрічей», присвячених 90-річчю 

утворення Одеської області.  

З актуальних питань правової освіти та 

виховання в молодіжному середовищі 

Розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 03.12.2021 №1229/од-2021 

Вересень Департамент освіти і науки 

6.17 Нарада з вирішення проблемних питань 

щодо експорту сільськогосподарської 

продукції в умовах заблокованих 

портів 

Положення про Департамент аграрної політики, 

продовольства, земельних відносин Одеської 

обласної державної адміністрації, затверджене 

розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 13.01.2021 року                            

№14/од-2021 

Вересень Департамент аграрної політики, 

продовольства та земельних 

відносин 

6.18 Проведення засідання архітектурно-

містобудівної ради при Управлінні з 

питань містобудування та архітектури 

Стаття 20 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності»; Положення про 

управління з питань містобудування та 

архітектури Одеської обласної державної 

адміністрації затверджене розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації 22.08.2018 

№965/А-2018 (у редакції розпорядження голови 

обласної державної адміністрації 13.05.2021 

№497/од-2021); Положення про архітектурно-

містобудівну раду при управлінні з питань 

містобудування та архітектури Одеської обласної 

державної адміністрації затверджене 

розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації  від 27.03.2017 №219/А-2017 

Вересень Управління з питань 

містобудування та архітектури 

6.19 Підготовка щорічної регіональної 

доповіді про стан навколишнього 

природного середовища за 2021 рік 

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів 

України від 31.03.2017 №150 

Вересень  Департамент екології та 

природних ресурсів 

6.20 Забезпечення цілодобової «гарячої 

лінії» обласної державної (військової) 

адміністрації «Ми на зв’язку/Мы на 

связи/ We are in touch» з питань: 

розміщення внутрішньо переміщених 

осіб; для скарг військовослужбовців в 

Розпорядження голови обласної державної  

адміністрації, начальника обласної військової 

адміністрації від 17.03.2022 №106/А-2022 «Про 

створення обласної гарячої лінії обласної 

військової адміністрації «Ми на зв’язку/Мы на 

связи/ We are in touch» 

Цілодобово 

Протягом 

кварталу 

Департамент соціальної та 

сімейної політики спільно з 

Головним управлінням 

Національної соціальної 

сервісної служби України 



Одеській області; з інших питань 

6.21 Підготовка та надання Мінекономіки 

інформації щодо стану діяльності 

державних та приватних суб’єктів 

господарювання регіону в умовах 

російської агресії 

План забезпечення економічної безпеки, протидії 

економічного тиску та підтримання санкційного 

режиму під час оборони держави 

Щотижнево Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування 

 

6.22 Засідання обласної комісії з визначення 

даних про заробітну плату працівників 

за роботу в зоні відчуження в 1986-

1990 роках 

Розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 13.11.2012 №1223/А-2012 «Про 

обласну комісію з визначення даних про заробітну 

плату працівників за роботу в зоні відчуження в 

1986-1990 роках» 

Щомісяця  Департамент соціальної та 

сімейної політики 

6.23 Реалізація заходів у межах виконання 

наказів Головнокомандувача Збройних 

Сил України від 16.03.2022 №89 та від 

30.03.2022 №99 «Про примусове 

відчуження майна» 

Накази Головнокомандувача Збройних Сил 

України від 16.03.2022 №89 та від 30.03.2022 №99 

«Про примусове відчуження майна» 

В строкі, 

визначені 

законодавством 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування 

6.24 Проведення засідання комісії з питань 

дотримання законодавства про працю 

щодо легалізації зайнятості населення 

та забезпечення виплати заробітної 

плати 

Розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 19.02.2021 №145/од-2021 «Про 

утворення комісії з питань дотримання 

законодавства про працю» (із змінами) 

Протягом 

кварталу  

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування 

6.25 Засідання обласної комісії з визначення 

статусу осіб, які постраждали внаслідок  

Чорнобильської катастрофи, та з 

питань видачі посвідчень окремим 

категоріям громадян 

Розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 15.11.2018  №1312/А-2018 «Про 

обласну комісію з визначення статусу осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» 

Щомісяця  Департамент соціальної та 

сімейної політики 

6.26 Забезпечення взаємодії обласної 

державної адміністрації з інститутами 

громадянського суспільства 

Положення про управління комунікацій та 

інформаційної політики Одеської обласної 

державної адміністрації, затверджене 

розпорядженням голови Одеської обласної 

державної адміністрації від 13.02.2017 №90/А-2017 

Протягом 

кварталу 

Управління комунікацій та 

інформаційної політики 

6.27 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 Одеської обласної 

державної адміністрації від 13.02.2017 №90/А-2017 

Протягом 

кварталу 

Управління комунікацій та 

інформаційної політики 



6.28 Забезпечення проведення засіданнь: 

Громадської ради при Одеській 

обласній державній адміністрації, 

Регіональної координаційної ради з 

питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства при голові 

Одеської обласної державної 

адміністрації, регіональної 

Консультативної ради у справах 

ветеранів війни, сімей загиблих 

(померлих) захисників України 

Положення про управління комунікацій та 

інформаційної політики Одеської обласної 

державної адміністрації, затверджене 

розпорядженням голови Одеської обласної 

державної адміністрації від 13.02.2017 №90/А-

2017, розпорядження голови Одеської обласної 

державної адміністрації від 27.10.2021                          

№1086/од-2021 «Про утворення Регіональної 

координаційної ради з питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства при голові Одеської 

обласної державної адміністрації», розпорядження 

голови Одеської обласної державної адміністрації 

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 

6.29 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 Одеської обласної 

державної адміністрації від 13.02.2017 №90/А-2017 

Протягом 

кварталу 

Управління комунікацій та 

інформаційної політики 

6.30 Підготовка щоденного оперативного 

повідомлення про основні події 

суспільно-політичного життя області, 

діяльність органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, 

суб’єктів політичного та громадського 

життя 

Положення про управління комунікацій та 

інформаційної політики Одеської обласної 

державної адміністрації, затверджене 

розпорядженням голови Одеської обласної 

державної адміністрації від 13.02.2017 №90/А-2017 

Протягом 

кварталу 

Управління комунікацій та 

інформаційної політики 

6.31 Здійснення моніторингу провідних 

регіональних телевізійних, друкованих 

та електронних засобів масової 

інформації щодо найбільш актуальних 

та резонансних подій в регіоні, 

пріоритетних напрямків державної 

політики у різних галузях 

Положення про управління комунікацій та 

інформаційної політики Одеської обласної 

державної адміністрації, затверджене 

розпорядженням голови Одеської обласної 

державної адміністрації від 13.02.2017 №90/А-2017 

Протягом 

кварталу 

Управління комунікацій та 

інформаційної політики 

6.32 Контроль за виконанням  оперативного Розпорядження Кабінету Міністрів України  від Протягом Департамент з питань 



плану заходів з протимінної діяльності 

та підготовка  щоквартальних звітів до 

Міністерства з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій 

України 

15.04.2022 №288-р «Про затвердження 

оперативного плану заходів з протимінної 

діяльності» 

кварталу цивільного захисту, оборонної 

роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами, ГУ 

ДСНС України в Одеській 

області, райдержадміністрації, 

виконавчі комітети сільських, 

селищних, міських рад 

6.33 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 обласної державної 

адміністрації 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 

6.34 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 обласної державної 

адміністрації 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 

6.35 Проведення засідань комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій обласної 

державної адміністрації 

За планом роботи комісії на 2022 рік Протягом 

кварталу 

Департамент з питань 

цивільного захисту, оборонної 

роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами 

6.36 Проведення засідань обласної комісії з 

питань інвентаризації об’єктів 

державної власності та  упорядкування 

обліку юридичних осіб 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

30.11.2005 №1121 «Про затвердження Методики 

проведення інвентаризації об’єктів державної 

власності», розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 15.05.2017  

№492/А-2017 «Про інвентаризацію об’єктів 

державної власності та упорядкування обліку 

юридичних осіб, які перебувають в управління 

обласної та районних державних адміністрацій» 

Протягом 

кварталу (у разі 

потреби) 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування 



6.37 Проведення засідання обласної 

тристоронньої соціально-економічної 

ради  

Закон України «Про соціальний діалог в Україні», 

розпорядження голови Одеської обласної 

державної адміністрації від 02.07.2012                  

№648/А-2012 

Протягом 

кварталу (у разі 

потреби) 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування 

6.38 Проведення засідання обласної 

науково-експертної ради  

Розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 26.05.2021 №557/од-2021 

Протягом 

кварталу (у разі 

потреби) 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування 

6.39 Засідання робочої групи з розробки 

проєкту Стратегії (стратегічного плану) 

відновлення економіки Одеської 

області в повоєнний час 

Розпорядження голови обласної державної  

адміністрації, начальника обласної військової 

адміністрації від 12.05.2022 №262/А-2022 

Протягом 

кварталу 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування 

6.40 Забезпечення діяльності робочої групи 

з контролю за ціновою ситуацією в 

Одеській області 

Розпорядження голови обласної державної  

адміністрації начальника, обласної військової 

адміністрації від 15.03.2022 №102/А-2022 (зі 

змінами) 

Протягом 

кварталу 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування 

6.41 Підготовка інформації, з питань 

розробки проєкту Стратегії 

(стратегічного плану) відновлення 

економіки Одеської області в 

повоєнний час 

Розпорядження голови обласної державної  

адміністрації, начальника обласної військової 

адміністрації від 12.05.2022 №262/А-2022 

Протягом 

кварталу 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування 

6.42 Аналіз діяльності підприємств 

реального сектору економіки з 

підготовкою довідок по окремих 

підприємствах. Підготовка матеріалів 

про поточний стан розвитку економіки 

області, тенденції та перспективи. 

Моніторинг цінової ситуації на основні 

продовольчі товари на споживчому 

ринку області 

Положення про Департамент економічної політики 

та стратегічного планування Одеської обласної 

державної адміністрації затверджене 

розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 27.12.2017 №1295/А-2017  

Протягом 

кварталу 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування 

6.43 Опрацювання матеріалів та підготовка 

пропозицій для переміщення 

підприємств з регіонів, в яких ведуться 

активні бойові дії або перебувають в 

окупації на територію Одеської області 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

25.03.2022 №246-р  

Протягом 

кварталу 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування 

6.44 Підготовка аналітичних матеріалів 

щодо стану розвитку підприємництва в 

Положення про Департамент економічної політики 

та стратегічного планування Одеської обласної 

Протягом 

кварталу 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 



області та моніторингу діяльності в 

умовах воєнного стану 

державної адміністрації затверджене 

розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 27.12.2017 №1295/А-2017  

планування 

6.45 Забезпечення здійснення габаритно-

вагового контролю на території 

Одеської області 

Запобігання руйнування твердого покриття 

автомобільних доріг загального користування 

Протягом 

кварталу 

Департамент 

морегосподарського комплексу, 

транспортної інфраструктури  та 

зв’язку 

6.46 Організація облаштування майданчиків 

для відстою великогабаритних 

транспортних засобів 

Положення про Департамент морегосподарського 

комплексу, транспортної інфраструктури  та 

зв’язку затверджене розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації від 19.10.2021 

року №1040/од-2021 

Протягом 

кварталу 

Департамент 

морегосподарського комплексу, 

транспортної інфраструктури  та 

зв’язку 

6.47 Наради з обговорення шляхів 

збільшення пропускної здатності 

морських портів Одеської області  

Положення про Департамент морегосподарського 

комплексу, транспортної інфраструктури  та 

зв’язку затверджене розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації від 19.10.2021 

року №1040/од-2021 

Протягом 

кварталу 

Департамент 

морегосподарського комплексу, 

транспортної інфраструктури  та 

зв’язку 

6.48 Супровід переміщених за межі області 

та України здобувачів освіти закладів 

освіти з пансіонами Одеської області 

Постанова Кабінету Міністрів України від від 

27.03. 2022 №385 «Деякі питання тимчасового 

переміщення (евакуації) дітей та осіб, які 

проживають або зараховані до закладів різних 

типів, форм власності та підпорядкування на 

цілодобове перебування, в умовах воєнного стану» 

Протягом 

кварталу 

Департамент освіти і науки 

6.49 Щотижневий моніторинг завданих 

збитків підприємствам області 

внаслідок російської агресії 

Положення про Департамент інвестиційної та 

зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного 

співробітництва і туризму Одеської обласної 

державної адміністрації» затверджене 

розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 14.04.2021 №389/од-2021 

Протягом  

кварталу 

Департамент інвестиційної та 

зовнішньоекономічноїдіяльності, 

міжнародного співробітництва і 

туризму 

6.50 Аналіз і контроль економічного та 

раціонального використання 

фінансових ресурсів на оплату праці 

шляхом визначення розміру оплати 

часу чи простою працівників  

Стаття 78 Бюджетного кодексу України, постанова 

Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 №221 

«Деякі питання оплати праці працівників 

державних органів, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та 

організацій, що фінансуються або дотуються з 

бюджету, в умовах воєнного стану» 

Протягом 

кварталу 

Департамент фінансів 



6.51 Взаємодія з Державною екологічною 

інспекцією України і оперативним 

штабом з моніторингу екологічних 

надзвичайних ситуацій при Державній 

екологічній інспекції України щодо 

наповнення інформацією єдиного 

реєстру збитків заподіяних довкіллю 

внаслідок російської агресії 

Положення про Департамент екології та 

природних ресурсів затверджене розпорядженням 

голови обласної державної адміністрації 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 

6.52 Виконання спільно з територіальними 

громадами, районними державними 

адміністраціями Одеської області, 

установами, організаціями та 

підприємствами завдань щодо 

забезпечення потреб Збройних Сил 

України та Територіальної оборони 

України в Одеській області 

Положення про Департамент екології та 

природних ресурсів затверджене розпорядженням 

голови обласної державної адміністрації від 

25.01.2018 №78/А-2017 (зі змінами) 

Протягом 

кварталу 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

6.53 Робота щодо виявлення та ліквідації 

несанкціонованих сміттєзвалищ 

Положення про Департамент екології та 

природних ресурсів затверджене розпорядженням 

голови обласної державної адміністрації від 

25.01.2018 №78/А-2017 (зі змінами), Протокольні 

доручення голови обласної державної 

адміністрації даних  на селекторних нарадах з 

головами районних державних адміністрацій, 

районних рад, міськими, селищними, сільськими 

головами Одеської області №7-ОН від 02.03.2021 

та №40-ОН від 23.11.2021 

Протягом 

кварталу 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

6.54 Підготовка дозволів на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами 

(суб’єктам господарювання, об’єкти 

яких належать до другої або третьої 

групи) 

Положення про Департамент екології та 

природних ресурсів затверджене розпорядженням 

голови обласної державної адміністрації від 

25.01.2018 №78/А-2017 (зі змінами).  

Протягом 

кварталу 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

6.55 Засідання робочої групи з вирішення 

потреб мешканців Одеської області, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, інших ядерних аварій та 

Розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 02.04.2018 №312/А-2018 «Про 

утворення робочої групи з вирішення потреб 

мешканців Одеської області, які постраждали 

Протягом 

кварталу (у разі 

потреби)  

Департамент соціальної та 

сімейної політики 



випробувань, військових навчань із 

застосуванням ядерної зброї 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших 

ядерних аварій та випробувань, військових 

навчань із застосуванням ядерної зброї» 

6.56 Засідання обласної координаційної 

ради з питань соціальної підтримки 

населення 

Розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 25.04.2017 №330/А-2017 «Про 

обласну координаційну раду з питань соціальної 

підтримки населення» 

Протягом 

кварталу (у разі 

потреби) 

Департамент соціальної та 

сімейної політики 

6.57 Засідання координаційної ради з 

питань сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання 

та протидії домашньому насильству та 

насильству за ознакою статі, торгівлі 

людьми 

Розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 15.12.2017 №1206/А-2017 «Про 

утворення Одеської обласної координаційної ради 

з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання та протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі, торгівлі 

людьми» 

Протягом 

кварталу  (у 

разі потреби) 

Департамент соціальної та 

сімейної політики 

6.58 Проведення в онлайн форматі засідань 

фокус-груп Туристичної ради при 

Одеській обласній державній 

адміністрації для обговорення роботи у 

воєнний та післявоєнний час 

Розпорядження голови обласної державної 

адміністрації 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 

6.59 Участь у робочій нараді щодо 

підготовки та забезпечення участі 

України у відборі країни - кандидата на 

проведення Всесвітньої виставки 

«Експо – 2030» в Україні (м. Одесі) 

Розпорядження КМУ від 06.10.2022 №1223-р «Про 

подання заявки Міжнародному бюро виставок на 

участь України у відборі країни - кандидата на 

проведення Всесвітньої виставки «Експо – 2030» в 

Україні (м. Одесі)» 

Протягом 

кварталу 

Департамент інвестиційної та 

зовнішньоекономічної 

діяльності, міжнародного 

співробітництва і туризму 

6.60 Моніторинг спортивних заходів та 

участі спортсменів області у 

міжнародних змаганнях 

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 

09.07.2020 №530, розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 23.11.2017 

 №1097/А-2017 Положення про управління 

фізичної культури і спорту Одеської обласної 

державної адміністрації затверджене 

розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 23.11.2017 №1097/А-2017  

Протягом 

кварталу 

Управління фізичної культури і 

спорту 



6.61 Введення в єкслуатацію спортивного 

майданчика для міні футболу 

(спортивний майданчик для міні 

футболу розміром 42*22м) в смт. 

Тарутине; амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини у с.Старі 

Маяки, Ширяївського  району; Палацу 

культури, с.Петровірівка, 

Ширяївського району 

Положення про Департамент капітального 

будівництва та дорожнього господарства Одеської 

обласної державної адміністрації, затверджене 

розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 08.04.2021 №351/од-2021 

Протягом 

кварталу 

Департамент капітального 

будівництва та дорожнього 

господарства 

6.62 Моніторинг та узагальнення  

інформації щодо руйнувань внаслідок  

збройної агресії російської федерації 

Положення про Департамент капітального 

будівництва та дорожнього господарства Одеської 

обласної державної адміністрації, затверджене 

розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 08.04.2021 №351/од-2021, Лист 

Мінрегіону України від 08.06.2022                           

№7/14.2/5092-22 

Протягом 

кварталу 

Департамент капітального 

будівництва та дорожнього 

господарства 

6.63 Підготовка заявок щодо фінансування 

об’єктів, які фінансуються за рахунок 

субвенції з державного бюджету для 

фінансового забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, 

вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах у 2022 році, інших 

джерел фінансування 

Положення про Департамент капітального 

будівництва та дорожнього господарства Одеської 

обласної державної адміністрації, затверджене 

розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 08.04.2021 №351/од-2021 

Протягом 

кварталу 

Департамент капітального 

будівництва та дорожнього 

господарства 

6.64 Затвердження переліків аварійних, 

відновних робіт та експлуатаційного 

утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах 

Положення про Департамент капітального 

будівництва та дорожнього господарства Одеської 

обласної державної адміністрації, затверджене 

розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 08.04.2021 №351/од-2021 

Протягом 

кварталу 

Департамент капітального 

будівництва та дорожнього 

господарства 

6.65 Внесення змін до переліків об’єктів 

будівництва, реконструкції, 

капітального та поточного середнього 

ремонтів і утримання автомобільних 

Положення про Департамент капітального 

будівництва та дорожнього господарства Одеської 

обласної державної адміністрації, затверджене 

розпорядженням голови обласної державної 

Протягом 

кварталу 

Департамент капітального 

будівництва та дорожнього 

господарства 



доріг загального користування 

місцевого значення, вулиць і доріг 

комунальної власності у населених 

пунктах за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам у 2022 році, за рахунок 

залишку коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

початок року 

адміністрації від 08.04.2021 №351/од-2021 

6.66 Організація навчально-тренувальної 

роботи в умовах правового режиму 

воєнного стану 

Положення про управління фізичної культури і 

спорту Одеської обласної державної адміністрації 

затверджене розпорядженням голови обласної 

державної адміністрації від 23.11.2017  

№1097/А-2017  

Постійно Управління фізичної культури і 

спорту 

6.67 Моніторинг стану розбудови та 

відновлення спортивної 

інфраструктури 

Положення про управління фізичної культури і 

спорту Одеської обласної державної адміністрації 

затверджене розпорядженням голови обласної 

державної адміністрації від 23.11.2017  

№1097/А-2017  

Постійно Управління фізичної культури і 

спорту 

_________________________ 


