
 
 

 ОСНОВНІ ЗАХОДИ  

за участю структурних підрозділів Одеської обласної державної 

(військової) адміністрації 

на вересень 2022 року 

1 вересня 

День знань 

Проведення першого уроку у закладах освіти області: «МИ УКРАЇНЦІ: 

ЧЕСТЬ І СЛАВА НЕЗЛАМНИМ!» 
(Відповідальний:Лончак О.А.) 

5-15 вересня 

Проведення семінарів : «Дискусійний простір «НУШ: рухаємось разом», 

«Розвиток професійних компетентностей вчителів», науково-практичний 

семінар «Сool Games: практика та теорія» за підтримки Одеського обласного 

відділення (філія) комітету з фізичного виховання та спорту МОН України, 

онлайн-режим 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

2  вересня 

День міста Одеси 

День нотаріату 

День введення в обіг національної грошової одиниці - гривні (02.09.1996) 

ІV-та Всеукраїнська та Міжнародна виставка «Море акварелі» проводиться 

за участю Одеської організації Національної спілки художників України 
(Відповідальна: Олійник :О.В.) 

4 вересня 

Над будинком Верховної Ради України був піднятий синьо-жовтий 

прапор (1991) 

День підприємця 

5  вересня 

Міжнародний день благодійності 

7  вересня 

Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба 

День воєнної розвідки України 

8  вересня 

Міжнародний день солідарності журналістів 

Міжнародний день грамотності 

9  вересня 

Міжнародний день захисту освіти від нападів 

10 вересня 

Всесвітній день запобігання самогубствам 

Всесвітній день надання першої медичної допомоги 

День українського кіно 

День фізкультури і спорту України 

11 вересня 

День пам’яті жертв фашизму 

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості 
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День танкістів 

12  вересня 

Міжнародний день демократії 

Міжнародний день співпраці Південь-Південь Організації Об’єднаних 

Націй 

13-вересня 

День комп’ютерника і програміста  

15  вересня 

Всесвітній день боротьби з лімфомами 

16  вересня 

Міжнародний день збереження озонового шару 

17  вересня 

Всесвітній день забезпечення безпеки пацієнтів 

День безпеки пацієнтів 

День рятівника 

День винахідника і раціоналізатора 

День фармацевтичного працівника 

18  вересня 

День працівників лісу 

20 вересня 

Організація та проведення ІІІ обласної науково – практичної конференції 

«Позашкільна освіта регіону: досвід, проблеми, виклики», онлайн-режим 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

21  вересня 

Міжнародний день миру 

День миру 

22  вересня 

День партизанської слави 

23  вересня 

Міжнародний день жестових мов 

День боротьби з незавершеністю дітьми середньої школи 

19-25  вересня 

Організація та проведення заходів, флешмобів з нагоди відзначення 

Всеукраїнського Дня дошкілля 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

25 вересня 

Міжнародний день глухих 

День машинобудівника 

Всеукраїнський день дошкілля 

26-30  вересня 

І етап ІХ Всеукраїнської науково-технічної виставки молодіжних інновацій 

дошкілля «Майбутнє України», онлайн-режим 

 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 
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26  вересня 

Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї 

Європейський день мов 

27  вересня 

Міжнародний день нечуючих 

 (останній повний тиждень вересня) 

Всесвітній день туризму 

День туризму 

Педагогічний онлайн-марафон «Світ дошкілля», КЗВО «Одеська академія 

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

28  вересня 

Міжнародний день загального доступу до інформації 

29  вересня 

Всесвітній день серця 

Всесвітній день моря 

День пам’яті трагедії Бабиного Яру 

(29-30.09.1941, День пам’яті – 29.09.2021) 

Тематичні заходи до Дня пам`яті трагедії Бабиного Яру 
(Відповідальна: Олійник О.В.) 

30  вересня 

Міжнародний день перекладу 

Всеукраїнський день бібліотек 

День усиновлення 

Проведення тематичних заходів до Всеукраїнського Дня бібліотек 
(Відповідальна: Олійник :О.В.) 

Щотижня 

Підготовка та надання щотижнево Мінекономіки інформації щодо стану 

діяльності державних та приватних суб’єктів господарювання регіону в 

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

Протягом місяця 

Проведення ХXVI-го обласного фестивалю української книги - пам’яті 

Михайла Грушевського 
(Відповідальна: Олійник :О.В.) 

Молодіжний проєкт «12 мотиваційних молодіжних зустрічей», присвячених 

90-річчю утворення Одеської області. Зустріч 9.0 на тему, присвячену 

актуальним питанням правової освіти та виховання в молодіжному 

середовищі, онлайн-режим 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Підготовка документації по об’єктах «Програми з відновлення України» 
(Відповідальний:Лунгул В.В.) 

Онлайн-участь у бізнес-конференції «Україна-Індонезія: можливості ділової 

співпраці» 
(Відповідальний:Григоришин Р.М.) 

Проведення засідань обласної комісії з визначення даних про заробітну плату 
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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,супровід та надання всебічної допомоги  
(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.) 

Організація та здійснення контролю з питань приведення  у готовність 

колективних засобів захисту закладів освіти Одеської області: сховищ, 

протирадіаційних укриттів, найпростіших укриттів, їх утримання, 

облаштування та експлуатації під час навчального процесу 
(Відповідальний : Готко С.М.) 

Здійснення спостереження за радіаційним фоном та можливими хімічними 

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

Проведення нарад з керівниками підприємств та сільгосптоваровиробниками 

з питань: виноградарської та виноробної галузі, щодо сприяння розвитку 

галузі бджільництва та підвищення рівня обізнаності суб’єктів 

господарювання всіх форм власності, щодо роз’яснень питання отримання 

пільгового газу у 2022-2023 маркетинговому році 
(Відповідальна :Стоянова А.А.) 

Підготовка робочих нарад, зустрічей щодо діяльності та розвитку промислових 

підприємств області, малого та середнього підприємництва та оперативне 

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

Моніторинг поточного стану розвитку економіки області, тенденції та 

перспективи  
(Відповідальний :Фролов В.С.) 

Проведення засідання комісії з питань дотримання законодавства про працю 

відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

19.02.2021 №145/од-2021 «Про утворення комісії з питань дотримання 

законодавства про працю» 
(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 
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сільськогосподарським товаровиробникам регіону 
(Відповідальний :Фролов В.С.) 

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» 
(Відповідальний :Фролов В.С.) 

Моніторинг стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати 
(Відповідальний :Фролов В.С.) 
Альбіна ПАВЗЮК 066-247-38-52  


