
ОСНОВНІ ЗАХОДИ 

за участю структурних підрозділів Одеської обласної державної 

(військової) адміністрації 

на жовтень 2022 року 

1 жовтня 

Міжнародний день людей похилого віку 

Міжнародний день музики 

День ветерана 

2 жовтня 

День територіальної оборони України 

День працівника освіти 

Міжнародний день боротьби проти насилля 

Міжнародний день соціального педагога 

3 жовтня 

Всесвітній день архітектора 

Міжнародний день житла 

4 жовтня 

Всесвітній день захисту тварин 

Всесвітній тиждень космосу 

5 жовтня 

Всесвітній день учителів 

6 жовтня 

Всесвітній день середовища проживання 

8 жовтня 

День юриста 

9 жовтня 

Міжнародний день поштової служби 

День художника 

Вручення обласної премії образотворчого мистецтва імені Михайла БОЖІЯ 

 
(Відповідальна:Олійник О.В.) 

10 жовтня 

Всесвітній день охорони психічного здоров’я  

День працівника стандартизації та метрології 

13 жовтня 

Всесвітній день зору 

Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих 

14 жовтня 

Міжнародний день стандартизації 

День захисників і захисниць України 

День Українського козацтва 

Тематичні заходи до Дня захисників та захисниць України 
(Відповідальні:Олійник О.В., Лончак О.А.) 



15 жовтня 

День «білої тростини» 

(нагадування суспільству про існування людей з обмеженим або втраченим 

зором) 

Всесвітній день боротьби із раком грудей  

Міжнародний день сільських жінок 

День працівників целюлозно-паперової промисловості 

16 жовтня 

Всесвітній день продовольства 

День працівників харчової промисловості 

День заснування Конституційного Суду України (16.10.1996) 

17 жовтня 

Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності 

18 жовтня 

Європейський День боротьби з торгівлею людьми 

Проведення заходів щодо відзначення Європейського Дня боротьби з торгівлею 

людьми, онлайн-режим 
(Відповідальна : Дементьєва Т.М.) 

19 жовтня 

День відповідальності людини 

20 жовтня 

Всесвітній день статистики 

Міжнародний день кредитних спілок 

Міжнародний день авіадиспетчера 

Міжнародний день кухаря і кулінара 

Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози 

21 жовтня 

22 жовтня 

Міжнародний день людей, що заїкаються 

24 жовтня 

День Організації Об`єднаних Націй  

Всесвітній день інформації щодо розвитку 

25 жовтня 

Міжнародний день боротьби жінок за мир 

27 жовтня 

Всесвітній день аудіовізуальної спадщини 

28 жовтня 

День визволення України від фашистських загарбників 

30 жовтня 

День автомобіліста і дорожника 

31 жовтня 

Міжнародний день економії 

Міжнародний день Чорного моря 

Всесвітній день міст 



Щотижня 

Підготовка та надання Мінекономіки інформації щодо стану діяльності 

суб’єктів господарювання регіону в умовах російської агресії 
(Відповідальний :Фролов В.С.) 

Протягом місяця 

Здійснення збору інформації щодо виконання плану заходів з реалізації 

Національної стратегії і створення безбар`єрного простору в Україні та 

визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення 

містобудівної документації 
(Відповідальний: Арутюнян А.Ю.) 

Проведення заходів щодо підключення служб у справах дітей територіальних 

громад до системи ЄІАС «Діти» 
(Відповідальний:Утюпіна Н.М.) 

Розв`язання проблем місцевого значення спільно з інститутами громадянського 

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.) 

Комплексна перевірка роботи служби діловодства, експертної комісії та 

підрозділів архівного відділу Подільської районної державної адміністрації 
(Відповідальний:Лук`янчук П.Х.) 

Тематична перевірка архівного підрозділу Одеського обласного центру 

зайнятості 
(Відповідальний:Лук`янчук П.Х.) 

Проведення консультацій та обговорення з народними депутатами України від 

Одеської області та комітетами Верховної Ради України проєкту Державного 

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

Проведення зустрічей та консультацій з народними депутатами України щодо 

обговорення проблемних питань та пропозицій, необхідних для законодавчих 

змін та Державних програм для підтримки Одещини 

 
(Відповідальна:Зінченко М.А.) 

Погодження видатків обласного бюджету, що спрямовуються на здійснення 

програм та заходів, передбачених обласним бюджетом на 2022 рік 

 
(Відповідальна:Зінченко М.А.) 

Аналіз фінансової діяльності та штатних розписів комунальних підприємств, 

які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету 

 
(Відповідальна:Зінченко М.А.) 



Аналіз мережі та штатних розписів відповідно до штатної завантаженості 

комунальних установ, 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.) 

Аналіз і контроль щодо економічного та раціонального використання наявних 

фінансових ресурсів на оплату праці 
(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 робочих нарад, зустрічей з 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 та  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.) 

Моніторинг стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати 
(Відповідальний :Фролов В.С.) 

Відпрацювання потреб у функціональному навчанні осіб керівного складу та 

фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з 

питань цивільного захисту області 
(Відповідальний :Готко С.М.) 

Здійснення контролю за підготовкою територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Одеської області до реагування на 

надзвичайні ситуації в осінньо-зимовий період 2022-2023 року. 
(Відповідальний :Готко С.М.) 

Інформування населення через регіональну систему централізованого 

оповіщення цивільного захисту Одеської області щодо дій у надзвичайній 

ситуації воєнного характеру, в умовах збройного конфлікту та при отриманні 

сигналу «Повітряна тривого», «Відбій повітряної тривоги» 

 
(Відповідальний :Готко С.М.) 



Спостереження за радіаційним фоном та можливим хімічним забрудненням 

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

Проведення онлайн-заходів та тренінгів: «Розвиток професійних 

компетентностей вчителів іноземних мов», «Інноваційність педагога-вимога 

сучасності», «Дидактична скарбниця молодого вчителя», «Багряне читання» 
 (Відповідальний :Лончак О.А.) 

Проведення заходів присвячених Дню українського козацтва та Дню захисників 

і захисниць України 
(Відповідальний :Лончак О.А.) 

Проведення заходів до Дня визволення України від фашистських загарбників 
(Відповідальний :Лончак О.А.) 

Продовження зустрічей в рамках Молодіжного проєкту «12 мотиваційних 

молодіжних зустрічей», присвячених 90-річчу утворення Одеської області 
(Відповідальний :Лончак О.А.) 

Реалізація українсько-польського молодіжного фотопроекту «Моє ім’я –

Україна» за сприяння ГО «Молодіжна рада Одеської області» 
(Відповідальний :Лончак О.А.) 

Проведення краєзнавчої конференції за підсумками Всеукраїнської історико-

краєзнавчої акції учнівської молоді «Шляхами мандрів Григорія Сковороди», а 

також проведення обласних науково-практичних конференцій з фізики та 

астрономії, «Географія та геологія: наука та патріотизм», онлайн-режим 
(Відповідальний :Лончак О.А.) 

Проведення обласної науково-практичної конференції «Географі та геологія: 

наука та патріотизм», онлайн-режим 
(Відповідальний :Лончак О.А.) 

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, супровід та надання всебічної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам 
(Відповідальна : Дементьєва Т.М.) 

Участь в онлайн-заходах на антикризовій платформі для підтримки бізнесу під 

час війни, що відбуваються за підтримки Програми розвитку Організації 

Об`єднаних Націй (ПРООН) 
(Відповідальний:Григоришин Р.М.) 
Альбіна ПАВЗЮК 066-247-38-52 


