
ОСНОВНІ ЗАХОДИ 

за участю структурних підрозділів Одеської обласної державної 

(військової) адміністрації 

на листопад 2022 року 

1 листопада 

День народження Європейського союзу 

2 листопада 

Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти 

журналістів 

3 листопада 

День інженерних військ 

День ракетних військ і артилерії України 

Школа молодого науковця Одещини 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

4 листопада 

День залізничника 

Відзначення Дня працівника соціальної сфери, Михайлівська площа, 17 
(Відповідальна: Дементьєва Т.М.) 

5 листопада 

Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі 

6 листопада 

Міжнародний день запобіганню експлуатації навколишнього середовища 

під час війни та збройних конфліктів  

День визволення Києва (1943) 

День працівника соціальної сфери 

9 листопада 

День української писемності та мови 

Всеукраїнський день працівників культури, та майстрів народного 

мистецтва 

Тематичні заходи до Дня української писемності та мови 
(Відповідальна : Олійник О.В.) 

Тематичні заходи до Всеукраїнського дня працівників культури та аматорського 

мистецтва 
(Відповідальна : Олійник О.В.) 

Діалог з молоддю за участі представниці Уповноваженого із захисту державної 

мови на Півдні України Вітко-Присяжнюк Ярославою Вікторівною до Дня 

української мови, писемності та культури, онлайн-режим 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

10 листопада 

Всесвітній день молоді 

Всесвітній день науки 

Всесвітній день якості 

Обласний збір лідерів регіонального осередку спілки «Дитячий екологічний 

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



12 листопада 

Всесвітній День боротьби з пневмонією 

13 листопада 

Міжнародний день незрячих 

День виноградаря і винороба 

14 листопада 

Всесвітній день боротьби з захворюваннями на діабет  

16 листопада 

Міжнародний день толерантності  

День працівників радіо, телебачення та зв’язку  

17 листопада 

Міжнародний день студента  

День студента 

Міжнародний день відмови від паління 

Міжнародний день філософії 

Проведення тренінгу з тактичної медицини спільно з громадською організацією 

«Українські студенти за свободу» та «СпівДія Хаб Одещина», на базі «Співдія хаб 

Одещина» 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

18 листопада 

День сержанта Збройних Сил України 

19 листопада 

25 років із часу польоту у космос першого космонавта незалежної 

України Леоніда Каденюка (19.11-05.12.1997) 

День працівників гідрометеорологічної служби 

День скловиробника 

Міжнародний чоловічий день 

І Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Проблеми розвитку 

суспільства та держави: сучасні наукові виклики» та круглий стіл на тему 

«Діяльність рад молодих вчених Одеської області: виклики сьогодення», Одеський 

фаховий коледж транспортних технологій 

(Відповідальний: Лончак О.А.) 

20 листопада 

Всесвітній день дитини 

Всесвітній день пам’яті жертв дорожньо-транспортних пригод  

День індустріалізації Африки 

День працівників сільського господарства 

21 листопада 

Всесвітній день телебачення 

День Гідності та Свободи 

День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України  

Тематичні інформаційно-просвітницькі заходи до Дня Гідності та Свободи 
(Відповідальні : Олійник О.В., Готко С.М.) 



24 листопада 

Нарада з керівниками інклюзивно-ресурсних центрів з питань діяльності ІРЦ  в 

умовах воєнного стану, онлайн-режим 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Засідання територіальної атестаційної комісії з присвоєння кваліфікаційних 

категорій тренерам-викладачам, онлайн-режим 
(Відповідальна:Кольчак В.А.) 

25 листопада 

Всесвітній день інформації 

Міжнародний день боротьби проти насильства над жінками 

Відзначення всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» (25 листопада – 10 

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

26 листопада 

День пам’яті жертв голодоморів  

Тематичні заходи у зв’язку з 90-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в 

Україні – геноциду Українського народу 
(Відповідальна : Олійник О.В.) 

Підготовка архівних документів і матеріалів до тематичної виставки: «До 90-х 

роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду Українського 

народу»,сайт Держархіву 
(Відповідальний : Лук`янчук П.Х.) 

27 листопада 

Всесвітній день інформації 

28 листопада 

День працівника системи фінансового моніторингу 

29 листопада 

Міжнародний день солідарності з палестинським народом  

30 листопада 

Міжнародний день захисту інформації (Computer Security Day) 

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 

Вирішення проблем місцевого значення з інститутами громадського суспільства 
(Відповідальна: Легеза А.Р.) 

Сприяння висвітленню інформації 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 ЗМІІ та Інтернет-видань, 

підготовка інформаційних дайджестів новин 

 
(Відповідальна: Легеза А.Р.) 



Проведення 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) 

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

Підготовка аналітичних матеріалів щодо стану розвитку підприємництва в області 

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

Здійснення аналізу 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 
(Відповідальний: Фролов В.С) 

Підготовка узагальненої інформації щодо стану надання кредитної підтримки 

сільськогосподарським товаровиробникам регіону 
(Відповідальний: Фролов В.С) 

Проведення засідання регіональної робочої групи з ефективності управління 

державним майном 
(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) 

Засідання робочої групи з розроблення проєкту Стратегії (стратегічного плану) 

відновлення економіки Одеської області у повоєнний час  
(Відповідальний: Фролов В.С) 

Засідання обласної науково-експертної ради  
(Відповідальний: Фролов В.С) 

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

Реалізація заходів щодо посилення фізичного захисту об’єктів критичної 

інфраструктури 
(Відповідальний: Фролов В.С) 

Засідання обласної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за 

роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках та комісія 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 

 
(Відповідальна: Дементьєва Т.М.) 



Засідання обласної координаційної ради з питань соціальної підтримки населення, 

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

Щоденне чергування, супровід та надання всебічної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам 
(Відповідальна : Дементьєва Т.М.) 

Контроль 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.) 

Контроль за роботою регіональної системи централізованого оповіщення 

цивільного захисту 
(Відповідальний : Готко С.М.) 

Спостереження за радіаційним фоном та можливим хімічним забрудненням на 

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

Тематичні перевірки архівних підрозділів 
(Відповідальний : Лук`янчук П.Х.) 

Обговорення з народними депутатами України проблемних питань та пропозицій, 

необхідних для законодавчих змін та Державних програм для підтримки Одещини 
(Відповідальна :Зінченко М.А., ФроловВ.С.) 

Аналіз бюджетних запитів та прийняття рішення про їх включення до проєкту 

обласного бюджету Одеської області на 2023 рік 
(Відповідальна :Зінченко М.А.) 

Погодження видатків обласного бюджету на здійснення програм та заходів, 

передбачених обласним бюджетом на 2022 рік 
(Відповідальна :Зінченко М.А.) 

Аналіз фінансової діяльності та штатних розписів КП, які фінансуються за рахунок 

коштів обласного бюджету 
(Відповідальна :Зінченко М.А.) 

Аналіз мережі та штатних розписів відповідно до штатної завантаженості КУ, 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 відповідно до 

розпорядження від 7 квітня 2022 року № 169/А-2022 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.) 

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.) 
Участь у комітетських слуханнях Верховної Ради України на тему:«Вплив воєнних 

дій на довкілля в Україні та його відновлення до природного стану» 
(Відповідальний : Буланович П.Г.) 

Семінари для професійного розвитку педагогів в освітньому середовищі, онлайн-

режим 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

ІІ етап ХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка для учнів 5-11 класів, учнів ПТНЗ, 

студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти, онлайн-режим 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

ІІ етап ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика для 

учнів 3-11 класів, учнів ПТНЗ, студентів закладів вищої та фахової передвищої 

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

Проведення моніторингів системи освіти з різних питань, зокрема, форми 

організації роботи закладів освіти області, готовності до осінньо-зимового періоду, 

проведення осінніх канікул 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Організація та проведення спільно з Агенцією регіонального розвитку Одеської 

області форуму «Безпека. Інтеграція. Потенціал Одеського регіону» 
(Відповідальний: Шека О.О.) 

Організація та проведення науково-практичної конференції «Санаторно-курортна 

реабілітація військовослужбовців» 
(Відповідальний: Шека О.О.) 

Здійснення збору інформації щодо виконання плану заходів з Реалізації 

Національної стратегії і створення безбар`єрного простору в Україні  
(Відповідальний: Арутюнян Е.В.) 

Проведення навчального семінару з службами у справах дітей сільських, 

селищних, міських рад з питань діяльності у сфері захисту прав дітей під час 

воєнного стану та інформування про актуальні зміни в законодавстві  
(Відповідальна: Утюпіна Н.М.) 

Організація евакуації дітей із закладів соціального захисту у справах дітей 
(Відповідальна: Утюпіна Н.М.) 

Організація повернення дітей із-за кордону з метою воз`єднання з батьками, які не 

обмежені у своїх правах щодо дітей 
(Відповідальна: Утюпіна Н.М.) 

Організація роботи щодо забезпечення влаштування дітей сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування до сімейних форм виховання, а саме опіка, прийомні 

сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, усиновлення 

 
(Відповідальна: Утюпіна Н.М.) 



Виїзні заходи з метою підключення до Єдиної інформаційно-аналітичної системи 

«Діти» служб у справах дітей 
(Відповідальна: Утюпіна Н.М.) 

Проведення онлайн-наради з керівниками закладів соціального захисту дітей, з 

питань встановлення тимчасової опіки в судовому порядку за кордоном 
(Відповідальна: Утюпіна Н.М.) 

Моніторинг відповідності фотокарток дітей сиріт, дитячих будинків сімейного 

типу в Єдиній інформаційно-аналітичної системі «Діти» 
(Відповідальна: Утюпіна Н.М.) 

Надання Мінрегіону України інформації для актуалізації даних щодо руйнувань 

житлового фонду в регіоні в наслідок збройної агресії російської федерації 
(Відповідальний: В.В.Лунгул) 

Моніторинг інформації щодо руйнувань внаслідок збройної агресії російської 

федерації 
(Відповідальний: В.В.Лунгул) 

Затвердження переліків аварійних відновлювальних робіт та експлуатаційного 

утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 

вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та змін до них 
(Відповідальний: В.В.Лунгул) 

Проведення моніторингу результатів участі спортсменів Одеської області з 

олімпійських, не олімпійських, параолімпійських, дефлімпійських видів спорту у 

міжнародних змаганнях 
(Відповідальна:Кольчак В.А.) 

Альбіна ПАВЗЮК 066-247-38-52 


