
ОСНОВНІ ЗАХОДИ 

за участю структурних підрозділів Одеської обласної державної 

(військової) адміністрації 

на грудень 2022 року 

 

1 грудня 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

1991р. на всенародному референдумі підтверджено Акт проголошення 

незалежності України  

День працівника прокуратури  

2 грудня 

Міжнародний день боротьби за скасування рабства  

3 грудня 

Міжнародний день прав людей з інвалідністю  

4 грудня 

Міжнародний день банків 

5 грудня 

Міжнародний день волонтерів 

Всесвітній день ґрунтів  

28 річниця укладення лідерами України, Великобританії, Росії та США 

меморандуму «Про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до 

Договору про нерозповсюдження ядерної зброї» 

День працівників статистики 

6 грудня 

День Збройних Сил України  

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

Участь Департаменту інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, 

міжнародного співробітництва і туризму обласної державної адміністрації в 

онлайн-бізнес-форумі «Україна – Чехія: нові можливості для співпраці між 

українським та чеським бізнесом під час глобальних змін» 

 
(Відповідальний: Шека О.О.) 

7 грудня 

Міжнародний день цивільної авіації 

День місцевого самоврядування  

Урочисте нагородження до Дня місцевого самоврядування в Україні 
(Відповідальна:Олійник О.В.) 

Організаційна нарада з питань реалізації пілотного проекту: «Музеї закладів 

Одещини тримають стрій!» 
(Відповідальний:Лончак О.А.) 

8 грудня 

Проведення педагогічної студії: «Дидактична скарбниця молодого вчителя» 
(Відповідальний:Лончак О.А.) 



9 грудня 

Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду, вшанування їхньої 

людської гідності і попередження цих злочинів 

Міжнародний день боротьби з корупцією 

10 грудня 

День захисту прав людини 

Всесвітній день футболу 

11 грудня 

Міжнародний день гір  

День благодійництва 

12 грудня 

Міжнародний день загального охоплення послугами охорони здоров’я  

Міжнародний день нейтралітету 

День Сухопутних військ України 

13 грудня 

Проведення засідання колегії Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації 
(Відповідальна:Зінченко М.А.) 

14 грудня 

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС 

14-15 грудня 

Онлайн-участь заступника голови Одеської обласної державної 

адміністрації Романа Григоришина у 15-му Європейському економічному 

форумі Lodzkie 2022, м. Лодзь, Республіка Польща 

 
(Відповідальний: Шека О.О.) 

15 грудня 

День працівників суду 

16 грудня 

Онлайн-нарада з головами молодіжних рад, представниками осередків 

учнівського самоврядування  з питань розвитку молодіжного руху в Одеській 

області та партнерської взаємодії з молодіжною волонтерською спільнотою 

«Співдія хаб Одещина» 
(Відповідальний:Лончак О.А.) 

17 грудня 

День працівника державної виконавчої служби 

18 грудня 

Міжнародний день мігрантів 

19 грудня 

Міжнародний день допомоги бідним  

День адвокатури 

Тематичні заходи до дня Святого Миколая 
(Відповідальна:Олійник О.В.) 



20 грудня 

Міжнародний день солідарності людей 

21 грудня 

Проведення нетворкінг-клубу для працівників дошкільної освіти «Будуємо 

якісну дошкільну освіту» 
(Відповідальний:Лончак О.А.) 

Молодіжний проєкт «12 мотиваційних молодіжних зустрічей», присвячених 

90-річчю утворення Одеської області. Зустріч присвячена актуальним 

питанням у сфері культури та розвитку обдарованої молоді регіону 
(Відповідальний:Лончак О.А.) 

22 грудня 

День енергетика 

День працівників дипломатичної служби 

23 грудня 

Онлайн - нарада з питань функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

Одеської області в умовах воєнного стану 
(Відповідальний:Лончак О.А.) 

24 грудня 

День працівників архівних установ  

25 грудня 

Різдво Христове 

27 грудня 

Нарада з керівниками закладів освіти обласної комунальної власності щодо 

підсумків роботи у 2022 році та планування діяльності у 2023 році,  щодо 

дотримання фінансово-бюджетної дисципліни, освоєння лімітів та 

очікуваного освоєння лімітів до кінця року 
(Відповідальний:Лончак О.А.) 

28 грудня  

Нарада з керівниками інклюзивно-ресурсних центрів на тему: «Підсумки 

роботи у 2022 році, діяльність інклюзивно-ресурсних центрів в умовах 

воєнного стану» 
(Відповідальний:Лончак О.А.) 

31 грудня 

Переддень Нового року 

Щотижня 

Здійснення моніторингу та аналізу виконання місцевих бюджетів та 

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

Підготовка та надання щотижнево Мінекономіки інформації щодо стану 

діяльності державних та приватних суб’єктів господарювання регіону в 

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

Здійснення моніторингу пропозицій головних розпорядників коштів на 

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



Здійснення моніторингу евакуйованих прийомних сімей, дитячих будинків 

сімейного типу, опікунів (піклувальників) 
(Відповідальна:Утюпына Н.М.) 

Протягом місяця 

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.) 

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» 
(Відповідальний:Готко С.М.) 

Проведення засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації 
(Відповідальний:Готко С.М.) 

Організація підготовки населення області (проведення навчань, занять) до дій 

у надзвичайних ситуаціях 
(Відповідальний:Готко С.М.) 

Здійснення контролю за підготовкою та утриманням добровольчих 

формувань територіальних громад області, а також питань виконання 

законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, 

підприємствами, установами та організаціями  
(Відповідальний:Готко С.М.) 

Участь в організації та  проведені засідання громадської ради при обласній 

державній адміністрації 
(Відповідальна:Горяйнова О.В.) 

Моніторинг провідних регіональних друкованих ЗМІ та Інтернет-видань, 

підготовка інформаційних дайджестів новин 
(Відповідальна:Горяйнова О.В.) 

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.) 

Проведення засідання регіональної робочої групи з ефективності управління 

державним майном щодо  визначення переліку державного майна для 

подальшої приватизації 
(Відповідальний:Фролов В.С.) 

Реалізація заходів правового режиму воєнного стану у межах повноважень з 

метою задоволення потреб Збройних Сил України та інших військових 

формувань для відсічі збройної агресії проти України 
(Відповідальний:Фролов В.С.) 

 



Опрацювання питань встановлення військово-квартирної повинності 

відповідно до Методичних рекомендацій з питань розміщення військових 

формувань Одеської області на фондах усіх форм власності 
(Відповідальний:Фролов В.С.) 

Засідання робочої групи з розроблення проєкту Стратегії (стратегічного 

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

Проведення постійного аналізу стану погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати 
(Відповідальний:Фролов В.С.) 

Реалізація доручення Офісу Президента України щодо посилення фізичного 

захисту об’єктів критичної інфраструктури 
(Відповідальний:Фролов В.С.) 

Організація діяльності щодо реалізації процедур передачі конфіскованого та 

іншого майна, що перейшло у власність держави, на потреби Збройних сил 

України та інших органів, залучених до забезпечення обороноздатності 

держави, а також забезпечення енергетичної безпеки держави та 

продовольчої безпеки населення 
(Відповідальний:Фролов В.С.) 

Відкриття навчально-практичного центру реставраційних технологій та 

декору 
(Відповідальний:Лончак О.А.) 

Організація заходу щодо  участі у Всеукраїнському конкурсі винахідницьких 

і раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного напряму 
(Відповідальний:Лончак О.А.) 

Організація та проведення засідання колегії Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 
(Відповідальний:Лончак О.А.) 

Проведення новорічних і різдвяних свят для дітей соціально незахищених 

категорій та внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій 
(Відповідальна:Олійник О.В.) 

Організація та координація проведення заходів з нагоди відзначення Дня 

Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят 
(Відповідальна:Утюпіна Н.М.) 

Організація та проведення семінар-нарад з начальниками служб у справах 

дітей районних, міських, селищних та сільських рад з питань змін у 

законодавстві щодо захисту прав дітей 
(Відповідальна:Утюпіна Н.М.) 

Моніторинг інформації щодо виконання плану заходів з реалізації 

Національної стратегії і створення безбар`єрного простору в Україні  
(Відповідальна:Бєлєнко Н.В.) 

Проведення засідання архітектурно-містобудівної ради при Управління  
(Відповідальна:Бєлєнко Н.В.) 

Узагальнення та надання інформації Офісу Президента України щодо 

руйнувань об’єктів в наслідок військової агресії російської федерації  
(Відповідальний:Лунгул В.В.) 



Підготовка та формування пакетів документів по об’єктам в рамках 

«Програми відновлення України» 
(Відповідальний:Лунгул В.В.) 
Альбіна ПАВЗЮК 066-247-38-52 


