
 
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

29.12.2022 № 953/А-2022 

 

 Про затвердження плану роботи Одеської обласної 

державної (військової) адміністрації на І квартал 

2023 року 

 

 

Відповідно до 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: 

 

1. Затвердити план роботи Одеської обласної державної (військової) адміністрації 

на І квартал 2023 року (додається). 

 

2. Керівникам структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації 

та її апарату забезпечити виконання плану роботи на І квартал 2023 року в умовах 

правового режиму воєнного стану та надати управлінню організаційної роботи апарату 

Одеської обласної державної адміністрації звіт про його виконання до 10 квітня 2023 

року. 

 

3. Управлінню організаційної роботи апарату Одеської обласної державної 

адміністрації до 25 квітня 2023 року поінформувати обласну державну (військову) 

адміністрацію про виконання плану роботи за І квартал 2023 року. 

 

 

 

Голова 

Начальник 

 

Максим МАРЧЕНКО 

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження  

голови обласної державної адміністрації, 

начальника обласної військової адміністрації  

29 грудня 2022 року № 953/А-2022 

 

 ПЛАН 

роботи Одеської обласної державної (військової) адміністрації на І квартал 2023 року 

 

 
№з/п Зміст заходу Обґрунтування необхідності здійснення заходу Строк 

виконання 

 

Відповідальні виконавці 

1. Питання для розгляду на засіданні колегії 

 

1.1 Про підсумки виконання обласного бюджету та 

місцевих бюджетів Одеської області за 2022 рік 

Стаття 80 Бюджетного кодексу України Останній 

тиждень 

березня 

Департамент фінансів 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

1.2 Про Програму соціально-економічного та 

культурного розвитку Одеської області на 2023 

рік 

Закон України «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України», Постанова Кабінету Міністрів 

України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення 

прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання проєктів Бюджетної 

декларації та державного бюджету» 

Протягом 

кварталу 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

2. Питання для розгляду на апаратних нарадах 

2.1 Про реагування територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту 

Одеської області на надзвичайні ситуації в 

зимовий період 2023 року. Функціонування 

«пунктів незламності», пунктів обігріву 

Кодекс цивільного захисту України, розпорядження 

голови Одеської обласної державної адміністрації від 

04.02.2022 № 80/од-2022 «Про затвердження 

регіонального Плану основних заходів цивільного 

захисту на 2022 рік» 

Січень Департамент з питань 

цивільного захисту, 

оборонної роботи та взаємодії 

з правоохоронними органами 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

2.2 Про стан затвердження обласних цільових 

програм соціально-економічного та культурного 

розвитку регіону 

 

Стаття 78 Бюджетного кодексу України І декада 

лютого 

Департамент фінансів 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

2.3 Про хід опалювального сезону 2022-2023 років 

в населених пунктах Одеської області 

Розпорядження голови (начальника) Одеської обласної 

державної (військової) адміністрації від 17.10.2022 № 

654/А-2022 «Питання опалювального сезону 2022-2023 

років у населених пунктах Одеської області» 

Лютий Департамент систем 

життєзабезпечення та 

енергоефективності 

Одеської обласної державної 

адміністрації 



2.4 Про контроль за неінфекційними 

захворюваннями в Одеській області та 

пріоритетні напрямки роботи на 2023 рік 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 

липня 2018 № 530-р «Про затвердження Національного 

плану заходів щодо неінфекційних захворювань для 

досягнення глобальних цілей сталого розвитку», наказ 

Міністерства охорони здоров’я України від 09.03.2022 

№ 441 «Про затвердження порядків надання 

домедичної допомоги особам при невідкладних 

станах», наказ Департаменту охорони здоров’я 

Одеської обласної державної адміністрації, від 

04.08.2022 №720-ОД «Про організацію та проведення 

медичних скринінгових досліджень неінфекційних 

захворювань серед дорослого населення, дітей та 

внутрішньо переміщених осіб в Одеській області» 

Лютий Департамент охорони 

здоров᾽я Одеської обласної 

державної адміністрації 

2.5 Про Стратегію розвитку імунопрофілактики та 

захисту населення від інфекційних хвороб, яким 

можна запобігти шляхом проведення 

імунопрофілактики, на період 2023-2030 роки в 

Одеській області 

Закон України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб» 

Березень 

 

Департамент охорони 

здоров᾽я Одеської обласної 

державної адміністрації 

2.6 Про стан використання коштів комунальними 

установами, закладами, підприємствами, 

координацію діяльності яких покладено на 

структурні підрозділи обласної державної 

адміністрації  

Розпорядження голови Одеської обласної державної 

адміністрації від 13.01.2021 № 13/од-2021 «Про 

ефективне використання коштів комунальними 

установами, закладами, підприємствами, координацію 

діяльності яких покладено на структурні підрозділи 

обласної державної адміністрації»  

Протягом 

кварталу 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

2.7 Про забезпечення спільної роботи з районними 

державними (військовими) адміністраціями та 

територіальними громадами щодо вчасного 

надання інформації стосовно наслідків 

російської агресії 

Постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 

№ 473 «Про затвердження Порядку виконання 

невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної 

агресії Російської Федерації, пов’язаних із 

пошкодженням будівель та споруд», від 19.04.2022 № 

474 «Про затвердження Порядку виконання робіт з 

демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих 

внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або 

терористичних актів», від 29.04.2022 № 495 «Деякі 

заходи з формування фондів житла, призначеного для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених 

осіб»  

Протягом 

кварталу 

 

Департамент капітального 

будівництва та дорожнього 

господарства Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

2.8 Про забезпечення кібербезпеки в інформаційно-

комунікаційних системах органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування. 

Закон України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України» 

Протягом 

кварталу 

Управління цифрового 

розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

 



3 Питання для розгляду на селекторних нарадах обласної державної адміністрації 

 

3.1 Про підсумки роботи щодо забезпечення 

реалізації житлових прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, в 

Одеській області у 2022 році 

Закон України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування» 

Січень Служба у справах дітей 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

3.2 Про виконання місцевих бюджетів Одеської 

області за 2022 рік 

Статті 115, 122 Бюджетного кодексу України IІІ декада 

січня 

Департамент фінансів 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

3.3 Про стан затвердження місцевих бюджетів на 

2023 рік в умовах воєнного стану за підсумками 

перевірки рішень районних та місцевих рад на 

відповідність бюджетному законодавству  

Статті 115, 122 Бюджетного кодексу України IІІ декада 

лютого 

Департамент фінансів 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

3.4 Про стан організації освітнього процесу в 

умовах воєнного стану 

Закони України «Про освіту», «Про правовий режим 

воєнного стану» 

Лютий Департамент освіти і науки 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

3.5 Про стан роботи з розрахунку завданої шкоди 

навколишньому природному середовищу 

Одеської області внаслідок російської агресії 

Положення про Департамент екології та природних 

ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, 

затверджене розпорядженням голови Одеської обласної 

державної адміністрації від 25.01.2018 № 78/А-2018 

Лютий 

 

Департамент екології та 

природних ресурсів Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

3.6 Про стан розподілу вільних залишків місцевих 

бюджетів в Одеській області на початок 2023 

року 

Стаття 80 Бюджетного кодексу України ІІ декада 

березня 

Департамент фінансів 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

3.7 Про стан підготовки до проведення весняно-

польових робіт у 2023 році та проблемні 

питання в агропромисловому комплексі 

Положення про Департамент аграрної політики, 

продовольства, земельних відносин Одеської обласної 

державної адміністрації, затверджене розпорядженням 

голови Одеської обласної державної адміністрації від 

13.01.2021 № 14/од-2021 

Березень 

 

Департамент аграрної 

політики, продовольства, 

земельних відносин Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

3.8 Про стан зовнішньоекономічної діяльності 

Одеської області за підсумками 2022 року 

Положення про Департамент інвестиційної та 

зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного 

співробітництва і туризму Одеської обласної державної 

адміністрації, затверджене розпорядженням голови 

Одеської обласної державної адміністрації від 

14.04.2021 № 389/од-2021  

Березень Департамент інвестиційної та 

зовнішньоекономічної 

діяльності, міжнародного 

співробітництва і туризму 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

3.9 Про організацію пасажирських перевезень на 

території Одеської області 

Положення про Департамент морегосподарського 

комплексу, транспортної інфраструктури та зв’язку 

Одеської обласної державної адміністрації затверджене 

розпорядженням голови Одеської обласної державної 

адміністрації від 19.10.2021 № 1040/од-2021 

Березень Департамент 

морегосподарського 

комплексу, транспортної 

інфраструктури та зв’язку 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

 



3.10 Про стан та перспективи соціально-

економічного розвитку Одеської області 

Положення про Департамент економічної політики та 

стратегічного планування Одеської обласної державної 

адміністрації, затверджене розпорядженням голови 

Одеської обласної державної адміністрації від 

27.12.2017 № 1295/А-2017 

Протягом 

кварталу 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

3.11 Про стан погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати на підприємствах Одеської 

області 

Розпорядження голови Одеської обласної державної 

адміністрації від 19.02.2021 № 145/од-2021 «Про 

утворення комісії з питань дотримання законодавства 

про працю» 

Протягом 

кварталу 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

3.12 Про рівень заробітної плати на підприємствах 

Одеської області у IV кварталі 2022 року 

Розпорядження голови Одеської обласної державної 

адміністрації від 27.04.2017 № 357/А-2017 «Про 

утворення комісії з питань дотримання законодавства 

про працю щодо легалізації зайнятості населення та 

забезпечення виплати заробітної плати» 

Протягом 

кварталу 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

4. Питання для розгляду на рівні заступників голови та підготовки  

обґрунтувань щодо доцільності видання розпоряджень 

4.1 Про виділення коштів Департаменту культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одеської обласної 

державної адміністрації для виплати стипендій 

творчим працівникам похилого віку, ветеранам 

культосвітньої праці, стипендій ім. Огренича 

молодим перспективним вокалістам 

Положення про Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одеської обласної державної 

адміністрації, затверджене розпорядженням голови 

Одеської обласної державної адміністрації від 

27.05.2019 № 647/А-2019  

Січень Департамент культури, 

національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини Одеської обласної 

державної адміністрації 

 

4.2 Про визначення замовників виконання робіт з 

будівництва, реконструкції, ремонту і 

утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах, 

оплата яких буде здійснюватися за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і 

утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах, 

коштів обласного бюджету та трансфертів з 

інших місцевих бюджетів у 2023 році 

Положення про Департамент капітального будівництва 

та дорожнього господарства Одеської обласної 

державної адміністрації, затверджене розпорядженням 

голови Одеської обласної державної адміністрації від 

08.04.2021 №351/од-2021 

Січень Департамент капітального 

будівництва та дорожнього 

господарства Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

4.3 Про затвердження переліків об’єктів 

будівництва, реконструкції, капітального та 

поточного середнього ремонтів і утримання 

автомобільних доріг загального користування 

Положення про Департамент капітального будівництва 

та дорожнього господарства Одеської обласної 

державної адміністрації, затверджене розпорядженням 

голови Одеської обласної державної адміністрації від 

Січень Департамент капітального 

будівництва та дорожнього 

господарства Одеської 

обласної державної 



місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам у 2023 році та залишків зазначеної 

субвенції на початок 2023 року 

08.04.2021 № 351/од-2021 адміністрації 

 

4.4 Про відзначення в Одеській області Дня 

вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав і 34-ї річниці виведення військ з 

Афганістану 

Сттаття 23 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» 

Січень 

 

Департамент соціальної та 

сімейної політики Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

4.5 Про внесення змін до розпорядження Одеської 

обласної державної адміністрації від 23.12.2022 

№ 903/А-2022 «Про обласний бюджет Одеської 

області на 2023 рік» 

Розділ VI «Прикінцеві та перехідні положення» 

Бюджетного кодексу України 

І декада 

лютого 

Департамент фінансів 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

4.6 Про внесення змін до розпорядження голови 

Одеської обласної державної адміністрації від 

21.07.2017 №626/А-2017 «Про створення 

координаційної ради з питань національно-

патріотичного виховання при Одеській обласній 

державній адміністрації» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 

№ 1295 «Про внесення змін до постанови КМУ від 

07.12.2016 № 999» 

Березень Департамент освіти і науки 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

 

4.7 Про виділення коштів Департаменту культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одеської обласної 

державної адміністрації для виплати обласної 

премії народних майстрів імені Ростислава 

Палецького 

Статті 6, 22 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» 

Березень Департамент культури, 

національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини Одеської обласної 

державної адміністрації 

4.8 Про реєстрацію статутів релігійних громад 

Одеської області 

Стаття 14 Закону України «Про свободу совісті та 

релігійні організації» 

Протягом 

кварталу 

Департамент культури, 

національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини Одеської обласної 

державної адміністрації 

4.9 Про виділення коштів обласного бюджету 

згідно з заявками головних розпорядників 

коштів та відповідальних виконавців 

Бюджетний кодекс України, Закон України Про місцеві 

державні адміністрації»  

Протягом 

кварталу 

Департамент фінансів 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

4.10 Про видачу ліцензій на провадження 

господарської діяльності з централізованого 

водопостачання, водовідведення та 

теплопостачання 

Статті 2, 5 Закону України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності», стаття 6 Закону України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності», 

постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 

609 «Про затвердження переліку органів ліцензування 

та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України», Положення про 

Департамент систем життєзабезпечення та 

Протягом 

кварталу 

Департамент систем 

життєзабезпечення та 

енергоефективності Одеської 

обласної державної 

адміністрації 



енергоефективності Одеської обласної державної 

адміністрації, затверджене розпорядженням голови 

Одеської обласної державної адміністрації від 

22.04.2020 № 263/од-2020 

4.11 Про виділення коштів з резервного фонду Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 

№ 175 «Тимчасовий порядок виділення та 

використання коштів з резервного фонду бюджету в 

умовах воєнного стану» 

Протягом 

кварталу 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

4.12 Погодження видатків обласного бюджету, що 

спрямовуються на здійснення програм та 

заходів, передбачених обласним бюджетом на 

2023 рік 

Стаття 78 Бюджетного кодексу України Протягом 

кварталу 

Департамент фінансів 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

4.13 Про погодження проєктних документацій на 

будівництво за робочими проєктами 

Положення про Департамент капітального будівництва 

та дорожнього господарства Одеської обласної 

державної адміністрації, затверджене розпорядженням 

голови Одеської обласної державної адміністрації від 

08.04.2021 № 351/од-2021 

Протягом 

кварталу 

Департамент капітального 

будівництва та дорожнього 

господарства Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

 

4.14 Про затвердження регіонального Плану 

основних заходів цивільного захисту на  

2023 рік 

Кодекс цивільного захисту України, постанова 

Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 «Про 

затвердження Положення про єдину державну систему 

цивільного захисту» 

Протягом 

кварталу 

Департамент з питань 

цивільного захисту, 

оборонної роботи та взаємодії 

з правоохоронними органами 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

4.15 Про виконання обласної цільової програми 

«Здоров’я Одещини на 2020-2023 роки»  

Положення про Департамент охорони здоров’я 

Одеської обласної державної адміністрації, затверджене 

розпорядженням голови Одеської обласної державної 

адміністрації від 06.02.2017 № 77/А-2017 

Протягом 

кварталу 

Департамент охорони 

здоров’я Одеської обласної 

державної адміністрації 

4.16 Про передачу об’єктів будівництва, ремонту в 

комунальну власніть територіальних громад  

Положення про Департамент капітального будівництва 

та дорожнього господарства Одеської обласної 

державної адміністрації, затверджене розпорядженням 

голови Одеської обласної державної адміністрації від 

08.04.2021 № 351/од-2021  

У разі 

потреби 

Департамент капітального 

будівництва та дорожнього 

господарства Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

4.17 Про заходи з нагоди 37-их роковин 

Чорнобильської катастрофи та до Дня 

вшанування учасників ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС 

Указ Президента України від 10.11.2006  

№ 945/2006 «Про день вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС»  

У разі 

потреби 

Департамент соціальної та 

сімейної політики Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

4.18 Про виконання обласної комплексної програми 

соціальної підтримки населення на 2021-2023 

роки «Соціальний захист населення в Одеській 

області» 

Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020  

№ 38-VIII «Про затвердження обласної комплексної 

програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 

роки «Соціальний захист населення в Одеській області»  

У разі 

потреби 

Департамент соціальної та 

сімейної політики Одеської 

обласної державної 

адміністрації 



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 Здійснення моніторингу охоплення дітей 

дошкільною освітою 

Закон України «Про дошкільну освіту» Березень Департамент освіти і науки 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

5.1.2 Комплексна та тематична перевірки архівних 

підрозділів підприємств  

Закон України «Про Національний архівний фонд і 

архівні установи»  

Березень Державний архів Одеської 

області Одеської обласної 

державної адміністрації 

5.1.3 Наповнення вебпорталу об’єктів культурної 

спадщини Одеської області 

Закони України «Про охорону культурної спадщини», 

«Про охорону археологічної спадщини» 

Протягом 

кварталу 

Департамент культури, 

національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини Одеської обласної 

державної адміністрації 

5.1.4 Контроль за виконанням Регіональної програми 

«Питна вода Одещини» на 2021-2024 роки 

Закон України «Про питну воду, питне водопостачання 

та водовідведення» 

Протягом 

кварталу 

Департамент систем 

життєзабезпечення та 

енергоефективності Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

5.1.5 Моніторинг передачі гуртожитків до 

комунальної власності з подальшою 

приватизацією приміщень мешканцями 

Закон України «Про реалізацію житлових прав 

мешканців гуртожитків», наказ Міністерства розвитку 

громад і територій України від 16.12.2019 № 312 «Про 

здійснення моніторингу стану розрахунків за житлово-

комунальні послуги та інші показники у сфері житлово-

комунального господарства» 

Протягом 

кварталу 

Департамент систем 

життєзабезпечення та 

енергоефективності Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

5.1.6 Забезпечення закладів охорони здоров’я області 

артезіанськими свердловинами для 

забезпечення питною водою, альтернативним 

опаленням – твердопаливними котлами, дизель-

генераторами потужністю 300 кВт  

Закон України «Про правовий режим воєнного стану» Протягом 

кварталу 

Департамент охорони 

здоров’я Одеської обласної 

державної адміністрації 

5.1.7 Надання дозволів суб’єктам господарювання на 

спеціальне використання природних ресурсів у 

межах територій та об’єктів природно-

заповідного фонду загальнодержавного 

значення 

Закони України «Про природно-заповідний фонд 

України», «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності», постанова Кабінету 

Міністрів України від 10.08.1992 № 459 «Про порядок 

видачі дозволів на спеціальне використання природних 

ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів 

загальнодержавного значення» 

Протягом 

кварталу 

Департамент екології та 

природних ресурсів Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

5.1.8 Підготовка соціально-економічного паспорту 

Одеської області за 2022 рік 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» Протягом 

кварталу 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування Одеської 

обласної державної 

адміністрації 



5.2. Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання указів, доручень,  

розпоряджень Президента України 

 

5.2.1. Проведення моніторингів щодо організації 

харчування у закладах загальної середньої 

освіти області, виконання регіонального плану 

заходів щодо створення належних умов для 

безпечного та якісного харчування в закладах 

освіти Одеської області на 2021-2023 роки 

Указ Президента України від 25.05.2020 № 195 «Про 

схвалення Національної стратегії розбудови безпечного 

і здорового освітнього середовища в новій українській 

школі», розпорядження Кабінету Міністрів України від 

05 серпня 2020 № 1008-р «Про затвердження плану 

заходів з реформування системи шкільного 

харчування» 

Січень- 

березень 

Департамент освіти і науки 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

5.2.2 Про стан виконання Указу Президента України 

від 16.12.2011 №1163/2011 «Про питання щодо 

забезпечення реалізації прав дітей в Україні» 

Указ Президента України від 16.12.2011 №1163/2011 

«Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей 

в Україні» 

Лютий Служба у справах дітей 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

5.2.3 Аналіз виконання індивідуальних програм 

реабілітації дітей з інвалідністю, вихованців 

закладів освіти спільної власності 

територіальних громад області 

Указ Президента України від 03.12.2015  

№ 678/2015 «Про активізацію роботи щодо 

забезпечення прав людей з інвалідністю» 

Березень Департамент освіти і науки 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

 

5.2.4 Про хід виконання Указу Президента України 

від 27.09.2021 № 487/2021 «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 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

5.2.5 Заходи з виконання Указу Президента України 

від 01.02.2022 № 37 «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 30 

грудня 2021 року «Про План реалізації Стратегії 

кібербезпеки України»  

 

Указ Президента України від 01.02.2022 № 37 «Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 30 грудня 2021 року «Про План реалізації Стратегії 

кібербезпеки України» 

Протягом 

кварталу 

Управління цифрового 

розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

5.2.6 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 Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

 

5.3. Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання розпоряджень,  

постанов та доручень Кабінету Міністрів України 

 

5.3.1 Здійснення збору інформації щодо виконання 

Плану заходів на ІV квартал  

2022 року з реалізації Національної стратегії із 

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 

11.11.2022 № 1041-р «Про затвердження плану заходів 

на ІV квартал 2022 року з реалізації Національної 

стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні 

на період до 2030 року» 

Січень Управління з питань 

містобудування та 

архітектури Одеської 

обласної державної 

адміністрації 



5.3.2 Моніторинг проєктів (програм) міжнародної 

технічної допомоги 

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 

№ 153 «Про створення єдиної системи залучення, 

використання та моніторингу міжнародної технічної 

допомоги» 

Лютий Департамент інвестиційної та 

зовнішньоекономічної 

діяльності, міжнародного 

співробітництва і туризму 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

5.3.3 Інформування Державної служби з 

надзвичайних ситуацій України про виконання 

плану основних заходів цивільного захисту за 

2022 рік 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

28.12.2021 № 1742-р «Про затвердження плану 

основних заходів цивільного захисту на 2022 рік»  

Лютий Департамент з питань 

цивільного захисту, 

оборонної роботи та взаємодії 

з правоохоронними органами 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

5.3.4 Інформування Мінрегіону України про 

проходження опалювального сезону 2022/23 

років 

Факсограма Міністерства розвитку громад та територій 

України від 04.10.2022 № 7/32/10380-22 

Щоденно Департамент систем 

життєзабезпеченнята 

енергоефективності Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

5.3.5 Надання Мінрегіону України інформації для 

актуалізації даних щодо руйнувань житлового 

фонду в регіоні в наслідок збройної агресії 

російської федерації 

Лист Міністерства розвитку громад та територій 

України від 08.06.2022 № 7/14.2/5092-22 

1-го та 15-

го числа 

кожного 

місяця 

Департамент капітального 

будівництва та дорожнього 

господарства Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

5.3.6 Надання Мінрегіону України інформації щодо 

зміни тарифів на житлово-комунальні послуги 

Лист Міністерства розвитку громад та територій 

України від 06.10.2022 № 7/10.2/10521-22 

Щочетверга Департамент систем 

життєзабезпеченнята 

енергоефективності Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

5.3.7 Формування прогнозних показників 

регіонального замовлення на підготовку 

кваліфікованих робітників та фахівців у 

закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

14.12.2016 № 994-р «Про схвалення методичних 

рекомендацій щодо формування та розміщення 

регіонального замовлення на підготовку фахівців та 

робітничих кадрів» (зі змінами) 

Протягом 

кварталу 

Департамент освіти і науки 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

5.3.8 Формування прогнозних показників досліджень 

потреб регіонального ринку праці, формування 

регіонального замовлення на підготовку 

кваліфікованих робітників та фахівців у 

закладах фахової передвищої освіти 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

14.12.2016 № 994-р «Про схвалення методичних 

рекомендацій щодо формування та розміщення 

регіонального замовлення на підготовку фахівців та 

робітничих кадрів» (зі змінами) 

 

Протягом 

кварталу 

Департамент освіти і науки 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

 

5.3.9 Моніторинг формування класів безпеки у 

закладах освіти Одеської області 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від від 

28.12.2021 № 1742-р «Про затвердження плану 

основних заходів цивільного захисту на 2022 рік» 

Протягом 

кварталу 

Департамент освіти і науки 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

 



5.3.10 Моніторинг стану об’єктів культурної 

спадщини, будівель закладів культури та 

мистецтва з метою фіксування пошкодження та 

руйнування вчинених російськими 

окупаційними військами на території Одеської 

області 

Лист Міністерства культури та інформаційної політики 

України від 15.03.2022 № 2159/18/22 

Протягом 

кварталу 

Департамент культури, 

національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини Одеської обласної 

державної адміністрації 

5.3.11 Забезпечення заходів з 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 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

5.3.12 Формування звіту щодо виконання Плану 

заходів із реалізації у 2021-2023 роках Стратегії 

розвитку Одеської області на період 2021-2027 

років 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 31.03.2016 № 79 «Про затвердження 

Методики розроблення, проведення моніторингу та 

оцінки результативності реалізації регіональних 

стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації» 

Протягом 

кварталу 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

5.3.13 Провадження органами опіки та піклування 

діяльності з виявлення дітей, які залишились без 

батьківського піклування в умовах воєнного 

стану та їх влаштування 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.08.2008 

№ 866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» 

Протягом 

кварталу 

Служба у справах дітей 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

5.3.14 Заходи щодо впровадження Електронного 

реєстру спортивних споруд та Реєстру 

присвоєння спортивних звань 

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 

№ 1089 «Про затвердження Стратегії розвитку фізичної 

культури і спорту на період до 2028 року» 

Постійно Управління фізичної 

культури і спорту Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

5.3.15 Наради та консультації з питань реалізації 

державної політики в сфері фізичної культури і 

спорту за участю представників фізкультурно-

спортивних товариств, спортивних федерацій, 

спортивної громадськості 

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 

№ 996 «Про забезпечення участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики» 

Постійно Управління фізичної 

культури і спорту Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

5.4 Питання для розгляду в порядку контролю за ходом виконання розпоряджень голови 

обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації 

5.4.1 Підготовка звіту про стан виконання 

Регіональної програми з охорони довкілля на 

2022 рік 

Положення про Департамент екології та природних 

ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, 

затверджене розпорядженням голови Одеської обласної 

державної адміністрації від 25.01.2018 № 78/А-2018, 

розпорядження голови Одеської обласної державної 

адміністрації від 04.07.2017 № 544/А-2017 «Про 

затвердження Порядку розроблення в Одеській 

обласній державній адміністрації регіональних 

цільових та комплексних програм, моніторингу та 

звітності про їх виконання», розпорядження голови 

(начальника) Одеської обласної державної (військової) 

Січень 

 

Департамент екології та 

природних ресурсів Одеської 

обласної державної 

адміністрації 



адміністрації від 25.07.2022 № 433/А-2022 

5.4.2 Підготовка звіту про стан реалізації проєктів 

міжнародної технічної допомоги за 2022 рік 

Положення про Департамент екології та природних 

ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, 

затверджене розпорядженням голови Одеської обласної 

державної адміністрації від 25.01.2018 № 78/А-2018 

Січень 

 

Департамент екології та 

природних ресурсів Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

5.4.3 Складання річного звіту про використання 

коштів субвенції з державного бюджету на 

фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах у 2022 році 

Положення про Департамент капітального будівництва 

та дорожнього господарства Одеської обласної 

державної адміністрації, затверджене розпорядженням 

голови Одеської обласної державної адміністрації від 

08.04.2021 №351/од-2021 

Січень 

 

Департамент капітального 

будівництва та дорожнього 

господарства Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

 

5.4.4 Моніторинг забезпечення захисними укриттями 

закладів дошкільної, загальної середньої освіти, 

їх облаштування, укомплектування необхідними 

матеріалами 

Розпорядження голови (начальника) Одеської обласної 

державної (військової) адміністрації від 19.08.2022 

№499/А-2022 «Про роботу закладів освіти області у 

2022-2023 навчальному році під час дії правового 

режиму воєнного стану» 

Січень- 

березень 

 

Департамент освіти і науки 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

 

5.4.5 Аналіз стану проведення трансформації мережі 

закладів загальної середньої освіти області 

Розпорядження голови Одеської обласної державної 

адміністрації від 12.12.2021 №1313/од-2021 «Про 

заходи щодо формування мережі закладів освіти 

Одеської області» 

Січень- 

березень 

Департамент освіти і науки 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

 

5.4.6 Здійснення контролю за проведенням 

Арцизькою міською радою Болградського 

району спільно з Болградською районною 

державною (військовою) адміністрацією заходів 

по заміні обладнання в бюветному комплексі 

(вул. Свободи, м. Арциз)  

Розпорядження голови (начальника) Одеської обласної 

державної (військової) адміністрації від 24.11.2022 № 

777/А-2022 «Щодо поліпшення екологічного стану 

забезпечення водопостачання та водовідведення на 

території Арцизької територіальної громади 

Болградського району Одеської області» 

Січень- 

березень 

 

Департамент екології та 

природних ресурсів Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

5.4.7 Засідання робочої групи з розробки проєкту 

Стратегії (стратегічного плану) відновлення 

економіки Одеської області в повоєнний час 

Розпорядження голови (начальника) Одеської обласної 

державної (військової) адміністрації від 12.05.2022 № 

262/А-2022 «Про утворення робочої групи з 

розроблення проєкту Стратегії (стратегічного плану) 

відновлення економіки Одеської області у повоєнний 

час» 

Протягом 

кварталу 

 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

5.4.8 Підготовка звіту обласної державної (військової) 

адміністрації про виконання Програми 

соціально-економічного та культурного 

розвитку Одеської області за 2022 рік  

Закони України «Про місцеві державні адміністрації», 

«Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України», рішення 

обласної ради від 10.12.2015 №10-VII «Про 

затвердження Регламенту Одеської обласної ради VIII 

скликання» 

Протягом 

кварталу 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

5.4.9 Затвердження переліків аварійних, відновних 

робіт та експлуатаційне утримання 

автомобільних доріг загального користування 

Положення про Департамент капітального будівництва 

та дорожнього господарства Одеської обласної 

державної адміністрації, затверджене розпорядженням 

Протягом 

кварталу 

 

Департамент капітального 

будівництва та дорожнього 

господарства Одеської 



місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах 

голови Одеської обласної державної адміністрації від 

08.04.2021 №351/од-2021 

обласної державної 

адміністрації 

5.4.10 Внесення змін до переліків об’єктів 

будівництва, реконструкції, капітального та 

поточного середнього ремонтів і утримання 

автомобільних 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 

 

Положення про Департамент капітального будівництва 

та дорожнього господарства Одеської обласної 

державної адміністрації, затверджене розпорядженням 

голови Одеської обласної державної адміністрації від 

08.04.2021 №351/од-2021 

 

Протягом 

кварталу 

 

Департамент капітального 

будівництва та дорожнього 

господарства Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

5.4.11 Моніторинг стану дотримання прав здобувачів 

освіти закладів освіти спільної власності 

територіальних громад області, що евакуйовані 

за межі України у зв’язку із введенням в Україні 

воєнного стану, надання підтримки та супроводу 

Розпорядження голови (начальника) Одеської обласної 

державної (військової) адміністрації від 01.03.2022 № 

45/А-2022 «Про евакуацію дітей, зарахованих до 

закладів різних типів, форми власності та 

підпорядкування, на цілодобове перебування» 

Протягом 

року 

Департамент освіти і науки 

Одеської обласної державної 

адміністрації 

 

6 Організаційні заходи 

 

6.1 Здійснення організаційних заходів щодо 

формування плану розвитку мережі закладів 

дошкільної освіти 

Закон України «Про дошкільну освіту» Січень Департамент освіти і науки 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.2 Забезпечення участі вихованців закладів освіти 

спільної власності територіальних громад 

області у святкуванні різдвяних свят 

Розпорядження Президента України від 14.12.2000 № 

375/2000-рп «Про заходи щодо проведення новорічних і 

різдвяних свят» 

Січень Департамент освіти і науки 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.3 Організаційні заходи щодо проведення другого 

(регіонального) туру конкурсу «Учитель року – 

2023» 

Указ Президента України від 29.06.1995 №489/95 «Про 

всеукраїнський конкурс «Учитель року» 

Січень Департамент освіти і науки 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.4 Молодіжна мотиваційна зустріч 1/2023. 

Активізація, розвиток та підтримка молодіжного 

руху в області 

Закон України «Про основні засади молодіжної 

політики» 

Січень Департамент освіти і науки 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.5 Діалог можливостей «Youth projects Odesa region 

2023». Активізація, розвиток та підтримка 

молодіжного руху в області, утворення 

молодіжних рад та молодіжних центрів у 

територіальних громадах 

Закон України «Про основні засади молодіжної 

політики» 

Січень Департамент освіти і науки 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

 

6.6 Організація та проведення всеукраїнської акції 

«Ланцюг єднання» до Дня Соборності 

Указ Президента України від 18.05.2019  

№ 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного 

виховання» 

Січень Департамент освіти і науки 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.7 Організація та проведення нагородження Положення про Департамент культури, Січень Департамент культури, 



державними нагородами з нагоди Дня 

Соборності України 

національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одеської обласної державної 

адміністрації, затверджене розпорядженням голови 

Одеської обласної державної адміністрації від 

27.05.2019 № 647/А-2019 

національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

6.8 Організація та проведення засідання обласного 

конкурсного комітету з визначення перевізників 

на приміських та міжміських автобусних 

маршрутах загального користування 

Положення про Департамент морегосподарського 

комплексу, транспортної інфраструктури та зв’язку 

Одеської обласної державної адміністрації, затверджене 

розпорядженням голови Одеської обласної державної 

адміністрації від 19.10.2021  

№ 1040/од-2021 

Січень Департамент 

морегосподарського 

комплексу, транспортної 

інфраструктури та зв’язку 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.9 Підготовка документів і матеріалів тематичної 

виставки «До 215-ої річниці від дня народження 

Аполлона Олександровича Скальковського» 

Закон України «Про Національний архівний фонд і 

архівні установи», Положення про Державний архів 

Одеської області, затверджене розпорядженням голови 

Одеської обласної державної адміністрації від 

18.07.2018 № 760/А-2018 

Січень Державний архів Одеської 

області Одеської обласної 

державної адміністрації 

 

6.10 Опрацювання проєктів кошторисів головних 

розпорядників коштів, складання та 

затвердження розпису обласного бюджету на 

2023 рік 

 

Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 

938 «Про затвердження Порядку казначейського 

обслуговування місцевих бюджетів» 

Січень Департамент фінансів 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.11 Доведення до головних розпорядників коштів 

витягів із розпису обласного бюджету на 2023 

рік 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 

228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, 

затвердження та основних вимог до виконання 

кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства 

фінансів України від 23.08.2012 № 938 «Про 

затвердження Порядку казначейського обслуговування 

місцевих бюджетів» 

Січень Департамент фінансів 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.12 Тематичні заходи до Дня пам’яті Героїв Крут, 

Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, до Дня 

єднання 

Укази Президента України від 15.01.2007  

№ 15/2007 «Про вшанування пам’яті Героїв Крут», від 

11.02.2015 № 69/2015 «Про вшанування подвигу 

учасників Революції гідності та увічнення пам’яті 

Героїв Небесної Сотні», від 13.05.2019  

№ 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного 

виховання», від 14.02.2022  

№ 53/2022 «Про невідкладні заходи щодо консолідації 

українського суспільства» 

Січень- 

лютий 

Департамент культури, 

національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини 

Департамент освіти і науки 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

 

 

6.13 Проведення засідання архітектурно-

містобудівної ради при управлінні з питань 

містобудування та архітектури Одеської 

обласної державної адміністрації 

Стаття 20 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», Положення про управління з 

питань містобудування та архітектури Одеської 

обласної державної адміністрації, затверджене 

розпорядженням голови Одеської обласної державної 

Січень – 

лютий 

 

Управління з питань 

містобудування та 

архітектури Одеської 

обласної державної 

адміністрації 



адміністрації 22.08.2018 № 965/А-2018, Положення про 

архітектурно-містобудівну раду при управлінні з 

питань містобудування та архітектури Одеської 

обласної державної адміністрації, затверджене 

розпорядженням голови Одеської обласної державної 

адміністрації від 27.03.2017 № 219/А-2017 

6.14 Підготовка проєкту рішення Одеської обласної 

ради «Про звіт обласної державної адміністрації 

про виконання обласного бюджету Одеської 

області за 2022 рік» 

Стаття 80 Бюджетного кодексу України Січень - 

лютий 

Департамент фінансів 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.15 Перевірка рішень місцевих рад про бюджети 

територіальних громад та районних бюджетів на 

2023 рік щодо відповідності до бюджетного 

законодавства 

Статті 115, 122 Бюджетного кодексу України Січень-

лютий 

Департамент фінансів 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.16 Координація, організаційний та управлінський 

супровід реалізації завдань всеукраїнської 

волонтерської молодіжної спільноти «СпівДія», 

відкриття представництв «СпівДія хаб 

Одещина» в територіальних громадах регіону 

Закон України «Про основні засади молодіжної 

політики» 

 

Січень- 

березень 

Департамент освіти і науки 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

 

6.17 Заходи з популяризації та розвитку музейної 

справи сфери освіти області. Реалізація 

пілотного проєкту «Музеї закладів освіти 

Одещини тримають стрій!» 

Указ Президента України від 18.05.2019  

№ 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного 

виховання» 

Січень- 

березень 

Департамент освіти і науки 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

 

6.18 Проведення онлайн нарад з начальниками служб 

у справах дітей районних, міських, селищних та 

сільських рад з основних питань діяльності 

служб у справах дітей 

Положення про службу у справах дітей Одеської 

обласної державної адміністрації, затвержене 

розпорядженням голови Одеської обласної державної 

адміністрації від 03.12.2015 № 822/А-2015 

Січень-

березень 

Служба у справах дітей 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.19 Урочисті заходи до Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав 

Положення про Департамент соціальної та сімейної 

політики Одеської обласної державної адміністрації, 

затвержене розпорядженням голови Одеської обласної 

державної адміністрації від 06.02.2017 № 74/А-2017 

ІІ декада 

лютого 

 

Департамент соціальної та 

сімейної політики Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

6.20 Підготовка та проведення збору керівного 

складу цивільного захисту області щодо 

підведення підсумків роботи територіальної 

підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Одеської області у  

2022 році та визначення основних завдань на 

2023 рік 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

28.12.2021 № 1742-р «Про затвердження плану 

основних заходів цивільного захисту на 2022 рік» 

Лютий Департамент з питань 

цивільного захисту, 

оборонної роботи та 

взаємодії з 

правоохоронними органами 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.21 Підготовка та проведення семінару-наради з 

начальниками служб у справах дітей районних, 

міських, селищних та сільських рад щодо 

розмежування повноважень у сфері захисту прав 

Положення про службу у справах дітей Одеської 

обласної державної адміністрації, затвержене 

розпорядженням голови Одеської обласної державної 

адміністрації від 03.12.2015 № 822/А-2015 

Лютий Служба у справах дітей 

Одеської обласної 

державної адміністрації 



дітей 

6.22 Відзначення 91-ої річниці утворення Одеської 

області 

Положення про Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одеської обласної державної 

адміністрації, затверджене розпорядженням голови 

Одеської обласної державної адміністрації від 

27.05.2019 № 647/А-2019 

Лютий Департамент культури, 

національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

6.23 Організація семінару-наради з головами, 

бухгалтерами сільськогосподарських 

підприємств щодо особливостей оподаткування 

агротоваровиробників у  

2023 році 

Положення про Департамент аграрної політики, 

продовольства, земельних відносин Одеської обласної 

державної адміністрації, затверджене розпорядженням 

голови Одеської обласної державної адміністрації від 

13.01.2021 № 14\од-2021 

Лютий 

 

Департамент аграрної 

політики, продовольства, 

земельних відносин 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.24 Круглий стіл присвячений Міжнародному дню 

жінок та дівчат у науці 

Розпорядження Одеської обласної державної 

адміністрації від 22.04.2021 № 408/од-2021 «Про 

затвердження Положення про Раду молодих вчених при 

Одеській обласній державній адміністрації» 

 

Лютий Департамент освіти і науки 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

 

6.25 Проведення засідання Ради молодих вчених при 

Одеський обласній державній адміністрації. 

Розпорядження Одеської обласної державної 

адміністрації від 22.04.2021 № 408/од-2021 «Про 

затвердження Положення про Раду молодих вчених при 

Одеській обласній державній адміністрації» 

Лютий Департамент освіти і науки 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

 

6.26 Координація роботи щодо організації 

проведення та моніторингу реєстрації учасників 

зовнішнього незалежного оцінювання у 

закладах загальної середньої освіти 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 

08.08.2022 № 715 «Деякі питання проведення у 2023 

році зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти» 

Березень Департамент освіти і науки 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

 

6.27 Організація та проведення заходів щодо 

відзначення Шевченківських днів 

Указ Президента України від 18.05.2019  

№ 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного 

виховання» 

Березень Департамент освіти і науки 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

 

6.28 Організація та проведення читань, присвячених 

дню народженню Ліни Костенко 

Указ Президента України від 18.05.2019  

№ 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного 

виховання» 

Березень Департамент освіти і науки 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

 

6.29 Відзначення Міжнародного Дня театру Положення про Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одеської обласної державної 

адміністрації, затверджене розпорядженням голови 

Одеської обласної державної адміністрації від 

27.05.2019 № 647/А-2019 

Березень Департамент культури, 

національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

 

6.30 Організація візиту дослідницьких місій Розпорядження Кабінету Міністрів України від Березень Департамент інвестиційної 



Міжнародного бюро виставок 06.10.2021 № 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)» 

та зовнішньоекономічної 

діяльності, міжнародного 

співробітництва і туризму 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.31 Обласний семінар з питань підготовки та 

проведення комплексу весняно-польових робіт у 

2023 році 

Положення про Департамент аграрної політики, 

продовольства, земельних відносин Одеської обласної 

державної адміністрації, затверджене розпорядженням 

голови Одеської обласної державної адміністрації від 

13.01.2021 № 14/од-2021 

Березень Департамент аграрної 

політики, продовольства, 

земельних відносин 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.32 Електронні консультації з громадськістю щодо 

підсумків виконання обласного бюджету 

Одеської області за 2022 рік 

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 

996 «Про забезпечення участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики» 

Березень Департамент фінансів 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.33 Обласний етап Всеукраїнського заочного 

конкурсу звітів про роботу роїв Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»), молодша вікова група 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 № 

845 «Деякі питання дитячо-юнацького військово-

патріотичного виховання» 

Березень Департамент освіти і науки 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

 

6.34 Здійснення повноважень від імені Одеської 

обласної державної (військової) адміністрації 

щодо закупівлі товарів для нагальних потреб 

держави за тристоронніми договорами, 

замовником яких є Одеська обласна державна 

(військова) адміністрація, а платником АТ 

«Укрзалізниця», а саме: замовлення, отримання, 

зберігання, складування (в частині 

продовольчих товарів, пакувальних товарів для 

фасування товарів та санітарно-гігієнічних 

товарів) та передача товару, ведення обліку 

товару та його руху 

Розпорядження голови (начальника) Одеської обласної 

державної (військової) адміністрації від 14.04.2022 

№190/А 

Щоденно 

 

Департамент фінансів 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.35 Організаційні заходи для зустрічі, супроводу та 

надання всебічної допомоги, у тому числі, для 

розміщення внутрішньо переміщених осіб 

Відповідно до усного доручення голови (начальника) 

Одеської обласної державної (військової) адміністрації 

Щоденно Департамент соціальної та 

сімейної політики, Одеський 

обласний центр соціальних 

служб Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.36 Проведення засідання комісії з питань 

дотримання законодавства про працю 

Статті 13, 24, п.9 ч.1 ст.39 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», розпорядження голови 

Одеської обласної державної адміністрації від 

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

питань дотримання законодавства про працю» 

Щомісячно Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

6.37 Проведення засідань комісії з питань передачі 

конфіскованого та іншого майна, що перейшло у 

власність держави, на потреби Збройних сил 

Розпорядження голови (начальника) Одеської обласної 

державної (військової) адміністрації від 10.10.2022 

№632/А-2022 «Про утворення комісії з питань передачі 

Щомісячно Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування Одеської 



України та інших органів, залучених до 

забезпечення обороноздатності держави, а 

також забезпечення енергетичної безпеки 

держави та продовольчої безпеки населення 

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» 

обласної державної 

адміністрації 

6.38 Засідання обласної комісії з визначення даних 

про заробітну плату працівників за роботу в зоні 

відчуження в 1986-1990 роках 

 

Розпорядження голови Одеської 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» 

Щомісячно Департамент соціальної та 

сімейної політики Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

6.39 Засідання обласної комісії з визначення статусу 

осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, та з питань видачі посвідчень 

окремим категоріям громадян 

Розпорядження голови Одеської обласної державної 

адміністрації від 15.11.2018 № 1312/А-2018 «Про 

обласну комісію з визначення статусу осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

Щомісячно Департамент соціальної та 

сімейної політики Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

6.40 Проведення засідання регіональної експертної 

ради з питань атестаційної експертизи закладів 

(установ, підприємств, організацій) освіти, що 

здійснюють діяльність у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.1996 № 

200 «Про ліцензування, атестацію та акредитацію 

навчальних закладів» 

Протягом 

кварталу 

Департамент освіти і науки 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

 

6.41 Відкриття навчально-практичних центрів на базі 

закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти 

Закон України «Про професійну (професійно-технічну) 

освіту» 

Протягом 

кварталу 

Департамент освіти і науки 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.42 Надання адміністративної послуги щодо 

реєстрації статутів та статутів в новій редакції 

релігійних громад Одеської області 

Положення про Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одеської обласної державної 

адміністрації, затверджене розпорядженням голови 

Одеської обласної державної адміністрації від 

27.05.2019 № 647/А-2019 

Протягом 

кварталу 

Департамент культури, 

національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

6.43 Формування облікових справ об’єктів 

культурної спадщини 

Наказ Міністерства культури України 11.03.2013 № 158 

«Про затвердження Порядку обліку об’єктів культурної 

спадщини» 

Протягом 

кварталу 

Департамент культури, 

національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

6.44 Участь у заходах, організованих Державним 

агентством розвитку туризму України 

Положення про Департамент інвестиційної та 

зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного 

співробітництва і туризму Одеської обласної державної 

адміністрації, затверджене розпорядженням голови 

Одеської обласної державної адміністрації від 

14.04.2021 № 389/од-2021 

Протягом 

кварталу 

Департамент інвестиційної 

та зовнішньоекономічної 

діяльності, міжнародного 

співробітництва і туризму 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.45 Збір та опрацювання актуалізованих Положення про Департамент інвестиційної та Протягом Департамент інвестиційної 



інвестиційних пропозицій (майданчиків типу 

brownfield та greenfield, інвестиційних проєктів) 

територіальних громад області для включення 

до Інвестиційного паспорту Одеської області 

зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного 

співробітництва і туризму Одеської обласної державної 

адміністрації, затверджене розпорядженням голови 

Одеської обласної державної адміністрації від 

14.04.2021 № 389/од-2021 

кварталу та зовнішньоекономічної 

діяльності, міжнародного 

співробітництва і туризму 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.46 Моніторинг товарної структури експортно-

імпортної діяльності з визначенням ключових 

ринків збуту продукції (товарів) місцевих 

виробників та підготовкою відповідних 

аналітичних матеріалів 

Положення про Департамент інвестиційної та 

зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного 

співробітництва і туризму Одеської обласної державної 

адміністрації, затверджене розпорядженням голови 

Одеської обласної державної адміністрації від 

14.04.2021 № 389/од-2021 

Протягом 

кварталу 

Департамент інвестиційної 

та зовнішньоекономічної 

діяльності, міжнародного 

співробітництва і туризму 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.47 Організація інформаційно-комунікативних 

заходів Одеської 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 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.48 Забезпечення проведення засідання громадської 

ради при Одеській обласній державній 

адміністрації 

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 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.49 Забезпечення проведення засідання Регіональної 

координаційної ради з питань сприяння 

розвитку громадянського суспільства при голові 

Одеської обласної державної адміністрації 

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» 

Протягом 

кварталу 

Управління комунікацій та 

інформаційної політики 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.50 Забезпечення проведення регіональної 

Консультативної ради у справах ветеранів війни, 

сімей загиблих (померлих) захисників України 

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 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.51 Забезпечення підготовки щоденних оперативних 

повідомлень 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 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.52 Підготовка та проведення засідань комісії з 

визначення шкоди та збитків, завданих 

внаслідок збройної агресії російської федерації 

Розпорядження голови (начальника) Одеської обласної 

державної (військової) адміністрації від 05.09.2022 № 

543/А-2022 «Про утворення комісії з питань визначення 

шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної агресії 

російської федерації на території Одської області» 

Протягом 

кварталу 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування Одеської 

обласної державної 

адміністрації 



6.53 Забезпечення діяльності робочої групи з 

контролю за ціновою ситуацією в Одеській 

області 

Розпорядження голови (начальника) Одеської обласної 

державної (військової) адміністрації від 15.03.2022 № 

102/А-2022 «Про утворення робочої групи з контролю 

за ціновою ситуацією в Одеській області» (зі змінами) 

Протягом 

кварталу 

 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

6.54 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 «Про 

Одеську обласну тристоронню соціально-економічну 

раду» 

Протягом 

кварталу 

 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

6.55 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 Одеської 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 

 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

6.56 Проведення засідань обласної комісії з розгляду 

питання стосовно списання об’єктів державної 

власності 

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 

року № 1314 «Про затвердження Порядку списання 

об’єктів державної власності», розпорядження голови 

Одеської обласної державної адміністрації від 

11.03.2008 №123/А-2008 «Про утворення комісії з 

розгляду питання стосовно списання об’єктів державної 

власності» 

Протягом 

кварталу 

 

Департамент економічної 

політики та стратегічного 

планування Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

6.57 Здійснення організаційних заходів щодо 

своєчасного подання державними службовцями 

апарату, керівниками структурних підрозділів 

Одеської обласної державної адміністрації 

електронних декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за 2022 рік до Єдиного 

державного реєстру декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування після припинення 

чи скасування воєнного стану, але не пізніше 

шести місяців з дня його припинення чи 

скасування 

Закони України «Про державну службу», «Про 

запобігання корупції», Положення про управління з 

питань персоналу апарату обласної державної 

адміністрації затверджене розпорядженням голови 

Одеської обласної державної адміністрації від 

13.07.2022 № 407/А-2022 

Протягом 

кварталу 

 

Управіння з питань 

персоналу апарату Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

6.58 Організація роботи з питань підвищення рівня 

професійної компетентності державних 

службовців обласної та районних державних 

Закон України «Про державну службу», постанова 

Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 №106 «Про 

затвердження Положення про систему професійного 

Протягом 

кварталу 

 

Управіння з питань 

персоналу апарату Одеської 

обласної державної 



(військових) адміністрацій у І кварталі  

2023 року 

навчання державних службовців, голів місцевих 

державних адміністрацій, їх перших заступників та 

заступників, посадових осіб місцевого самоврядування 

та депутатів місцевих рад» 

адміністрації 

6.59 Організація роботи щодо удосконалення 

структури Одеської обласної державної 

(військової) адміністрації та її апарату 

Закони України «Про державну службу», «Про місцеві 

державні адміністрації» 

Протягом 

кварталу 

 

Управіння з питань 

персоналу апарату Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

6.60 Внесення змін до розпису обласного бюджету на 

2023 рік за пропозиціями головних 

розпорядників коштів 

Стаття 78 Бюджетного кодексу України Протягом 

кварталу 

Департамент фінансів 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.61 Погодження паспортів бюджетних програм 

головних розпорядників коштів, приведення їх у 

відповідність до змін, внесених до розпису 

обласного бюджету 

Стаття 20 Бюджетного кодексу України Протягом 

кварталу 

Департамент фінансів 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.62 Аналіз і контроль економічного та 

раціонального використання наявних 

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 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.63 Розроблення проєкту місцевих правил плавання 

для малих, спортивних суден і водних 

мотоциклів та використання засобів для розваг 

на воді 

Закон України «Про внутрішній водний транспорт», 

Положення про Департамент морегосподарського 

комплексу, транспортної інфраструктури та зв’язку, 

затверджене розпорядженням голови Одеської обласної 

державної адміністрації від 19.10.2021 року № 1040/од-

2021 

Протягом 

кварталу 

Департамент 

морегосподарського 

комплексу, транспортної 

інфраструктури та зв’язку 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.64 Підготовка заявок на фінансування об’єктів, які 

фінансуються за рахунок субвенції з державного 

бюджету на фінансове 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 Одеської обласної державної адміністрації від 

08.04.2021 № 351/од-2021 

 

Протягом 

кварталу 

 

Департамент капітального 

будівництва та дорожнього 

господарства Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

6.65 Введення в експлуатацію спортивного 

майданчика для мініфутболу (спортивний 

майданчик для мініфутболу розміром 42*22м) в 

смт Тарутине, амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини у с. Старі Маяки 

Ширяївського району, амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини у смт Захарівка 

Положення про Департамент капітального будівництва 

та дорожнього господарства Одеської обласної 

державної адміністрації, затверджене розпорядженням 

голови Одеської обласної державної адміністрації від 

08.04.2021 № 351/од-2021 

Протягом 

кварталу 

Департамент капітального 

будівництва та дорожнього 

господарства Одеської 

обласної державної 

адміністрації 



Захарівського району  

6.66 Здійснення контролю за підготовкою 

територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту Одеської області до 

реагування на надзвичайні ситуації в зимовий 

період 2023 року 

Розпорядження голови Одеської 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 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.67 Контроль за виконанням оперативного плану 

заходів з протимінної діяльності та підготовка 

щоквартальних звітів до Міністерства з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

15.04.2022 № 288-р «Про затвердження оперативного 

плану заходів з протимінної діяльності» 

Протягом 

кварталу 

Департамент з питань 

цивільного захисту, 

оборонної роботи та 

взаємодії з 

правоохоронними органами 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.68 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» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 

733 «Про затвердження Положення про організацію 

оповіщення про загрозу виникнення або виникнення 

надзвичайних ситуацій та організації зв’язку у сфері 

цивільного захисту» 

Протягом 

кварталу 

Департамент з питань 

цивільного захисту, 

оборонної роботи та 

взаємодії з 

правоохоронними органами 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.69 Проведення засідань комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Одеської обласної 

державної (військової) адміністрації 

План роботи комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної 

державної (військової) адміністрації на 2023 рік 

Протягом 

кварталу 

Департамент з питань 

цивільного захисту, 

оборонної роботи та 

взаємодії з 

правоохоронними органами 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.70 Здійснення контролю за підготовкою та 

утриманням добровольчих формувань 

територіальних громад області, а також 

виконання законодавства про військовий 

обов’язок посадовими особами і громадянами, 

підприємствами, установами та організаціями 

Закон України «Про військовий обов’язок і військову 

службу» 

Протягом 

кварталу 

Департамент з питань 

цивільного захисту, 

оборонної роботи та 

взаємодії з 

правоохоронними органами 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

6.71 Впровадження системи електронного 

документообігу в територіальних громадах 

Одеської області 

Рішення Одеської обласної ради від 19.02.2021 № 63-

VIII «Про затвердження регіональної програми 

цифрової трансформації Одеської області на 2021-2023 

роки» 

Протягом 

кварталу 

Управління цифрового 

розвитку, цифрових 

трансформацій і 

цифровізації Одеської 

обласної державної 

адміністрації 



6.72 Моніторинг спортивних заходів та участі 

спортсменів Одеської області у міжнародних 

змаганнях 

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 

09.07.2020 № 530 «Про затвердження Положення про 

рейтинг з олімпійських та неолімпійських видів спорту 

в Україні», Положення про управління фізичної 

культури і спорту Одеської обласної державної 

адміністрації, затверджене розпорядженням голови 

Одеської обласної державної адміністрації від 

23.11.2017 № 1097/А-2017 

Протягом 

кварталу 

Управління фізичної 

культури і спорту Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

6.73 Проведення інформаційно-роз’яснювальної 

роботи із зацікавленими особами з питань 

організації та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 

№1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього 

незалежного оцінювання» 

Протягом 

кварталу 

Департамент освіти і науки 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

 

6.74 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 

 

Розпорядження голови Одеської обласної державної 

адміністрації від 02.04.2018 № 312/А-2018 «Про 

утворення робочої групи з вирішення потреб мешканців 

Одеської області, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та 

випробувань, військових навчань із застосуванням 

ядерної зброї» 

У разі 

потреби 

Департамент соціальної та 

сімейної політики Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

6.75 Засідання обласної координаційної ради з 

питань соціальної підтримки населення 

Розпорядження голови Одеської обласної державної 

адміністрації від 25.04.2017 № 330/А-2017 «Про 

обласну координаційну раду з питань соціальної 

підтримки населення» 

У разі 

потреби 

Департамент соціальної та 

сімейної політики Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

6.76 Засідання Одеської обласної координаційної 

ради з питань сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання та 

протидії домашньому насильству та насильству 

за ознакою статі, торгівлі людьми 

Розпорядження голови Одеської 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» 

У разі 

потреби 

Департамент соціальної та 

сімейної політики Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

6.77 Засідання обласної комісії з питань 

проходження альтернативної (невійськової) 

служби 

 

Розпорядження голови Одеської обласної державної 

адміністрації від 02.12.2016 № 913/А-2016 «Про 

організацію проходження альтернативної (невійськової) 

служби в Одеській області» 

У разі 

потреби 

Департамент соціальної та 

сімейної політики Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

6.78 Засідання регіональної консультативної ради з 

питань реалізації пілотного проєкту «Створення 

системи надання послуг раннього втручання для 

забезпечення розвитку дитини, збереження її 

здоров’я та життя в Одеській області» 

Розпорядження голови Одеської обласної державної 

адміністрації від 02.01.2018 № 18/А-2018 «Про 

затвердження плану з реалізації у 2018-2020 роках 

пілотного проєкту «Створення системи надання послуг 

раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, 

збереження її здоров’я та життя в Одеській області» 

У разі 

потреби 

Департамент соціальної та 

сімейної політики Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

6.79 Засідання обласної робочої групи з питань 

гуманітарної допомоги 

Розпорядження голови Одеської обласної державної 

адміністрації від 11.08.2016 № 552/А-2016 «Про 

У разі 

потреби 

Департамент соціальної та 

сімейної політики Одеської 



 утворення обласної робочої групи з питань 

гуманітарної допомоги» 

обласної державної 

адміністрації 

6.80 Засідання обласної спостережної комісії Розпорядження голови Одеської обласної державної 

адміністрації від 10.03.2021 № 231/од-2021 «Про 

утворення обласної спостережної комісії» 

У разі 

потреби 

Департамент соціальної та 

сімейної політики Одеської 

обласної державної 

адміністрації 

_________________ 


