
 
 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ 

за участю структурних підрозділів Одеської обласної державної 

адміністрації 

на січень 2023 року 

 

Зміст заходу Місце проведення 

1 січня  

Всесвітній день миру 

4 січня 

Всесвітній день азбуки Брайля 

7 січня 

Різдво Христове 

Проведення новорічних і різдвяних свят та надання пільг при їх відвідуванні 

дітям соціально незахищених категорій та тимчасово переміщеним особам 
(Відповідальна:Олійник О.В.) 

11 січня 

Міжнародний день заповідників і національних парків 

18 січня 

Проведення шостої Міжрегіональної  студентської науково-практичної 

конференції «Сучасні проблеми готельного бізнесу та ресторанної справи – 

2023» 
(Відповідальний:Лончак О.А.) 

20 січня 

День вшанування захисників Донецького аеропорту 

21 січня 

Організація та проведення нагородження державними нагородами з нагоди 

Дня Соборності України 
(Відповідальна:Олійник О.В., Гуменюк Г.Д.) 

22 січня 

День Соборності України 

Українська Центральна Рада прийняла Четвертий універсал (1918) 

Організація та проведення всеукраїнської акції «Ланцюг єднання» до Дня 

Соборності України 
(Відповідальний:Лончак О.А.) 

24 січня 

Міжнародний день освіти 

День зовнішньої розвідки України 

Організація та проведення науково-практичної конференції на тему: 

«Сучасні зміни та досягнення в галузі охорони здоров'я, подолання перешкод 

пов'язаних з військовим станом» 

 
(Відповідальна:Одарій-Захар`єва Н.В.) 
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25 січня 

Проведення марафону «Ярмарок вакансій» 
(Відповідальна:Одарій-Захар`єва Н.В.) 

26 січня 

Міжнародний день митника 

27 січня 

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

Діалог можливостей «Youth projects Odesa region 2023» (first session).щодо  

активізації, розвитку  та підтримки молодіжного руху в області, адвокації 

щодо утворення молодіжних рад та молодіжних центрів у територіальних 

громадах Одеської області 
(Відповідальний:Лончак О.А.) 

28 січня 

Верховна Рада України затвердила синьо-жовтий стяг Державним 

прапором України 

21-29 січня 

Забезпечення взаємодії обласної державної адміністрації з інститутами 

громадянського суспільства в офіційних заходах з відзначення Дня 

Соборності України та Дня пам'яті героїв Крут 
(Відповідальна:Горяйнова О.В.) 

29 січня 

День пам’яті Героїв Крут 

День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни 

Меморіальний захід, присвячений вшануванню пам’яті Героїв Крут 
(Відповідальна:Олійник О.В.) 

Організація заходів щодо відзначення Дня Героїв Крут та подій в Одесі 

 1920 – х років 
(Відповідальний:Лончак О.А.) 

Щотижня 

Моніторинг та аналіз виконання місцевих бюджетів та обласного бюджету 

Одеської області 
(Відповідальна:Зінченко М.А.) 

Здійснення повноважень від імені Одеської обласної державної 

адміністрації/обласної військової адміністрації щодо закупівлі товарів для 

нагальних потреб держави за тристоронніми договорами, замовником яких є 

Одеська обласна військова адміністрація та платником АТ «Укрзалізниця» 
(Відповідальна:Зінченко М.А.) 

Підготовка та надання щотижневої інформації Мінекономіки щодо стану 

діяльності державних та приватних суб’єктів господарювання регіону в 

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

Підготовка узагальненої інформації щодо стану надання кредитної 

підтримки сільськогосподарським товаровиробникам регіону 

 
(Відповідальний:Фролов В.С.) 
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Протягом місяця 

Організація інтегрованих розважальних заходів, зустрічей в інклюзивно-

ресурсних центрах «Йде до діток Миколай» у рамках  проведення  Різдвяних 

свят, що спрямовані  на підтримку інклюзії та інтеграції у суспільство дітей з 

особливими освітніми потребами 
(Відповідальний:Лончак О.А.) 

Проведення конкурсів та вікторин: другий (регіональний) тур Конкурсу 

«Учитель року -2023», І тур Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв 

навчальних закладів «Край, в якому я живу», вікторина «Одна єдина соборна 

Україна» до Дня Соборності та Дня Героїв Крут, обласний етап фотовиставки 

до Дня Соборності України  «Україна – це ми!», обласний етап 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України 
(Відповідальний:Лончак О.А.) 

Організація першого (обласного) етапу Всеукраїнського юнацького 

фестивалю «В об'єктиві натураліста» 
(Відповідальний:Лончак О.А.) 

Відкриття представництв «Співдія хаб Одещина» в територіальних громадах 

регіону 
(Відповідальний:Лончак О.А.) 

Проведення заходів з популяризації та розвитку музейної справи сфери 

освіти області. Реалізація пілотного проєкту «Музеї закладів освіти Одещини 

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

Складання та затвердження розпису обласного бюджету на 2023 рік 
(Відповідальна:Зінченко М.А.) 

Сприяння висвітленню у ЗМІ інформаційних матеріалів з актуальних питань 

діяльності обласної державної адміністрації 
(Відповідальна:Горяйнова О.В.) 

Забезпечення підготовки щоденного оперативного повідомлення про основні 

події суспільно-політичного життя області, діяльність органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів політичного та 

громадського життя 
(Відповідальна:Горяйнова О.В.) 

Підготовка щомісячної аналітичної довідки про розвиток суспільно-

політичної ситуації та актуальні питання в інших сферах життя області 
(Відповідальна:Горяйнова О.В.) 

Проведення засідання обласної комісії з визначення статусу осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та з питань видачі 

посвідчень окремим категоріям громадян 
(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.) 
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Засідання обласної координаційної ради з питань соціальної підтримки 

населення 
(Відповідальна:Дементьєва Т.М.) 

Селекторна онлайн-нарада з директорами комунальних установ 
(Відповідальна:Дементьєва Т.М.) 

Нарада з керівниками структурних підрозділів соціального захисту районних 

державних адміністрацій та міських виконкомів  
(Відповідальна:Дементьєва Т.М.) 

Підготовка документів і матеріалів тематичної виставки «До 215-ї річниці від 

дня народження Аполлона Олександровича Скальковського» 
(Відповідальний:Лук`янчук П.Х.) 

Проведення електронних консультацій з громадськістю щодо відзначення 

«Всесвітнього дня екологічної освіти» та проведення електронних 

консультацій щодо здійснення аналізу ефективності екологічної політики та 

готовності населення до впровадження реформ із сталого споживання і 

виробництва  
(Відповідальний:Буланович П.Г.) 

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.) 

Організація оповіщення керівного складу та населення при надходженні 

сигналів: «Повітряна тривога», «Відбій повітряної тривоги» 
(Відповідальний:Готко С.М.) 

Моніторинг готовності «пунктів незламності», пунктів обігріву до дій за 

призначенням під час зимового періоду 2023 року та контроль за їх 

улаштуванням районними державними адміністраціями, сільськими, 

селищними та міськими радами 
(Відповідальний:Готко С.М.) 

Підготовка робочих нарад, зустрічей щодо діяльності та розвитку 

промислових підприємств області, малого та середнього підприємництва та 

оперативне вирішення проблемних питань їх функціонування в умовах 

воєнного 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 

та здійснення постійного аналізу щодо стану погашення заборгованості з 

виплати заробітної плати 

 
(Відповідальний:Фролов В.С.) 

Підготовка аналітичних матеріалів щодо стану розвитку підприємництва в 

області та моніторингу діяльності в умовах воєнного стану 

 
(Відповідальний:Фролов В.С.) 
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Забезпечення діяльності робочої групи з контролю за ціновою ситуацією в 

Одеській області. Моніторинг цінової ситуації на основні продовольчі 

товари на споживчому ринку області 
(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 російської федерації 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.) 

Проведення постійного аналізу 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.) 

Забезпечення потреб дітей в умовах війни 
(Відповідальна:Утюпіна Н.М.) 

Проведення благодійної акції «Свята без тата» на території області за 

сприянням БФ UNITERS 
(Відповідальна:Утюпіна Н.М.) 

Участь у форумі “Ukraine Tourism Forum”, організованому Державним 

агентством розвитку туризму України 
(Відповідальний:Шека О.О.) 

Проведення консультативно-методичної роботи з територіальними 

громадами області  – учасниками проєкту «Громада, дружня до бізнесу. 

Інструменти сприяння бізнесу в громадах», що реалізується за підтримки 

Програми «U-LEAD з Європою», з питань розробки інвестиційних паспортів 

громад  та розміщення їх на сайті облдержадміністрації 

 
(Відповідальний:Шека О.О.) 

Селекторна нарада з керівниками закладів охорони здоров’я Одеської області 
(Відповідальна:Одарій-Захар`єва Н.В.) 

Узагальнення інформації від районних державних адміністрацій щодо 

руйнування об’єктів внаслідок збройної агресії російської федерації 

отриманої та надання Офісу Президента і Мінрегіону України 
(Відповідальний: Лунгул В.В.) 

Підготовка та формування пакетів документів по об’єктам щодо участі у 

«Програмі з відновлення України» 
(Відповідальний: Лунгул В.В.) 
 

Альбіна ПАВЗЮК 066-247-38-52  

 


