
ОСНОВНІ ЗАХОДИ 

за участю структурних підрозділів Одеської обласної державної 

адміністрації 

на лютий 2023 року 
 

Зміст заходу Місце проведення 

1 лютого  

Проведення майстер-класу «Практики інтегрованого навчання» 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

3 лютого 

Проведення Форуму «Здорова нація – квітуча країна» 
(Відповідальна: Одарій-Захар’єва Н.В.) 

4 лютого 

Всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями 

Міжнародний день людського братерства 

6 лютого 

Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать 

жіночі статеві органи 

6-10 лютого 

Організація дискусійного простору «Нова українська школа: рухаємось 

разом» 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

10 лютого 

Проведення круглого столу присвяченого Міжнародному дню жінок і 

дівчаток в науці 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

11 лютого 

Міжнародний день жінок і дівчаток в науці 

13 лютого 

Всесвітній день радіо 

14 лютого  

День безпеки в Інтернеті 

15 лютого 

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

Міжнародний день дітей, хворих на рак 

Діалог можливостей «Youth projects Odesa region 2023» (the second session) з  

активізації, розвитку та підтримки молодіжного руху в області, адвокація 

щодо утворення молодіжних рад та молодіжних центрів у територіальних 

громадах 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Організація та проведення заходу пам’яті Кузьми Скрябіна в ООНУБ ім. 

М.Грушевського у форматі онлайн 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

https://bf.in.ua/calendar/mizhnarodnyj-den-neterpymoho-stavlennia-do-operatsij-iaki-kalichat-zhinochi-statevi-orhany/
https://bf.in.ua/calendar/mizhnarodnyj-den-neterpymoho-stavlennia-do-operatsij-iaki-kalichat-zhinochi-statevi-orhany/
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Науково-практична конференція на тему: «Сучасні зміни та досягнення в 

галузі охорони здоров’я, подолання перешкод пов’язаних з військовим 

станом» 
(Відповідальна: Одарій-Захар’єва Н.В.) 

16 лютого  

День єднання 

День військового журналіста України 

Проведення урочистої церемонії підняття Державного Прапора України 
(Відповідальна: Олійник О.В.) 

17 лютого 

Проведення Zoom-наради зі службами у справах дітей Одеської області з 

питань підведення підсумків роботи служб у справах дітей за результатами 

річної звітності 
(Відповідальна: Утюпіна Н.М.) 

19 лютого 

31 рік із дня затвердження Верховною Радою України малого Державного 

Герба України - тризуба, який є знаком Княжої Держави  

Володимира Великого  

Про Державний герб України 

20 лютого 

Всесвітній день соціальної справедливості 

День Героїв Небесної Сотні 

Церемонія вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні та покладання квітів 
(Відповідальна: Олійник О.В.) 

Проведення Всесвітньої тихої акції «Ангели пам’яті» 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

21 лютого 

Міжнародний день рідної мови 

Організація та проведення заходів щодо вшанування пам’яті Героїв 

«Небесної Сотні» у ООНУБ ім. М. Грушевського і закладах освіти Одеси та 

області 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

22 лютого 

Міжнародний день підтримки жертв злочинів 

Проведення засідання ради молодих вчених при Одеській обласній 

державній адміністрації 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

23 лютого  

Проведення засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву 

Одеської області 
(Відповідальний: Лук’янчук П.Х.) 

Семінар-нарада з начальниками служб у справах дітей районних, міських, 

селищних та сільських рад з питань встановлення опіки та піклування, 

тимчасового влаштування дітей, залишених без батьківського піклування в 

умовах воєнного стану 
(Відповідальна: Утюпіна Н.М.) 
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25 лютого 

Селекторна нарада щодо реалізації Стратегії протидії ВІЛ/СНІДу та 

туберкульозу 
(Відповідальна: Одарій-Захар’єва Н.В.) 

26 лютого 

День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя 

27 лютого 

Всесвітній день неурядових організацій 

День утворення Одеської області 

Проведення засідання комісії з питань 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.) 

Щотижня 

 
Підготовка та надання Мінекономіки України інформації 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.) 

Моніторинг та аналіз виконання місцевих бюджетів та обласного бюджету 

Одеської області 
(Відповідальна: Зінченко М.А.) 

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

Протягом місяця 

Проведення навчального семінару з працівниками архівних відділів 

райдержадміністрацій, міських рад та діловодних служб установ і організацій 

Одеської області 
(Відповідальний: Лук’янчук П.Х.) 

Селекторні наради із керівниками закладів охорони здоров’я Одеської 

області 
(Відповідальна: Одарій-Захар’єва Н.В.) 

Проведення обласних (ІІІ етапів) Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

правознавства, інформаційних технологій, екології, математики, біології, 

економіки, хімії, англійської мови, астрономії, трудового навчання, 

технологій, івриту, молдовської мови та літератури, болгарської мови та 

літератури, польської мови 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 
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Обласні етапи Всеукраїнських конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України, колоквіуму «Космос. 

Людина. Духовність» («Космічні фантазії») та юнацького фестивалю «В 

об’єктиві натураліста» 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Супровід реалізації завдань всеукраїнської волонтерської молодіжної 

спільноти «Співдія», відкриття представництв «Співдія хаб Одещина» в 

територіальних громадах регіону 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Заходи з популяризації та розвитку музейної справи сфери освіти області. 

Реалізація пілотного проєкту «Музеї закладів освіти Одещини тримають 

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

Вжиття заходів щодо формування пунктів реєстрації зовнішнього 

незалежного оцінювання, добору та підготовки осіб, відповідальних за 

проведення реєстрації та роботи в цих пунктах 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Координування закладів освіти обласної комунальної власності, здобувачі 

яких евакуйовані за межі України, з питань проведення заходів щодо захисту 

прав, свобод та законних інтересів дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та тих, що залишилися без піклування батьків 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Аналіз здійснення діяльності служб у справах дітей з питань виявлення, 

обліку та тимчасового влаштування безпритульних дітей, влаштування дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку та піклування 

в умовах воєнного стану 
(Відповідальна:Утюпіна Н.М.)  

Здійснення повноважень від імені Одеської обласної державної 

адміністрації/обласної військової адміністрації щодо закупівлі товарів для 

нагальних потреб держави  
(Відповідальна: Зінченко М.А.) 

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.) 

Забезпечення діяльності робочої групи з контролю за ціновою ситуацією в 

Одеській області. Проведення моніторингу цінової ситуації на основні 

продовольчі товари на споживчому ринку області 
(Відповідальний: Фролов В.С.) 

Підготовка та проведення засідань комісії з визначення шкоди та збитків, 

завданих внаслідок збройної агресії російської федерації 
(Відповідальний: Фролов В.С.) 
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Проведення заходів з бронювання на період мобілізації та воєнний час 

військовозобов’язаних, які працюють на підприємствах, для підтримання 

сталого функціонування реального сектору економіки Одеської області 
(Відповідальний: Фролов В.С.) 

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

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 
(Відповідальний: Готко С.М.) 

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

призначенням під час зимового періоду 2023 року 
(Відповідальний: Готко С.М.) 

Контроль за роботою регіональної системи централізованого оповіщення 

цивільного захисту  
(Відповідальний: Готко С.М.) 

Забезпечення взаємодії обласної державної адміністрації з інститутами 

громадянського суспільства, їх залучення до участі в офіційних заходах з 

відзначення свят, пам’ятних дат, історичних подій 
(Відповідальна: Горяйнова О.В.) 

Сприяння висвітленню у ЗМІ інформаційних матеріалів з актуальних питань 

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

Щоденне оперативне інформування про основні події суспільно-політичного 

життя області та надання щомісячної аналітичної довідки про розвиток 

суспільно-політичної ситуації в області 
(Відповідальна: Горяйнова О.В.) 

Сприяння проведенню засідання громадської ради при Одеській обласній 

державній адміністрації 
(Відповідальна: Горяйнова О.В.) 

Сприяння проведенню брифінгів керівників структурних підрозділів з метою 

інформування населення щодо їх діяльності 
(Відповідальна: Горяйнова О.В.) 

Узагальнення інформації щодо руйнування об’єктів в наслідок військової 

агресії російської федерації  
(Відповідальний: Лунгул В.В.) 

Засідання обласних комісій з визначення даних про заробітну плату 

працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, з визначення 

статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та з 

питань видачі посвідчень окремим категоріям громадян 
(Відповідальна: Дементьєва Т.М.) 

 

Засідання обласної координаційної ради з питань соціальної підтримки 

населення 
(Відповідальна: Дементьєва Т.М.) 
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Організаційні заходи з надання всебічної допомоги для розміщення 

внутрішньо переміщених осіб  
(Відповідальна: Дементьєва Т.М.) 

Онлайн-нарада з керівниками структурних підрозділів соціального захисту 

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

Введення в експлуатацію об’єктів охорони здоров’я та завершення 

реставраційних робіт приміщення Одеського академічного українського 

музично-драматичного театру ім. В.Василька 
(Відповідальний: Лунгул В.В.) 
 

Марина ТКАЧЕНКО 7189 405  

 


