
ОСНОВНІ ЗАХОДИ 

за участю структурних підрозділів Одеської обласної державної 

адміністрації 

на березень 2023 року 
 

Зміст заходу Місце проведення 

1 березня  

Всесвітній день цивільної оборони 

Всесвітній день імунітету 

День «Нуль дискримінації» 

Проведення методичного марафону «Стаємо сильнішими разом» з метою 

сприяння інтеграції дітей, які опинилися в умовах війни 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

2 березня 

Семінар-практикум «Впровадження модуля «Cool Games»  
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

3 березня 

Всесвітній день письменника 

Всесвітній день дикої природи 

4 березня 

30 років із дня заснування Національної академії  

педагогічних наук України  

5 березня 

Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення 

6 березня 

Всесвітній день боротьби з глаукомою 

8 березня 

Міжнародний жіночий день 

Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир  

9 березня 

День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861), українського 

поета, художника, мислителя 

10 березня 

Міжнародний день жінок-суддів  

Проведення обласного фестивалю літературно-музичних композицій, 

моновистав та читців «Співець українського слова» 
(Відповідальна: Олійник О.В.) 

Організація та проведення заходів щодо відзначення Шевченківських днів 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 
Урочисте покладання квітів до пам’ятника Тараса Шевченка 
(Відповідальна: Олійник О.В.) 

11 березня 

День землевпорядника 
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14 березня 

Міжнародний День боротьби проти гребель 

День українського добровольця 

Школа «Консультант центру професійного розвитку педагогів як соціальний 

лідер в освітньому середовищі»  
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

15 березня 

Всесвітній день захисту прав споживачів 

Проведення онлайн-наради з начальниками служб у справах дітей районних, 

міських, селищних та сільських рад з основних питань діяльності служб у 

справах дітей 
(Відповідальна: Утюпіна Н.М.) 

15, 21 березня  

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

активізації, розвитку та підтримки молодіжного руху в області, адвокація 

щодо утворення молодіжних рад та молодіжних центрів у територіальних 

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

16 березня  

Педагогічна студія «Майстерність як вимір професійної зрілості педагога» 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Круглий стіл «Успішні практики та перспективи впровадження курсу за 

вибором «Навчаємось жити в громаді» в закладах загальної середньої освіти 

Одещини  
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Тренінг «Розвиток громадянської компетентності молодших школярів»  
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

17 березня 

У 1917 Києві було створено Центральну Раду – перший  

український парламент 

Організація та проведення екскурсій на Сотниківський цвинтар (старовинне 

козацьке кладовище) 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Публічне представлення звіту про виконання обласного бюджету Одеської 

області за 2022 рік (прес-конференція) 
(Відповідальна: Зінченко М.А) 

19 березня 

Міжнародний день планетаріїв 

День працівників житлово-комунального господарства  

і побутового обслуговування населення 

20 березня 

Всесвітній день Землі 

Міжнародний день щастя 

Проведення майстер-класу «Впровадження варіативного модуля «Настільний 

теніс» 

(Відповідальний: Лончак О.А.) 
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20-25 березня  

Візит дослідницької місії Міжнародного бюро виставок в Україну 
(Відповідальний: Шека О.О.) 

21 березня 

Всесвітній день поезії 

Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації 

Міжнародний день лісів 

Міжнародний день людини з синдромом Дауна 

Всесвітній день поширення знань про синдром Дауна  

Молодіжна мотиваційна зустріч 3/2023 з метою активізації, розвитку та 

підтримки молодіжного руху в області 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Методологічний семінар «Сучасна андрагогіка та освіта дорослих: актуальні 

проблеми та тенденції розвитку»  
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

22 березня 

Всесвітній день водних ресурсів 

Організація та проведення читань, присвячених дню народження Ліни 

Костенко 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

23 березня 

Всесвітній метеорологічний день 

Презентація журналу «Наша школа: науково-практичні студії» (до 100-річчя 

заснування видання)  
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

24 березня 

Всесвітній день боротьби з туберкульозом 

Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень 

прав людини і гідності жертв 

25 березня 

Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної 

работоргівлі 

Міжнародний день солідарності з працівниками, які утримуються під 

вартою чи зникли безвісти 

День Служби безпеки України 

26 березня 

День Національної гвардії України 

27 березня 

Міжнародний день театру 

Заходи присвячені відзначанню Міжнародного дня театру 
(Відповідальна: Олійник О.В.) 

Науково-методичний семінар «Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня 

магістра: підготовка, методика досліджень, оформлення, апробація, захист»  
(Відповідальний: Лончак О.А.) 
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28 березня  

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.) 

30 березня 

Засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Одеської області 
(Відповідальний: Лук’янчук П.Х.) 

Круглий стіл «Проблемні контури наставництва у педагогічній інтернатурі» 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Щотижня 
Селекторна онлайн-нарада з директорами комунальних установ 
(Відповідальна: Дементьєва Т.М.) 
Моніторинг та аналіз виконання місцевих бюджетів та обласного бюджету 

Одеської області 
(Відповідальна: Зінченко М.А) 

Протягом місяця 

Комплексні та тематичні перевірки роботи служб діловодства, експертних 

комісій та архівних підрозділів: Державної служби з лікарських засобів, 

контролю за наркотиками в Одеській області; Головного управління ДСНС 

України в Одеській області; служби діловодства Управління Державної 

служби якості освіти 
(Відповідальний: Лук’янчук П.Х.) 

Проведення навчального семінару з працівниками архівних відділів 

райдержадміністрацій, міських рад та діловодних служб установ і організацій 

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

Здійснення контролю за виконанням оперативного плану заходів з 

протимінної діяльності  
(Відповідальний: Готко С.М.) 

Контроль за готовністю територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Одеської області до пропуску льодоходу, повені та 

паводків у 2023 році 
(Відповідальний: Готко С.М.) 

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

призначенням   
(Відповідальний: Готко С.М.) 

 

 

Контроль за роботою регіональної системи централізованого оповіщення 

цивільного захисту 
(Відповідальний: Готко С.М.) 

Проведення засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій обласної державної (військової) адміністрації  
(Відповідальний: Готко С.М.) 
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Контроль за виконанням Плану дій органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування області з питань загальної мобілізації, формування 

стрілецького батальйону та Гвардії наступу 
(Відповідальний: Готко С.М.) 

Забезпечення взаємодії обласної державної (військової) адміністрації з 

інститутами громадянського суспільства, їх залучення до участі в офіційних 

заходах з відзначення свят, пам’ятних дат, історичних подій 
(Відповідальна:Дементьєва О.Г.) 

Щоденне оперативне інформування про основні події суспільно-політичного 

життя області та надання щомісячної аналітичної довідки про розвиток 

суспільно-політичної ситуації в області 
(Відповідальна:Дементьєва О.Г.) 

Сприяння проведенню брифінгів керівників структурних підрозділів з метою 

інформування населення щодо їх діяльності 
(Відповідальна:Дементьєва О.Г.) 

Проведення творчих виступів, змагань, конкурсів тощо щодо розвитку 

творчих здібностей та талантів учнівської, студентської молоді із залученням 

представників молодіжних громадських організацій 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Проведення обласного етапу Всеукраїнського колоквіуму «Космос. Людина. 

Духовність» («Мирний космос») 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Проведення обласного етапу Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про 

роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»), молодша вікова група 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Проведення засідання регіональної експертної ради з питань атестаційної 

експертизи закладів (установ, підприємств, організацій) освіти, що 

здійснюють діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Проведення експериментів регіонального рівня за темами «Забезпечення 

якості підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю в 

навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти», «Формування м’яких навичок майбутніх кваліфікованих робітників в 

освітньому середовищі закладу професійної (професійно-технічної) освіти 

протягом 2021-2024 років на базі ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної 

освіти» та ДНЗ «Одеський професійний ліцей сфери послуг 

Південноукраїнського національного педагогічного університету імені 

К.Д.Ушинського» 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Координація та організаційний, управлінський супровід реалізації завдань 

всеукраїнської волонтерської молодіжної спільноти «Співдія», відкриття 

представництв «Співдія хаб Одещина» в територіальних громадах регіону 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 
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Проведення наради з керівниками закладів дошкільної освіти приватної 

форми власності щодо основних змін у законодавстві у сфері дошкільної 

освіти  
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Моніторинг реєстрації учасників ЗНО (НМТ) у закладах загальної середньої 

освіти 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Координація діяльності органів управління освітою з питань функціонування 

класів безпеки, аналіз мережі діючих класів, співпраця з територіальними 

органами ДСНС 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Організація та проведення засідань комісії з питань визначення 

підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для 

функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в 

особливий період на території Одеської області 
(Відповідальний:Фролов В.С.) 

Підготовка та проведення засідання комісії з питань визначення шкоди та 

збитків, завданих внаслідок збройної агресії російської федерації на 

території Одеської області  
(Відповідальний:Фролов В.С.) 

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

Моніторинг поточного стану розвитку економіки, підприємництва в області, 

тенденцій та перспектив 
(Відповідальний:Фролов В.С.) 

Моніторинг цінової ситуації на основні продовольчі товари на споживчому 

ринку області 
(Відповідальний:Фролов В.С.) 

Відстеження стану реалізації регуляторної політики територіальними 

громадами області 
(Відповідальний:Фролов В.С.) 

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.) 

Здійснення організаційних заходів з надання всебічної допомоги для 

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

Проведення онлайн-наради з керівниками структурних підрозділів 

соціального захисту районних державних адміністрацій та міських 

виконкомів  
(Відповідальна: Дементьєва Т.М.) 

Здійснення заходів, спрямованих на відновлення та вдосконалення 

професійних навичок і умінь учасників АТО шляхом професійного навчання,  

надання інформаційних, консультаційних та профорієнтаційних послуг із 

зазначених питань, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці 
(Відповідальна: Дементьєва Т.М.) 
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Проведення засідання обласних комісій з питань проходження 

альтернативної (невійськової) служби; з визначення статусу осіб, які 

постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи, та з питань видачі 

посвідчень окремим категоріям громадян; з визначення даних про заробітну 

плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках 
 (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.) 

Проведення засідання обласної координаційної ради з питань соціальної 

підтримки населення 
(Відповідальна: Дементьєва Т.М.) 

Проведення електронних консультацій з громадськістю «Підсумки 

виконання обласного бюджету Одеської області за 2022 рік» 
(Відповідальна: Зінченко М.А) 

Здійснення повноважень від імені Одеської обласної державної (військової) 

адміністрації щодо закупівлі товарів для нагальних потреб держави  
(Відповідальна: Зінченко М.А.) 

Проведення заходів щодо впровадження оновленого web-орієнтованого 

програмного забезпечення ЄІАС «Діти» та підключення служб у справах 

дітей територіальних громад 
(Відповідальна: Утюпіна Н.М.) 

Моніторинг та забезпечення потреб дітей в умовах війни 
(Відповідальна: Утюпіна Н.М.) 

Проведення аналізу виконання органами опіки та піклування виконання 

плану заходів з реалізації Стратегії людського розвитку в частині 

формування якісно нової системи забезпечення та захисту прав дітей 
(Відповідальна: Утюпіна Н.М.) 

Узагальнення інформації щодо руйнування об’єктів внаслідок військової 

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